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Witajcie!
Przed Wami styczniowa Histeria, czyli 42. numer naszego magazynu. W środku
znajduje się sześć opowiadań grozy i tyle samo niepokojących ilustracji.
Życzymy strasznej lektury i wracamy do prac nad marcowo-rocznicowym wydaniem.

B. Jaworski i M. Zawadzki

ZBIÓR NAJLEPSZYCH
HISTERYCZNYCH OPOWIADAŃ

SKLEP.OKOLICASTRACHU.PL

rys. Roman Panasiuk

BUMERANG
Sergiusz Kołowrotny

Siedzieli naprzeciwko siebie w milczeniu. Jeden był młody, tęgi, ponurego wyglądu, z mocno
naciągniętą na czoło czapką roboczą. Drugi – stary, chudy, ubrany w biały fartuch i bardzo
uważnie obserwował swojego gościa.
Za ścianą młoda sekretarka tłumaczyła komuś przez telefon:
– Nie zrozumieliście mnie! Nikt pani nie zamierza wsadzać dysku w głowę! Pani ma
głowę, a nie komputer. Po prostu założycie słuchawki i będziecie spać, a informacja sama
załaduje się do głowy! Co? Nie, nikt nie będzie pani usypiać. To po prostu tak się mówi. Nie!
Nie śpicie, jesteście po prostu... No… Jak pani to powiedzieć? No, drzemiecie sobie! Ale
wszystko widzicie i słyszycie. Tak, dokładnie. Ja pani obiecuję, daję słowo, że tak właśnie
będzie! Co? To wszystko! Po zakończeniu procedury będzie pani zupełnie innym
człowiekiem…
– Dobrze, to czego pan chce? – powtórzył staruszek, przerywając milczenie.
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Chłopak wzruszył ramionami, a następnie zdjął czapkę. Położył ją na stole. Przez kilka
sekund patrzył na przedmiot, a następnie ponownie wziął go ręki i zaczął nerwowo
marszczyć.
– Słuchaj pan! Siedzi pan tu już dwie godziny, a nie udało mi się wydobyć od pana ani
słowa!
– Wie pan, potrzebuję… Potrzebuję tego najlepszego… – odpowiedział w końcu
młodzieniec.
– U nas nie ma złego towaru! Mamy tylko najlepsze egzemplarze. Ale muszę poznać
przynajmniej obszar, który pana interesuje. Chcecie być astronautą, chirurgiem,
dziennikarzem? Zobaczcie, mam wspaniały wariant: znanego na całym świecie aktora!
Chcecie nim być? Nie? No dobrze, może pisarz? Tak, bardzo świetny pisarz! I, być może,
nawet pan czytał jego książki. Chociaż nie, chyba pan nie czytał. Ale to wszystko jedno.
Osobistość bardzo znana. Powiem panu, kto to jest. A przy okazji, ten pisarz za życia cieszył
się wielkim powodzeniem u kobiet!
– I co z tego? – Młody człowiek się skrzywił. – Mam żonę, dzieci. Nie mam tylko
zainteresowań. Nie mam celu. Wielkiego celu. Rozumie mnie pan?– Cóż, to zupełnie inna
sprawa! To znaczy, że potrzebny jest panu umysł wielkiego człowieka! – Staruszek się
ożywił.
Chłopak spuścił oczy i lekko poczerwieniał.
– Tak! Tu nie ma czego się wstydzić! To tylko pożyczenie osobowości. Nie macie pojęcia,
z jakimi zapytaniami przychodzą do mnie ludzie. Wymagają takich rzeczy, że chce się po
prostu od razu dzwonić na policję! Ludzie oszaleli, gdy uruchomiliśmy wypożyczalnię
odcisków osobowości. Jeden chce być sławnym rajdowcem, drugi: gwiazdą filmową
z Hollywoodu, a trzeci: gangsterem!
– Tylko, proszę mnie źle nie zrozumieć – odezwał się ponownie chłopak – ja sam
mógłbym coś wymyślić. Samochód jakiś lub prawo fizyki… Ale… Przecież… Tak jest
łatwiej, prawda? Widziałem reklamę w telewizji. Tam o tym mówili.
– Nikt z was nie wymaga wyjaśnień. – Uśmiechnął się staruszek. – To jest normalne.
Jesteś młody, dopiero zaczynasz żyć, a u nas można kupić pamięć wybitnego człowieka!
Teraz wszystko można kupić i wszystko można sprzedać. Głupio zginąć i zabrać do grobu
bezcenny ładunek wiedzy, nabyty w ciągu życia, skoro można go skutecznie sprzedać.
Staruszek zaczął wyciągać z szuflady płaskie koperty podobne do płyt winylowych.
– Oto, co mam. Genialny filozof, autor kilkunastu monografii! Tylko wyobraźcie sobie, co
za rozum! Nie chcesz? No, dobrze. Oto inny egzemplarz. Słynny badacz mórz i oceanów. Był
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sławny na całym świecie. Też nie? To jeszcze lepiej. Członek Akademii. Laureat Nagrody
Nobla. Autor teorii na temat pochodzenia Wszechświata. Jaki umysł!!!
Młody człowiek wziął do ręki ostatnią płytę i zaczął ją oglądać. Sprzedawca spojrzał na
niego z ukosa, uśmiechnął się i zrozumiał, że zaproponował odpowiedni produkt.
– Jednak muszę pana ostrzec, że to nie będzie tanie! – dodał staruszek.
Ale chłopak jakby go nie słyszał. Jak zaczarowany spoglądał na dysk.
– Cóż, w takim razie trzeba podpisać naszą standardową umowę. – Sprzedawca ponownie
przejął inicjatywę.
– Jaką umowę? – zdziwił się młody człowiek.
– To tylko formalność potwierdzająca, że zapoznał się pan z warunkami zakupu odcisku
osobowości. Że wraz z nim przyjmuje pan pozostałe atrybuty właściciela: jego pamięć, zalety
i wady, nawyki, umiejętności, światopogląd… No własnie, teraz to wszystko będzie pana!
Innymi słowy, zostaniecie nim.
Oczy kupującego zapłonęły. Chłopak szybko wyciągnął portfel.– Nie zwracamy pieniędzy
za towar. Nie przyjmujemy reklamacji – dodał pośpiesznie staruszek. – Płaci pan gotówką
czy bierze pan kredyt?
– Gotówką.
– Świetnie!
Chłopak zdążył tylko westchnąć, gdy zobaczył, jak wynagrodzenie za pięć lat ciężkiej pracy
w lokalnej kopalni, w mgnieniu oka zniknęło.
– Gratuluję zakupu! Wspaniały wybór! Twoje życie zmieni się na tyle, że wszyscy będą po
prostu w szoku. Obiecuję to! – Sprzedawca uspokajająco poklepał go po ramieniu.
Chłopak skinął głową.
– Zapraszam do sąsiedniej sali. Na razie żegnam się z panem! – Starzec się uśmiechnął
i przywołał gestem dwóch pracowników, również ubranych w białe fartuchy.
Prowadzony do pokoju zabiegowego chłopak odwrócił się tylko na chwilę i usłyszał głos
starca:
– Witamy w Agencji „Nowe Życie”. Miło pana widzieć! Dokonał pan właściwego
wyboru!!! Proszę, proszę usiąść na tym fotelu!
***
Niewysoka szczupła dziewczyna w szarej sukience stała w drzwiach Agencji „Nowe Życie”
i tuliła łokciem starą, podartą, skórzaną torebkę. Była wyraźnie zdenerwowana. Próbowała
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dostrzec coś przez ciemną szybkę. Kilka razy próbowała złapać za klamkę, ale w ostatniej
chwili się rozmyślała.
W końcu ją zauważyli. Drzwi się otworzyły, a na progu pojawił się staruszek w białym
fartuchu. Uśmiechał się olśniewająco.
– Proszę! Proszę bardzo! Jesteśmy zadowoleni, że przyszła pani do naszego…
Staruszek nie zdążył skończyć zdania, ponieważ rozległ się przerażający huk tłuczonego
szkła. Odłamki poleciały we wszystkie strony. Mężczyzna ze zdumieniem spojrzał na rozbitą
szybę. Następnie odwrócił się do dziewczyny. Nowa klientka trzymała w ręku młotek. I była
bardzo zdesperowana.
– Szumowiny! – wrzasnęła. – Dranie! Bękarty! Łobuzy!
Pracownicy agencji złapali dziewczynę za ręce, i wepchnęli ją do biura. Szybko przeszli
przez korytarz i posadzili kobietę na fotelu. Nie opierała się.
– Co to wszystko znaczy?! – Staruszek spojrzał na nią ze złością.
– Zabiliście go! – drżącym głosem powiedziała dziewczyna. – Jesteście mordercami!
Wyciągnęła umowę podpisaną przez męża kilka dni temu i rzuciła dokument prosto pod
nogi starca. Sprzedawcy wystarczyło spojrzeć na podłogę, aby zrozumieć, o co chodzi.
– Oszukaliście go!!! – krzyknęła kobieta.
– Nie rozumiem... Jeśli mąż ma do nas pytania, niech sam przyjdzie i je zada. Mamy
świetną obsługę serwisową!
– Łajdaku! Jak on może przyjść?! On… On… Już nie żyje. Popełnił samobójstwo.
– Pewnie jest tu jakiś błąd! Hmm… Chwileczkę… Sprawdzę… Zaraz wszystko sprawdzę!
Sprzedawca nerwowo chodził po pokoju. W końcu wyszedł. Nie było go długo. Bardzo
długo. Gdy wrócił do gabinetu, trzymał w ręku kopertę z napisem. Znajdowały się w niej
zdjęcia wielkiego uczonego.
– Przepraszam, zaszło nieporozumienie. Przyszedł wadliwy towar. Nie mam żadnej
informacji, że naukowiec… Że naukowiec popełnił samobójstwo. Wiemy tylko, że pracował
nad teorią pochodzenia Wszechświata. Nie mieliśmy pojęcia, że on… Nie wiem, jak możemy
pani pomóc. Chyba, że zwrócimy pieniądze… – Starzec bezradnie rozłożył ręce.
Dziewczyna wstała i w milczeniu udała się do wyjścia. Sprzedawca dał znak, aby jej nie
zatrzymywali. Zamyślił się na chwilę, po czym wyrzucił tekturową kopertę do śmietnika. Ze
złości kopnął w kosz i wyszedł z gabinetu…
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rys. Małgorzata Siłkowska

JACK O'LANTERN
Ewa Zwolińska

Dźwięk dzwonka do drzwi niemile zaskoczył Jacka Lampoona. Nie tak wyobrażał
sobie pierwszy poranek upragnionego urlopu. Niechętnie zwlókł się z łóżka, po czym włożył
wczorajsze spodnie i pierwszą lepszą koszulę. Z trudem pokonał trasę z sypialni do hallu.
Zaklął, szamocząc się z zamkiem. Ktokolwiek właśnie zepsuł mu dzień, powinien mieć ku
temu dobry powód...
– Tak? – wymamrotał, otwierając drzwi. – O co chodzi?
Stojąca za progiem drobna brunetka w uniformie FedExu drgnęła na dźwięk jego
głosu. Mężczyzna zmieszał się. Naprawdę brzmiał aż tak strasznie po wczorajszej imprezie?
– Dzień dobry, przesyłka dla pana! – oznajmiła dziewczyna, siląc się na służbowy
uśmiech.
Jack nie mógł się oprzeć wrażeniu, że skądś ją zna. Z kancelarii? Z siłowni? Przespał
się z nią kiedyś...?
– Niczego nie zamawiałem.
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– Naprawdę? – zdziwiła się kurierka. – Może żona kupowała coś na pana nazwisko?
– Być może – przyznał. Ostatnio Amy stała się maniaczką internetowych zakupów
i zalewała dom paczkami z eBaya. Tylko skąd ta mała mogła wiedzieć, że ma żonę?
„Ach tak”, zreflektował się. „Obrączka”.
– No, dobrze. Gdzie mam podpisać?
– O, tutaj.
Mężczyzna pochylił się nad formularzem, bezskutecznie próbując złożyć podpis.
Wręczony mu przez kurierkę długopis nie działał.
– Ojej, chyba się wypisał – zmartwiła się. – Czy byłby pan tak uprzejmy i…
– Jasne, moment.
Jack

powlókł

się

z

powrotem

do

sypialni,

mrucząc

pod

nosem

coś

o niekompetentnych kurierach. Gdy zaczął rozglądać się za czymś do pisania, usłyszał szczęk
zamykanych drzwi, a potem kroki.
Wybiegł z pokoju zdezorientowany i zły. Nie dość, że dziewucha wyrwała go ze snu
i zmusiła do szukania długopisu, to jeszcze miała czelność wleźć do jego domu?
– Co pani sobie wyobraża?! – krzyknął. – Proszę natychmiast wyjść!
Dziewczyna nie poruszyła się. Stała w hallu z paczką w rękach i wzrokiem wbitym
w Jacka. W jej szarych oczach było coś niepokojącego.
– Proszę wyjść, inaczej będę zmuszony zawiadomić pani pracodawcę, pani…
– Rose. Rose Milton.
Jack poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy.
– O Jezu.
***
– Rose? – powtórzył rozbawiony. – Co za przypadek. Jestem Jack.
Rose uścisnęła podaną jej dłoń. Stojący przed nią chłopak przyglądał się jej
z uśmiechem i wyraźnym zainteresowaniem, co uważała za powód do dumy.
– Rzeczywiście. Zupełnie jak w Titanicu – zauważyła, odwzajemniając uśmiech.
Spotkali się na domówce u Tess, koleżanki Rose z college’u. Halloweenowa
posiadówka była pierwszą poważną imprezą w studenckim życiu dziewczyny. Onieśmielona
nową sytuacją i obcymi ludźmi wokół, stała pod ścianą, dopóki nie zaczepił jej dyniogłowy
potwór ze szklanką w dłoni – potwór, który po zdjęciu upiornej maski okazał się całkiem
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przystojnym studentem ostatniego roku. Usiadł obok

, przeprosił za napędzenie stracha

i spytał o imię. Tak właśnie poznała Jacka.
– To co, Rose? Wypijemy za pasażerów Titanica? – zaproponował, podsuwając jej
swojego drinka.
Rose zawahała się. Nie miała najlepszych doświadczeń z alkoholem.
– Wybacz, ale nie powinnam. Mam za słabą głowę – przyznała w końcu, spuszczając
wzrok.
– Wielka szkoda. Chętnie zobaczyłbym cię bardziej… wyluzowaną. – Spojrzenie
Jacka powędrowało w kierunku dekoltu dziewczyny. Gdy ponownie skupiło się na jej twarzy,
uśmiechnął się wymownie. Rose poczuła, że się czerwieni.
– Może jednak? Obiecuję, że będę miał cię na oku – zapewnił, mrugając
porozumiewawczo.
Milczała chwilę, rozważając wszystkie za i przeciw. Pod wpływem słów i uroku
nowego znajomego jej opór mocno osłabł.
– No, dobra – zgodziła się wreszcie. – Ale tylko jeden drink i koniec, dobrze?
***
– Byliśmy młodzi i głupi, okej? Nie planowałem tego! Wiesz, jak to jest, kiedy
człowiek trochę za dużo wypije... – tłumaczył się Jack, czując narastający niepokój. Był od
Rose wyższy i silniejszy, więc w razie potrzeby powinien ją bez problemu unieszkodliwić.
Nie miał jednak pewności, czy dziewczyna jest nieuzbrojona.
Rose nie odpowiedziała. Nie musiała – jej oczy mówiły wszystko. Był w nich ból,
upokorzenie, żal i –

przede wszystkim –

żądza odwetu.

– Przyniosłam ci prezent – odezwała się wreszcie, potrząsając pudełkiem. – Nie
chcesz otworzyć?
Spokojny ton jej głosu i zimne spojrzenie przeraziły Jacka. Wariatka, stwierdził ze
zgrozą. Trudno będzie się z nią dogadać.
– To… to wszystko ich wina! Oni mnie namówili! – usprawiedliwiał się, próbując
zyskać na czasie. Dyskretnie pomacał tylną kieszeń, upewniając się, że wciąż tkwi w niej
telefon; zastanawiał się, czy uda mu się po omacku wybrać numer alarmowy.
Twarz Rose zmieniła się nagle. Wyglądało na to, że jego reakcja daje dziewczynie
sporą satysfakcję.
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– Ach, oni… – powtórzyła powoli, przenosząc wzrok na paczkę. – Ci twoi kumple.
Jak im było...?
***
– Tim z medyka, Mike z filmoznawstwa i Stan z…W sumie nie mam pojęcia, czym ty
się teraz zajmujesz, stary.
Koledzy Jacka skinęli głowami. Rose odpowiedziała uśmiechem. Czuła się już dużo
swobodniej niż na początku imprezy. W dużej mierze pomógł jej w tym alkohol – wbrew
początkowym zapewnieniom nie skończyło się na jednym drinku. Cóż, Jack miał wyjątkowy
dar przekonywania.
– Masz, spróbuj. Działa na wyobraźnię i wyostrza zmysły – szepnął jej do ucha
chłopak, podsuwając kilka grzybków. Posłusznie rozchyliła usta, pozwalając Jackowi włożyć
je do środka. Nie miała już prawie żadnych oporów. Podobało jej się to, jak zresztą wszystko,
co robił.
Rozmowa z nowymi znajomymi zeszła na temat kina. Mike i Jack okazali się
wielkimi pasjonatami filmów eksperymentalnych i surrealizmu. Najpierw drobiazgowo
analizowali symbolikę

Psa andaluzyjskiego

, potem przeszli do twórczości Lyncha, by

skończyć na etiudach Kennetha Angera. Ktoś spytał Rose, czy o nim słyszała. Przyznała, że
nie.
– Powinnaś zobaczyć Fireworks albo Lucifer Rising – namawiał Stan. – Naprawdę
ryje mózg. Zwłaszcza po grzybach.
– Ignorant... – obruszył się Mike, wychylając kolejny kieliszek wódki. – Te filmy to
coś więcej niż dodatek do narko. Wiem, co mówię, bo akurat piszę o tym pracę.
– Piszesz? – zdziwił się Jack. – Myślałem, że u was na zaliczenie robi się filmy.
Mike westchnął.
– Niestety… Wolałbym oddać raczej etiudę niż esej, ale boję się, że to nie przejdzie.
Facet od historii filmu to straszna konserwa. Aż dziwne, że nie kazał nam tego pisać
ręcznie...
– No co ty, zrób to! – namawiał go Stan. – Na miejscu twojego profesora
podniósłbym ci ocenę za kreatywność. A jakbyś potrzebował aktorów, to wiesz, do kogo
uderzać – dodał, przyjmując teatralną pozę. Pozostali parsknęli śmiechem.
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– Dobra, żarty żartami, ale pomysł z filmem nie jest głupi. Cholera, jeśli o mnie
chodzi, mógłbym to zrobić nawet zaraz – zapalił się Tim. Był już wyraźnie wstawiony. Nie
on jeden zresztą.
– No, nie wiem… – wahał się Mike. – Trzeba by ogarnąć oświetlenie, scenografię
i kamerę... Poza tym gdzie niby mielibyśmy kręcić? Chyba nie tutaj, co?
Wszyscy zgodzili się, że to kiepski pomysł. Pojawiła się za to propozycja wspólnego
obejrzenia filmu Angera. Mike z Jackiem uparcie twierdzili, że pozostali powinni poznać
jego twórczość a najlepszym miejscem na seans będzie dom Jacka.
– To niedaleko stąd, w dodatku mam dziś wolną chatę – zachęcał chłopak. – Zrobimy
sobie kino domowe, a potem pomyślimy nad projektem Mike’a. W końcu noc jeszcze
młoda...
***
– Ja też byłam młoda. I głupia – przyznała Rose, zrywając taśmę oklejającą paczkę. –
Ale to w żaden sposób was nie usprawiedliwia, Jack. Nawet jeśli twój adwokat twierdzi
inaczej.
Jack stał jak sparaliżowany. Co, do cholery, było w tym pudle? Jakieś nowe dowody
w sprawie? Przecież wszystkiego skrzętnie się pozbyli. Rose złożyła doniesienie dopiero po
kilku dniach, pozbawiając się tym samym najważniejszego dowodu, a rodzice Jacka zadbali,
by proces potoczył się na korzyść syna i jego kolegów. Po co więc zjawiła się tutaj po tylu
latach...?
– Co… co tam jest? – wydukał, patrząc na pakunek z rosnącym niepokojem.
Dziewczyna uśmiechnęła się tajemniczo.
– Zaraz zobaczysz.
***
Kiedy później Rose próbowała odtworzyć przebieg dalszych wydarzeń, nie potrafiła
złożyć ich w sensowną całość. Jej wspomnienia przypominały kiepsko zmontowany film
o zniekształconym obrazie. Nie pamiętała, jak dokładnie wyglądała droga do mieszkania
Jacka ani jak długo oglądali jego kolekcję. Dość wyraźnie zanotowała za to w pamięci sceny
wyświetlane na ekranie monitora, wokół którego skupiła się cała piątka.
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Młody mężczyzna zaatakowany przez grupę marynarzy. Z jego oczu płynie krew.
Tamci śmieją się, ale ich nie słychać, bo film jest niemy. Rozbierają go, prawdopodobnie
gwałcą. Na jego ciało leją mleko. Rozerwana skóra na piersi mężczyzny ukazuje zegar
w miejscu serca. Niepokojąca muzyka w tle podkreśla, że dzieje się coś niedobrego, coś,
czego Rose wolałaby nigdy nie oglądać.
Chciała, żeby puścili jakiś przyjemniejszy film. Albo żeby chociaż ktokolwiek się
odezwał. Wszyscy jednak uparcie milczeli i wpatrywali się w monitor w jakimś dziwnym,
nabożnym wręcz skupieniu. Nikt nie zareagował na jej prośbę.
– Będę się zbierać, Tess pewnie się o mnie martwi – oświadczyła wreszcie, wstając
z miejsca. Coś mówiło jej, że nie powinna tu być.
– Zostań jeszcze chwilę. – Stanowcza ręka Jacka powstrzymała Rose przed wyjściem.
– Będziesz nam potrzebna.
– Potrzebna? Do czego?
Chłopak uśmiechnął się tajemniczo.
– Zaraz zobaczysz.
A potem był stół nakryty białym prześcieradłem i oślepiające światło żarówki ponad
nim. Jak się tam znalazła? Dlaczego Jack trzymał ją za ręce, by nie ruszała się, kiedy Mike
z pożyczoną kamerą w ręku robił zbliżenie na jej przerażoną twarz? Czemu jego spojrzenie
wydało jej się nagle tak upiorne? Czy to przez tę maskę…?
Reszta wspomnień Rose składała się głównie ze smaku knebla, paraliżującego
strachu, bólu oraz ciężkich oddechów oprawców, kiedy brali ją po kolei. Zmącony
halucynogenami umysł dziewczyny zniekształcał ich twarze, zacierając granicę między
ciałem a kostiumem. Długowłosy Stan miał wilcze kły i pazury, blady i wychudzony Tim
przypominał szkielet, a Mike z okiem przyklejonym do kamery wyglądał jak bezimienny
człowiek z

Lost Highway

. Najgorszy był jednak wyprany z emocji głos Jacka, który

instruował pozostałych, co i jak powinni robić.
– Mike, stań bliżej. Ujęcie z boku. Stan, weź butelkę wina i polej dziewczynę. Będzie
lepiej niż z mlekiem. Tak, idealnie... Masz to, Timothy? Dobrze. A w finale posypię jej
brzuch nasionami słonecznika. Czaicie chyba symbolikę, nie?
Ostatnią rzeczą, jaką zapamiętała Rose, było ogarniające ją poczucie całkowitej
bezradności. Jej stłumione krzyki i próby oporu nie dawały żadnego efektu. Jedyne, co mogła
zrobić, to zamknąć oczy, wgryźć się w knebel i modlić się w duchu, żeby już przestali. I żeby
nikt nigdy się o tym nie dowiedział.
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***
Jack wolałby się nigdy nie dowiedzieć, co było w paczce Rose. Niestety, nie miał
wyboru. Pozbawił się go w chwili, gdy w akcie desperacji rzucił się na dziewczynę, próbując
ją obezwładnić – odpowiedziała taserem. Gdy paraliż ustąpił, Jack był już unieruchomiony,
a pudło otwarte.
Przełamując strach, podniósł wzrok na zebrane w nim trofea. Gdy zdał sobie sprawę,
na co patrzy, wrzasnął i zwymiotował na podłogę. Jezu, jak to musiało boleć...
– Jak widzisz, twoimi kolegami już się zajęłam. Zostałeś jeszcze tylko ty.
Dyszał ciężko, patrząc, jak Rose zbliża się do niego z nożem.
– Masz rację. Przepraszam. Pomogę ci. Czego potrzebujesz? Kasy, pracy, rezydencji
w L.A.? Dam ci, co tylko chcesz! – zapewniał, gorączkowo szarpiąc krępujące go więzy.
Rose roześmiała się.
– Jakiś ty hojny! – zakpiła. – Wybacz, ale wtedy nie dałeś mi żadnego wyboru, więc
ode mnie też go nie dostaniesz. – Druga ręka Rose powędrowała do kieszeni spodni,
wyciągając telefon. – A teraz uśmiechnij się, Jack.
– Co?
– Powiedziałam: uśmiechnij się. To twój debiut filmowy. Chyba nie chcesz źle
wypaść...?
***
Kiedy skończyła, Jack nie przypominał już siebie. Właściwie nie przypominał nawet
człowieka. Z pomalowanej pomarańczowym sprayem twarzy ziały puste oczodoły. Rozcięte
usta zastygły w groteskowej imitacji uśmiechu. We włosach i uszach można było dostrzec
ziarenka słonecznika. Z nagiego torsu mężczyzny spływało na ziemię wino z jego własnego
barku, a całość wieńczyła elegancka rama z rąk i nóg denata.
Obok, na czerwonej od krwi podłodze, siedziała rozczochrana i brudna Rose,
z satysfakcją oglądając gotowe nagranie. Położony na ziemi telefon wiernie zarejestrował
kolejne etapy jej twórczego procesu – zarówno obraz, jak i dźwięk. Szczególnie z fonii była
zadowolona: im głośniej Jack wrzeszczał lub błagał o litość, tym większy spokój i ulgę czuła.
Taką właśnie scenę zastali policjanci, zaalarmowani przez zaniepokojonych hałasem
sąsiadów, wchodząc do domu Lampoona. Kiedy otoczyli Rose, nie próbowała uciekać. Nie
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wydawała się wcale zaskoczona ich obecnością. Przeciwnie, tego właśnie chciała. Czekała na
nich. Czekała na swoją publiczność.
– W samą porę! – zawołała radośnie, bez lęku podchodząc do zszokowanych
funkcjonariuszy. – Zdążyliście panowie na premierę!
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Nad asfaltową drogą wiodącą przez ciemny las górowały świerki tak wysokie i tak
chybotliwe, że nie sposób było nie myśleć o tym, jak bardzo bolesny byłby upadek z ich
wierzchołków.
Wskaźnik poziomu paliwa dobijał rezerwy.
– Zaraz skończy się nam benzyna! Mówiłem ci, żeby nie jechać nieznanymi drogami!
– Kordian, siedzący na fotelu pasażera, strofował beztroskiego kolegę.
Kierowca, dwudziestoletni ciemny blondyn o imieniu Dariusz, tylko uśmiechał się
głupkowato. Ten grymas nigdy nie schodził mu z twarzy i najpewniej szczerzyłby się tak
również, gdyby wpadł do wulkanu.
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– Wiedziałeś, że jeśli wybierzemy tę drogę, to na nikogo nie natrafimy. Tej trasy nie
ma na mapie! Na pewno jest nowa i musi dokądś prowadzić. Ktoś musi przy niej mieszkać! –
tłumaczył Darek.
Pasażer westchnął z rezygnacją. Wyjął z kieszeni wysłużony scyzoryk i obracał go
nerwowo w palcach. Po chwili odwrócił wzrok i zapatrzył się w las.
– No i popatrz na to! – zawołał po dłuższej chwili uradowany Dariusz.
Kordek spojrzał na drogę. Zza drzew wyłaniał się zadbany przydrożny zajazd, który
przypominał staropolski dworek połączony z alpejskim schroniskiem.
Chłopcy wjechali na parking i wysiedli z auta. Darek zostawił kluczyki w stacyjce
lancii. Nie zamknął drzwi samochodu, bo i po co? Z taką ilością benzyny złodziej co najwyżej
mógł pojechać się pierdolić.
Koledzy udali się w kierunku zajazdu. Pod ich stopami chrzęścił nie tylko żwir, lecz
także pogruchotane kości małych zwierząt, zapewne porzucone przez okoliczne sowy,
jastrzębie, kuny czy inne lisy. Nie zdążyli dojść do wejścia, gdy wyszła im na spotkanie
śliczna czarnowłosa dziewczyna i uśmiechnęła się na ich widok. Kordek zauważył, że miała
trochę zbyt duże kły, ale uznał to spostrzeżenie za nieuprzejme wobec osoby, która sprawiała
wrażenie tak sympatycznej.
– Panowie do nas? – zapytała kobieta i popatrzyła pytająco to na jednego, to na
drugiego mężczyznę.
– N-nie… – odparł Kordian, ale przerwał wypowiedź, kiedy Darek szturchnął go
łokciem.
– Właściwie to tak. Zmęczyła nas długa jazda. Macie wolne pokoje? – wtrącił się
Darek i posłał dziewczynie jeden ze swoich czarujących uśmiechów.
– Dla was na pewno znajdę miejsce! – zaśmiała się oczarowana i położyła dłoń na
brzuchu, jakby zaraz miała pęknąć ze śmiechu.
– Potrzebujemy benzyny. Nie mielibyście przypadkiem jakiejś do odsprzedania? –
kontynuował Kordian.
– My nie, ale kawałek dalej znajdziecie małą stację benzynową. Tylko piętnaście
minut spacerkiem. – Wskazała kierunek w górę jezdni.
– Dziękujemy –

odpowiedział dziewczynie Kordek, a następnie zwrócił się do

kumpla – idziesz ze mną?
– Po jaką cholerę? Jeden kanister chyba uniesiesz.
Kordek wzruszył ramionami, obrócił się i ruszył w kierunku drogi. Nagle usłyszał za
plecami pospieszne kroki.
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– Ej, przy okazji wziąłbyś dla mnie gumki. Coś czuję, że dziś mi się poszczęści!
Oddam ci, jak zdobędę kasę – poprosił Darek.
Kordek westchnął. Darek nigdy nie zwracał pieniędzy, ale z reguły były to sumy na
tyle małe i pożyczane tak sporadycznie, że Kordian nie chciał tego roztrząsać. Zgodził się
zasponsorować kolegę po raz kolejny, po czym odwrócił się i z zażenowaniem przewrócił
oczami. Było to i tak lepsze niż wysłuchiwanie co pięć minut tekstów typu „ale bym sobie
zadupczył”, jakby Darek oczekiwał, że Kordek ściągnie spodnie i się dla niego wypnie.
Gdyby Kordek teraz odmówił zakupu prezerwatyw, Dariusz wypominałby mu to
z nieukrywanym wyrzutem przez dalszą drogę.
Darek zerknął na młodą gospodynię i puścił jej oczko. Zakłopotana dziewczyna
zachichotała uroczo. Natomiast Kordian wyruszył w kierunku stacji benzynowej.
Słońce lizało wierzchołki drzew niczym gasnący płomień zwęglone polano.
***
Sklep na stacji benzynowej miał przytulny zapach pociemniałych lakierowanych boazerii.
Przy kasie stał starszy krzepki mężczyzna z siwą brodą i włosami związanymi w kitkę.
Przypominał członka gangu motocyklowego, który mógłby trzymać pod ladą naładowaną
strzelbę. Sprawiał jednak wrażenie przyjaznego, o ile nie próbowałoby się z nim pogrywać,
np. wypychając kurtkę niezapłaconym towarem jak bezdomny papierami dla izolacji ciepła.
Chłopak chciał też kupić fajki, zapalniczkę i odświeżacz powietrza. Dariusz potrafił
być niezwykle irytujący, kiedy był na głodzie. Powtarzał wtedy co pół minuty: „ale bym
zakurzył”. Oczywiście Darek niespecjalnie przejmował się dymem czy smrodem
w samochodzie. Gdy padało, nie uchylał nawet okna, nie patrząc na to, że kolega wykaszluje
sobie płuca. Opuszczać innych szyb też nie pozwalał, bo mu było zimno.
Kordian zobaczył jeszcze w kulistym pojemniku stojącym na ladzie gumy kulki, które
pamiętał z dzieciństwa. Już sięgał do naczynia, aby wziąć kilka sztuk, ale mężczyzna przy
kasie odwrócił jego uwagę.
– Co, szczęśliwa noc? – zapytał niezobowiązująco, kasując prezerwatywy.
– To dla kolegi. Poderwał dziewczynę w motelu piętnaście minut drogi stąd.
Brodacz uniósł głowę. Przez moment miotał oczami na prawo i na lewo, jakby
próbował sobie coś przypomnieć.
– Piętnaście minut drogi samochodem? – zapytał zdziwiony.
– Nie, pieszo.
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– Aha – odparł powoli – ale ona też była przejazdem?
– Nie, pracuje tam. Na recepcji.
– A to dobre! – Sprzedawca zaśmiał się serdecznie.
– Nie no, kumpel już tak ma z kobietami. – Kordek opuścił wzrok i zaśmiał się
nerwowo.
– Nie, nie, nie! Przecież tam nikt nie pracuje! Motel stoi nieczynny od czterdziestu lat.
– Ale… – Chłopak spojrzał sprzedawcy w oczy i próbował odnaleźć w nich oznaki
kłamstwa.
– Pewna mądra pani psycholog w telewizji mówiła, że człowiek czasem widzi, co
chce widzieć.
Kordek popatrzył na mężczyznę jak na wariata, zapłacił i wyszedł. Ostatni raz spojrzał
na sprzedawcę, gdy był już w drzwiach, jakby spodziewał się, że ten zacznie go śledzić.
Po drodze wypierał to, co właśnie usłyszał. Jednak podświadomie przyspieszył kroku.
***
Ostatnie kilkadziesiąt metrów Kordian biegł z sercem w gardle. Już z daleka docierał do niego
niesiony wiatrem i niedający się z niczym pomylić zapach butwiejącego drewna. Drożny
podjazd zamienił się w ugór porośnięty leszczynami, pokrzywami, łopianem i wysoką trawą.
Samochód mężczyzn tkwił niemalże zakleszczony między pniami brzóz.
Kordek przeskoczył przez zamulony, zarośnięty rów i ruszył na przełaj przez
podwórze. Bał się, że drzwi będą zamknięte. Te jednak okazały się zawieszone na futrynie
tylko na jednym zawiasie niczym pijak na ramieniu kompana, który jeszcze potrafi chodzić
o własnych siłach. Chłopak miał nadzieję, że nie przybył za późno. Kiedy wszedł do środka,
w jego nozdrza uderzył odór pleśni, wilgoci, mokrego gipsu, mętna woń zakurzonych
pajęczyn i czegoś jeszcze, ale nie potrafił zidentyfikować tego zapachu.
Decyzja, który kierunek obrać, nie była trudna. Schody do piwnicy kompletnie się
zapadły i ziała w ich miejscu niezgłębiona, ciemna czeluść. Kordian wbiegł na piętro.
W połowie drogi omal nie wpadł w przepaść pod schodami, gdy stopa zapadła mu się
w spróchniały stopień.
Za oknem niebo wypłowiało niczym deski na opuszczonej stodole, więc na górze było
całkowicie ciemno. Mężczyzna oświetlał trasę wątłym strumieniem światła pochodzącym
z ekranu telefonu. Miał nadzieję, że zdąży opuścić budynek, zanim padnie bateria
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w urządzeniu. Szybko dotarł do miejsca, gdzie korytarz rozwidlał się niczym nawias
prostokątny. Nie wiedział, dokąd ma iść najpierw, więc wybrał prawą stronę.
Kordian pędził wzdłuż korytarza. Odgłosy jego kroków odbijały się od ścian, przez co
odnosił wrażenie, że ktoś za nim biegnie. Telefon oświetlał mu jedynie przestrzeń pod nogami,
więc o mały włos nie wpadł w ogromną dziurę znajdującą się w podłodze. Nie mógł już dalej
przejść. W tym miejscu z sufitu kapała woda, która przez dekady drążyła rów w drewnianej
konstrukcji budynku.
Mężczyzna wrócił na rozdroże i tym razem pognał w lewo. Instynktownie odskoczył,
gdy jego stopa napotkała mocno uginającą się deskę. Wybadał butem kondycję podłogi pod
ścianą i kiedy upewnił się, że posadzka utrzyma jego ciężar, prześlizgnął się obok
niestabilnego obszaru. Dalej już szedł wolniej i rozważniej.
Niespodziewanie usłyszał nieokreślony hałas, być może krzyk. Poczuł, że jego serce
zamiera, jakby przystanęło, by nasłuchiwać. W końcu dotarł do uchylonych drzwi i ostrożnie
je otworzył. Oblał go zimny pot i złapał się na tym, że wstrzymuje oddech.
– Darek? – wyszeptał.
Oświetlił pokój prowizoryczną latarką i aż podskoczył, kiedy natrafił w ciemności na
twarz kolegi. Darek leżał na gołej ramie łóżka i patrzył w kierunku wyjścia. Prawy kącik ust
zastygł mu w ironicznym uśmiechu, a z lewej strony jego facjaty niewiele zostało. Wyglądała
jakby coś wyżarło ją od środka, podobnie jak jej górną część. Z oczodołów wystawały gałki
oczne pozbawione powiek.
Dariusz kierował na Kordiana spojrzenie pełne nienawiści, podszyte niemym
wyrzutem. Efektu dopełniały jego uniesione do góry ręce, które sprawiały wrażenie
sparaliżowanych. Kordek westchnął z bolesnym zawodem i odłożył telefon. Gdy próbował go
włożyć do kieszeni, blask bijący z ekranu padł na sufit.
Mężczyzna zamarł. Zobaczył nad sobą nagą kobietę, której korpus kończył się
odwłokiem olbrzymiego pająka. Czarny odwłok lśnił jak kałuża benzyny na asfalcie albo jak
błyszczące ubarwienie muchy zielonej. Oczy potwora zaświeciły niczym w noktowizorze.
Maszkara cicho zasyczała, a jej wargi rozwarły się, przybierając kształt rozgwiazdy z długimi
zębami. Zeskoczyła z sufitu i pobiegła do wyjścia.
Kordek, wyrwany z osłupienia, zatrzasnął jej drzwi przed nosem i pognał do schodów.
Oddech palił go w gardle. Próbował sobie wmówić, że to tylko zły sen, ale niosący się
korytarzem stukot odnóży brutalnie przywołał go do rzeczywistości. Już prawie dotarł do
schodów wiodących na podwórko, kiedy odgłosy kroków rozległy się nad jego głową
i masywny kształt z łoskotem wylądował przed nim, odgradzając drogę ucieczki.
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Kordian zaklął z przerażenia. Bestia zasyczała przeciągle i ruszyła ku upatrzonej
ofierze. Przesuwała się bardzo powoli i tylko pomiędzy kolejnymi mrugnięciami oczu
chłopaka, jakby chciała ukryć fakt, że się przemieszcza. Kordek zaczął się wycofywać.
W końcu monstrum zbliżyło się na tyle, by spiąć się do skoku. I rzuciło się na chłopaka
jednym susem.
Młodzieniec odruchowo zrobił krok w tył. Nagle usłyszał jęk poddającego się drewna.
Potem trzask. Zanim zrozumiał, co się stało, znalazł się w powietrzu i boleśnie wyrżnął
o grunt. Zasłonił głowę, półprzytomny, gdy posypały się na niego odłamki podłogi.
Usłyszał nad sobą przeciągły, wściekły syk i z miejsca oprzytomniał. Próbował się
podnieść, ale jego plecy przeszył obezwładniający, tępy ból. Niebawem syczenie dotarło do
niego z prawej strony. Ogarnięty paniką, która zamieniła jego układ oddechowy w miech
dmuchający gorące powietrze, przetoczył się na brzuch i chwycił rozświetlony, aktywowany
upadkiem smartfon. Podniósł się i zaczął uciekać. Potknął się o próchniejące listwy, więc
wskutek czego kawałek drogi przebiegł niemal na czworakach.
Dotarł do pomieszczenia, w którym panowała niemal kompletna ciemność. Musiał
oszczędzać baterię telefonu, więc wygasił ekran i kierował się docierającymi do niego
podmuchami powietrza. Niestety poniewczasie zorientował się, że źle skręcił i że trafił do
pokoju, który dawniej służył za kuchnię. Odszukał wyjście i już miał zawrócić, lecz
spostrzegł, że światło wyodrębniło w korytarzu ciemniejszy kształt. Kordek pospiesznie
wyłączył wyświetlacz i schował się pod szeroką ladą. Jego pierś unosiła się w gwałtownych
oddechach, wciąganych przez zaciśnięte zęby.
Cichy stukot odnóży pająka zbliżał się powoli i w końcu rozbrzmiał nad głową
Kordiana. Serce młodzieńca wyrywało się z piersi, spanikowane jak szamocząca się w sieci
ryba. Chłopak szukał po omacku czegoś, czym mógłby odgonić od siebie maszkarę, ale
natrafił tylko na rączkę jakiegoś ciężkiego naczynia, zbyt nieporęcznego, by móc nim rzucić.
Poświecił telefonem na ścianę leżącą najdalej od wyjścia, by odwrócić uwagę potworzycy
i odciągnąć ją od siebie.
Po chwili światło padło na zwieszoną z lady upiorną gębę. Bestia obnażyła zęby
i zasyczała. Kordian krzyknął jak dziecko. Przyłożył maszkarze z całej siły patelnią
i z wyrazem grozy na twarzy wygramolił się spod kontuaru. Wybiegł na korytarz i podążył za
przeciągiem.
W końcu zobaczył wątłe światło, dobiegające zza otwartych drzwi. Dotarł do klatki
schodowej. Niestety była to ta klatka, którą zobaczył, gdy tylko wszedł do zajazdu. Usiłował
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doskoczyć do wysoko zawieszonego progu i wspiąć się po kikutach drewna wystających ze
ściany, ale te rozlatywały mu się w rękach.
Nagle zamarł i wykręcił głowę, wstrzymując oddech. Z głębi korytarza dobiegał
zbliżający się stukot kroków. Kordek porzucił próbę ucieczki, podbiegł do drzwi wejściowych
i zablokował je na rygiel. Drzwi wybrzuszyły się raz i drugi, gdy uderzyły w nie potężne
odnóża. Mężczyzna zaparł się o skrzydło, lecz dochodzące ciosy omal nie zwaliły go z nóg.
Na szczęście drzwi nie poddały się.
Niespodziewanie po ich drugiej stronie zrobiło się cicho. Kordek nasłuchiwał
w pełnym napięcia skupieniu i wyczekiwał kolejnego ataku, ale pajęczyca nie dawała znaku
życia. Odetchnął z ulgą. Po chwili jednak zobaczył, że posadzka pod drzwiami ciemnieje.
Przez szczelinę w progu wdzierały się pająki. Początkowo pojedyncze, lecz z czasem całe
grupy.
Kordek poczuł na szyi pętlę paniki. Odskoczył od drzwi i nerwowo otrzepał nogawki.
Modlił się, by pajęczaki nie okazały się jadowite. Pająki zmierzały w jego stronę, więc
trzęsącymi się rękami sięgnął po dezodorant i zapalniczkę, po czym zrobił z nich miotacz
płomieni. Wymierzył strumień w intruzów. Osobniki, które nie zginęły, w popłochu wycofały
się na korytarz. Kordek jeszcze przez parę minut stał z miotaczem w pogotowiu, lecz
agresorzy nie odważyli się powrócić.
Mężczyzna wrócił do zapadniętych schodów. Szukał jakiejkolwiek podpory dla stóp.
Przez chwilę wydawało mu się, że słyszy kroki na żwirze wyściełającym podwórko, ale gdy
nie rozbrzmiały ponownie, uznał, że to tylko szuranie jego butów o mury piwnicy.
Wtem położył się na nim długi cień. Coś zasyczało. Kordek zachłysnął się powietrzem,
po czym wycofał się ku drzwiom tak pospiesznie, że omal nie wywrócił się o własne nogi.
Pajęczyca zaczęła powoli schodzić w stronę chłopaka, gdy ten szarpał się z wypaczonym od
uderzeń ryglem. Bestia spięła się do skoku. Kordkowi całe życie przemknęło przed oczami.
I wtedy rozległ się huk. Poczwara zaryczała z bólu, odwróciła głowę i pognała w górę
schodów. Ktoś omiótł snopem światła latarki przedsionek i przez schody przemknął kolejny
cień. Przybysz ostrożnie przekroczył próg drzwi frontowych, a po chwili obrał kierunek na
piętro.
– Hej! Tutaj! – zawołał Kordian.
Kroki umilkły, by po dłuższej przerwie się zbliżyć. Rozległ się strzał i odgłosy śrutu
rykoszetującego od skrzydła.
– H-hej, nie strzelaj! Nie jestem uzbrojony! – zawołał rozpaczliwie chłopak.
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– Drugi raz mnie nie nabierzesz, lafiryndo! Wiem, że to kolejna z twoich iluzji! –
odezwał się głos znajomego sprzedawcy.
– Ej, to ja! Byłem wieczorem w sklepie!
– Łżesz! Nikt nigdy nie uszedł z życiem przed pajęczycą!
– Mam przy sobie zapalniczkę, fajki i dezodorant! I paragon! – Mężczyzna uniósł
wymienione przedmioty.
Sprzedawca poświecił na nie latarką umieszczoną na czole. Zamilkł na dłuższą chwilę,
po czym rzekł:
– Mogła je odtworzyć. Powiedz mi coś, co tylko ty mogłeś wiedzieć.
Kordek zawahał się. Zamknął oczy i próbował sobie coś przypomnieć. Zrobiło mu się
gorąco i poczuł, że miękną mu nogi.
Sprzedawca mocniej ścisnął rękojeść broni. Jego twarz stężała w napięciu.
– Gumy kulki przy ladzie! Chciałem je kupić, ale zapomniałem. Rodzice zawsze mi
ich odmawiali, bo bali się o moje zęby i o to, że jak je połknę, guma będzie rozkładać się w
kiszkach tak długo, jak plastikowa reklamówka! Sklepy przestały je zamawiać, zanim
dorosłem i wreszcie mogłem kupować, co chciałem!
Sprzedawca stał nieruchomo. Opuścił broń.
– Złap mnie za rękę – zawołał do chłopaka i go podciągnął.
– Dzięki! Już myślałem, że po mnie!
– A gdzie twój kolega?
– Pajęczyca zeżarła go w pokoju na piętrze.
– W którym?
– Szóstym po lewej stronie. – Kordian policzył odległości między drzwiami.
– Masz zatankowany wóz?
– Nie.
– To idź tankuj i wypatruj mnie w oknie. Auto trzymaj na chodzie.
– Zaraz, co zamierzasz? - zapytał zaniepokojony.
– Idę za nią.
– Zwariowałeś?! Spieprzajmy stąd!
– Nie, jest osłabiona. Mamy szansę pozbyć się jej raz na zawsze!
Kordian westchnął i pobiegł do wozu.
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***
Wkrótce z wnętrza zajazdu rozległ się jeden strzał, a zaraz potem drugi. Okno na piętrze
odskoczyło z hukiem. Coś stoczyło się z zadaszenia i z głuchym łoskotem wylądowało na
parkingu.
Kordek dopiero po chwili dostrzegł, że to Darek. Martwy kolega patrzył na niego
z tym samym wyrzutem, co wcześniej. Do oczu Kordiana napłynęły łzy. Wcześniej był
w stanie wypierać prawdę. Wmawiał sobie, że zmasakrowane ciało kolegi to tylko iluzja, że
prawdziwy Darek cudem ocalał i niedługo wróci. Teraz brutalna rzeczywistość patrzyła mu
prosto w oczy.
– Co ty wyprawiasz?! – zapytał Kordian, gdy sprzedawca wychylił się przez okno. Na
twarzy chłopaka malowała się mieszanina grozy i zdumienia.
– Zabierz ciało do auta. Mam plan!
Kordek skrzywił się na samą myśl o dalszej walce z pajęczycą, ale zacisnął zęby
i wrzucił zwłoki na tylne siedzenie. Potem zatankował pojazd. Bez przerwy oglądał się za
siebie.
– Co to za plan? – zapytał niepewnie.
– Zwabimy ją do magazynu materiałów wybuchowych w kopalni, zamkniemy
i wysadzimy! Wszystko już gotowe, trzeba tylko podłączyć kabel strzałowy do detonatora.
– To daleko stąd?
– Nie, pierwszy zakręt w lewo w kierunku stacji. Pięć minut drogi autem.
Sprzedawca wyszedł przez okno z bronią wymierzoną w zajazd. Już miał zeskoczyć
z zadaszenia, gdy ze środka wystrzeliła pajęczyna i chwyciła go za nogawkę. Mężczyzna
zawisł głową w dół, a strzelba wypadła mu z ręki.
Bestia wyłoniła się z okna i zaczęła owijać sprzedawcę w sieć. Teraz to mężczyzna
krzyczał z bezsilności. Kordian poczuł w sercu ukłucie paniki i odruchowo rzucił się na
pomoc.
– Hej, może spróbujesz z kimś równym sobie?! – zawołał chłopak do pajęczycy.
Młodzieniec podniósł kamień z ziemi i rzucił nim w maszkarę. Trafił ją w głowę.
Bestia rzestała kręcić ofiarą, podniosła łeb i wściekle zasyczała.
– Nie! Bierz ciało i jedź do kopalni! Znajdź magazyn detonatorów! – rozkazał
łamiącym się głosem sprzedawca, przekonany, że Kordek zniweczy plan głupim
bohaterstwem.
– Akurat! Nie zostawię cię! – wrzasnął młody mężczyzna.
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Kordek pobiegł w stronę leżącej broni, aby podać ją kompanowi lub w ostateczności
samemu z niej wystrzelić, gdy sprzedawca przestanie znajdować się na linii strzału. Jednak
poczwara była szybsza. Zeskoczyła z daszku i ryknęła tuż przed twarzą chłopaka. Kordek
zamarł z przekleństwem na ustach, a pajęczyca szykowała się do ataku.
– Spieprzaj! Lafirynda chce mieć nas trzech! Wie, że się nie naje, bo prawie nikt tu nie
przyjeżdża! – Sprzedawca szamotał się w sieci i próbował oswobodzić rękę.
Kordian nerwowo przełknął ślinę. Ruszył w kierunku samochodu, lecz nie zdążył do
niego dobiec, maszkara susem wskoczyła na dach pojazdu. Za żadne skarby nie chciał być
uwięziony z chmarą małych pająków w środku wozu. Przebiegł przez ulicę i zniknął w lesie.
Miał nadzieję, że lafirynda nie zmieści swojego grubego pajęczego dupska między drzewami.
Kordek szybko wpadł w pajęczynę. Plując i wyczesując nici z włosów, spostrzegł, że
cały las jest pokryty sieciami łownymi pająków. Na szczęście ta, w którą wpadł, była mała,
więc z łatwością ją zerwał. Zauważył też, że pajęcze nici wiodące z głuszy w stronę ulicy
zaczynają wibrować. Oznaczało to, że pajęczyca wie, gdzie znajduje się jej niedoszły posiłek
i wybiera się do niego. Jednak nie spieszyła się, bo jako prawdziwy pająk liczyła, że ofiara
zmęczy się ucieczką i walką z sidłami.
Serce Kordiana zaczęło bić szybciej. Przeczuwał, że poczwara może mieć rację.
Choćby uciekał ile tchu w piersiach, w końcu i tak go dopadnie, gdy nie będzie miał już sił,
by przebierać nogami. A ten moment zbliżał się nieubłaganie.
Chłopak wyszedł na skraj gęstwiny, gdzie znajdowała się droga wolna od sieci.
Pajęczyca zapewne pozostawiła przejście, żeby niespodziewanie zastępowić drogę zbłąkanym
podróżnym i zmuszać ich do ucieczki w ciemny las, w którym czekała na nich śmiertelna
pułapka.
***
Kordian dobiegł do osuwiska, które uniemożliwiłoby mu dalszą jazdę samochodem, gdyby
zdążył nim odjechać. Kilkadziesiąt metrów dalej natrafił na rozdroże. Jedno rozgałęzienie
było pokryte pajęczynami, a drugie – wolne. Poczwara nadal śledziła jego trop. Kordek
podniósł kamień i rzucił w sieci blokujące przejście, a sam ruszył pod górę.
Niedługo potem dotarł do kopalni. Okalające ją ogrodzenie nie należało do
najnowszych, więc szybko znalazł otwór w przerdzewiałych ogniwach i przedostał się na
drugą stronę. Drzwi przybudówki okalającej wejście zejście pod ziemię wydawały się
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zamknięte, więc chłopak już zastanawiał się, jak je wyważyć. Jednak niespodziewanie
zakołysał nimi podmuch wiatru.
Kordek wszedł do środka. Przedsionek zajmowała szatnia, pod której sufitem na
metalowych linkach wieszano ubrania. Ciepłe powietrze uciekało do góry, więc tam stroje
robocze i zestawy łazienkowe szybciej schły. Na ścianie wisiała mapa kompleksu. Kordian
zerwał ją i zabrał ze sobą. Dalej trafił na stojaki z aparatami ucieczkowymi. Ten model
aparatu wyglądał jak pomalowana na srebrny kolor domowa skrzynka na listy. Przyrządy te
pozwalały noszącym oddychać w przypadku pojawienia się dymu lub wycieku gazu. Chłopak
bezwiednie zabrał jeden ze sobą. Skoro osoby znające się na tej robocie sądziły, że będzie im
potrzebny, nie zamierzał się z nimi kłócić.
Po drodze znalazł także lampy, hełmy ochronne i bidony. Wszystko oznaczone
numerami identyfikacyjnymi na wypadek, gdyby trzeba było rozpoznać człowieka.
Młodzieniec pozbierał wszystko, co mogło mu się przydać pod ziemią. Uzupełnił pojemnik
na picie wodą z łaźni. Tak wyposażony wyruszył szukać przedziału drabinowego, który
powinien znajdować się w szybie głównym obok przedziału transportowego. Wiedział, że
uruchomienie wyciągu wymaga sygnalisty i osoby obsługującej go w tym samym czasie
z maszynowni, znajdującej się w oddzielnym pomieszczeniu.
Przedział drabinowy wyglądał jak spłaszczona na owal tuba po chipsach Pringles,
w której prawym krótszym boku wycięto szczelinę, a w nią wepchnięto kwadratowy kartonik.
Część w środku nazywała się pomostem postojowym. Prowadziła obok niego około
siedmiometrowa drabina. Ta akurat była przymocowana do ściany w przeciwieństwie do
luźno wspartych na pomostach.
Po drugiej stronie pomostu ziała kilkusetmetrowa otchłań, zajmująca połowę szybu.
Nad przedziałem drabinowym zamontowano prowizoryczne żebrowane ramię
z kółkiem, przywodzące na myśl wyciąg budowlany. Przez koło przeciągnięto gruby sznur
z pasem bezpieczeństwa. Sznur wiódł do grubej szpuli, solidnie przytwierdzonej wraz ze
stelażem do betonowej podłogi długimi śrubami wpuszczonymi do odwiertów. Żuraw miał
wytrzymać spore obciążenie. Nad zejściem do przedziału drabinowego wisiała elektroniczna
skrzynka z anteną radiową. Musiała to być samowolka, bo w kopalniach zagrożonych
zapłonem pyłu węglowego, wybuchem metanu czy innych gazów nie wolno używać urządzeń
mogących wywołać iskrę. W najlepszym przypadku działają na sprężone powietrze.
Kordian nie znalazł sposobu, by kontrolować dźwig z dołu, więc porzucił myśl
o opuszczeniu liny. Zerknął na mapę i przekonał się, że u stóp drabinki musi skręcić w prawo.
Schował plan do kieszeni i ruszył w drogę.
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Zszedł całkiem daleko, kiedy z kieszeni wysunął mu się smartfon i wylądował
wyświetlaczem do góry na podeście. Uderzenie rozświetliło ekran. Chłopak zaklął pod nosem
i ruszył podnieść urządzenie, lecz nagle zamarł. Z góry rozległ się znajomy stukot.
Mężczyzna poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy.
„Nie, tylko nie tutaj”, pomyślał.
Oddech Kordiana przyspieszył. Młodzieniec rozpaczliwie rozważał, czy iść po telefon
i go wyłączyć, aby prześladowczyni przestała go śledzić. Nie, na pewno wyczuwa jego
obecność w inny sposób, przekonywał siebie.
Było tylko jedno wyjście. Kordek wspiął się pod pomost, złapał za podpory, zwiesił
się z nich i zaparł plecami o ścianę, a nogami o bok drabiny. Tak pozostawał niemal
niewidoczny z góry. Wkrótce w wątłym świetle telefonu ujrzał powoli przemykający cień.
Pajęczyca opuściła się na nici szczeliną między pomostami. Kordian modlił się, by go nie
zauważyła. Czuł, jak pot zalewa mu oczy.
W końcu poczwara dosięgnęła podestu z aparatem. Zaczęła się rozglądać za
właścicielem urządzenia, lecz nigdzie go nie dostrzegła. Kordek miał nadzieję, że maszkara
sobie pójdzie, ale nie zanosiło się na to. Jeśli pajęczyca się zbliży, jedyną szansą dla Kordiana
będzie opuszczenie się, co groziło złamaniem kręgów lędźwiowych o twardy pomost albo
zachwianiem się i upadkiem do dziury.
Kordek poczuł panikę zalewającą serce jak deszcz stary, zapomniany szyb.
Gorączkowo rozważał, czy próbować ją prześcignąć w drodze na górę, ale przypominał sobie,
że według ratowników górniczych czas, w którym zdrowy i sprawny mężczyzna może wejść
po stumetrowej drabinie, to około dwadzieścia minut. I to zakładając, że nie jest zmęczony.
Kordian nie miał więc szans, bestia poruszała się dużo szybciej niż on. Był w potrzasku.
Pajęczyca zaczęła wciągać się po nici, gdy niespodziewanie ponad jej głową coś
syknęło. Uniosła wzrok i ujrzała płomień skierowany w jej nić. Zaskoczona, ruszyła do góry,
pożerając jedwab, ale było już za późno. Z rykiem spadła w przepaść.
Kordek wziął głęboki oddech, zbierając w sobie odwagę. Musiał liczyć, że zdąży zejść
po drabinie, zanim maszkara się pozbiera. Nie nastawiał się na to, że upadek ją zabije, ale
wiedział, że przynajmniej przez pewien czas nie będzie potrafiła tkać.
Zabrał telefon i kontynuował zejście.
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***
Kordian doszedł do końca drabinki. Po pajęczycy nie było ani śladu. Chłopak miał już wyjść
z szybu, kiedy tunelami rozniósł się stukot. Chciał rzucić się do wyjścia, ale bestia zeszła
z sufitu i zablokowała drogę ucieczki. Pospiesznie schował się w ślepym chodniku za drabiną,
a potwór ruszył ku niemu.
Kordek wstrzymywał oddech, by nie zdradzić swej pozycji, choć wiedział, że
poczwara i tak go wyczuje lub wymaca po ciemku. Zakończony litą skałą korytarz należał do
ciasnych, więc mężczyzna nie miał szansy prześlizgnąć się obok bestii. Gazu w puszce
odświeżacza zostało niewiele. Ponadto nie miał pewności, że pokraka da się na to nabrać po
raz drugi. Gorączkowo grzebał w kieszeniach i na moment zamarł. Potem po omacku
przeszukał chodnik, jego palce natrafiły na małe kamienie.
„Szybciej! Szybciej!” – ponaglał się w myślach, gdy jego palce pracowały jak przy
speedrunie przez różaniec.
Poczwara znalazła się koło młodzieńca. Powoli zbliżała do niego głowę, jak do owada,
którego nie chciałaby spłoszyć. Kordian czuł na twarzy jej cuchnący oddech. Jeszcze tylko
chwila. Mężczyzna poczuł ucisk strachu w gardle i ogromny ból w trzewiach, jakby
niewidzialna ręka przeciągała przez nie drut kolczasty.
Pajęczyca rzuciła się na Kordka. Nagle rozległ się głośny brzdęk, a zaraz po nim
wściekły ryk bólu. Odnóża bestii wystrzeliły w ciemność i uderzyły o skałę, o którą jeszcze
przed chwilą chłopak opierał się plecami.
Kordian chciał oddać kolejny strzał z procy, wykonanej ze scyzoryka i prezerwatywy,
lecz nagle poczuł na dłoni lepką maź. Poczwara przygwoździła młodzieńca odnóżami do
ściany i szykowała się do ukąszenia.
Nagle ciszę rozdarł głuchy łoskot. Maszkara spojrzała za siebie, a następnie znowu
popatrzyła na Kordka. W końcu mężczyzna usłyszał pospieszne, oddalające się kroki.
Mężczyzna odetchnął ciężko i załkał z ulgi. Skrzywił się, gdy zmoczone i wyziębione
spodnie odkleiły się i ponownie dotknęły skóry. Nie wiedział, co spłoszyło pajęczycę, ale nie
miał czasu się nad tym zastanawiać. Rozejrzał się i szybko wypełzł z wnęki. Tym razem się
udało, ale w takich ciemnościach nie będzie w stanie walczyć z potworem. Po drodze zerwał
sieć z dłoni trzymającej prowizoryczną procę.
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***
Kordian miał nadzieję, że zdąży znaleźć detonator, nim pokraka wróci. Spojrzał na płomień
w specjalnej lampie górniczej. Płomyk nie był ani za mały, co wskazywałoby na niską
zawartość powietrza, ani za wysoki, co sugerowałoby obecność szkodliwego gazu. Gaz lubił
wypierać tlen, a w miejscach o niskim stężeniu nagle robiło się znacznie cieplej. Kopalnia nie
była węglowa ani z miękkich skał czy soli, co raczej wykluczało obecność metanu. Twarde
skały uwielbiał natomiast siarkowodór. Kordek szczęśliwie przebywał na odpowiednio
wysokim poziomie, by móc liczyć na naturalną wentylację sztolni.
Chłopak dotarł do ciężkich, ognioodpornych metalowych drzwi. Prowadziły do
magazynu. W środku znajdowały się materiały wybuchowe, jednak wyglądały na zbyt
zniszczone wodą, by można było je bezpiecznie przenieść.
Obecnie używano emulsji, która wybuchała dopiero po połączeniu dwóch części
składowych. Proch górniczy palił się, ale nie wybuchał bez ładunku elektrycznego. Eksplozje
w składach były więc rzadkie, tym bardziej, że detonatory trzymano osobno.
Kordian wyjął mapę. Rozglądał się za magazynem detonatorów, które mógłby
podłączyć do widełek rozłożonych już kabli strzałowych. Wyglądało jednak, że nie będzie na
to czasu – w tunelu usłyszał stukot. Musiał improwizować.
***
– Proszę, nie zabijaj mnie! – Czyjś głos dochodził zza metalowych drzwi. – Nie zbliżaj się!
Odejdź!
Pajęczyca nie rozpoznawała słów, ale wiedziała, że to głos człowieka i że należy do
jej przyszłego posiłku. Ostrożnie ruszyła ku pancernym wrotom. Weszła do środka
i dostrzegła światło bijące od obiektu, który jej ofiara stale przy sobie nosiła. Bestia podeszła
do kąta, gdzie znajdował się przedmiot. Dopiero wtedy zorientowała się, że głos dochodził ze
świecidełka.
Nagle usłyszała jęk i zgrzyt. Odgłosy dochodziły od strony drzwi. Popędziła ku nim
i zobaczyła, że są zamknięte. Zaczęła walić w nie odnóżami, ale te nie chciały ustąpić.
Kordek odetchnął z ulgą. To było łatwiejsze, niż myślał. W końcu apka rejestrująca
głos do czegoś się przydała. Już miał odejść od wrót, gdy pod jego stopami przebiegło coś
czarnego. Mężczyzna zadeptał małego pająka, ale zaczęły pojawiać się kolejne. Przepędził je
miotaczem, po czym uszczelnił próg rozciągniętą gumą i przytopił ją do drzwi.
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Syknął, kiedy zaswędziała go noga. Podniósł nogawkę, ale niczego nie zauważył.
Uczucie nie powróciło, więc szybko o nim zapomniał. Pomyślał, że to pewnie autosugestia.
Pozostało mu jeszcze odnaleźć detonator. Udał się w stronę wyjścia i po drodze trafił
na znajomą twarz.
– Ty żyjesz! – zawołał uradowany Kordek.
– Tylko dlatego, że odwróciłeś jej uwagę. A teraz uciekaj, ja to dokończę. –
Sprzedawca postukał palcami w przypiętą do pasa skrzynkę.
– A co z tobą? – zmartwił się chłopak.
– O mnie się nie martw.
– Nie mogę cię tak zostawić! - przekonywał z rozłożonymi rękoma w geście
bezradności.
– To już nie twoja walka. Obiecałem kumplom z brygady, że ich pomszczę. Ginęli
jeden po drugim, aż zostałem tylko ja. – Wyjął pęk blach z identyfikatorami zza kołnierza. –
Czekałem latami, aż lafirynda wróci pod ziemię. Gdyby nie ty, nie wiedziałbym, że
zagnieździła się w zajeździe.
Sprzedawca podążył ku drzwiom składu, Kordek poszedł za nim. Starszy mężczyzna
podniósł kabel strzałowy.
– Masz przewód, nie możesz zdetonować ładunków z powierzchni? – zapytał
młodzieniec.
– Nie ma czasu, bestia się uczy. Jeśli zrobi coś z kablem w magazynie, będziemy
zmuszeni otworzyć drzwi. O ile już czegoś nie zrobiła. Jaką masz gwarancję, że nie ma
w zanadrzu więcej sztuczek? Ukryła przed wami stan motelu, może też wyczaruje sobie
wyjście.
– Nie mogłeś podłączyć przewodów różnej długości?
– A skąd mogłem wiedzieć, do którego zdążę dobiec?
– Rozumiem.
– Do czego to? – zapytał Kordek, gdy sprzedawca wręczył mu pilot.
– Zamontowałem przy drabinie wyciągarkę. Zapniesz się w pas przypięty do sznura
i nakierujesz pilot na skrzynkę na szczycie przedziału drabinowego. Szybciej, daję ci dziesięć
minut! Potem wysadzam.
– Och, okej. Uważaj na siebie! – rzucił i odbiegł.
– Bywaj! Dzięki za wszystko!
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***
Kordek dobiegł do samochodu, który sprzedawca zostawił przed osuwiskiem, i usiadł za
kółkiem. Po chwili poczuł silny wstrząs ziemi.
Chłopak szybko zauważył, że w aucie nie ma ciała Darka. A więc to ono uratowało go
w kopalni. Lafirynda poszła je schować lub dopaść tego, kto je przyniósł.
Kordek cieszył się, że pozbył się problemu, Wreszcie był wolny. Wcześniej liczyło się
tylko to, gdzie Dariusz chce jechać, co on chce robić, czego mu brakuje. Kolega zaczynał
stawać się kulą u nogi, ale na szczęście z tym już koniec.
Kordian zawrócił wóz i wyjechał na drogę. Podczas jazdy zaswędział go kark.
Podrapał się, ale uczucie wróciło. Miał wrażenie, że coś po nim chodzi. Pacnął się w szyję
i spojrzał na dłoń, lecz nie było na niej żadnego śladu. Po jakimś czasie poczuł, że coś chodzi
mu pod koszulką. Podniósł ją i z przerażeniem odkrył, że to coś znajduje się pod jego skórą.
Spanikowany, zatrzymał samochód i wyjął scyzoryk, by za wszelką cenę wydłubać intruza,
jednak ten zniknął pod żebrami. Następnie wyczuł ruch na plecach. Pasożytów przybywało.
Paraliżujący strach chwycił Kordka za gardło. Nie mógł przecież dłubać nożem w pobliżu
arterii.
Zatrzymał się i wyskoczył z samochodu. Zdjął ubrania i wytarzał się na asfalcie.
Liczył, że ciężarem swojego ciała rozgniecie robactwo. Niestety tarzanie się nie
poskutkowało.
Niedługo potem chłopak poczuł, że się dusi. Coś wyłaziło z jego krtani. Najpierw
ujrzał jeden ciemny kształt, później kolejny. Zapiekła go szczęka i pod naporem obcej masy
wypadła ze stawów. Kordek zawył. Zapłakał z bólu. Próbował wyjąć wystający kształt, lecz
ten ani drgnął. W końcu pękły mu mięśnie i skóra twarzy. Polała się krew.
Gdy leżał w kałuży własnej posoki, widział, jak z jego ust wychodzi i staje przed nim
pokraczna mała pajęczyca. Rozrastała się w miarę wychodzenia z otworów jego ciała
kolejnych grup pająków. Pajączki pokrywały ją i stapiały się z jej skórą. „Nie, to
niemożliwe!”, myślał i wkrótce skonał.
Poczwara spojrzała na jego ciało bez większego zainteresowania, po czym z wolna
ruszyła w stronę motelu. Była smutna niczym dziewczyna z zajazdu, której kiedyś odebrała
życie. Prześladowały ją emocje i wspomnienia jej ofiar, których często nie potrafiła odróżnić
od własnych. W jednej chwili przybierała gniew i żałobę ojca recepcjonistki i czuła złość do
samej siebie oraz żal za dziewczyną, którą sama zeżarła. W następnej tęsknie przypomniała
sobie rodziny górników, ale nie potrafiła powiedzieć, czy to jej własni bliscy z życia, które jej
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odebrano. Dryfowała przez życie, kierowana instynktem przetrwania i celem istnienia,
których nie rozumiała. Nie mogła umrzeć, zamknięta w wiecznym cyklu odradzania się
z cudzych ciał, gubiąc po drodze własną tożsamość. O ile kiedykolwiek jakąś posiadała...
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rys. Roman Panasiuk

POLANA
Kacper Szydłowski

Nienawidzę. Nienawidzę niewątpliwie wielu rzeczy, ale wracanie do domu
nietrzeźwym zdecydowanie plasuje się na jednej z topowych pozycji. Ciągłe paranoiczne
odwracanie się za siebie i poczucie czyjeś nieznośnej obecności potrafią się u mnie
przejawiać nawet w mieście. Jednak dopiero gdy wkraczam na prowizoryczną drogę
prowadzącą do mego otoczonego zewsząd lasem domu, zaczynam odczuwać prawdziwą siłę
moich ponarkotycznych urojeń.Paranoja w panujących na drodze ciemnościach urasta do
rozmiarów godnych retro japońskiego monstrum. Dzisiaj uderza mnie to tak boleśnie, że aż
zapominam, co wcześniej robiłem oraz skąd wracam. Nie zaprzątam tym sobie jednak głowy,
gdyż jestem już na ścieżce.
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Z każdym ostrożnym krokiem zza pleców dochodzą do mnie odgłosy dwóch
bliźniaczo podobnych stąpnięć. Zatrzymuję się wtedy na sekundę, chowając w płucach
oddech. Skupiam się maksymalnie na dochodzących zewsząd dźwiękach, lecz jedyne co
słyszę, to moje niespokojne bicie serca. Nie rozwiewa to jednak moich wątpliwości, więc
dynamicznie odwracam się niczym wiedźma w Wiedźma Patrzy i jak zwykle nie dostrzegam
nikogo. Rozsierdzony na samego siebie i swoją głupią, dziecięcą słabość, odwracam się na
pięcie, ponawiając wędrówkę. I niech tylko zejdzie z mojej głowy złość, to ponownie skurczę
się w sobie niczym żyłowaty staruszek, by z tej pozycji z lękiem obserwować otaczające mnie
krzewy i pnie.
Z każdą kolejną minutą drogi ta nienawistna klątwa z coraz większą zawziętością
przejmuje nad mną władzę. Ten oślizgły, cwany chochlik już nie zadowala się miejscem na
moich barkach. Nie, nie, to dla niego za mało. Jest za ambitny, by całą drogę spędzić na mych
ramionach, przecież są one twarde i niewygodne! Jakby nigdy nic wplątuje swoje długie
szpony w moje włosy, próbuje przemieścić swoje tłuste cielsko na czubek mojej głowy,
jednocześnie drugą ręką zaczepiając się na moim uchu, boleśnie je przy tym ciągnąc. Jest to
moment, w którym przegrywam. Pokornie pozwalam zająć mu miejsce, samemu będąc zbyt
zajętym wszystkim, co mnie otacza. Nie słyszę już za swoimi plecami pojedynczych kroków,
tylko wydaje mi się, że stąpa za mną cała pieprzona wataha. Wataha, która już nie czuje
przede mną respektu, zamiast tego stroi sobie z mojej maciupkiej osoby żarty. Jejśmiech
jestniczym palącozimne igły wbijane w moje nagie plecy. Chochlik na mojej łepetynie śmieje
się do rozpuku, gdy jednocześnie w środku mojej głowy walczą o moje przetrwanie dwie
ostatnie trzeźwe myśli. „Odwróć się tak, jak wcześniej” wraz z „Nie odwracaj się, tam
przecież nikogo nie ma. Idź dalej swoją drogą, a o reszcie zapomnij”. Niestety żadna z tych
myśli nie posiada tak znaczącej energii, by sterować moimi czynami. Zamiast tego zerkam
nieśmiało w lewo. W starej wierzbie znajduje się całkiem spora dziupla, a z niej zerkają na
mnie dwa niepokojąco czerwone ślepia. Ta kropla przelewa czaręi dostaje ataku. Rzucam się
w szaleńczy bieg, w trakcie którego wielokrotnie potykam się o korzenie czy też nierówności.
Zdzieram sobie skórę z dłoni, kolan i ramion, którymi próbuje chronić twarz przed
niezliczonymi upadkami. Mój szaleńczy sprint trwa do momentu, aż nie wpadnę na swoją
polanę, na której znajduje się moje rodzinne gospodarstwo i skromny domek pomagającego
nam kuzynostwa.
Czuję wstyd za swoje zachowanie, ale nic nie poradzę, w końcu taki mój przeklęty
los…
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Polana, której widok zawsze mnie uspokaja, może i nie jest spora, ale wystarczająca,
by oprócz dwóch domów znalazło się w niej miejsce na stodołę, wybieg dla tuzina krów oraz
całkiem spory kurnik. Zewsząd otacza ją nieprzejednany, gęsty las. Jedyny drogami, którymi
można się do niej dostać, są ta, z której wróciłem, oraz druga,wąska, kamienna, znajdująca się
po przeciwnej stronie. Ta była kiedyś traktem. Ledwo mieści się na niej jeden samochód
osobowy.
Mój spokój zaburza fakt, że w żadnym z domostw nie świecą się światła. Jest to rzecz
niecodzienna, patrząc na to, że dzisiaj wypada cotygodniowy pojedynek szachowy między
moim ojcem a jego kuzynem-sąsiadem. Najwidoczniej dzisiaj musieli się niegroźnie pokłócić
i skończyć szybciej. A może jest później, niż mi się wydaje? Skonsternowany zerkam na
telefon, lecz o dziwo musi być on zepsuty, gdyż wyświetla godzinę 25:63. Cicho wzdycham,
ale jakby nigdy nic otwieram drzwi do domu.
Wita mnie cisza. Oprócz niej wydaje się w całym domu unosić pewne napięcie, ale
jest coś jeszcze. Nazwałbym to takim słodkim, aż kłującym w nozdrza aromatem, który
wydaje mi się, że znam, lecz nie potrafię go z niczym konkretnym skojarzyć. Przystaję na
chwilę, nasłuchując, jednak me ludzkie, niedoskonałe uszy nie potrafią wyłapać żadnych
przebijających całun głuchej ciszy dźwięków. Udziela mi się niepokój panujący
w przedpokoju, jednak mimo niego ruszam do góry po skrzypiących schodach. Na następnym
piętrze przystaję na chwilę przed pokojem rodziców, niepewny, czy zakomunikować im
swoje przybycie. Z ich sypialni nie dochodzą do mnie żadne dźwięki, więc stoję w bezruchu.
W końcu po sekundzie czy trzech chwytam za klamkę i otwieram drzwi na oścież. Wchodząc
do pokoju, wręcz naturalnie zapalam zaczepiony pod sufitem żyrandol.
Przed moimi oczami pojawia się widok jak z obrazów Goi. Ojciec, z którym dopiero
co rozmawiałem o piłce nożnej, wisi na żyrandolu. Naprędce skręcona ze strzępków
prześcieradła lina zawija się na jego szyi niczym wygłodniały pyton. Pod wpływem nacisku
jego oczy są całe przekrwawione, a biały od braku krwi jęzor zwisa mu bezwładnie z ust. Jest
martwy, lecz mimo tego buja się nieznacznie, niczym gałęzie w bezwietrzną noc.
Gdy na to patrzę, w moich oczach pojawiająsię łzy, lecz to widok mojej leżącej na
łóżku matki doprowadzamnie do krzyku. Krzyku, który zostaje zduszony czyjąś dłonią.
Czuję, jak czyjeś ręce łapią mnie za twarz, gdy druga osoba uderza mnie jakimś obuchem w
splot. Tracąc oddech w płucach, zwijam się w sobie i to wtedy zostaję obezwładniony.Me
ręce zostają wściekłe pochwycone i wygięte. W całym tym zamieszaniu nie mogę dostrzec
agresorów. Dopiero jak już mój los jest przesądzony, znajduję w sobie tyle zimnej krwi, by
spojrzeć na twarze oprawców. Tym razem z mych ust wydobywa się krzyk, który niczyim
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gwałtem nie zostaje zduszony. Krzyk ten oprócz strachu zawiera wiele gniewu, gdyż
rozpoznaje te zdradzieckie mordy. Oblicza mych adwersarzy to nic innego jak karykaturalne
gęby moich sąsiadów. Kuzyna mego ojca i jego niewątpliwie zacnej małżonki. Nie są to
jednak całkowicie ludzie twarze. Ich uszy są wydłużone, zresztą tak samo jak ich nosy. Skóra
ma oliwkową barwę i wydaje się gadziośliska. Ich zęby są zaostrzone na końcach
i w większości czarne, a włosy przerzedzone oraz starczo siwe. Najgorsze są jednak ich
czerwone, zwierzęcotępe ślepia, które dają odczucie wpatrywania się w pustkę.
Próbuję im się wyrwać, lecz wywołuje to w nich tylko hieni śmiech. Podcinają mi
nogi i zmuszają do klęknięcia na kolanach. Nagle przed moją twarzą pojawia się ich
młodziutki syn. Na co dzień jest moim towarzyszem zabaw, lecz teraz w dłoni zamiast
malutkiego samochodziku trzyma zaokrąglony, miedziany sierp. Ostatnimi siłami próbuję się
wyrwać, lecz jego szybki ruch rozcina mi brzuch, z którego wypływają mi wściekle jelita…
***
Budzę się.Pot na moich plecach i uczucie niemego krzyku na ustach wyjaśniają mi
wszystko. KOSZMAR. Przed oczami staje mi widok moich zamordowanych domowników.
Ślizgając się bosymi stopami po kafelkach, pędzę w dół. Niemalże łamię sobie obie nogi, lecz
docieram pod drzwi moich rodziców i tak jak w śnie brakuje mi odwagi, by je otworzyć.
Zerkam z ukosa przez okno na przyglądający się tej scenie dom moich sąsiadów. On popycha
mnie do otwarcia tych drzwi…
Wzdycham z nieukrywanym spokojem, gdy widzę, że wszystko jest w jak najlepszym
porządku. Rodzice smacznie śpią, oddychając przy tym tak rytmicznie, jak tylko się da.
Zostawiam ich w spokoju. Z ciekawości zerkam na godzinę: 2:03. Mam jeszcze dużo rzeczy
do zrobienia tej nocy. Z garażu porywam benzynę, deski, młotek, gwoździe i zapalniczkę.
Tak uzbrojony kieruje się ku domostwu moich sąsiadów.
Nie mogę pozwolić, by to, co widziałem, się wydarzyło…
***
Poprzez uchylone okna wlewam do środka trochę pięknie pachnącej benzyny.
Następnie zabijam deskami wszystkie okna na parterze i tworząc benzyną ścieżkę dla
płomieni, oddaję się relaksującemu pejzażowi. Kto by pomyślał, że ogień w sąsiedztwie
świerków i dębów wygląda tak uderzająco majestatycznie.
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Pierwszy raz tak naprawdę opuszczają mnie lęki.
Pierwszy raz tak naprawdę jestem z siebie dumny.
Pierwszy raz tak naprawdę jestem… szczęśliwy?
Moje prawiczkowe katharsis nie trwa jednak wiecznie. Rozprasza je – niczym dziecko
strącające uderzeniem zabawkową wieżę – mój kuzyn. Który niestety zdążył się obudzić
i uznał, że wyskoczenie przez okno ze swojego znajdującego się na pierwszym piętrze pokoju
go uratuje. Możliwe, że by tak się stało, lecz przy nieszczęśliwym upadku połamał sobie
biedaczek nogi. Jego przeraźliwie krzyki zaburzają ekosystem polany, lecz na szczęście ja
z młotkiem w swojej dłoni kieruję się ku niemu swoim uroczystym krokiem.
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STAJENNY
Antoni Nowakowski

– Chłopcze, masz za luźne bandaże… – Wachmistrz z wyraźną dezaprobatą pokręcił
głową. – One niczego nie tamują. Z ran ciekną ci krew i ropa. Twoja sukmana i portki są tak
zapaskudzone, że lepiej nie gadać, a śmierdzisz jak kloaka trędowatych. Kimże jesteś i co tu
właściwie robisz?
Mężczyzna przeniósł wzrok na rozległą pręgę pod grdyką chłopaka. Szrama wyglądała
wyjątkowo paskudnie.
Pozostali członkowie oddziału dragonów, liczącego tuzin jeźdźców, w milczeniu
patrzyli na chudego jak tyka młodzieniaszka. Wyrostek siedział na ławie pod ścianą budynku
zrobionego z bali, mającego szerokie wrota, wyglądającego jak stajnia. Dragoni rozglądali się
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też po dużym dziedzińcu, okolonym licznymi zabudowaniami. W żadnym oknie nie ocalała
nawet jedna szyba.
Konie chrapały niespokojnie, kręciły się, jakby chciały pokłusować w inne miejsce.
Może dziwny fetor, przesycający powietrze i zatykający nozdrza, spowodował taką reakcję
wierzchowców. Jednak mocne ściągnięcie wodzy i głośne przekleństwa jeźdźców szybko
zmusiły je do posłuszeństwa.
– Jestem stajennym, zwę się William Hawkes. – Młokos mocniej naciągnął na głowę
sfatygowany, mocno zrudziały kaszkiet. Może chciał ukryć liczne strupy, pokrywające skórę
łepetyny. – Ano, tam, gdzie było trzeba, założyłem znalezione szarpie, ale poluzowały się, bo
obrażenia nadal mnie palą, dlatego po nich się drapię…
– Dobrą robotę miałem, panie oficerze – dodał po chwili – jedzenia nie brakowało, ale
teraz…
Chłopak niespodziewanie głośno chlipnął.
–Nie jestem oficerem. – Wachmistrz zręcznie zeskoczył z siodła. – To zajęcie dla
dżentelmenów, a ja nie miałem szczęścia takim się urodzić.
Mocno schwycił swojego wałacha za uzdę, bo ten najwyraźniej też chciał
niezwłocznie opuścić miejsce postoju.
– Powiedz mi zatem, Williamie, co tu się dzieje? – zapytał mężczyzna w mundurze ze
srebrnymi szewronami na rękawach. – Dostałem pilne zadanie przeprowadzenia rekonesansu.
Za mną podąża reszta szwadronu. Mam jutro zdać kapitanowi relację i, jakem John Roberts,
uczynię to, choćbym miał wyrzygać bebechy od tego smrodu.
Splunął na ziemię.
– Wszyscy mówili, że to przez ten cmentarz… – Hawkes wskazał palcem na
nieodległe wzgórze porosłe brzeziną. – Wychodzą tam z mogił jakieś stwory, które atakują
ludzi. Z naszym dworem też się rozprawiły, ale mnie tylko poharatały. Naszego dziedzica
dopadły w sypialni i już żywy z ich zębisk nie wyszedł…
Chłopak kaszlnął, jakby dłuższe mówienie sprawiało mu trudność.
– Zabiły też wielu innych ludzi… Teraz nie ma kto pochować tych nieszczęśników…
– kontynuował po chwili.
Roberts wzruszył ramionami. Podniósł rękę, jakby chciał popukać się palcem w czoło,
ale zaraz ją opuścił. Siłą woli powstrzymał się od pogardliwego gestu.
– Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że zmarli wstają z grobów? – zaśmiał się
szyderczo wachmistrz. – Kiedyś to nastąpi, ale dopiero w dniu Sądu Ostatecznego… –
starannie się przeżegnał – … który obejmie wszystko, a nie tylko północną rubież Yorkshire,
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gdzie się znajdujemy. Po prostu jakaś dziwna banda grasuje w okolicy. Nasz regiment szybko
wyprawi łotrów na tamten świat, gdzie ich miejsce.
Mężczyzna strzepnął paproch z bryczesów i rozejrzał się.
– Przygotować biwak na dziedzińcu! Zostajemy tu na noc! – zakomenderował –
Weźcie deski z resztek tego ogrodzenia, porąbcie je i rozpalcie z nich dwa ogniska! Nie
włazić mi do budynków, przecież wiecie, dlaczego wszędzie tak cuchnie! Upaćkacie sobie
trzewiki pozostałościami po truposzach i wasze buty będą do wyrzucenia! Pamiętajcie
o znalezieniu miejsca, żeby przywiązać konie!
Roberts przeszedł kilka kroków i owinął cugle swojego gniadosza na słupie parkanu.
Zapanował zgiełk. Dragoni pracowali sprawnie, byli wprawieni w urządzaniu
polowego obozowiska. Ktoś stukał toporkiem, dwóch jeźdźców ścinało kordelasami suchą
trawę, która miała posłużyć za rozpałkę. Konie wreszcie się uspokoiły. Zajęły się żuciem
obroku z worków, przywiązanych do ich głów.
Wachmistrz usiadł obok Hawkesa i wygodnie wyciągnął nogi. Przeciągnął palcem po
nosie.
– Czemu nie dałeś stąd drapaka? To dziwne… – zapytał niespodziewanie i wbił wzrok
w twarz chłopca. – Dlaczego zostałeś, hę?
– A gdzież bym poszedł? – W głosie Williama zabrzmiało niekłamane zdumienie. –
Nie mam dokąd, bo jestem sierotą … Tutaj przynajmniej mogłem wygodnie spać i czekać na
pomoc. Ten smród mi nie przeszkadza, dawno już się przyzwyczaiłem … Jakieś jedzenie też
się trafi. Idzie żyć…
– Biedaczysko z ciebie… Nieszczęsna ofiara podłych drabów… Masz szczęście, że
uszedłeś z życiem. – mruknął Roberts i dwa razy dokładnie wysmarkał nos.
Wyjaśnienie Williama całkowicie przekonało wachmistrza, który w dalszym ciągu
próbował usunąć z dróg oddechowych straszliwy fetor, przesycający wielki podwórzec.
***
Nadeszła pora posiłku. Jeden z kawalerzystów miał przytroczony do siodła metalowy garnek,
a wszyscy pozostali – faski wypełnione żołnierskimi wiktuałami, między innymi kawałkami
mięsa, w które niedawno zaopatrzyli się w kantynie. W ciągu dwóch kwadransów
przygotowano obfity obiad. Kłopot sprawiło zdobycie wody, bo w położonej w rogu
dziedzińca studni pływał trup, ale dragoni szybko znaleźli krystalicznie czysty strumień.
Wachmistrz jadł z menażki gorącą kaszę, suto okraszoną gulaszem.
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– Williamie, dlaczego twierdzisz, że to wszystko przez ten cmentarz? – zapytał
w przerwie między jednym a drugim kęsem. – Przecież to tylko miejsce pochówku…
Hawkes też otrzymał porcję żołnierskiej strawy. Pałaszował ją z wyraźną
przyjemnością, bardzo wolno, delektując się każdym kolejnym kęsem, jakby przypominał
sobie zapomniany smak jedzenia. Otarł usta.
– Zależy, jakie… – odpowiedział poważnym tonem chłopak i pokiwał głową. – Na
nasz cmentarz zwożono trupy z różnych hrabstw. Były to ciała morderców, gwałcicieli,
zbójów i innych okrutników. Mówi się, że ich duchy mszczą się za doznane za życia
krzywdy. Nie wszystkich osądzono sprawiedliwie. Byli też wśród nich całkowicie niewinni
ludzie…
Oczy wyrostka dziwnie błysnęły. Nagle zacisnął wargi. Wachmistrz ponownie
wzruszył ramionami. Ze smakiem oblizał cynowy widelec.
– Tere-fere kuku, strzela chłopię z łuku. Bajdy dla prostaków, takich jak ty –
skomentował sarkastycznie dragon.
Mężczyzna odłożył puste naczynie, pieczołowicie wytarł chusteczką dłonie i wyjął
z wewnętrznej kieszeni munduru cygaro. Uśmiechnął się, obwąchał przedmiot i lekko zaczął
go ugniatać palcami. Przed udaniem się na spoczynek chciał jeszcze odurzyć się dymem
nikotynowym.
Nadejście zmierzchu spowodowało, że zrobiło się chłodniej. Może dlatego odór
rozkładających się zwłok nie dusił już gardeł.
– Po drodze spenetrowaliśmy wspomniany przez ciebie obszar – kontynuował Roberts
niedbałym tonem, ugniatając zwitek tytoniu. – Przyznaję, rozległy, ale nic szczególnego.
Zapuszczony, zarośnięty trawskiem i pokrzywami, zostało tylko parę krzyży. Cóż, pewnie
znowu zakopią tam jakiegoś mordercę albo fałszerza…
Rozbłysnęła główka siarkowej zapałki.
– Nie, na pewno istnieje zupełnie inne wytłumaczenie tej sprawy. Całkowicie
odmienne. – Wachmistrz zaciągnął się głęboko.
Zajęty paleniem cygara, nie dostrzegł, że pręga na szyi Williama nabrzmiała oraz
poczerwieniała. Nie zwrócił uwagi na to, że młodzieniec zaczął zgrzytać zębami, mocnymi
i spiczastymi, przypominającymi kły.
Roberts odwrócił się do swoich towarzyszy.
– Kapralu, wyznaczcie żołnierzy do pełnienia warty przy wjeździe na dziedziniec!
Duchy to głupawa imaginacja wieśniaków, ale przed prawdziwymi zbójami lepiej się
zabezpieczyć! Zmieniajcie się co godzinę, żeby wszyscy się wyspali! Macie mój zegarek,
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tylko uważajcie na niego! – Wachmistrz wyciągnął okrągły, srebrny czasomierz i przekazał
go szpakowatemu żołnierzowi.
– No, wszystko załatwione – ucieszył się Roberts i rozdmuchał czubek cygara. Było
jeszcze dość długie, ale słabo się żarzyło. – Jutro przeszukamy cały teren i odnajdziemy tę
bandę rzezimieszków. Ukrywają się pewnie w lasach i wąwozach. Udają zmartwychwstałych,
żeby nas przestraszyć, ale ich dopadniemy. Kat będzie miał sporo roboty, a tutejsze
cmentarzysko znowu się zapełni…
Podoficer, zajęty trzepaniem derki i koca, które miały posłużyć za posłanie, po raz
kolejny nie zwrócił uwagi na zachowanie Williama. Nie spostrzegł, że ten zdjął sfatygowany
kaszkiet i że z czubka jego głowy posypały się grube kawałki skóry wraz z włosami.
Wyglądało to jakby Hawkes gnił za życia. Nie zauważył, że twarz Williama na chwilę
zmieniła się w oblicze bardzo starego człowieka, wykrzywionego w grymasie zajadłej
nienawiści. Nie zdziwiło go też to, że stajenny odszedł bez słowa bardzo szybkim krokiem,
jakby przypomniał sobie, że o czymś zapomniał. Roberts uznał, że młodzieniaszek skończył
wreszcie posiłek i najedzony do syta idzie sobie szykować jakieś posłanie.
***
Szturm nastąpił zaraz po północy, gdy dragonów ogarnął głęboki sen. Grupa postaci,
przypominających bezcielesne upiory, przeskoczyła przez ogrodzenie i zaatakowała
żołnierzy. Napastnicy przegryzali im krtanie, a dragoni umierali jeden po drugim.
Pierwszy poległ wartownik znajdujący się przy bramie. Nawet nie zdążył krzyknąć.
Może nawet nie wiedział, że umiera, bo drzemał na stojąco, oparty o muszkiet. Srebrny
zegarek, przewieszony przez nadgarstek żołnierza, upadł w kępę pokrzyw. Któryś
z rzezimieszków starannie zdeptał cenny przedmiot.
Następnie idący na czele chudzielec wbił się zębiskami w szyję Robertsa. Wachmistrz
krzyczał. Próbował wyciągnąć z pochwy szablę, ale napastnik wcisnął mu w gardło kaszkiet,
czym całkowicie zatrzymał jego oddech. Roberts zacharczał i padł martwy. Z ust wystawał
mu daszek nakrycia głowy, zrudziałego od deszczy i śniegów.
William wytarł dłonie o trawę porastającą dziedziniec, a potem zabrał swoją czapkę.
Patrzył na trupa i kiwał głową, z której znowu posypały się płaty skóry.
– Sporo lat temu powiesili mnie za fałszowanie suwerenów, a ja tylko wykonywałem
polecenia dziedzica i nie wiedziałem, o co chodzi. Sądził mnie pan tych włości. Takich jak ja
na cmentarzu leży wielu… Żołnierze twojego regimentu, wachmistrzu, wlekli mnie, jeszcze
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chłopca, na egzekucję, a potem wrzucili do dołu… O tam! – odezwał się William, jakby
prowadził przyjacielską pogawędkę i wskazał palcem na brzezinowy pagór.
– Nie wiem, dlaczego wracamy do świata żywych jako duchy – kontynuował
nieśpiesznie, jakby z czegoś się zwierzał. – Ale ja i moi towarzysze cieszymy się z tego. Nie
rozumiemy, czemu mamy tak mocne zęby i szponiaste dłonie. Nie wiemy, kto spowodował tę
zmianę… Ale na pewno dobrze nam ona służy.
Chłopak znowu pokiwał głową.
– Są sprawy, o których takim, jak ty, głupim mędrkom, nawet się nie śniło… – dodał
po chwili. – I nigdy ich nie zrozumieją.
Jeden z bezcielesnych upiorów kilka razy machnął ręką. Wyglądało to na ponaglający
gest, wzywający do opuszczenia dziedzińca. Kilka innych zjaw wykonywało nietypowe
zajęcie: odwiązywało konie. Słychać było gwar głosów, przypominający szum listków brzozy
przy słabiuteńkim wietrze:
– Koniki niewinne… Niech chociaż trochę nacieszą się wolnością… Zwierzątka
przecież są niewinne…
Uwolnione wierzchowce natychmiast ruszyły cwałem i rżały. Cieszyły się, że
nareszcie opuściły tak znienawidzony dziedziniec. Kilka z nich przebiegło obok dawnego
stajennego, który śledził je wzrokiem.
– A moje rany to stare ślady po mękach ze śledztwa i egzekucji… – westchnął ciężko
Hawkes, a potem się odwrócił. – Dokonałem pomsty i wreszcie będę mógł odpocząć
wiekuistym snem… – ciągnął, idąc w stronę towarzyszy. – Wracamy na swoje miejsca…
Niebo było bezchmurne. Księżyc w pełni świecił bardzo jasno. Gdyby ktoś żywy
znalazłby się w pobliżu, mógłby dostrzec grupę bezcielesnych postaci, żwawo zmierzających
w stronę brzezinowego pagórka. Wydawało się, że z każdym krokiem upiory rozpływają się
w powietrzu. Rozmywały się coraz bardziej, aż w końcu zniknęły.
Na dziedzińcu porosłym trawskiem pozostało trzynaście trupów z rozoranymi
gardłami. Jeden z nich miał szeroko otwarte usta, jakby mimo tego, że był martwy, nadal
próbował coś wykrzyczeć.
27 października 2020 r.
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rys. Zvyrke

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ
TWOJE
Natalia "Nana" Kędra

As I walk my life drifts before me
Thought the end is near I'm not sorry
Iron Maiden – Hallowed be Thy Name

Siedzę w mrocznej, zawilgoconej celi i czekam. Przez cienką koszulę czuję chłód
chropawej ściany. Wokół moich stóp zebrały się kałuże mętnej cieczy, ale nie mam siły się
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ruszyć. Zresztą jest mi wszystko jedno. Niebawem opuszczę to doczesne więzienie.
Noc jest długa, ale sen nie nadchodzi. Czekam w zawieszeniu gdzieś poza
rzeczywistością. Nasłuchuję, kiedy dzwon obwieści koniec – nie tylko tej ostatniej nocy;
koniec wszystkiego. Wiem, że nie spotka mnie nic dobrego, ale nie jest mi przykro. Od
dawna nie potrafię wykrzesać z siebie wystarczająco ludzkich uczuć, by przejmować się tym,
co ma nadejść o świcie.
To, co mną kieruje – co kierowało mną od dłuższego czasu – jest równie
niezrozumiałe dla mnie, co dla innych. Ludzie już mnie osądzili, a wyrok brzmi: bestia. Może
nawet mają rację; nie wiedzą tylko, że tak naprawdę nie ja nią jestem. Nawet kiedy mnie
zabraknie, zło przetrwa. Znajdzie sobie nową ofiarę, a później kolejną...
Mnie to nie obchodzi. Czekam, aż mój los się dopełni. Ale noc jest długa.
***
Uszu moich dobiega dźwięk, zrazu tak cichy, że ledwo przedziera się do zamarłej
świadomości. Stopniowo przybiera jednak na sile, by w końcu wyrwać mnie z otępienia.
Rozglądam się uważnie, szukając źródła, choć mrok wokół jest zbyt gęsty i nieustępliwy, by
cokolwiek dojrzeć.
Nie wiem, czemu chrobot pazurów za ścianą tak mnie ożywił – wszak nie jest
niczym niesłychanym, by w lochu żyły szczury. Z jakiegoś powodu odgłos zdaje się jednak
zwiastunem... Czegoś. Nie potrafię określić, cóż miałoby to być, a jednak przez moment
odczuwam dawno zapomniany smak podniecenia.
Drapanie staje się coraz głośniejsze. Naraz dołącza do niego szurgot osypującego się
gruzu, a tuż nad posadzką pojawia się prześwit. Nie powinienem go widzieć; uświadamiam
sobie, że absolutna ciemność niepostrzeżenie przerodziła się w półmrok, który da się – choć
z pewnymi trudnościami – przejrzeć.
Otwór powiększa się błyskawicznie, a moim oczom ukazują się... patyczki. Odłupują
kolejne fragmenty ściany, klekocząc przy tym złowieszczo, i nagle dociera do mnie, że patrzę
na palce. A dokładniej – na kości palców. Przywodzą na myśl szczurze łapki, choć
równocześnie mają w sobie coś ludzkiego.
W dziurze pojawia się pysk i zaczyna złowrogo trzaskać olbrzymimi zębiskami.
Wciskam się w najdalszy kąt i staram być jak najmniejszy. Z narastającą zgrozą myślę
o braku jakiejkolwiek możliwości ucieczki przed monstrum, które wyłania się z czarnej
nicości za wydrapanym otworem.
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Zmora osiągnęła już rozmiar człowieka i przestała rosnąć. Mimo przemożnego
strachu przyglądam jej się z pewnym zaciekawieniem. Podłużna, niewątpliwie szczurza
czaszka – o bynajmniej nie wyglądających na szczurze kłach – wyłania się spod obszernego
kaptura ciemnej, podartej szaty. Paliczki ludzko-szczurzych łap cały czas się poruszają,
grzechocząc niczym kości do gry.
Mimo lęku może nawet roześmiałbym się na widok owej wpół zwierzęcej
personifikacji Śmierci – wszak z tą jestem za pan brat. Tracę jednak władzę nad własnym
ciałem. Mogę jedynie trząść się bezradnie na zimnej posadzce, gdy monstrum się zbliża –
zdawałoby się – płynąc w powietrzu.
Zjawa zatrzymuje się tuż przy mnie i władczo wskazuje palcem. Bez udziału woli
zaczynam niezdarnie się podnosić. Gdy moja twarz znajduje się na wysokości poszarzałej
czaszki, spoglądam w puste oczodoły. Na ich dnie co i rusz pojawiają się, by zaraz zgasnąć,
wątłe ogniki. Choć bardzo pragnę się odwrócić, zamieram w absolutnym bezruchu. Próbuję
się odezwać, lecz spomiędzy rozchylonych warg dobywa się jedynie przeciągły jęk.
Nie żałowałeś – zgrzytliwy głos szemrze w mojej głowie. Teraz zobaczysz.
Poczujesz.
Wypełnia mnie dziwna pustka i nagle zapadam się w sobie.
***
Budzi mnie ból. Przez moment zastanawiam się, gdzie jestem, ale szybko sobie
przypominam. Nieprzenikniona ciemność jest przesycona piwnicznym zapachem stęchlizny
i dławiącym odorem rozkładu. Krzyczę, zdzierając wyschnięte gardło, i wokół słyszę
spłoszony tupot setek małych łapek.
Nie wiem, dlaczego mnie tu zamknęli. Niczym przecież nie zawiniłem... Właściwie
jednak nie powinienem chyba spodziewać się czegoś lepszego po tych bydlakach. Jedyne
pocieszenie stanowi fakt, że pozwolili odejść dzieciom; już to uważali za zbytek łaski.
Z moich ust wyrywa się szloch, gdy przypominam sobie o losie Mariki. Przynajmniej
jednak zginęła względnie szybko, choć musiała bardzo cierpieć, nim straciła przytomność. A
ja...
Próbuję się nieco obrócić i znów wrzeszczę, gdy wybite barki odzywają się tępym
bólem. Szorstki sznur wrzyna się w skórę związanych ciasno przedramion, drugi krępuje nogi;
są ze sobą połączone wymyślnym supłem. Dodatkowa pętla zaciśnięta na szyi uniemożliwia
mi jakikolwiek ruch.
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Czuję, jak na nadgarstkach otwierają się kolejne rany. Zapach świeżej krwi znów
wabi szczury. Zaczynają kąsać coraz natarczywiej. Nic sobie nie robią z rozpaczliwych
krzyków, nie przeszkadza im już, że się szarpię.
Tracę siły. Ból jest nie do zniesienia; odbiera mi zmysły. Słyszę, jak ostre ząbki
zgrzytają o odsłonięte kości, ale już niemal tego nie czuję. Spomiędzy rozdartych warg
wyrywa się opętańczy śmiech; przeradza się w skowyt, gdy jeden z gryzoni dobiera się do
języka.
Cały jestem cierpieniem. Choć do cna oszalały, w jakiś sposób wciąż zachowuję
jasny umysł. I jestem całkowicie przytomny. Nie wiem, jak długo już trwa ta męka. Modlę się
o jej zakończenie, ale to na nic.
Bądźcie przeklęci...
***
Leżę na posadzce, skulony w niemożliwej pozycji. Drżę. Echo przemożnego bólu
wyciska łzy z moich oczu. Mam wrażenie, że to cierpienie – choć w jakiś sposób odległe –
nigdy nie minie. W końcu ustaje, lecz pozostawia w ciele tysiące maleńkich igiełek
przypominających o sobie przy najlżejszym poruszeniu.
Łapczywie chwytam oddech i wbijam wzrok w nieprzenikniony mrok przed sobą.
Niczego nie dostrzegam. W celi panuje absolutna cisza. Chcę się podnieść, ale wydaje się to
ponad moje siły. Chyba przyjdzie mi doczekać świtu w kałuży własnego moczu, bez
jakiejkolwiek godności.
Straciłem poczucie czasu, nie wiem, jak długo tak leżę. Właściwie nie wiem już
niczego – nie jestem nawet pewien, czy to, czego doświadczyłem, wydarzyło się naprawdę,
czy też udręczony umysł postanowił spłatać mi figla, przypominając pierwsze ofiary.
Przywołuję w myślach obraz tamtej rodziny. Młode małżeństwo z trójką dzieci;
ubodzy, lecz zdawali się być szczęśliwi. Nawet nie pamiętam, czego od nich chcieliśmy, to
było tak dawno... Wiem za to, co im zrobiliśmy. Najpierw wzięliśmy kobietę – Marika, na
imię miała Marika – a reszta musiała na to patrzeć. Na procesie powiedzieli, że ją
zakatowaliśmy. Pewnie mieli rację.
Po śmierci żony schwyciliśmy mężczyznę – Edwin, teraz pamiętasz – a dzieciakom
kazaliśmy uciekać. Pobiegły w las. Kiedy znudziło nam się okładanie chłopa, związaliśmy go
mocno, przy okazji wyłamując mu ręce; dopiero wtedy stracił przytomność. Wrzuciliśmy go
do piwnicy, w której roiło się od szczurów, i zabarykadowaliśmy porządnie.
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A potem ruszyliśmy na polowanie... Długo tropiliśmy bachory, nim je wreszcie
dopadliśmy. Musiały być przerażone, ale po prawdzie miały bodaj najlżejszą śmierć.
Nie chcę rozpamiętywać przeszłości. Wiem, że w ludzkim rozumieniu byłem
okrutny, ale jest mi to zupełnie obojętne. Nie potrzebuję żalu i odkupienia. Chcę tylko
spokoju.
Znów popadam w to dziwne odrętwienie. Staram się zapomnieć.
***
Uświadamiam sobie, że wpatruję się w tajemniczą dziurę w przeciwległej ścianie.
Jest zbyt mała, bym miał się tam zmieścić, zresztą za żadne skarby się do niej nie zbliżę... Nie
to jednak zwraca moją uwagę.
Znowu ją widzę!
W celi ponownie zrobiło się jaśniej. Zatęchły zapach wilgoci z wolna ustępuje
swądowi spalenizny. Kurczę się sobie i zaczynam drżeć.
Z otworu dobywają się pojedyncze smużki ciemnego dymu. Stopniowo ich
przybywa; zaczynają formować kształty. Z półmroku wyłaniają się pojedyncze wronie pióra,
z wolna okrywając kolejną przedziwną postać. Sylwetka – na oko kobieca, choć ciężko mieć
co do tego pewność – jest pokracznie zgarbiona, a jej członki groteskowo powykręcane.
Długie włosy zwisają luźno, skrywając twarz w cieniu.
Monstrum zbliża się, a ja znów mimowolnie wstaję. Pochylona głowa unosi się
z wyraźnym trudem. Krzyk więźnie mi w gardle, gdy patrzę na potężny wroni dziób
i spływające po policzkach gałki oczne.
Zwęglone palce poruszają się niemrawo, pasma czarnych włosów unoszą się niczym
wstęgi dymu, a swąd się wzmaga. Temperatura w celi wyraźnie wzrasta, powietrze robi się
ciężkie i odbiera mi dech.
Nadchodzi czas zapłaty – w mojej głowie rozlega się rozpaczliwy krzyk.
Ponownie się zapadam.
***
Huk płomieni zagłuszył śmiechy z zewnątrz. Wiem jednak, że oni wciąż tam są;
czekają na widowisko. Niczym im nie zawiniliśmy, a mimo to skazali nas na tak straszliwy
koniec... Bawią się ludzkim cierpieniem. Kiedyś srogo zapłacą – bardzo chcę w to wierzyć –
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ale ich czas jeszcze nie nadszedł.
Natomiast dla nas nie ma już nadziei.
Nie mogę pozwolić, by dziewczynki zginęły w ogniu. Choć serce mi się kraje,
zakradam się do ich izdebki – w której, Bogu niech będą dzięki, wciąż śpią błogosławionym
dziecięcym snem – i po kolei przykładam poduszkę do ich twarzyczek. Choć dym mnie dławi,
nie wydaję najlżejszego dźwięku, by ich nie zbudzić. Zawsze chcieliśmy dla nich jak
najlepiej... A teraz tylko tyle mogę dla nich zrobić – zapewnić im lżejszą śmierć. Łzy spływają
mi po policzkach, mieszając się z potem. W chacie jest już tak gorąco, że z trudem łapię dech.
Słyszę trzask pękających krokwi i łomot walącej się powały. Za ścianą ognia rozlega
się krzyk Bernarda i płacz naszego synka, który jednak szybko milknie. Zrywam się na nogi;
gwałtowne zawroty głowy powodują, że kolana się pode mną uginają i upadam. Próbuję
wstać, lecz siły mnie opuszczają.
Zaczynam się czołgać. Gorący popiół parzy dłonie, na których wykwitają
natychmiast pękające bąble. Zdzieram sobie skórę z rąk i nóg, gdy próbuję dotrzeć do męża.
Jestem coraz bliżej, ale posuwanie się naprzód zajmuje tyle czasu i pochłania tyle energii...
Potrącam przepaloną nogę stołu, blat wali się na mnie z hukiem. Długie włosy,
z których zawsze byłam taka dumna, zajmują się ogniem. Z trudem chwytam gorący nóż, by je
odciąć; niemal słyszę, jak skóra skwierczy, gdy metal się w nią wtapia. Chcę rozewrzeć palce,
ale teraz to już niemożliwe.
Gwałtowny atak kaszlu znów pozbawia mnie oddechu. Mam wrażenie, że tonę, jakby
moje płuca krwawiły. Walczę z zawrotami głowy i mdłościami. Niemal przegrywam tę walkę
i osuwam się w nieświadomość, ale dociera do mnie kolejny wrzask przepełniony bólem
i rozpaczą.
Zbieram resztki sił i podejmuję mozolną wędrówkę przez pogorzelisko. Parskam
śmiechem, gdy w myślach pojawia się obraz czołgającej się przez leśne poszycie salamandry.
Wyschnięte wargi pękają, płat skóry opada na podbródek i zaczyna irytująco się o niego
obijać przy każdym poruszeniu. Odrywam go z zadziwiającą łatwością; niemal nie czuję już
bólu.
Wreszcie docieram do izby, w której zostawiłam Bernarda. Z trudem dostrzegam
cokolwiek przez gęsty dym. Posuwam się w stronę źródła słabnącego jęku. Moja dłoń natrafia
na zwęglone ramię poruszające się niemrawo.
Niegdyś silne palce chwytają mnie lekko i przyciągają. Zatrzymuję ucho tuż przy
ustach męża, ale słowa nie potrafią ich opuścić. Odsuwam się więc nieco i spoglądam w oczy
wyrażające niemą prośbę. Próbuję uśmiechnąć się uspokajająco, ale górna warga nawet nie
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drga, więc kiwam tylko głową. Powoli unoszę rękę i pozwalam jej opaść. Nóż zagłębia się
w szyi męża. Jego ciało drga konwulsyjnie i zamiera. Łzy już nie chcą płynąć, gdy opuszkami
zamykam mu powieki.
Nagle rozglądam się w panice. Nie słyszę płaczu, ale muszę się upewnić.
Szczęście sprzyja mi przez chwilę – gdy wali się kolejna część stropu, gwałtowne
poruszenie ciężkiego powietrza na moment rozwiewa dym i pozwala mi dojrzeć synka.
Niemowlęce ciałko jest dziwnie skręcone i częściowo nadpalone, ale – dzięki Bogu –
absolutnie nieruchome.
Ogarnia mnie nagła niemoc. Upadam bezwładnie u boku Bernarda. Płomienie liżą
moje nogi i zaczynają połykać rąbek koszuli. Włosy wypaliły się już do gołej skóry, ogień
obejmuje głowę. Czuję, jak gałki oczne pęcznieją i pękają niczym dojrzałe winogrona.
Spieczone gardło zatrzymuje ryk bólu, który rozsadza mi pierś. Próbuję jeszcze raz unieść
rękę z nożem, ale nie znajduję już na to siły. Spoczywam więc w gorącym kokonie i czekam na
koniec, ale ten nie nadchodzi.
Boże, wybacz mi.
Niech będą przeklęci...
***
Zwijam się na zimnej posadzce celi. Czuję, że jestem cały mokry, a jednak mam
wrażenie, że moja skóra zaraz zacznie pękać i odpadać płatami. Łkam, ale oczy całkowicie
wyschły i łzy nie chcą płynąć. Obawiam się, że tym razem to się nie skończy...
Piekący ból powoli odpływa. Do maleńkich igieł w całym ciele dołączają gorące
iskierki wybuchające ogniem przy każdym poruszeniu. Boję się choćby drgnąć; to jednak
musi być nic w porównaniu z tym, przez co musiała przejść ta kobieta.
Mimowolnie przywołuję w pamięci tamtą noc. Byliśmy pijani i dla zabawy
postanowiliśmy podpalić mijaną chatę. Dla pewności zabarykadowaliśmy wszystkie możliwe
drogi ucieczki. Chyba zachowywaliśmy się zbyt głośno; kobieta – to była Anastazja –
obudziła się i chciała nas przegonić. Jej mąż – Bernard, tak – był sparaliżowany i musiała
radzić sobie sama... Ale była twarda.
Na niewiele jej się to zdało. Trzeba jej oddać, że własnymi rękami uratowała całą
rodzinę przed najgorszym losem... Ale sama straszliwie cierpiała; wiem o tym.
Wstrząsa mną dreszcz, w ciele odzywają się setki, tysiące maleńkich ognisk bólu.
Chciałbym, żeby ta noc dobiegła już końca, ale ona trwa.

53

***
Znów ta upiorna jasność. Kulę się i zaciskam powieki – nie chcę widzieć.
Rozlega się obrzydliwy chlupot. Towarzyszy mu odór przywodzący na myśl
rozwłóczone, gnijące wnętrzności. Celę wypełnia gęsty opar; robi się tak zimno, że ciężkie
powietrze zdaje się niemal zamarzać.
Mimowolnie otwieram oczy. Przede mną w nierównym rzędzie siedzą trzy koty,
każdy wielkości rosłego basiora. Potargane bure futro mają pozlepiane krwią i odchodami;
z ran na połamanych kończynach wyzierają ociekające śluzem odłamki kości. Widok
cuchnących wnętrzności wylewających się z rozdartych kadłubów przyprawia mnie
o mdłości. Jednak to ślepia są najgorsze: pokryte bielmem, zmętniałe i podbiegłe krwią,
wbijają się we mnie nieruchomo, przewiercając na wskroś zamarłą ze zgrozy duszę.
Moje kończyny prostują się pokracznie. Podpełzam do zmór na brzuchu jak robak,
krzywiąc się przy tym z bólu. Ślepe oczy uważnie to obserwują, wymuszając poddanie.
Czuję, jak trzewia skręca bezbrzeżne przerażenie.
Zamieram z twarzą przyciśniętą do oszronionej posadzki i wpatruję się w górujące
nade mną monstra. Próbuję walczyć, lecz nie potrafię odzyskać władzy nad ciałem. Nie mogę
nawet odwrócić wzroku.
Zostawiłeś nas na śmierć – wielogłos w mojej głowie, choć przypomina zwierzęce
zawodzenie, jest dziwnie znajomy. Wykonywaliśmy twoje rozkazy, ale to nas oskarżyli.
Ponieśliśmy dotkliwą karę za twoje przewiny. Patrzyłeś, jak nas włóczą. Wciąż słyszymy twój
śmiech.
Wstrząsa mną dreszcz strachu i obrzydzenia. Gdy schwytano moich kamratów –
Aldaryka, Baldwina i Gotarda – wiedziałem, jak skończą; ani przez chwilę ich nie żałowałem.
Byłem wściekły, kiedy doszły mnie słuchy, że wyznali wszystko na torturach. Od tej pory
musiałem się ukrywać; byłem bodaj najbardziej poszukiwanym człowiekiem w królestwie.
Nie odmówiłem sobie jednak przyjemności obserwowania śmierci zdrajców.
Wygląda na to, że teraz przyjdzie mi tego pożałować.
Czas na skruchę się skończył. Jesteś po trzykroć przeklęty. Za Edwina, Marikę i ich
troje dzieci. Za Anastazję, Bernarda i czworo ich pociech. Za Aldaryka, Baldwina i Gotarda.
Czas zapłacić za grzechy.
Próbuję wrzeszczeć, gdy ostre pazury wbijają się w moje ciało, ale głos więźnie
w wyschniętym gardle. Każde monstrum ciągnie w swoją stronę; czuję, jak stawy trzeszczą,
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a włókna mięśni zaczynają się rozdzielać. Ból jest nie do zniesienia.
– Święć się imię Twoje, święć się imię Twoje...
Półświadomie mamroczę słowa zasłyszanej gdzieś modlitwy, próbuję przypomnieć
sobie dalszy ciąg. Jeśli jest tam jakiś Bóg, chcę błagać Go o kres tego bezbrzeżnego
cierpienia. Myśli jednak mieszają się i nie chcą wznieść ku Niebiosom. Nie potrafię skupić się
na tyle, by poprosić o śmierć; i tak nie zostałbym wysłuchany.
Język plącze się i przestaje formułować słowa. Spomiędzy warg wyrywa się żałosny
jęk, który milknie nagle jak ucięty. Oczy uciekają mi w głąb czaszki i przestaję widzieć
cokolwiek poza iskrami bólu, ale wciąż jestem doskonale świadomy każdego skrawka
rozrywanego na fragmenty, krzyczącego bezgłośnie ciała.
Chcę wrzeszczeć, ale nie mogę; nie panuję nad sobą. Nie mam już własnej woli. I nie
mam sił. Męka zdaje się trwać wiecznie. Tracę nadzieję na jakikolwiek koniec.
Nagle w ciszy mojego cierpienia rozbrzmiewa dzwon.

***
Zgrzyt klucza w zamku wyrywa mnie z otępienia. Dwaj strażnicy wchodzą
i podrywają mnie na nogi. Ból rozlewa się po całym ciele. Kolana się pode mną uginają, więc
mężczyźni wloką mnie do wyjścia.
– Bóg z tobą! – słyszę z sąsiedniej celi, ale w to nie wierzę.
Wyprowadzają mnie na dziedziniec. Przez zebrany tłum przebiega szmer.
– Osiwiał – zauważa ktoś. Inni powtarzają jak echo: – Osiwiał. Kompletnie osiwiał...
Gdyby tylko wiedzieli... Próbuję uśmiechnąć się krzywo. Zamiast tego moje usta
zaczynają formułować słowa, których nie chcę pamiętać. Usiłuję je zatrzymać, ale znów nie
mam nad sobą władzy.
– Za Edwina, za Marikę, za ich troje dzieci. Za Anastazję, za Bernarda, za czworo
ich pociech. Za Aldaryka, za Baldwina, za Gotarda. – Chcę przerwać tę żałosną litanię, ale to
na nic. – Święć się imię Twoje... Za Edwina, za Marikę, za ich troje dzieci...
Straże ciągną mnie w stronę drewnianego podwyższenia pośrodku placu. Otaczające
mnie nienawistne twarze zlewają się w jedną falującą masę. Opuszczam głowę i wbijam
wzrok w bruk. Muszę sprawiać wrażenie skruszonego, ale prawda jest taka, że po prostu nie
chcę patrzeć na tych ludzi.
– Za Aldaryka, za Baldwina...
Wpychają mnie na wąskie stopnie. Potykam się, ale nie pozwalają mi upaść.
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Wszyscy chcą zobaczyć śmierć, a nie kalectwo starego człowieka. Nie dbam o to. Po ostatniej
nocy nie może mnie już spotkać nic gorszego.
– … imię Twoje...
Strażnicy stawiają mnie przodem do wrzącego gniewem tłumu. Któryś podcina mi
nogi, kolana uderzają o twarde drewno. Zamykają mnie w dybach. Plują mi w twarz. Słyszę,
jak odchodzą.
– … troje dzieci. Za Anastazję, za Bernarda...
Czuję u swego boku obecność kata. Pochyla się nade mną, mówi coś; jego słowa do
mnie nie docierają. Mój umysł wypełniają twarze pełne cierpienia i imiona, których nigdy nie
poznałem. Przestaję czuć cokolwiek. Powtarzam swoją modlitwę za zmarłych jak mantrę.
Ktoś zwalnia blokadę.
– Święć się imię...
Wizg opadającego ostrza. To ju...
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