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Mimo nag³ego ataku
zimy, poprzedzonego

dodatkowo depresj¹
jesienn¹, mimo deszczy

i zalegaj¹cych pok³adów
marazmu po raz kolejny

dostarczamy Tobie
czytelniku potê¿n¹

dawkê my�li twórczej i
frapuj¹cej. W tym

numerze mniej jest
komiksu, ale za to

prezentujemy dwie
prace niezale¿nych

twórców amerykañskich
oraz recenzjê komiksu.

Od tego numeru
rozpoczynamy równie¿

sta³¹ wspó³pracê z
zinem POST.KOM.IX.

Oprócz tego du¿o
jesieni, wbrew zwa³om
�niegu, które widaæ za
oknem w Warszawie,
sporo tekstów, gar�æ

�wie¿ych pomys³ów i
para niespodzianek.

Tak wygl¹da w kilku
s³owach czwarty numer

The VALETZ
Magazine.

Ale czy mo¿na opisaæ
valetz w kilku s³owach?

Valetz po prostu siê
toczy.

Filip Szymborski

W numerze:
str. 20: Mrozio³ "Miara cierpienia"
"Znów czu³ jej obecno�æ. Czucie to by³o wyra�nie zmys³owe. Gdy st¹pa³a, unosi³ siê zapach
jodyny i t³umiony sw¹d topionego plastiku. Zwykle zachodzi³a od ty³u, by go zaskoczyæ albo
cichaczem, we �nie. Lecz wystarczy³ wówczas ruch, cichy jêk lub chrapniecie, by zniknê³a. (...)
Dzi� przysz³a oficjalnie."

str. 36: Anna Draniewicz "Wielki Besson" 
"Chyba ka¿dy zna nazwisko Luca Bessona i potrafi wymieniæ choæby jeden z jego filmów.
Któ¿ nie zna Nikity czy Leona Zawodowca? Któ¿ nie widzia³ Wielkiego b³êkitu lub Pi¹tego
elementu? Luc Besson jest dla wielu re¿yserem kultowym. Jest twórc¹ wobec którego nie
mo¿na zostaæ obojêtnym."

str. 14: flEa & Arti "Koty"

Ponadto:
Sta³e rubryki:

str. 16 Konrad W¹growski Okiem fantasty 
str. 31 Jerzy Sikorski Granice nauki 

Teksty:
str. 3 IzaK "Cierpienie" 
str. 13 Magdalena Nawrocka "Dzieñ Zmar³ych, bratu po�wiêcam" 
str. 14 Enkidu "Test zamiast koszmarnego szkolnictwa" 
str. 53 Krzy� Hrynkiewicz "Pamiêtam" 

Komiksy:
str. 5 Adam Krupa "Hardkor Patrol" 
str. 18 Philip C. Lane i Michael K. Willis "SuperDuper Dude" cz.2 
str. 33 S. Tingler i C. Jernigan "Weekend warriors" 
str. 45 Aleksander Jasiñski i Artur D³ugosz "Nietypowa robota" cz.2 

Opowiadania:
str. 8 Wojciech Go³¹bowski "Nadej�cie Ery Lwa" 
str. 40 Artur D³ugosz "Przechodzieñ" cz.3 
str. 47 IzaK "Ja�" 

Poezja:
str. 4 Nagaatkim "Cisza" 
str. 15 Krzysztof Dybalski "Wiersze" 
str. 51 Rork Andreas "Wiersze" 

Forum komiksu:
str. 43 Adam Krupa "Hellboy" - recenzja komiksu 
str. 60 Joe Abrakadabra POST.KOM.IX 

Inne:
str. 62 Informacje dla autorów

Odpowiedzialno�æ za tre�ci prezentowane na ³amach The VALETZ Magazine

spoczywa na barkach ich autorów.
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Zastanawiam siê, dlaczego motywem tylu naszych czyn-
no�ci jest cierpienie. Dlaczego u podstaw wszystkich
niezapomnianych rzeczy, które tworzymy le¿y nieskoñc-
zony, nieprzezwyciê¿ony smutek niezrozumienia.
Dlaczego to w³a�nie cierpienie pcha nas na najwy¿sze
wy¿yny ku chwale i zaszczytom, ku przezwyciê¿eniu
siebie. 

Nigdy nie wysychaj¹cym �ród³em cierpienia jest
niespe³nienie, niemo¿no�æ, niezgoda na rzeczywisto�æ tak
dalek¹ od naszych wyobra¿eñ, zranione uczucia,
wewnêtrzna dysharmonia, ¿al. Twórczo�æ jest ucieczk¹ od
cierpienia, w dziedzinê piêkna, krótkotrwa³ej
rado�ci kreacji, przeb³ysku ol�nienia, immanent-
nego ja. Jestem, bo piszê, �piewam, malujê,
komponujê, oddalam siê w stronê idei. Jakie to
chwilowe, przemijalne. Znajdujê ukojenie i
poczucie bezpieczeñstwa, malej¹ce jednak z
ka¿d¹ zakoñczon¹ dzia³alno�ci¹. 

Znowu nie to. Mog³am to zrobiæ lepiej, twórc-
zo�æ znowu rodzi poczucie niespe³nienia.
Wspominam ofiary, jakie ponoszê, by zaistnia³a,
smutek otoczenia, które porzucam dla swoich
�mrzonek�. Mój sukces mo¿e rodziæ zazdro�æ,
zawi�æ, czyje� zawiedzione zamiary, tak¿e czy-
je� cierpienie, najprawdziwszy ból. 

Czy warto ponosiæ takie ofiary? Po pierwsze i
tak w zasadzie nie mamy wyboru, tworzymy w
imiê zachowania w³asnej to¿samo�ci. Bezczynne
cierpienie to samobójstwo, nawet je�li
niedos³owne, to najprawdziwsze. 

Cierpienie jest jednocze�nie najbardziej egoisty-
cznym z uczuæ, rodzi dumê i nieod³¹cznie jej
poczucie wywy¿szenia, ponoszenia ofiary w
imiê wy¿szych celów, czêsto nieodgadnionych
(jak nam siê wydaje) dla pospolitego t³umu.
Poczucie wywy¿szenia to z kolei zarazem
poczucie wyobcowania, zdaje siê tak dalekie od
wspólnie prze¿ywanej rado�ci. Wolno�æ to czês-
to tak¿e zgoda na cierpienie. Ile trzeba siê
wycierpieæ w d¹¿eniu do obiecanej harmonii z
w³asnym losem.

Czy kto� kiedy� osi¹gn¹³ j¹ naprawdê, nie
wierzê, by �wiadomie. Prawdopodobnie mog¹ j¹
osi¹gn¹æ nasze wytwory, mog¹ nie�æ innym
wyzwolenie od cierpienia. To po drugie. Po trze-
cie  u�wiadomione cierpienie daje nam wolno�æ,
niezbêdny dystans, nieskoñczone oddalenie od
czasu i miejsca, albo nieskoñczone na nich
skupienie. To to samo. 

Nieskoñczenie skupiaj¹c siê na w³asnym

wnêtrzu, na w³asnym cierpieniu osi¹gam doskonale
zespolenie z ca³ym �wiatem, tworz¹c dajê rado�æ, która
pozwala innym zapomnieæ o cierpieniu, i tak bez koñca.
Przestajê cierpieæ? Nie, oddalam je tylko, przenoszê na
swoje czynno�ci. Mój zrozpaczony umys³ mo¿e stworzyæ
rzeczy doskona³e, wolne od cierpienia, od wszelkich
uczuæ, bo doskonale oddalone od mojej osoby. 

Najwy¿szym wyrazem dysharmonii staje siê doskona³e
piêkno, nie budz¹ce niczyich wahañ, bezwarunkowe, piê-
kno, które pozostawia osobê twórcy w swoim cieniu, prz-
erastaj¹c go, wmiataj¹c w pustkê samotno�ci i niezrozu-
mienia, które przecie¿ znowu mog¹ staæ siê doskona³ym
zaczynem.

IzaK
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C i s z a
Cisza ciszê burzy

wzmaga siê

opada

Cisza cisz¹ idzie

szybciej albo wolniej

Cisza ciszê kocha

mocniej albo s³abiej

Cisza cisz¹ ¿yje

bo nie mo¿e przestaæ

Cisza cisz¹ jest

bo nie umie skoñczyæ

Cisza z cisz¹ daj¹ ¿ycie

kiedy inni

skacz¹ w jasno�æ

Cisza wod¹ jest

przep³ywa

upijam siê cisz¹

Nagaatkim
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Stowarzyszenie Fantastyki - FFrraammlliinngg  jest m³odym klubem zrzeszaj¹cym
mi³o�ników science fiction i fantasy, powsta³ym 4.10.1998 w Warszawie.
Stworzyli go ludzie, którzy w zdecydowanej wiêkszo�ci poznali siê za po�red-
nictwem listy dyskusyjnej pl.rec.fantastyka.sf-f, skrot nazwy klubu nie jest wiec
przypadkowy. Tym niemniej klub nie ma zamiaru pretendowaæ do miana
reprezentanta listy, ani tym bardziej zamykaæ siê dla ludzi z lista nie zwi¹zanych.
Nie ukrywamy jednak naszych zwi¹zków z Usenetem. Klub organizuje spotka-
nia dyskusyjne, pokazy filmowe, prowadzi w³asn¹ bibliotekê i stronê klubow¹. W
planach mamy tak¿e w³asne literackie pismo internetowe, pozwalaj¹ce na pro-
mowanie interesuj¹cych debiutów w Sieci. Tradycyjnym miejscem spotkañ
klubowiczów (i nie tylko) by³ do tej pory warszawski lokal Bary³ka. Niestety ze
wzglêdu na znaczn¹ podwy¿kê cen, miejsce prawdopodobnie zostanie
zmienione. Spotkania odbywaj¹ siê co wtorek o godzinie 19. Zapraszamy na nie
serdecznie równie¿ ludzi nie zwi¹zanych z klubem.

Stowarzyszenie Fantastyki - FFrraammlliinngg  zosta³o przyjête 17.10.1998 do
Konfederacji Fantastyki Rassun na prawach klubu sprzymierzonego. Kontakt:
framling@rassun.art.pl tel: 0-602 206 575
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- W gwiazdach nic nowego, pani. - Nadworny mag sk³oni³
siê uni¿enie.

Pierwszy Wezyr Cesarzowej z trudem ukrywa³ znu¿enie.
Nigdy nie móg³ zrozumieæ, jak w czasach lotów nad-
przestrzennych kto� mo¿e jeszcze wierzyæ w magiczn¹ moc
gwiazd. Zw³aszcza kto� tak ja�nie o�wiecony, jak
Cesarzowa. 

- Twoja gwiazda, pani, �wieci jasno i mocno, jak zwykle i
oby na wieki. - kontynuowa³ astrolog. 

Nic dziwnego, pomy�la³ Wezyr, w koñcu to Alfa Minos,
gwiazda jej rodzinnego uk³adu planetarnego; bêdzie tak
�wieciæ jeszcze parê milionów lat. 

- Jednak¿e, pani, lud coraz czê�ciej powtarza, ¿e zbli¿a siê
Era Lwa. W naszych snach tak¿e pojawia siê ostatnio
nieokre�lone niebezpieczeñstwo. 

Pierwszy Wezyr drgn¹³. Co ten staruch insynuowa³? Ile
wiedzia³? Gdyby by³y znane konkrety, ju¿ polecia³yby
g³owy. Czyli, ¿e to tylko przeczucia. Oby tylko. 

- Czego to niebezpieczeñstwo mia³oby dotyczyæ? - Zza
maski dobieg³ czysty g³os Cesarzowej. 

- Nie wiemy, pani. - Mag p³aszczy³ siê przed tronem. -
Polecili�my wyostrzyæ u¿ywane przez nas projektory snów.
Ju¿ wkrótce powinno byæ wszystko wiadomo. 

Cesarzowa Imperium Anette IV skinê³a d³oni¹. Arcymag
pad³ do stóp, po czym wycofa³ siê dyskretnie. Gdy ju¿
zostali sami, podnios³a maskê i westchnê³a. 

- I co o tym s¹dzisz, Rudolfo? 

Pierwszy Wezyr tak¿e uniós³ sw¹ maskê. Twarz mia³ zmêc-
zon¹ i zatroskan¹. 

- Wie�niacy zawsze co� plot¹, pani. Tak ju¿ jest od wieków.
Poza tym zbli¿a koniec tego wieku, wiêc nic to dziwnego,
¿e zjawisko to siê nasila. Ludzie zawsze sobie co� obiecuj¹
lepszego na prze³omie wieków. Tak, jakby to nie oni
tworzyli ¿ycie na tym �wiecie. 

- Tak, wiem o tym. Ale powiedz mi, jak zapobiec temu, co
wywo³a³o na Ziemi nadej�cie Ery Wodnika? Znasz chyba tê
legendê? 

- Znam, pani. - Wezyr pokiwa³ g³ow¹. - Trzeba powstrzy-
maæ szerz¹c¹ siê anarchiê. Za wszelk¹ cenê. 

- Ale ile ona wyniesie? - Cesarzowa unios³a g³owê, spo-
jrza³a w twarz rozmówcy. - Kolejne miliony, ba, miliardy
ofiar? Kilka straconych planet? Do czego to w koñcu
doprowadzi? Wymy�l co�, Rudolfo. Zrób to dla mnie. 

Wezyr schyli³ g³owê. Cesarzowa Anette powsta³a z tronu i
wysz³a przez chronione polem si³owym drzwi. Rudolfo
zosta³ sam ze swoimi my�lami. 

* * * 

By³ rok 2499 od wynalezienia napêdu nadprzestrzennego.
Imperium trwa³o ju¿ jakie� pó³tora tysi¹ca lat. Dynastia
Frankonów rz¹dzi³a nim niepodzielnie od czterystu lat.
Kilkaset lat wcze�niej mo¿now³adcy wymusili prawo do
wolno�ci s³owa. Jak na ironiê, mimo rozwoju wszelkich
rodzajów komunikacji, s³owo mówione sta³o siê
najpewniejsz¹ form¹ przekazu. By³o to oczywi�cie
zwi¹zane z owym prawem, poniewa¿ na rozkaz ówczes-
nego cesarza zdezaktywizowa³y siê wszelkie urz¹dzenia
pods³uchowe, ukryte gdzie siê tylko da³o. Niestety, nic nie
zabrania³o pods³uchiwaæ rozmów telepatycznych,
podgl¹daæ pism ani przechwytywaæ wiadomo�ci elektron-
icznych czy radiowych. Do ³ask wróci³a kasta Niuchaczy,
którzy potrafili rozró¿niæ do pó³setki osób, z którymi mia³
kontakt ostatnio badany delikwent. Zawdziêczali to
eksperymentom genetycznym, które zosta³y przeprowad-
zone na ich dalekich przodkach. Byli to jednocze�nie jedyni
ludzie w Imperium, którzy mieli w sobie pami¹tkê po
zwierzêtach z Ziemi, a zw³aszcza po wymar³ych psach. 

Pierwszy Wezyr Rudolfo da Costa zdawa³ sobie sprawê z
niebezpieczeñstwa kontaktu osobistego. Có¿, ka¿dy kiedy�
ginie, a stawka jest wysoka. Nie chcia³ jednak anga¿owaæ w
Sprawê wiêkszej liczby osób. I bez tego by³o do�æ krucho.
St¹pa³ po bardzo cienkiej linie. A urwisko by³o g³êbokie. 

- Domy�lasz siê, po co tu jestem? - Rzek³ zza maski do
stoj¹cego za wentylatorem wiê�nia. 

- Nie, panie. - By³y Starszy Prog nie wygl¹da³ zbyt okazale.
Jasne by³o, ¿e prêdzej czy pó�niej ciê¿ka praca fizyczna go
wykoñczy. Prawo surowo kara³o wichrzycieli. 

- Chodzi mi o przemodelowanie czyjego� kombinezonu.
Kto� sta³ siê niebezpieczny. 

- Mówisz, panie o wirusie programowym? 

- Mówiê o drobnym przemodelowaniu kombinezonu
spacerowego. Nie mów mi o szczegó³ach, na których siê nie
znam. 

- Dlaczego nie zwrócisz siê panie do obecnych Starszych?
Czy¿by chodzi³o o kogo� szczególnie wa¿nego? 

Wezyr nie przepada³ za lud�mi m¹drzejszymi ni¿ na to
wygl¹dali. Ale przecie¿ jego rozmówca by³ kiedy�
Starszym, a takim nie zostaje siê za piêkne oczy. Jeszcze nie. 

- Domy�lasz siê wiêcej, ni¿ mówisz, Starszy. - U¿y³ oficjal-
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nego tytu³u, choæ wiêzieñ by³ ju¿ go pozbawiony. - Sam
sobie dopowiedz resztê. 

- Nawet w wiêzieniu s³ychaæ o nadchodz¹cej Erze Lwa,
panie. Czy¿by� mia³ z tym co� wspólnego? 

- Do�æ. - Uci¹³ ostro Wezyr. - Stajesz siê bezczelny. 

- S³ucham, panie. - Wiêzieñ pochyli³ g³owê i beznamiêtnie
recytowa³ oficjaln¹ formu³kê. - I jestem pos³uszny. 

- Modelowanie musi byæ drobne, niezauwa¿alne. I nie
gro¿¹ce bezpo�rednio ¿yciu czy zdrowiu. A jednak nieod-

wracalne w swych skutkach. 

- To jasne, panie. Gdyby
zagra¿a³o bezpo�rednio, kontro-
la wstêpna by to wychwyci³a.
Chcia³bym jednak wiedzieæ,
dlaczego. 

Pierwszy Wezyr Cesarzowej
spojrza³ zdziwiony. Po chwili
zrozumia³, ¿e wiêzieñ nie pyta o
jego powody, ale o swoj¹
nagrodê. 

- Twoja rodzinna gwiazda jest,
zdaje mi siê, gdzie� w okoli-
cach... 

- To Beta Secundus, panie. 

- O, w³a�nie. Chcia³by� j¹
jeszcze ujrzeæ? 

- Wielka jest twa ³askawo�æ,
panie. - By³y Starszy Prog
schyli³ siê z szacunkiem.
Nawet, gdyby by³ wolny, nie
staæ by go by³o na powrót do
domu. 

- Za kilka dni przerzuc¹ ciê tam,
gdzie bêdziesz móg³ pracowaæ
nad moim zleceniem. Masz na
to, powiedzmy, miesi¹c. 

- Je�li procesor wewnêtrzny
bêdzie rozbudowany, mo¿e to
potrwaæ d³u¿ej, panie. A im
wy¿ej stoi dana osoba, tym
bardziej jest skomplikowany.
Proszê o d³u¿szy czas, panie. 

- Zobaczymy za parê tygodni.
Je�li bêdziesz siê stara³, to dam
ci wiêcej czasu. Ale nie zapom-
inaj, ¿e i ja nie mam go zbyt
du¿o. - Wezyr skierowa³ siê do

wyj�cia. 

- Tak, panie. 

- I nie próbuj mnie oszukaæ. Twoja rodzinna planeta mo¿e
zgin¹æ równie szybko, jak Ty. Wiesz o tym dobrze. 

- Tak, panie. S³ucham i jestem pos³uszny. 

* * * 

Cesarzowa Imperium Anette IV spogl¹da³a z góry na ludzi.
W swoim kombinezonie spacerowym unosi³a siê kilkaset
metrów nad szczytami pa³acu, kilka kilometrów ponad
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powierzchni¹ stolicy. Nie widzia³a jej jednak,
pokrytej piaskiem i py³em, zmêczonej ziemi, gdzie-
niegdzie tylko przeoranej strumykami. Pod ni¹ by³y
tylko chmury, a nad ni¹ zielono b³êkitne niebo.
Wokó³ by³a cisza i spokój. Edyktem sprzed setek lat
niebo nad obszarem pa³acowym i ca³ym miastem
wokó³ by³o zamkniête dla wszelkiego ruchu. A
ptaków na tej planecie nie by³o. Jaskrawo �wieci³o
s³oñce, próbuj¹c przebiæ siê przez filtr ochronny
kombinezonu. Ale ten by³ na to przygotowany.
Cesarzowa mia³a ten czas tylko dla siebie. Na
rozmy�lania. I marzenia. A marzy³a du¿o, o rado�-
ci, o powszechnym szczê�ciu w jej Imperium.
Tak¿e o mi³o�ci. Nic dziwnego, mia³a w koñcu
dwadzie�cia lat. 

* * * 

W swoich komnatach rozmy�la³a tak¿e Renna.
Oficjalnie by³a Dam¹ Dworu, nieoficjalnie
najbli¿sz¹ przyjació³k¹ Cesarzowej. By³a od niej
starsza o jakie� dziesiêæ lat, ale tak¿e niezamê¿na.
Anette sugerowa³a ju¿ nieraz, ¿e powinna znale�æ
sobie Cesarza w�ród wysokich rodów. Ale Renne
wci¹¿ nie mog³a sobie znale�æ odpowiedniego, nic
wiêc nie by³o w stanie zmusiæ jej do zam¹¿pój�cia.
Ale Renna my�la³a nie tylko o przysz³ym Cesarzu.
Obejmowa³a my�lami ca³e Imperium. Dociera³y do
niej ró¿ne wiadomo�ci ze �wiata, ona je anali-
zowa³a i wyci¹ga³a wnioski. Gdzie� tam Starsi
Astro znale�li koordynaty nastêpnej planety, byæ
mo¿e nadaj¹cej siê do kolonizacji. Gdy siê to
rozniesie, na bardziej zagêszczonych planetach
znów wzro�nie nadzieja. Gdzie indziej pojawi³ siê
wizjoner, g³osz¹cy jak¹� now¹ religiê. Za nied³ugo
znajd¹ go Cesarskie S³u¿by, zlikwiduj¹ lub
przekupi¹. By³y jeszcze inne wiadomo�ci, mniej i
bardziej istotne, ale ¿adna nie usprawiedliwia³a
szerz¹cej siê plotki o nadchodz¹cej Erze Lwa.
Czyli, dochodzi³a Renna do wniosku, albo jest to kwestia
prze³omu wieków, albo kto� wysoki rang¹ wspomaga tê
teoriê... S¹dz¹c po jej zasiêgu, jest to ca³a grupa, ale mózg
musi byæ kim� szczególnym. I szczególnie niebezpiecznym.
Mówi³a ju¿ o tym Cesarzowej, a ta prosi³a j¹ o ostro¿ne kon-
tynuowanie badañ. W tej chwili zasiêg podejrzanych siêga³
setki osób, ale ju¿ wkrótce Renna mia³a nadziejê ograniczyæ
go do kilku osób, a nawet do tej jednej, do centrum. Wtedy
poinformuje Cesarzow¹. 

* * * 

- Pani, chcia³a� informacji. - Nie by³o to pytanie, a raczej
standardowa formu³ka. 

- S³ucham ciê, Starszy. - Renna pochyli³a siê do przodu z
ciekawo�ci. Zazwyczaj to ona posy³a³a po Niuchaczy, a¿ tu

nagle sam Starszy przychodzi do niej bez uprzedniej
zapowiedzi. 

- Wybacz, pani, ¿e zrezygnowa³em z drogi oficjalnej, ale
okoliczno�ci nie s¹ ostatnio normalne... - Starszy Niuchacz
odchyli³ siê trochê do ty³u, nieznacznie powoduj¹c
zawirowania powietrza. Siedzieli w pustej, wiêkszej komna-
cie, dobrze klimatyzowanej, a Dama Dworu wiedz¹c, z kim
ma do czynienia, próbowa³a wcze�niej zmyæ z siebie czê�æ
perfumów. A i tak dla Starszego jej zapach by³ zbyt silny. 

- S³ucham ciê, Starszy. - Renna potwierdzi³a jego przy-
puszczenia machniêciem d³oni na etykietê. 

- Pojawi³ siê ostatnio w pa³acowych salach jaki� niecodzi-
enny zapach. Dali mi o tym znaæ M³odsi, wiêc pos³a³em tam
�rednich. Oni potwierdzili tê wiadomo�æ, jednocze�nie
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rozk³adaj¹c rêce nad analiz¹ owej woni. Zjawili�my siê wiêc
tam¿e i my. Zapach jest coraz s³abszy, nie pulsuje z dnia na
dzieñ, a wiêc pojawi³ siê tylko raz. D³ugo analizowali�my
ten zapach, pani. A¿ znale�li�my go w archiwach. - Starszy
spojrza³ prosto w oczy Rennie. - To jest zapach gleby na
Delta Solaris. 

- Delta Solaris? - Dama Dworu by³a zaszokowana. -
Przecie¿ tam jest... 

- Tak, pani. Prawie ca³a Delta Solaris to wiêzienie dla
szczególnych wrogów Imperium. 

- Delta Solaris? W salach pa³acu...? - Renna potrz¹sa³a
g³ow¹, nie mog¹c uwierzyæ. 

- Nie zrozum mnie �le, pani. Nie sugerujê, ¿e po tych
posadzkach przechadza³ siê jaki� wiêzieñ. Ilo�æ unosz¹cej
siê woni sugeruje co najwy¿ej krótkie odwiedziny na
�planecie bez powrotu� którego� dostojnika. 

- Czy wiadomo wam, kto nosi tê woñ na sobie? 

- Tak, pani. I to w³a�nie jest przyczyn¹ mojej nieoficjalnej
wizyty. Osoba ta bowiem ma pe³ne prawo odwiedziæ Delta
Solaris i tylko ty, pani, mo¿esz mi oznajmiæ, czy ta wizyta
by³a celowa i zaplanowana. 

- Nie nadu¿ywaj mojej cierpliwo�ci, Starszy. Bardzo ciê
proszê. Kto to by³? 

- Pierwszy Wezyr Cesarzowej, Rudolfo da Costa, pani. 

* * * 

W chwilach takich jak ta Renna przeklina³a przestronno�æ
cesarskiego pa³acu. Zdawa³a sobie sprawê, ¿e zanim pokona
kolejne kilka komnat dziel¹cych j¹ od Cesarzowej, minie
parê minut. Parê straconych minut. Nie mog³a przecie¿
nadaæ tajnej wiadomo�ci telepatycznie ! No, jeszcze trzy
sale do przej�cia. A czas biegnie... 

Tu¿ po otrzymaniu alarmuj¹cej wiadomo�ci od Starszego
Niuchaczy, podjê³a du¿e ryzyko. Zdecydowa³a siê sprawdz-
iæ ca³e oficjalne i tajne archiwum pod k¹tem danych doty-
cz¹cych Pierwszego Wezyra. Ryzyko polega³o na tym, ¿e o
tej operacji sam Wezyr dowie siê zaledwie po paru minu-
tach. A je�li ma co� na sumieniu, podejmie równie szybko
kontrakcjê. Jednak ju¿ po chwili Dama Dworu mia³a
pewno�æ. Dowód le¿a³ przed oczami, na tyle widoczny, ¿e
nikt go nie zauwa¿y³. Do tej pory. 

- Gdzie Anette? - Krzyknê³a do s³u¿ki, wbiegaj¹c do kom-
naty. 

- Nasza pani Cesarzowa zechcia³a udaæ siê na spacer, pani.
- S³u¿ka sk³oni³a siê nisko. 

- Gdzie? 

- Nad pa³ac, pani. - Spojrzenie zapytanej mówi³o : �jak

Dama Dworu mo¿e pytaæ o tak oczywiste sprawy?� 

Renna wybieg³a z sali równie szybko, jak siê w niej
pojawi³a. �No, my�la³a, przynajmniej tam w górze jest bez-
pieczna. Nikt jej nie pchnie zatrutym no¿em, nikt nie otruje
gazem.� Jednocze�nie ca³y czas nie dawa³a jej spokoju
my�l, ¿e co� tu nie pasuje. Brakowa³o reakcji ze strony
Wezyra. �Niemo¿liwe, duma³a, aby jeszcze nie wiedzia³ o
grzebaniu w jego archiwum. Dlaczego nic nie robi?� 

W koñcu dobieg³a do sali obok tarasu, z którego wychodzi³o
siê na powietrzny spacer. Tu zosta³a grzecznie, acz stanow-
czo zatrzymana przez stró¿uj¹ce dalszego przej�cia
automaty. Podbieg³a za to do okna i spojrza³a w górê.
Oczywi�cie nie zobaczy³a Anette, pow³oka chmur by³a
nieprzenikniona. Ale tu mog³a czekaæ. 

* * * 

Mimo odkrycia setek planet jako tako nadaj¹cych siê do
kolonizacji, w ca³ym kosmosie nie znaleziono drugiej takiej,
jak utracona Ziemia. Najbardziej podobn¹ do niej
uczyniono po setkach lat chaosu stolic¹ Imperium. By³a ni¹
do dzi�. Jedyny jej mankament, poza raczej sk¹p¹ ilo�ci¹
naturalnej wilgoci, stanowi³a dziwna atmosfera. Ca³¹ plan-
etê pokrywa³a szczelnie pow³oka chmur. Przy czym, o ile na
powierzchni powietrze by³o zbli¿one do ziemskiego, o tyle
nad chmurami tlen nie wystêpowa³. By³a tam mieszanka
innych gazów, zabójcza dla ludzkiego organizmu, ale tlenu
w niej nigdy nie stwierdzono. Niejeden Starszy ³ama³ nad
tym zagadnieniem g³owê, ale bez skutku. A jednak jak æmê
ci¹gnie do ognia, tak bogaczy ci¹gnê³o nad chmury. Z jed-
nego tylko powodu. Widoku, jaki siê tam rozpo�ciera³, nie
dawa³o siê opisaæ ani s³owami, ani my�lami. Wymy�lono
wiêc, a nastêpnie udoskonalono kombinezony spacerowe,
umo¿liwiaj¹ce bezpieczny kilkudziesiêciominutowy wstêp
do tego piek³a zwanego rajem. Na teren tarasu spacerowego
mieli wstêp wszyscy posiadaj¹cy taki strój, ale nigdy pod-
czas spaceru rodziny cesarskiej. Renna tak¿e mia³a swój
kombinezon (pocz¹wszy od pewnego poziomu uznania, po
prostu nie uchodzi³o go nie mieæ), ale nigdy j¹ te wycieczki
nie wci¹gnê³y jak innych. Dama Dworu sta³a zbyt mocno na
ziemi. Inaczej ni¿ Cesarzowa, ale to w³a�nie przeciwieñstwa
maj¹ moc wzajemnego przyci¹gania. A Cesarzowa Anette
IV da³a siê wci¹gn¹æ w podgwiezdne spacery. Prawie codzi-
ennie pozwala³a siê unosiæ kombinezonowi nad chmurami.
Oficjalnie by³ to jej czas na prywatne rozmy�lania nad
sprawami Imperium, ale i tak sporo osób wiedzia³o, ¿e tak
naprawdê m³od¹ Cesarzow¹ to po prostu bawi. No bo prze-
cie¿ nie p³aci³a za konserwacjê sprzêtu, uzupe³nianie paliwa
albo powietrza wewn¹trz kasku... 

Rozmy�lania Renny przerwa³ przera�liwy pisk na tablicy
kontrolnej nieba, znajduj¹cej siê w sali. Nastêpne minuty
zapamiêta³a do koñca ¿ycia jako koszmar, widziany przez
mg³ê. Do pisku w³¹czy³ siê straszny rumor. Jedna ze �cian
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komnaty rozlecia³a siê, a z odkrytej w jej wnêtrzu niecki
wysz³a... Cesarzowa w kompletnym stroju, z mask¹ na
twarzy. Zanim Dama Dworu ocknê³a siê z szoku, automaty
otworzy³y przej�cie na taras spacerowy. Tam le¿a³ ju¿
�ci¹gniêty falami z nieba kombinezon Cesarzowej. Nie by³
pusty. Be³kocz¹c co� Renna wybieg³a na taras. Rzuci³a
okiem na kask, na twarz za szyb¹. Ujrza³a �mieræ. Oblicze
by³o tak nienaturalnie wykrzywione, ¿e prawie nie przypom-
ina³o lica cz³owieka. Jednak by³a to twarz jej przyjació³ki. Jej
Cesarzowej, Anette Czwartej, ostatniej z rodu Frankonów.
Chwilê pó�niej, gdy skoñczy³a wymiotowaæ, wróci³a do
�rodka pa³acu. Zobaczy³a tylko plecy robota udaj¹cego
w³adczyniê, znikaj¹ce w³a�nie za kolejnymi drzwiami.
Pobieg³a za nimi. Postaæ nie reagowa³a na jej zawo³ania, a
Renna wola³a nie stawaæ jej na drodze. Po chwili dotarli do

sali zebrañ. Tu robot nada³ telepatyczne ¿¹danie pilnego
zebrania siê wszystkim, którzy cokolwiek znaczyli w stoli-
cy. Mia³o siê odbyæ za godzinê. Ale ju¿ po trzech - czterech
minutach do sali wkroczyli jacy� nieznajomi Rennie ludzie.
Nie stawia³a oporu, gdy j¹ krêpowali. Nie opiera³a siê, gdy
widzia³a, jak jeden z nich paroma strza³ami z jakiej� broni
dezintegruje robota, wype³niaj¹cego jaki� nieznany jej bli¿ej
program awaryjny. Da³a siê wywlec z sali. Pó�niej, ju¿ na
Delta Solaris d³ugo siê zastanawia³a, gdzie pope³ni³a b³¹d.
Do koñca ¿ycia rozmy�la³a nad tym, jak bardzo skostnia³e
by³o my�lenie jej i jej s³u¿b. 

* * * 

Pierwszy Wezyr Cesarzowej tak¿e do koñca ¿ycia my�la³ o
jednej sprawie. O tym, ¿e wy³¹cznie umi³owanie czysto�ci
uratowa³o tego dnia jego ¿ycie. W chwili, gdy wysoko nad
pa³acem zginê³a Cesarzowa, wybuch³y wszystkie jego stro-
je, w które by³y wszyte osobiste nanoprocesory. On akurat
bra³ k¹piel, jedn¹ z licznych rozrywek dostêpn¹ bardziej
zamo¿nym mieszkañcom stolicy. Zginê³o natomiast kilko-
ro osób z jego s³u¿by, którzy w³a�nie zajmowali siê tymi
ubraniami. My�la³ tak¿e o m³odej Cesarzowej, która jednak
go o co� podejrzewa³a (o czym �wiadczy³y wybuchy jego
strojów w chwili jej nag³ej �mierci), a pomimo to darzy³a
go - jak s¹dzi³ - szczer¹ sympati¹. 

Spojrza³ po czê�ciowo wype³nionej sali zebrañ. Brakowa³o
kilkunastu osób, jak podejrzewa³, objêtych �mierciono�nym
testamentem. Tyle, ¿e ci nie mieli tyle szczê�cia, co on.
Obecni za� spogl¹dali w milczeniu na Wezyra. Kwadrans
wcze�niej przedstawi³ im swoj¹ wersjê wydarzeñ, z których
wynika³o, jakoby Cesarzowa kaza³a mu przeprosiæ wszyst-
kich za swoj¹ nieobecno�æ, po czym wsiad³a do �migacza
Nadprzestrzennego. Dotychczas, mówi³, nie zjawi³a siê na
¿adnym z zamieszka³ych systemów gwiezdnych. Zawis³a
nad nami - ostrzega³ - gro�ba chaosu, pogarszanego przez
ci¹g³e g³oszenie rych³ego nadej�cia Ery Lwa. Nic nie pro-
ponowa³, czeka³, a¿ idea wyjdzie od nich. Wreszcie zapro-
ponowali, aby, bior¹c pod uwagê jego znajomo�æ spraw
zwi¹zanych z imperium, obj¹³ regenctwo do czasu powrotu

Cesarzowej Anette IV lub, w razie stwierdzenia jej �mierci,
odnalezienia kogo� spokrewnionego. 

Rudolfo da Costa, pieczêtuj¹cy siê herbem Samotny Lew,
Pierwszy Wezyr Cesarzowej wiedzia³, ¿e poszukiwania
owych krewnych spe³zn¹ na niczym. Tymczasem gdzie� w
kosmosie, w bezpo�redniej blisko�ci czerwonego giganta
wyszed³ z nadprzestrzeni samotny �migacz z dwoma
cia³ami na pok³adzie: katem i jego ofiar¹. Zanim jakakol-
wiek aparatura zarejestrowa³a to, statek zmieni³ siê w
bez³adne skupisko jonów. G³êboko w duszy Wezyr
u�miechn¹³ siê szeroko. Wreszcie nadesz³a jego era. 

Wojciech Go³¹bowski

Chorzów, maj 1996
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Z³ociste g³owy chryzantem chyl¹ siê w smutnej zadumie.
Przygotowane nagrobkowe znicze - polskie znicze - nieznana to
tradycja we Francji. Pójdê dzi� na grób do Adasia. To mój o piêæ
lat m³odszy brat. Przyjecha³ za nami do Francji w 81 roku. Od
dziecka zauroczony Zachodem by³ gotowy na wszystko, aby móc
tu wolno i szczê�liwe ¿yæ.

Kiedy przez d³ugie, bolesne lata wy³am z nostalgii za Polsk¹,
optymistyczny Ada� lubi³ mnie pocieszaæ, ¿e na emigracji naj-
gorsze jest pierwsze dziesiêæ lat. Nie pomyli³ siê co do mnie. Sam
nie doczeka³. Kiedy zdoby³ ju¿ wszystko, o czym marzy³: dobr¹
pracê, piêkne mieszkanie, naturalizacjê i nawet narzeczon¹ z
Polski (Francuzicy nie chcia³), zmar³ nagle na brutalny zawa³
serca w wieku 34 lat.

Zaczyna³ od przerzucania wêgla. Czarna robota. Jeden worek -
jeden wyuczony francuski liczebnik - jeden frank. Ada� chwali³
Sobie tê robotê. Twierdzi³, ¿e przy machaniu ³opat¹ g³owa �wiet-
nie pracuje. A On ostro macha³. Zanim go wyrzucili, wku³
wszystkie liczebniki. Bêdzie jak znalaz³ przy wypisywaniu
czeków, kiedy ju¿ otworzy Sobie bankowe konto. Bo Ada�
wierzy³.

Sprz¹tanie biur na przyk³ad. Kiedy� policzy³, ¿e przerzucaj¹c siê
z miejsca na miejsce w ci¹gu dnia, Swoj¹ miesiêczn¹ kartê
paryskiego metra przepuszcza przez kontrolne przej�cia ponad
piêædziesi¹t razy, drobnostka. Okradli Adasia.
Oszukiwali Adasia patroni-oszu�ci, którym nie
chcia³o siê p³aciæ. A mój braciszek niez³omnie i
ufnie budowa³ to Swoje Eldorado. Na wszystko
mia³ pomys³: wybieg, czaruj¹cy u�miech lub
mordobicie. Energia rtêci, si³a tura. Bo Ada�
wierzy³.

Z francusk¹ administracj¹ jeszcze nikt nie
wygra³. Ada� u¿era³ siê z urzêdem na Swój
warszawsko-cwaniacki sposób. Do biur przy-
chodzi³ z kartkami przygotowanymi przez
szwagra - �najmocniej przepraszam, ja w takiej
sprawie�. Wiedz¹c z do�wiadczenia, ¿e zawsze
musi brakowaæ jakiego� papierka, nosi³ ze Sob¹
ca³¹ walizkê, w której mia³ dos³ownie wszys-
tko: faktury, szczepienia, za�wiadczenia i
paragony, a nawet zwolnienie ze s³u¿by
wojskowej w Polsce. Na wszelki wypadek.

Nie przejmowa³ siê Ada�, gdy przysz³o Mu
zamieszkiwaæ tak zwane foyer, skupisko ca³ej
imigracyjnej nêdzy. Wie¿a Babel. Dynamit. Nic
to dla Adasia. Chojrak taki. Marokañczyków i
Algierczyków nauczy³ piæ wódkê, jednemu zbi³
ry³o. Nabrali do Niego respektu, czêstowali
swoj¹ kaszkowat¹ potraw¹, a w okolicznych
kafejkach byli jeszcze bratu za obstawê.

Nie raz przysz³o Mu waliæ g³ow¹ w mur. Nawet
przez zaci�niête zêby �mia³ siê. Na mocnych
nie ma mocnych - powtarza³. Zara¿a³
optymizmem i gotowo�ci¹ do walki. Umia³ siê
cieszyæ ka¿d¹ dobr¹ chwilk¹, czerpa³ rado�æ
¿ycia pe³n¹ gar�ci¹. Mo¿e wiedzia³?...

Podmiejski cmentarzyk. Tu¿ tu¿ od piêknego mieszkania z
balkonem, które Ada� zd¹¿y³ jeszcze z du¿ym smakiem i za du¿¹
forsê urz¹dziæ. Nad grobem pochyla siê ma³a, ¿yczliwa Mu
brzózka. Jest ci¹gle zielona i obsypana listowiem, nie zna jesien-
nej szarugi. Wita nas tu zebranych jakby z aprobat¹ i w têsknym
zamy�leniu. Widocznie czeka³a.

Na grobach francuskich dostatek: marmury, p³yty pami¹tkowe,
z³ote litery, sztuczne kwiaty. Dorotka moja córka i chrze�nica
Adama przynios³a Mu zebrane nad morzem muszelki, ja
wsuwam pod kamyki �List do syna�. Nasz schorowany ojciec
t³umaczy Adasiowi, dlaczego nie móg³ przyjechaæ nawet na
pogrzeb.

Znicze pal¹ siê cichutko i ciep³o. Symboliczna iluminacja ognia
i �wiat³a - pamiêæ lub ho³d. Jedyna �wiat³o�æ na tym cmentarzu.
Francuski cmentarz, grób m³odego Polaka i polskie symbole.

Odwracam siê jeszcze z daleka, odchodz¹c. Sama nie wiem
dlaczego, zawsze to robiê. P³omyczki zniczy migaj¹ na
po¿egnanie, zapewniaj¹, ¿e bêd¹ czuwa³y. Zaczyna prószyæ pier-
wszy w tym roku �nieg. Wiruj¹ w powietrzu wilgotne p³atki.
Odchodzê z trochê l¿ejszym sercem. Mój brat jest jakby mniej
samotny...

Magdalena Nawrocka
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Uwaga przeprowadzê teraz pokazowy test klasyfikacyjny,
który wyeliminuje w przysz³o�ci d³ugotrwa³y i kosztowny
proces kszta³cenia i wychowania. Proszê stan¹æ na rêkach
pod �cian¹, dopi¹æ rozporek, bo oto czytam pierwsze pytanie:

1. Kim chcesz byæ?

a) ma³o operatywnym, w pe³ni zrelaksowanym pasterzem
kóz, o bogatym ¿yciu wewnêtrznym, który zna mowê
zwierz¹t;

b) t³ustym finansist¹, który jest zadowolony z ¿ycia tylko
wtedy, gdy profesjonalistka obrzuca go wyzwiskami i ka¿e
przynosiæ w zêbach brudn¹ bieliznê.

2. Co by� wybra³, gdyby wró¿ka kaza³a?

a) dziurawy worek, szczê�liwe, biedne ¿ycie.

b) bajeczne bogactwo, stres i nieudane ¿ycie osobiste.

BACZNO�Æ! Podliczamy punkty. Za ka¿d¹ odpowied� �a�
otrzymujesz zero punktów. Za ka¿d¹ odpowied� �b� otrzy-
mujesz 50 punktów.

Interpretacja:

- Je¿eli otrzyma³e� 100 punktów, jeste� w dechê ch³op,
mo¿esz zostaæ cz³onkiem lo¿y, pe³niæ kierownicze funkcje w
miêdzynarodowych korporacjach i zapisaæ siê do klubu gol-
fowego.

- Je¿eli otrzyma³e� 50 punktów, jeste� schizolem. Z powodze-
niem mo¿esz zostaæ politykiem i dawc¹ nasienia dla banku
spermy, zajmowaæ menad¿erskie stanowiska w firmach o
zasiêgu krajowym oraz byæ przyjêtym do klubu rotari-
añskiego.

- Je¿eli nie otrzyma³e� punktów, mo¿esz zostaæ poet¹, polic-
jantem, ksiêdzem czy nauczycielem. Dostaniesz klitkê w
bloku, prawo jazdy i darmow¹ parê wrotek. Mamy nadziejê,
¿e je�li wygrzejesz kilka razy g³ow¹ w s³up, to bêdziesz móg³
siê poddaæ ponownej weryfikacji.

Uwa¿am powy¿szy test za prze³om na miarê
kopernikañskiego. W gruncie rzeczy ca³e o�wiatowo-
wychowawcze zamieszanie jest o to, kto kim bêdzie w
przysz³o�ci pomiata³. Uwa¿am proponowane wyj�cie za
bardziej humanitarne, gdy¿ pomiatanym zaoszczêdzi ono
o�wiatowej pralni mózgów, wielu nerwic, rozstroju zdrowia i
pozwoli uratowaæ im resztki szacunku dla samych siebie. Co
najwa¿niejsze opcja ta pozwoli zachowaæ wszystkim wrod-
zon¹ cz³owiekowi pogodê ducha, któr¹ szko³a wykorzenia ze
szczególn¹ zajad³o�ci¹.

Rozumiem, ¿e istnieje pewna grupa osób psychologicznie
uzale¿niona od systemu kulturalno-o�wiatowego. Ludzie ci
nale¿¹c formalnie do kasty pomiatanych, uciekaj¹ przed
g³êboce niesatysfakcjonuj¹c¹ ich rzeczywisto�ci¹ w �wiat
metafizyki i filozofii, by w ja³owych dociekaniach dogmaty-
cznych zagubiæ swoje nies³uszne poczucie ni¿szo�ci. My�lê,
¿e otrze�wiaj¹cy, zimny prysznic postulowanej przeze mnie
reformy i im w konsekwencji wyjdzie na dobre, przestan¹
�niæ na jawie i zajm¹ siê w³a�ciw¹ samorealizacj¹. Test mój
polecam szczególnie uwadze tzw. �reformatorów� tzw.
�o�wiaty�, jako rozwi¹zanie sprawiedliwe i ekonomiczne, a
co najwa¿niejsze przywracaj¹ce porz¹dek spo³eczny i
równowagê duchow¹ spo³eczeñstw.

Enkidu
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Le Souvenir avec le Crepuscule

Wspomnienia ze Zmierzchem
Nadchodz¹ codziennie .
Wcze�niej lub pó�niej , ale zawsze ...
Siedz¹c w wiklinie
Szeleszczê tytoniem smakuj¹c brandy
I widzê :
Jak wznosisz bariery ,
Ok³amujesz siebie ,
£¹czysz prawo i obowi¹zek ,
Uczysz mnie goryczy ,
Wydatkujesz energiê ...
Takie s¹ te dni -
Niewa¿ne czy latem czy zim¹ .
One s¹ :
Wspomnienie ze Zmierzchem .

5.09.1997
�Le Souvenir avec le Crepuscule� - P. Verlaine

WOJOWNIK

Jestem ostatni z wodzów nie�wiata
Ostatnim z bogów zapomnianych
Ale mogê otworzyæ wszystkie bramy
Bo nie jestem zagubionym .
Jako przyjaciel cz³owieka
Nie obawiam siê piek³a
Mimo ¿e ma grubsze �ciany ni¿ siê wam wydaje .
Widzê miecz stworzony przez
Nadziejê zastêpów stoj¹cych za mn¹
Rozgor¹czkowanych z Twej winy .
To mnie nie obchodzi - ja ocalam
�wiaty od ludzkich snów
Które spe³niaj¹ siê o �wicie
Noc¹ , kiedy �pisz , nic nie robiê
Wycofujê siê bo w nocy nie ma �wiat³a ...
A teraz otwieram ostatni¹ bramê :
Bramê cudzej krwi
Za ni¹ oddech oceanu zielonych �renic
Szykuje siê ostateczna rozprawa
Rozkazy za³amuj¹ siê na pancerzach
Schodzê po schodach
Pierwszy ...

16.05.1995

Poesis mania AD.1997

Czasy ju¿ inne, a Homerzy ju¿ nie ci
Co kiedy� wojów opisywali swym tchnieniem...
Dzi� szacunku nikomu, nawet kobiecie;
Wró¿ba dawna teraz staje siê spe³nieniem.

Kolejny kamieñ czas w³o¿yæ na mogi³ê;
I tak ci¹gle - jak Syzyf, bez koñca.
Bez poezji wszystko ju¿, �wiecie straci³e�.
Zamilk³ te¿ Chrystus - obroñca...

Byæ mo¿e tak w³a�nie chcia³ los,
I¿ Blake�i, Puszkiny, Mi³osze
Straciwszy swój ezoteryczny g³os
Mówi¹: �Bez zap³aty nie og³oszê�.

Ten Szatan, ten Belial ogromny jak milion
Ma³ych groszy zbitych w wielkie cielsko - 
Nie zwyciê¿y Go nawet Tuwimów trylion -
Prze¿uwa ju¿ �wiat na papkê, na zielsko.

Czy jest jaka� nadzieja skoro Jezus
Milczy ? Podobno kantowski cudny imperatyw
Ma tak moralnie niedo�cigniony mus
Ze bez niego brak innych prerogatyw?

Boga wiêc nie s³uchaj¹, o prawie �wieckim,
Moralnym nikt nie wie. Przyjdzie poetom
Zgin¹æ (mo¿e z bohaterstwem greckim?)
Lub w fotelu zasn¹æ z fajk¹ i gazet¹.

22-08-1997

I twoje d³onie siej¹ miêdzy nami dal
Julian Przybo� 

Wieczór

Kiedy blokada trwa
A umys³ odk³ada sprawno�æ na pó�niej
Powstaje czarny kot dreszczy
Które pe³zaj¹ po plecach koli�cie
Puszysta sier�æ gromadzi ³adunki
Podnosi temperaturê
I oprócz zwierzêcych odno�ników
Nie ma niczego
Brak ch³odu i porozumienia stron
Codzienno�ci zwarcia
Dlatego jutro rano pójdê .

15-09-1998
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Czas uwa¿any by³ przez wieki za co� niezmiennego,
sta³ego. Wiadomo by³o, ¿e sekunda trwa tyle samo,
niezale¿nie od tego, gdzie siê znajdujesz. Wiadomo by³o,
¿e czas zawsze nieub³aganie biegnie w jednym kierunku
z t¹ sam¹ prêdko�ci¹ i nic nie jeste�my w stanie uczyniæ,
aby to zmieniæ. Choæby�my nie wiem jak pragnêli cofn¹æ
czas, sprawiæ, aby jakie� wydarzenia nigdy nie mia³y
miejsca, albo co� odby³o siê zupe³nie inaczej, nie
byli�my w stanie tego oczywi�cie zrobiæ. Taki pogl¹d na
niezmienn¹ naturê czasu trwa³ a¿ do og³oszenia przez
Alberta Einsteina szczególnej teorii wzglêdno�ci.
Okaza³o siê, ¿e czas wcale nie jest wielko�ci¹ absolutn¹,
¿e to, jak szybko biegnie, zale¿y od tego, z jak¹ prêdko�-
ci¹ porusza siê obserwator.

Fakt zachwiania dotychczasowych wyobra¿eñ na temat
czasu nie móg³ uj�æ uwadze autorów fantastyki
naukowej. Zaczê³o siê oczywi�cie od Herberta George�a
Wellsa z jego �Wehiku³em czasu�, jeszcze zreszt¹ przed
Einsteinem. Wells po raz pierwszy opisa³ podró¿ w cza-
sie przeprowadzon¹ nie we �nie, nie za pomoc¹ magii,
lecz za pomoc¹ urz¹dzenia skonstruowanego przez
cz³owieka. Wells poszed³ na ³atwiznê - jego Podró¿nik w
Czasie przemieszcza siê tylko w przysz³o�æ. Autor nie
musi siê wiêc przejmowaæ paradoksami i mo¿e zaj¹æ siê
podstawowym tematem swej ksi¹¿ki, czyli przedstawie-
niem swej wizji kierunku ewolucji spo³eczeñstwa. A
paradoksy to podstawowy problem opowie�ci o
podró¿ach w czasie. Czym s¹ owe paradoksy?
Przepraszam, ¿e bêdê mówi³ o oczywisto�ciach.
Paradoks zwi¹zany z cofaniem siê w czasie nazywany
jest popularnie �paradoksem dziadka�. Na czym polega?
Pytanie brzmi: co stanie siê, gdy podró¿nik w czasie
cofnie siê o kilkadziesi¹t lat i zabije swojego w³asnego
dziadka, jeszcze przed narodzinami swego ojca. Skoro
jego dziadek zgin¹³ w m³odym wieku, jego ojciec nigdy
nie móg³ siê narodziæ. Skoro on nigdy nie istnia³, nie
móg³ na �wiecie pojawiæ siê tak¿e podró¿nik w czasie. W
takim razie, skoro nie by³o podró¿nika, kto zabi³ owego
dziadka? On nie zgin¹³, a wiêc podró¿nik siê narodzi³,
cofn¹³ w czasie, zabi³, i tak dalej i tak dalej. Problemem
podró¿y w czasie jest wiêc to jak dzia³anie w przesz³o�ci
mo¿e wp³yn¹æ na tera�niejszo�æ. Problemem, dodajmy,
obecnie czysto teoretycznym.

Jak sobie z tym problemem radzili pisarze i twórcy fil-
mowi? Mo¿na wymieniæ kilka ró¿nych koncepcji
podró¿owania w czasie i w zwi¹zku z tym ró¿nych
sposobów radzenia sobie z paradoksami.

Pierwsza koncepcja polega na tym, ¿e wszelkie
zdarzenia, które spowoduje cz³owiek po cofniêciu siê w
czasie maj¹ wp³yw na jego w³asn¹ rzeczywisto�æ. Tak
wiêc po zmianie historii w przesz³o�ci i powrocie do ter-
a�niejszo�ci, zastanie zupe³nie inny �wiat, w zale¿no�ci
od tego, jak wa¿ne by³a zmiana. Przyk³adowo, cofniêcie
siê w czasie i zabicie Hitlera podczas pierwszej wojny
�wiatowej mo¿e doprowadziæ do za¿egnania drugiej.
Wtedy po powrocie podró¿nik zastanie ca³kowicie inny
�wiat, zupe³nie inn¹ rzeczywisto�æ. Mo¿liwe s¹ dwa
podej�cia: zmiana bêdzie dotyczy³a ca³ego �wiata oprócz
podró¿nika albo zmiana wywrze wp³yw i na niego. W
tym drugim przypadku, nie bêdzie on nawet sobie zdawa³
sprawy po fakcie z tego, co zrobi³. Takie podej�cie do
podró¿y w czasie jest bardzo popularne, wystêpuje na

Numer 4
(listopad 1998)

Konrad W¹growski - Okiem fantasty

16

ilu
st

r.
 A

le
ks

an
d

er
 J

as
iñ

sk
i

OO kk ii ee mm   ff aa nn tt aa ss tt yy



http://magazine.valetz.art.pl

przyk³ad w filmach z serii �Powrót do przysz³o�ci�. Nie
chroni jednak przed paradoksami. Nic nie broni
podró¿nikowi dokonania jakiego� czynu, który bêdzie
mia³ jaki� wp³yw na niego samego.

Drugie podej�cie to przyjêcie, ¿e strumieñ czasu jest
niezmienny i jednoznacznie ustalony. Nikt nie bêdzie w
stanie go zaburzyæ. Próba zmiany historii spowoduje
zadzia³anie jakich� si³, które t¹ zmianê uniemo¿liwi¹. Na
przyk³ad gdy kto� podejmie próbê zabicia Hitlera, nie uda
mu siê to, poniewa¿ zginie natychmiast po podró¿y, zabity
jakim� zab³¹kanym granatem podczas pierwszej wojny
�wiatowej. To podej�cie zak³ada, ¿e nawet je�li jakie�
podró¿e w czasie siê odby³y, my ju¿ znamy ich efekty. W
literaturze wystêpuje, na przyk³ad w �Powrocie do
Antyba�ni� Wolskiego, �Filmowym wehikule czasu�
Harrisona, czy te¿, w pewnym sensie w filmie
�Terminator�. To podej�cie chroni przed paradoksami, ale
ka¿e siê zastanowiæ, czym mia³yby byæ owe tajemnicze
Moce strzeg¹ce niezmienno�ci przebiegu czasu.

Trzeci¹ koncepcj¹ jest koncepcja �wiatów równoleg³ych.
Przyjmujemy, ¿e zmiana spowodowana dzia³aniem w
przesz³o�ci po podró¿y w czasie nie wp³ywa na strumieñ
czasu obserwatora, lecz tworzy ca³kiem nowy strumieñ
czasu, rozga³êzienie siê czasu w miejscu zdarzenia,
mówi¹c innymi s³owami - powstaje nowy wszech�wiat
równoleg³y. Nie mo¿e tu byæ paradoksów - dzia³anie w
przesz³o�ci nie ma ¿adnego wp³ywu na �wiat podró¿nika.
Teraz znów mamy dwie mo¿liwo�ci. Podró¿nik mo¿e
przemie�ciæ siê do owego stworzonego przez siebie �wia-
ta równoleg³ego lub nie. W drugim przypadku, podró¿ w
czasie bêdzie jedynie wycieczk¹ krajoznawcz¹ lub histo-
ryczn¹, bez ¿adnych efektów. Pierwsza opcja stwarza sze-
rokie mo¿liwo�ci - mo¿na testowaæ ró¿ne rozwi¹zania  i
obserwowaæ ich efekty w �wiatach równoleg³ych.
Pomijaj¹c moralne aspekty takiego dzia³ania, mo¿na pod-
sumowaæ, ¿e oznacza one wreszcie praktyczn¹ realizacjê
pytania �co by by³o, gdyby...�. Podobne podej�cie do
czasu pojawia siê m.in. w powie�ci Boba Shawa
�Cz³owiek z dwóch czasów�, a tak¿e w jednej z naj-
ciekawszych powie�ci o podró¿y w czasie �Ostatni dzieñ
stworzenia� Wolfganga Jeschkego.

Czwarta opcja to za³o¿enie, ¿e nie istnieje przesz³o�æ ani
przysz³o�æ, jest jedynie tera�niejszo�æ. Jest to taka fala ter-
a�niejszo�ci biegn¹ca po linii czasu, poza ni¹ nie ma ju¿ nic.
Taka koncepcja pojawi³a siê w powie�ci �Kurs na zderze-
nie�, w której to poza tera�niejszo�ci¹ istnieje jedynie pusty
i martwy �wiat, mo¿na to zobaczyæ tylko podró¿uj¹c w cza-
sie. Innym jej wariantem s¹ �Langoliery� Stephena Kinga,
w którym to opowiadaniu, poza tera�niejszo�ci¹ nic nie ist-
nieje. Za fal¹ tera�niejszo�ci pod¹¿aj¹ dziwne stwory -
Langoliery - po¿eraj¹ce ca³y �wiat.

Pi¹ta wreszcie mo¿liwo�æ wykorzystywana przez autorów,
to zakaz podró¿y w przesz³o�æ, jak to jest u Wellsa. Wbrew
pozorom, nie chroni to przed problemami. Có¿ mo¿e siê
staæ, gdy zobaczysz swoj¹ przysz³o�æ, a po powrocie zro-
bisz wszystko, aby j¹ zmieniæ? W �Martwej strefie� Kinga
bohater ma dar patrzenia w przysz³o�æ i mo¿liwo�æ jej
zmieniania. Wypada jeszcze zauwa¿yæ, ¿e podró¿e w
przysz³o�æ bez mo¿liwo�ci powrotu s¹ mo¿liwe ju¿ teraz -
wszyscy przez ca³y czas przemieszczamy siê powoli w
czasie w przysz³o�æ. A przyspieszyæ tê podró¿ mo¿na by

by³o na przyk³ad przez hibernacjê.

Po co w ogóle podró¿owaæ w czasie (bo dla zabicia swo-
jego dziadka naprawdê nie warto)? Mo¿na wymieniæ kilka
przyczyn. Po pierwsze w celu poznania historii, obejrzenia
na w³asne oczy wydarzeñ maj¹cych wp³yw na losy
ludzko�ci. Podobno Stephen Hawking jest zwolennikiem
teorii, ¿e obecnie obserwowane UFO s¹ takimi w³a�nie
wyprawami ludzi z przysz³o�ci w celu obejrzenia naszych
czasów. St¹d te¿ ich unikanie nas i zasada nieingerencji -
nie chc¹ powodowaæ paradoksów.

Druga przyczyna to nie obserwacja, lecz próba zmienienia
tej historii. Poprawienia jej, tworzenia idealnego �wiata.
Co ciekawe, w powie�ciach z regu³y nigdy to siê nie udaje.
Próba zmiany prawie zawsze powoduje zmianê na gorsze.
W jednej z najwa¿niejszych klasycznych powie�ci
�Koniec Wieczno�ci� Asimova wystêpuje w³a�nie
Wieczno�æ - organizacja kontroluj¹ca rozwój ludzko�ci i
przeprowadzaj¹ca sta³e korekty w ró¿nych miejscach
czasu. Nie doprowadza to jednak wcale do idea³u: �Co
Wieczno�ciowcy uwa¿aj¹ za dobro? Powiem ci: spokój i
bezpieczeñstwo. Umiarkowanie. ¯adnych ekscesów.
¯adnego ryzyka (...) Têpi¹c klêski Rzeczywisto�ci,
Wieczno�æ wyklucza równie¿ triumfy. To w³a�nie
najbardziej ryzykowne próby mog¹ podnie�æ ludzko�æ na
szczyty. Z niebezpieczeñstwa i niepewno�ci wyp³ywa si³a,
która popycha ludzko�æ do nowych i wiêkszych zdobyczy.
(...) Ka¿dy system, (...), który pozwala ludziom wybieraæ
sobie przysz³o�æ, skoñczy siê wyborem bezpieczeñstwa i
przeciêtno�ci, wykluczaj¹cych zdobycie gwiazd.�

Wyobra�my sobie te¿ wojnê dwóch armii dysponuj¹cych
maszynami czasu. Tu przewagi nie mia³aby wcale armia,
która pierwsza przeprowadzi³a manewr, lecz ta, która
zrobi³a to jako druga. Mog³a bowiem pojawiæ siê na polu
bitwy godzinê wcze�niej i zaj¹æ lepsze pozycje.

Wreszcie mamy ostatni¹ przyczynê podró¿y w czasie -
osobist¹. Podró¿nik chce naprawiæ co�, co nie uda³o siê w
jego w³asnym ¿yciu. Bohater wspominanego �Cz³owieka z
dwóch czasów� wraca, aby uratowaæ sw¹ ¿onê, zamor-
dowan¹ przez bandytê. Kobieta w jednym z odcinków
�Outer Limits� przenosi siê w czasie, aby zabijaæ w
m³odo�ci przysz³ych morderców. I tu zwykle okazuje siê,
¿e ta poprawa wcale nie rozwi¹zuje problemów, stwarza
zwykle tylko nowe. Po prostu tacy ju¿ jeste�my, ¿e nigdy
nie podoba siê nam to, co jest, zawsze pragniemy czego�
w danym momencie nieosi¹galnego. 

Mimo wszystko uwa¿am, ¿e lepiej by by³o, gdyby
podró¿owanie w czasie nigdy nie okaza³o siê mo¿liwe. Poza
podanymi powy¿ej problemami, dochodzi jeszcze jeden -
brak prywatno�ci i mo¿liwo�æ ci¹g³ej kontroli, gdy¿ mo¿na
by by³o sprawdzaæ dok³adnie ca³¹ prywatn¹ przesz³o�æ. A
podró¿e w przysz³o�æ? Chyba jednak lepiej i ciekawiej jest
nie wiedzieæ, co mo¿e siê wydarzyæ. Pozostañmy wiêc przy
dotychczasowej mo¿liwo�ci podró¿y w czasie - powoli w
przysz³o�æ bez mo¿liwo�ci powrotu.

Autor dziêkuje Krzy�kowi Hrynkiewiczowi, z którym
dyskusja zainspirowa³a go do napisania powy¿szego tek-
stu.

Konrad W¹growski
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SuperDuperDude
Philip C. Lane i Michael K. Willis
Kontynuacja przygód SuperDuper Dude'a. Zastanawiamy siê, czy komiks amerykañskiego duetu znajdzie w Polsce
swoich mi³o�ników - czekamy na wszelkie uwagi i komentarze.
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Znów czu³ jej obecno�æ. Czucie to by³o wyra�nie
zmys³owe. Gdy st¹pa³a, unosi³ siê zapach jodyny i
t³umiony sw¹d topionego plastiku. Zwykle zachodzi³a od
ty³u, by go zaskoczyæ albo cichaczem, we �nie. Lecz
wystarczy³ wówczas ruch, cichy jêk lub chrapniecie, by
zniknê³a Wystarczy³a oznaka ¿ycia, by uciek³a sp³oszona
zlewaj¹c sw¹ niewyra�n¹ sylwetkê z ciemnym k¹tem
pokoju, z podmuchem wiatru, ze �wiat³em. Dzi� przysz³a
oficjalnie. Sta³a pomiêdzy cichym t³umkiem dzieci, które
przysz³y po¿egnaæ ich ostatniego ojca. Za� ona z
obowi¹zku. Jak cholerny ¿andarm, punktualny,

bezwarunkowy. Jak pieprzony biurokrata zasadniczy i
pedantyczny. A on le¿a³ i wiedzia³, ¿e niewiele traci³
umieraj¹c. Bo cokolwiek mia³, mieæ bêd¹ te dzieci. Pewien
absolutnie jednego - nic nie mog³o umrzeæ razem z nim.
Wszystko pozostanie, wiedzia³. Nawet ostatnie my�li,
obrze¿a �wiadomo�ci, oddawa³ im, by zosta³y, by by³y
pamiêci¹. A ona, która czeka³a ju¿ tylko dla formalno�ci,
nie zbierze dzi� bogatego ¿niwa. Musia³aby zabraæ wszys-
tkich. Prawie siê �mia³. Zna³ j¹ dobrze, a nie poznawa³ jej
twarzy. Raz by³a w koloratce ksiêdza, innym razem kiwa³a
niechêtnie g³ow¹, jak doktor, mia³a twarz jego syna. Md³a,
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nijaka, despotycznie panuj¹ca nad odej�ciem. Lecz w
gruncie rzeczy naiwna. Có¿ mog³a mu zrobiæ - tylko zabiæ.
Jedno jego ¿ycie na zawsze w kilku innych. Urodzony, by
one mog³y ¿yæ. Dzieci, którym da³ ¿ycie i te, które dla
¿ycia ocali³. Mia³o toczyæ siê wraz z nimi bez wzglêdu na
to, co zaraz siê stanie. Wiedzia³, ¿e znów kiedy� ich spot-
ka ... Cyryla, Rozaliê, Filipa, Kamila, Weronikê ...
wiedzia³. A ona u�miecha³a siê metalicznie z³otym
aparatem nazêbnym.

Zrobi³a to szybko. Chwyci³a za gard³o, udusi³a bez bólu.
Zamknê³a martwe powieki, uspokoi³a drgaj¹ce palce,
u³o¿y³a cia³o tak, by nie troskano siê o to, czy cierpia³.
Spokojna twarz, pogodne zmarszczki. Dumny ze swego
¿ycia. Nie zawiod³o go, on nie zawiód³. Zatopi³a w ciem-
no�ci, zasuwaj¹c �wiat wiekiem czego� przera¿aj¹cego jak
trumna, lecz ciê¿szego, co nie dawa³o siê nazwaæ.

�wiat³o zaciska³o kurczowo �renice - zbyt mocne. Wózek
stuka³ tuk - tuk sun¹c korytarzem - zbyt szybko. Za g³o�ne
krzyki pulsowa³y. Puls uderza³ nie za g³o�no. Serce tuk -
tuk - wolniej. Oddech pustosza³.

- Dusi siê, ja pierd...usi siê. Dajcie go bezpo�rednio! - po�-
piech dodawa³ s³owom monstrualnej powagi, mruga³y
�wiat³a, w pobli¿u poczu³ ciep³o, oddech, wilgoæ. - Nie
umrzesz mi tu skurczysynu. Powiedzia³em. - Z
niewiadomych powodów ten cz³owiek wymaga³ rzeczy
niemo¿liwych, mimo to, za wszelk¹ cenê stara³o siê nie
zawie�æ jego zaufania, g³owa pêka³a. - S³uchaj! Masz
dwadzie�cia osiem lat, masz dwadzie�cia osiem lat, w tym
wieku siê nie umiera! - g³os, którego nie czu³, s³ysza³,
przep³ywa³ wraz z nim, spada³ z pêdz¹cego wózka. G³owa
pêka³a. Gdzie zwykle jest g³owa?

W tle, miêdzy krzykiem a kolejnym b³yskiem
umykaj¹cych jarzeniówek zrozumia³, ¿e rozumie. Widzi.

- Panie doktorze mamy �wiadomo�æ. - kobiecy g³os,
s³yszalny, d�wiêczny, wysoki. Kobieta - cz³owiek, piersi,
szminka, macierzyñstwo, oczy, aerobik � kojarzy³, czym
jest kobieta.

- Odci¹æ regulacje... ciemieniow¹ usun¹æ - poczu³ pisk w
okolicach oczu, skryty fal¹ zimna i czerwieni, wiedzia³, ¿e
to ból - skroniowe wy³¹czyæ! Pamiêæ, pamiêæ mówiê!
Dwójkê, podaj mi numer dwa. Strzykawkê obok têpaku,
zielon¹...

- I odwróæcie pana Eratê, gdzie� to muszê wbiæ! - cisza
jakby w oddali szumi¹ca - Ca³e ¿ycie panie Erata w jednej,
wielkiej strzykawie...

Co� nabrzmia³o bliskie eksplozji, wp³ynê³o, zesztywnia³o
w cieple.

- Ca³e ¿ycie sprzed tygodnia... - i zamilk³o, sp³ynê³o w
bólu ku ciemno�ci.

***

Zerwa³ siê. Przez chwilê trwa³a ciemno�æ. Potem zda³ sobie

sprawê, ¿e ma otwarte oczy. Poczu³ w³asny oddech,
us³ysza³, wiedzia³, ¿e ¿yje. Kropla potu zadr¿a³a na czubku
nosa. Tak straszliwie ba³ siê poruszyæ w obawie, ¿e spadnie.
Palce naprê¿a³y siê, sunê³y po po�cieli nadaj¹c ciemno�ci
jaki� rzeczywistych kszta³tów. Cichy umys³ nie�mia³o ori-
entowa³ siê w rzeczywisto�ci. Wiedzia³, ¿e chce kogo�
zawo³aæ, tylko nie wiedzia³, kim jest ta osoba. Otworzy³
nawet usta, tylko zapomnia³ zaraz po co. My�l pierwsza
by³a niechciana, by³a szpitalem, krótkim wyja�nieniem
tego, co istnia³o. Przez okno wpada³o urywane, konwul-
syjne �wiat³o neonu, stawa³o siê krzes³ami, sto³em, don-
iczk¹. Gdzie by³, kiedy skoñczy³ siê sen? Przerzuca³ têpy
wzrok z punktu na punkt, ka¿dy równie bezsensowny, ciem-
ny i rozmyty. Dywan, wielki kaktus w k¹cie, buchaj¹ca
czerni¹ otwarta szafa, sterta poduszek. Nie by³ w szpitalu -
wystraszy³ siê - a byæ powinien. By³ w domu. 

Wsta³, zatrzeszcza³y stare kolana. Zabola³y stopy, zakrê-
ci³a siê przestrzeñ, odrobina wzroku, resztki �wiat³a
odp³ynê³y ku stopom. Znów ciemno�æ. Wsta³,
zatrzeszcza³y kolana. Wyda³o mu siê, ¿e ju¿ to robi³. �le
u³o¿ona we �nie g³owa nadwerê¿a³a kark. Ospa³ym i
ciê¿kim krokiem wystuka³ powolny rytm drogi do ³azien-
ki. Nogi by³y ciê¿sze ni¿ mo¿na by przypuszczaæ.
Zakl¹³by w my�li, gdyby tylko przypomnia³ sobie przek-
leñstwo. Namaca³ kontakt. Ze stoickim spokojem przyj¹³
do wiadomo�ci fakt, ¿e kontakt jest tam, gdzie zawsze.
B³ysk. Zamkn¹³ oczy, by nie mêczyæ ich jasnym �wiat³em,
poczu³ wstrêt, jakby niedawne wspomnienie. Przed lus-
trem stan¹³ z pochylon¹ g³ow¹. Wpatrzony w dziwny
kszta³t umywalki odda³ siê jeszcze na kilka chwil senno�-
ci. Ogarnê³a go rozkosz. Ockn¹³ siê, gdy nogi nazbyt siê
ugiê³y gro¿¹c upadkiem. G³êbokie uzale¿nienie od snu. 

Palce maszerowa³y niemrawo w kierunku kurka z wod¹,
ci¹gn¹c za sob¹ wiotkie cia³o. Zimna woda chlusnê³a
rw¹c¹ strug¹. Ws³uchany w przyjemn¹ melodiê armatury,
która dzwoni³a rurami, piszcza³a kranem, podniós³
nie�mia³o wzrok ku górze. W lustrze nad zlewem zobaczy³
czyj¹� zaro�niêt¹ twarz. Ze zm¹conych, kawowo - nieprze-
jrzystych my�li wyczyta³ co wyra�niejsze: twarz na
wysoko�ci twojej g³owy stop w ³azience nie ma innych
osób stop pod grub¹ warstw¹ zarostu na pewno znajduj¹
siê bardziej znajome rysy stop nie sypia siê z maskami na
twarzy. Wniosek z tych wszystkich kombinacji by³
ol�niewaj¹cy - osoba w lustrze to najwyra�niej ty. 

- Hmmm... - zastanowi³ siê na g³os. - Eee... - pomy�la³
jeszcze bardziej intensywnie. - Nooo... - zadowolony
pogratulowa³ sobie konkluzji. 

Twarz prawdopodobnie cz³owieka trzydziestoletniego nie
za bardzo pasowa³a mu do jego wyobra¿eñ o sobie.
Wydawa³o siê brakowaæ kilkudziesiêciu lat. W krzy¿u
bola³a go staro�æ, oddycha³o siê uci¹¿liwie, czu³ siê
nie�wie¿o. Kim by³, a kim byæ powinien i czy skoñczy³ siê
sen? Ciep³ym potokiem wraca³y wspomnienia, fakty. By³y
gdzie� daleko poza �wiadomo�ci¹ i logik¹. By³y jakie�
têpe, nieostre, chaotyczne. W�ród urywanych scen pojaw-
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ia³y siê nieznane osoby emocjonalnie wyra�ne.
Powtarzaj¹ce siê twarze, momenty napiêæ i przeczucie, ¿e
s¹ kim� istotnym. Uniesienia i ¿ale niesmacznie
przemielone poprzez próby przypomnienia sobie czego
dotycz¹. Na³adowa³ grub¹ warstwê pasty na szczoteczkê.
Najwa¿niejsze teraz by³o, by umyæ zêby. Tak, tak, zêby.
Bia³a ma� �cieka³a po szczotce, gdy rêka bezsensownie i
bezskutecznie stara³a siê wydobyæ z ust sztuczn¹ szczêkê. 

- Nie�le... wzorowo, - pomy�la³ - na karku trzy
æwieræwiecza, a ty siê trzymasz i masz w³asne zêby,
Maurycy. - U�miechniêty spojrza³ w lustro, gdzie g³adka
m³oda skóra fa³dowa³a siê w szerokim u�miechu. 

- Jaki Maurycy, do diab³a? - energiczniej spojrza³ sobie w
oczy, nachyli³ siê do lustra - Maurycy? Mau... rycy?
Mau...G³upio brzmi. Jak ja siê? Noo... ten... Karol! Erata,
Karol Erata.

Rzuci³ ze zrezygnowaniem szczotkê z past¹ do zlewu.
Namierzy³ wzrokiem ³ó¿ko. U�miechn¹³ siê niechc¹cy.
Powoli, bardzo powoli, skupiony na precyzji w stawianiu
kroków ruszy³ zaczerpn¹æ b³ogo�ci. B³ogo�æ czeka³a
spokojnie pod ko³derk¹.

- Zaraz, zastanówmy siê, pomy�lmy... skupienie. - Rozkaza³
sobie, czuj¹c wyra�n¹ obco�æ do swojej osoby - Kto ja
jestem? Jeszcze raz. Kim jestem? Pokój znajomy, w³asny.
Pasta do zêbów na swoim miejscu. Tylko napisy na tubce po
obcemu, nie po naszemu, a ja cholera nie mówiê po... -
U³o¿y³ siê na ³ó¿ku w pozycji pó³wygiêtej, pó³skrêconej.
Nie mia³ si³y jej zmieniæ. - A pasta straci³a wa¿no�æ w...
Dziesiêæ lat temu. I w ogóle, po jakiemu ja mówiê?

- Memeee... - stara³ siê u¿yæ drêtwego jêzyka, ale nie
potrafi³ sobie przypomnieæ, jak? Poza tym, znu¿y³a go ta
wêdrówka, niesmak w ustach i zagadki, na które nie by³ w
stanie udzieliæ sobie odpowiedzi. Mlasn¹³ przeci¹gle
zadurzaj¹c siê w s³odyczy upragnionego snu. Poduszka
otuli³a czule zmêczon¹ g³owê. Ostatnia iskra �wiadomo�ci
skierowa³a d³oñ do dolnych partii pi¿amy. Popie�ci³
troskliwie spuchniêty po�ladek.

Stan¹³ u szczytu wzgórza. W rêkach dzier¿y³ dostojn¹
tr¹bê, która przed chwil¹ by³a fajk¹. Zad¹³. Tr¹ba zda³a siê
nabieraæ g³êbokiego wdechu, by uraczyæ przeci¹g³ym
bekniêciem. Có¿ skoro ona dzwoni³a, skowycza³a wibrac-
jami metalu. Ona dzwoni³a jak budzik. Jak ten, który stoi
obok gumowego krokodyla, na szafce obok ³ó¿ka, od
strony okna, od dobrych kilku lat. I wtem okaza³o siê, ¿e
Karol wcale nie stoi, lecz le¿y i nie na wzgórzu, lecz w
³ó¿ku. Otwar³ oczy, ujrza³ swoj¹ rêkê i budzik. Rêka
poruszy³a siê. Potem nie widzia³ ju¿ budzika. S³ysza³ tylko
gasn¹ce rzê¿enie pod �cian¹ mechanicznego niegodziwca.

Dzieñ siê budzi³. Budzi³a siê nadzieja. Budzi³ siê organizm
do ¿ycia. Wsta³, bo poczu³ obrzydzenie do pozycji hory-
zontalnej. S³oñce bezczelnie narusza³o prywatne mienie
wkradaj¹c siê bujnym blaskiem. Czu³ prawie wêdruj¹ce po
ciele fotony. �wiat³o. Wtem wzdrygn¹³ nim przejmuj¹cy

dreszcz. Zrozumia³, ¿e rozgl¹danie siê sprawia mu przy-
jemno�æ. Jakby poznawanie rzeczy od nowa. Westchn¹³
przejêty, u�miechniêty. Lubi³ takie dni.

Przed lustrem w ³azience odtañczy³ szybkiego twista, by
dzieñ by³ ciekawy. Stwierdzi³, ¿e jest sztywny i obola³y.
U�miechn¹³ siê do przystojniaka na przeciwko, by dzieñ
by³ weso³y. Stwierdzi³, ¿e jest zaro�niêty. I wyba³uszy³
ga³y na zafajdany zlew, by dzieñ by³ intryguj¹cy.
Stwierdzi³, ¿e siê ogoli.

- Ach Karolu, widzia³e� ten ba³agan? Kto� my³ zêby nasz¹
szczoteczk¹. Kto� u¿ywa³ naszej pasty. I jakby tego by³o
ma³o... - wyjrza³ z ³azienki do pokoju - kto� niechybnie
spa³ w naszym ³ó¿eczku.

Pasta w umywalce trochê podesch³a, ale nie stanowi³o to
wiêkszego problemu. Po kilku intensywnych zabiegach
higienicznych mocnym ciosem uruchomi³ radio tu¿ obok
zlewu. Zagrali co� starego i szybkiego, by sk³oniæ
s³uchaczy do pozbycia siê pi¿am i zainicjowaæ szalony
taniec w wersji golas plus slipy na g³owie. 

- Karolu, co� ty zrobi³ ze swoimi po�ladkami? - Zdziwiony
zatrzyma³ siê w idiotycznej baletowej pozycji. Poni¿ej
pleców mieni³ siê setkami kolorów siniak. Miniaturowa
têcza zastanawia³a swoim istnieniem bardziej ni¿ palet¹.

- Gdzie¿ ja siê tak oszpeci³em? A do diab³a, mam jeszcze
drugi. Kuci, kuci te¿ s³odziutki. - pe³en werwy i przesad-
nej energii wrzuci³ na siê spodnie i ruszy³ do kuchni.
Kuchnia by³a jak wizja apokalipsy, kulminacja fatalizmu.
U�miecha³a siê szyderczo stert¹ brudnych naczyñ, drwi³a
suchymi resztkami chleba. Gdzieniegdzie eksplodowa³a
¿yciem po�ród bujnej ple�ni. Usiad³ os³abiony i rozejrza³
siê podejrzliwie, gdy rozleg³o siê tajemnicze burczenie.
Trzy momenty pó�niej wywleka³ ju¿ wnêtrzno�ci szafek w
poszukiwaniu po¿ywienia. Bestia, zwierzê. Postêkuj¹c z
wysi³ku i kwil¹c z ¿alu penetrowa³ pud³a i pó³eczki.
Gwizda³, by zag³uszyæ b³agalne odg³osy ¿o³¹dka.
Pragnienie od¿ywienia siê nastawia³o zmys³y na
odpowiedni kszta³t, kolor, zapach.

Potworna ¿¹dza nie dawa³a siê opanowaæ, a nawet wzma-
ga³a z ka¿dym rozczarowaniem, gdy upragnione kawa³ki
kie³basy okazywa³y siê zielonymi odchodami staro�ci. Kto
dopu�ci³ do takiego upadku wszelkiej estetyki, zaniedba-
nia podstawowych potrzeb ¿yciowych, nie³adu,
rozprzestrzenienia brudu na gigantyczn¹ skalê, zgnilizny,
zniszczenia? Przecie¿ wczorajszy wieczór by³ najzwykle-
jszy, przyk³adny, wzorowy. Góra brudnych naczyñ o
niczym nie �wiadczy³a, po prostu plany pozbycia siê jej
odk³ada³y siê na kolejne tygodnie. Jedzenie natomiast by³o
obszarem ¿ycia Karola, czczonym nad wyraz i ok³adanym
grub¹ warstw¹ zainteresowania. Traktowane nie tylko jako
konieczno�æ, lecz jako esencja, sedno, kwintesencja przy-
jemno�ci zmys³owych. To wszystko wraz z
niewys³owionym g³odem stanowi³o tajemnicê i odkrywa³o
spod p³aszcza nocy nowe pytanie, na które odpowied�
wydawa³a siê problemem beznadziejnym. Tym bardziej,
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¿e nie czas by³, by o tym
my�leæ. Ssanie w ¿o³¹dku
ustanawia³o wyra�ny priorytet
dzia³añ. 

- Sucharek! - triumfalnie
og³osi³ odkrycie tygodniowej
mo¿e kromki chleba w szu-
fladzie. - No czy¿ to nie mi³e z
jego strony, jest i ¿ó³ty serek. -
Zamkn¹³ oczy, by pragnie-
niem obdarzyæ twór jego
w³asnej rzeczywisto�ci
niespotykanym smakiem i
wy�mienicie pustymi dziura-
mi. To móg³ byæ ser na miarê
g³odu. ¯ó³ta ekwiwalencja
syto�ci. Dotkn¹³ - by³o
miêkkie, otworzy³ oczy aby...
- Twaro¿ek? ¯ó³ty? Za co to
cierpienie?! � Zada³ rozpaczli-
we pytanie w ciemn¹ pustkê
odp³ywu zlewu, kryj¹c g³owê
w d³oniach.

Zaraz zrobi³ trzy nerwowe
okr¹¿enie wokó³ sto³u.
Zamy�li³ siê. Mia³ koncepcjê.

- �niadanie na mie�cie, obiad
u Anieli, kolacja u Anieli! -
Zadowolony takim planem
dnia zabra³ siê za szukanie
drobniaków. Portfel by³ pusty,
okrutnie pusty. Portfel jest
bezpieczniejszy, gdy jest
pusty, pomy�la³. Skarpetka w
szufladzie... Nie trzymam
pieniêdzy w skarpetce... to
g³upie. Ksi¹¿ka na banknoty
le¿a³a pod sto³em. Chyba
podobna potrzeba nasz³a go
ju¿ wcze�niej. 

- No có¿. - skorygowa³ plan dnia pod k¹tem mo¿liwo�ci
finansowych. - �niadanie u Anieli, obiad u Anieli, kolacja
u Anieli. 

Ucieszy³ siê, bo przeczuwa³, ¿e Aniela go lubi, mimo, ¿e
nie wiedzia³ dlaczego. Mo¿e to by³a dobra kobieta.

- Numer do Anieli... - zamrucza³ do siebie otwieraj¹c note-
sik znaleziony w kieszeni. - Aniela... nazwisko...
Aniela...a...be...e...Erata. 

Pojawi³o siê chwilowe, nie zadane pytanie. Natychmiast
odpowiedzia³ na nie g³o�no, jakby w obawie, ¿e móg³by
ponownie zapomnieæ.

- Moja ¿ona. 

Wtem zamkn¹³ notes zauwa¿ywszy, ¿e nie ma w nim ani
jednego nazwiska. Poza tym przypomnia³ sobie, ¿e w
domu nie ma telefonu.

- Co siê ze mn¹ dzieje? - Przeci¹gn¹³ siê i ³ykn¹³ g³êboko
powietrza, kiwaj¹c przecz¹co g³ow¹. - Muszê siê widaæ
napiæ kawy, koniecznie.

Klucze le¿a³y tam, gdzie powinny. To jedyna rzecz, jakiej
nie musia³ szukaæ. Wyszed³ nie zwróciwszy uwagi na
akwarium na parapecie. Zapomnia³. Rybki unosi³y siê
biernie na powierzchni ograniczaj¹c aktywno�æ do
nie�mia³ego rozk³adu. Zawsze zapomina³.

- Aniela, tak? Jak do niej dojechaæ? - Zamyka³ drzwi w
skupieniu, bo klucze nie pasowa³y tak, jak mo¿na by sobie
tego ¿yczyæ. - Nie pamiêtam, no nie pamiêtam. �niadanie
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zjem w pracy. Tak, w pracy.

Zza kolejnego zakrêtu spirali schodów wy³oni³ siê
staruszek. Siatka z mlekiem obija³a siê po betonowych
stopniach. £ysina g³adsza ni¿ skorupka jajeczka b³yszcza³a
i prezentowa³a siê uwydatniona sztywnym ko³nierzykiem
jak w kieliszku, gdy czeka ugotowane na miêkko. Kusi³a,
by postukaæ ³y¿eczk¹, wyskrobaæ i skonsumowaæ
delikatn¹ zawarto�æ.

- Dzieñ dobry s¹siedzie! - krzykn¹³ Karol mimo biegu. -
Jak zdrówko?

- W porz¹dku. - Wysapa³ s¹siad - Jak urlop?

- W porz¹dku! Dziêkujê! - I znikn¹³ gdzie� na dnie poskrê-
canych wybryków architektury. Staruszek kontynuowa³
mozoln¹ wspinaczkê.

Powietrze by³o rze�kie a niebo bezchmurne. Nie
dokucza³y spaliny i nie przys³ania³y s³oñca k³êby dymu
ulatuj¹ce z pobliskich kominów. Nie dokucza³ ha³as trasy
�rednicowej a s³oñce razi³o wcale nie tak bardzo. Urlop
zapowiada³ siê �wietnie.

- Jaki urlop? Nie bra³em ¿adnego urlopu - wymamrota³
Karol przegl¹daj¹c notesik, w którym znów nie znalaz³ nic
prócz paru bazgro³ów. Skoro jednak nie by³o ¿adnego
urlopu, zauwa¿y³, ¿e i niebo nie by³o takie ca³kiem bezch-
murne. Tu i ówdzie pa³êta³y siê pierzaste kopciuchy, a
powietrze by³o md³e i ciê¿kie. Braæ urlop o tej porze
roku... g³upota.

Ma³y gazeciarz nachalnym gestem stara³ siê zareklam-
owaæ co ciekawsze artyku³y w porannym dzienniku.
Widaæ by³o, ¿e z ich tre�ci zna tylko zdjêcia i nag³ówki.
Gazeciarz nie wygl¹da³ bystro. Nie dawa³ spokoju
machaj¹c na okr¹g³o wielkimi wargami i pachn¹c¹ gazet¹.
Gazeta pachnia³a �wie¿o�ci¹, a sprzedawca nie. Zabawna
czapka zje¿d¿a³a mu na oczy za ka¿dym podskokiem.
Czapka by³a stara i wytarta.

- Artyku³ o Bogu i �wiecie bardzo ciekawy! - Dar³ siê
jakby chcia³ byæ s³yszany. Plac by³ zupe³nie pusty.

- Odejd� natrêcie. - Powiedzia³ do siebie, ale g³o�niej ni¿
szeptem. - Nie chcê gazety! - Wyrazi³ siê ja�niej, mimo-
chodem wysuwaj¹c odbarwiony jêzyk. Nie najlepiej
�wiadczy³o to o zdrowiu w³a�ciciela.

M³ody przedstawiciel sfery handlowej poczu³ siê wyra�nie
ura¿ony. Okaza³ to blado�ci¹, a czapka zmian¹ pozycji na
tak¹, która ogranicza³a do minimum padanie �wiat³a na
siatkówkê.

- No dobra ju¿, daj jedn¹ i zmykaj - powiedzia³ Karol
zdenerwowany w³asnym wspó³czuciem. Gest lito�ci wyda³
mu siê ¿a³osnym upadkiem w³asnej konsekwencji. Siêgn¹³
do marynarki. Poczu³ smuk³o�æ portfela. Wpatrzony w
pustkê skórzanej kieszeni zapyta³:

- Du¿o ju¿ dzisiaj sprzeda³e�?

- To moja pierwsza - odpowiedzia³ dumny i blady wci¹¿.

- Bo widzisz... - krêci³ niepewnie Karol.

- I mój pierwszy dzieñ.

- Naprawdê? A mo¿e chcesz portfel?

- Po co mi portfel, nie mam pieniêdzy.

- No co ty? Jeste� obiecuj¹cym, zapalonym biznesfacetem
z perspektywami i... gazet¹. - Nie bardzo da³o siê ten obraz
odnie�æ do brudnej tragedii stoj¹cej na pajêczych nogach z
czerwonym nosem, z którego dramatycznie wype³za³ katar.

- No... - pokiwa³ g³ow¹ jako� tak bezmy�lnie.

- We� proszê, zapomnia³em pieniêdzy. Do ciebie nied³ugo
forsa bêdzie lgn¹æ jak... - Karol poczu³, ¿e zapêdzi³ siê w
�lepe porównanie, a nie chcia³ dodaæ, ¿e �jak brud� -
...dziewczyny.

- Dziewczyny mnie nie lubi¹. - Przezroczyste wytwory
dziurek w nosie smutno zjecha³y w dó³ i zal�ni³y.

- Ale lubi¹ piêknych i bogatych. A ty przecie¿ bêdziesz
bogaty. - Wreszcie argument, który przemawia do m³odych,
pró¿nych, niezbyt inteligentnych ³owców sukcesu.

Ch³opak rado�nie i g³êboko poci¹gn¹³ nosem. Karol
wzdrygn¹³ siê. Tylko bezduszny egoista nie po¿yczy³by
ma³emu w tym momencie chusteczki. Karol nie mia³ chus-
teczki. Zabra³ wiêc gazetê i zostawi³ smarkacza ze
skórzanym portfelem i ambicjami.

- Ten! - wskaza³ z udawan¹ pewno�ci¹ na czteroko³owe
dziecko cywilizacji. Kluczyki pasowa³y jak ula³.

- Praca. - Zaduma³ siê odrobinkê wsiadaj¹c do samochodu.
Przesta³ jednak my�leæ, gdy zrozumia³, ¿e nie wie gdzie
pracuje. Mia³ nadziejê, ¿e samo siê wszystko wyklaruje.
Zacisn¹³ zêby.

Pe³en obaw ruszy³ przed siebie. Poczu³ ch³odny przyp³yw
pewno�ci wylewaj¹cy siê wprost z g³êbokich warstw
przyzwyczajeñ. Orze�wi³ szare komórki, chy¿¹ fal¹
pomkn¹³ po�ród zwojów i dotar³ do koniuszków palców.
Zadr¿a³y nerwowo. Na skrzy¿owaniu skrêci³ w prawo.
Odk¹d pamiêta³, zawsze tak skrêca³, tylko, ¿e niewiele
jeszcze pamiêta³. Nie stara³ siê jednak doj�æ prawdy, jakby
zatopiony po�ród absolutnej kontroli ewolucyjnie
�wie¿ego instynktu zachowawczego, który dba³ nie tyle o
przetrwanie ¿ycia, co jego w³asnej nienaruszalnej �wiado-
mo�ci i o poczucie osobnej egzystencji i prawa do posi-
adania w³asnej osoby.

Wjecha³ na trasê �rednicow¹, bo tak mu podpowiada³
zapomniany fragment siebie. Inny, bardziej zwierzêcy i
nieprzejednany kaza³ mu przyciskaæ mocniej peda³ praw¹
stop¹, gdy ¿o³¹dek odezwa³ siê dr¿¹cym basem. Zza
wzgórz rozlanych p³asko ciê¿k¹ mas¹ na horyzoncie
wy³oni³y siê chmury poszarpane drapaczami. Wali³y przed
siebie zbit¹ kup¹, twardym szykiem, ramiê przy ramieniu,
wszystkie równie gro�ne i jakby nieistniej¹ce. Istnia³y
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bowiem poza przestrzeni¹ �wiata, której mia³ do�wiadczyæ
Karol. Cielskami sunê³y ku s³oñcu. Pêdzi³y jak do boju, na
burzê. By biæ piorunami, d¹æ wiatrem i kaleczyæ zacinaj¹c
ostr¹ ulew¹. Delikatny b³êkit nieba bliski by³ zawalenia.

Wreszcie spojrzenie Karola niechêtnie pad³o na gazetê
wyleguj¹c¹ siê na przednim siedzeniu. Dlaczego wreszcie?
Bowiem mia³o tam pa�æ. Musia³o tam pa�æ, taka by³a kolej
rzeczy. Wielkie, czarne litery by³y tylko umownymi
znakami na arkuszu papieru �redniej jako�ci. Ale ich
znaczenie to dopiero by³o co�. By³y drobnymi robaczkami,
które mia³y co� do powiedzenia ale trzyma³y w
niepewno�ci przestêpuj¹c z nogi na nogê, dr¿¹c w swej
przekornej naturze. Wystarczy³a jednak jedna chwila
uwagi, kawa³ek skupienia i robaczki sta³y siê literami. Te
wyrazami i tak dalej, a¿ po obrazy. Napisy sta³y siê imag-
inacj¹ równie rzeczywist¹ w tej chwili, co prêdko�æ samo-
chodu, której nie widaæ, nie czuæ, nie s³uchaæ, a istnieje.
Karol mia³ jej do�wiadczyæ. Napisy sta³y siê wspomnie-
niem. 

By³o napisane: �Bóg jeden �wiat. My - tysi¹ce�. Wielki
napis by³ uczuciem, by³ wyra�nie strachem. Ni¿ej sypa³y
siê drobniejsze czcionki: �Anonimowi testerzy ¿yj¹ i czuj¹
siê �wietnie, znajduj¹ siê pod sta³¹ nie�wiadom¹ opiek¹.
Nie wyst¹pi³y ¿adne powik³ania, wszystko niby odbywa
siê w zasadzie zgodnie z planem. Powiedzia³ profesor
Wilbert Gennezzy na konferencji w ...� - Karol skaka³
rozhisteryzowanym wzrokiem, szuka³ kluczowych s³ów,
pomija³, chcia³ rozumieæ - �Ochotnicy powrócili do stanu
sprzed eksperymentu zachowuj¹c w pamiêci tylko wspom-
nienia z prawdziwego, realnego ¿ycia. Testowy charakter
ich pseudo �wiatów by³ jedynym przypadkiem, gdy
Zanurzeni, znaczy siê Wizytatorzy budziæ siê bêd¹ ze
stanu oddalenia, znaczy siê przeniesienia we wszczepion¹
rzeczywisto�æ. W pozosta³ych przypadkach zachowamy
planowany charakter przeznaczenia Kapsu³ Be.
Podkorowo iniekcyjny modu³ izoluj¹cy �wiadomo�æ w
stanie parali¿u rdzeniowo.... zapewnia absolutny brak
�wiadomo�ci podczas odej�cia...� 

***

�wist przedzieraj¹cy siê przez uchylone okno. Dra¿ni¹cy
skowyt przybywaj¹cych wspomnieñ. Bolesny jêk tego, co
powinno zostaæ zapomniane. Zlewaj¹cy siê widok za oknem
z d�wiêkiem silnika i tym diabelskim, przeklêtym �wistem.
�wist unosi, zabiera ze sob¹ w g³êbokie u�pienie na jawie.
Jednolity p³acz okna. Zmieniaj¹cy czas, przestrzeñ, rzeczy-
wisto�æ... �wiat. Przesz³o�æ i brak przysz³o�ci. Zdjêcie u
do³u ³amu nie jest ju¿ tylko blad¹ czarno - bia³¹ p³aszczyzn¹.
Zdjêcie staje siê dniem, wydarzeniem, widokiem, jaki
pamiêta siê do koñca ¿ycia... i dalej. Skazany na pamiêæ.
Pamiêæ szalon¹, usidlaj¹c¹, zakut¹ pomiêdzy prawd¹ a
wyobra�ni¹. Miêdzy ¿yciem a Kapsu³¹ Be. I wbi³a palce w
skroñ Karola. Ta pamiêæ. Pulsowa³a krwi¹ i têtni³a ¿yciem,
które nie by³o pewne ju¿ niczego.

Chmury wdziera³y siê drapie¿nie w posiad³o�ci b³êkitu.

Zni¿a³y siê posêpnie zas³aniaj¹c to co w gruncie rzeczy
mog³o byæ tylko piekielnym oszustwem. Niebo, poza które
rozci¹gaj¹ siê tylko s³owa, które istnia³o tylko dziêki zau-
faniu, bowiem niewielu go do�wiadcza³o. Kosmos móg³
równie dobrze nie istnieæ za tymi chmurami. Zaczyna³y siê
poza wzrokiem drapi¹c podbrzuszami o wierzcho³ki
drzew. Koñczy³y siê nigdzie. Tam, gdzie nie siêga ju¿ my�l
cz³owieka - jego w³asny �wiat, zmys³y, do�wiadczenia,
krztyna wyobra�ni. Splunê³y iskr¹ jasno�ci. B³yskawica
rozlaz³a siê szeroko po widnokrêgu. Migota³a w nieludz-
kich �renicach Karola. Karol nie wiedzia³, czy jest
cz³owiekiem.

Cz³owiek w bia³ym fartuchu stan¹³ obok Karola, nie
spoczywa³ ju¿ na zdjêciu. Karol nie siedzi w samochodzie.
Jest przesz³o�æ czy wspomnia³ w³a�nie tera�niejszo�æ.
Unosi siê zapach jodyny i mdli³ wymiotny sw¹d topionego
plastiku. Fartuch o bia³ej przesz³o�ci i bardziej szarej
rzeczywisto�ci. Poplamiony czym� ¿ó³tym, blado zielony
krawat. Stare wypastowane buty, w³osy, których jest prze-
sadnie za ma³o a by³y czesane przesadnie za czêsto.
Spêkane stare, w¹skie usta ma³e szalone oczêta dziecka,
które przez przypadek zestarza³o siê i okulary powyginane
tak, by pasowaæ do krzywego nosa. I to wszystko tworzy³o
obraz cz³owieka. Drwina, obawa, plus po¿a³owanie. Obok
drugi, m³odszy, w butach jak prawdziwe buty. ¯ó³ta koszu-
la, zapach jodyny. W³osy na czole przystrzy¿one równo,
zgrabnie, przyzwoicie. Blondyn. Co� mówi.

- To potrwa trochê d³u¿ej ni¿ ustalali�my wcze�niej.
Zale¿nie od wyników badañ. Do tygodnia maksymalnie.
Reszta w³a�ciwie zale¿y od pana. Nie bêdziemy w nic inter-
weniowaæ. - Mówi³ tak spokojnie, albo to g³os tak d³ugo
obija³ siê w przestrzeniach dziur w pamiêci i t³umi³ siê.

- Czy to ju¿ jest gotowe? - G³os Karola, odrobina niepokoju.

- Tak... Odpowiednik naszego �wiata, wersja testowa czyli
przesz³o�æ. - Skin¹³ g³ow¹, jakby Karol mia³ intuicyjnie
wychwytywaæ sens tych denerwuj¹cych pauz. - Tak jest
nam ³atwiej obserwowaæ zwi¹zki przyczynowo skutkowe,
wyci¹gaæ wnioski. -  Porusza, poruszy³ d³oñmi, chyba
bardzo wierzy w to, co mówi³. - Genealogia, wychowanie,
zdarzenia planowane, pana genom - znowu pauza, martwa
- wykluczaj¹ mo¿liwo�æ wp³yniêcia w znacz¹cy sposób na
wspó³czesn¹ w zanurzeniu historiê. 

- Mogê znaæ swoj¹ przysz³o�æ? - zapyta³ g³os Karola, gdy
zimne rêce bruneta zapina³y mu na szyi co� elektroniczne
metalowe.

- Swoj¹ nie. - Odburkn¹³ ten drugi, koszmarny. - Ale
bêdzie wojna.

- Nie ma pan chorób genetycznych, wrodzonych wad. -
Mówi³ m³odszy bez uczucia, oszczêdnie otwieraj¹c usta.
Odsunê³a siê pokrywa kapsu³y. Wygl¹da³a jak trumna albo
co� gorszego.

- Ale w³a�ciwie po co to ludziom? Czy nie lepiej ¿yæ
�wiadomie i pamiêtaæ, wspominaæ. - Zapyta³ jeszcze, nim
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mia³ utraciæ sw¹ karolowato�æ. Z ust leci para a Karol
prawie nagi, kapsu³a zimna, co� wk³adaj¹ na g³owê, jego
g³owê. I zêby szczêkaj¹ i s³owa siê rw¹. - Tak ¿eby
wiedzieæ i... i po co?

Spojrzeli, spogl¹daj¹ chyba na siebie i �miej¹ siê. A blon-
dyn szerokim u�miechem i zêby wyszczerzy³, takie ze
z³otym aparatem nazêbnym. Pokrywa siê zasuwa...

- ¯eby lepiej prze¿yæ i godziwie umrzeæ panie Maurycy...

***

Pojawi³a siê ciemno�æ, pojawia siê. Wszystko jednak zaczy-
na siê w ciemno�ci. I koñczy. Zasn¹³, zacz¹³ �niæ lecz tak
jakby siê obudzi³ - bardziej realistycznie ni¿ kiedykolwiek.

Widzi ludzi, s³yszy jêzyk, jaki� inny. Nie rozumie go.
Mówi¹ do niego, jego rodzice, lecz jakby nie jego. Lustro,
wci¹¿ widzi lustra, a w nich kogo� nieznajomego, ohyd-
nego, bo jakby ubiega³ siê o prawa do jego osoby. Maurycy.
I ludzie i rozmowy, czas pêdzi. Stoi w kuchni, jego matka,
woda siê gotuje. Gwizd, �wist czajnika, jakby wiatr dmucha³
w okno samochodu. Wojna. Strza³y. T³um wêdruj¹cy i
dzieci, mnóstwo dzieci. Samolot i �wist, ten przera¿aj¹cy
�wist. Wybuch, i krzyki, i dzieci, których ju¿ nie ma. Krzyk
wêdruje razem z nim. Lustra, prze�laduj¹ go lustra. Stary
cz³owiek, starszy ni¿ Karol. Dzieci, jego w³asne i trochê
inne, jego, nie jego. Te dzieci, które gdzie� czekaj¹. I nu¿y
go ten chwilowy sen jakby by³ koszmarnie d³ugi. £ó¿ko,
stare rêce widzi, oddycha z trudem, p³uca �wiszcz¹. Ten
�wist. Ma na co� nadziejê. I rozczarowuje siê srogo.

***

Otwieraj¹, k³ad¹ na wózek, zapach, ten zapach. Gdzie�
jad¹, kto� mówi, co� mówi. S³owa s¹ za szybkie. Znikaj¹
w ciemno�ci. Jest g³odny.

***

Obraz za oknem gna³ jak porwany szalonym gwizdem.
�wist �ciska³ zmys³y zabijaj¹c wra¿enia. Szala³. Ucieka³y
drzewa, domy, kilometry. Niebo tylko sta³o w miejscu,
jakby zawieszone ponad wszystkim. Samochód pêdzi³ jak
szalony. Szala³o wszystko. Prócz stoj¹cego nieba, sta³o
jeszcze pytanie, postawione niechc¹cy, gdy nic wiêcej nie
da³o siê wykrzesaæ z zapadniêtych w przera¿enie my�li.
Pytania rodz¹ siê zawsze g³upie, nie zawsze maj¹ czas by
dojrzeæ. To brzmia³o: CO? Jecha³ wci¹¿ drog¹. Sporo za
szybko i sporo nie na tym pasie. Sporo czasu zabrak³o i
sporo to kosztowa³o. Utracon¹ jasno�æ tej rzeczywisto�ci
odzyska³ w momencie, gdy przysz³o mu siê z ni¹ rozstaæ
na zawsze. �mieræ nie mia³a metalowego aparatu na
zêbach i postaci cz³owieka. Lecz postaæ ciê¿arówki i met-
alowy zderzak... na przedzie. Zla³a siê �mieræ z
cz³owiekiem. By³ huk, zniszczenie, paniczne ruchy
kierowców. Kilometry. Na trwogê by³ huk, na przestrogê
zniszczenie, na nic by³y te ruchy. Kilometry by³y na godz-
inê. By³o w tym co� z groteski i przeznaczenia.

Znów przez burzê przedar³a siê b³yskawica. O czym

pomy�la³ Karol, gdy kierownica zawziêcie, w mgnieniu
jego umieraj¹cych powiek dr¹¿y³a dziurê w czaszce. Jakie
by³y jego ostatnie pragnienia i koñcowe pytania, gdy
zmia¿d¿one cia³o wyda³o z siebie ostatni d�wiêk? �mieræ
by³a tragiczna, a d�wiêk komiczny. Trzaskaj¹ce czo³o
wyda³o z siebie bulkniêcie, chrobot, pla�niêcie. Nic
wiêcej. Mózg rozlecia³ siê szerokim chlupniêciem, sta³ siê
miêkk¹ szar¹ strug¹ w�ród czerwonego ujuszenia. Niczym
wiêcej, do diab³a. Ostatnie my�li wype³z³y z niej ame-
boidalnymi ruchami. Zaczê³y siê czo³gaæ asfaltem w
stronê na o�lep, bo by³y tragiczne. Nikt ich nie pozna³ i nie
zobaczy³, bo to by³y takie malutkie my�li. Brzmia³y tak:
gdzie poduszka? A druga mniej wiêcej tak: ...do diab³a!
Tylko nikt nie jest pewien, czy aby na pewno, wiêc lepiej,
¿e zosta³y zapomniane. Spad³ deszcz. Pada³ tylko przez
chwilê, bo wtem �wiat siê skoñczy³.

***

Gdy mózg rozpryskiwa³ siê w nieistniej¹cych ju¿ trzech
wymiarach, ogarnê³o go bolesne uczucie pró¿ni i swêdze-
nie wewn¹trz czaszki, zachcia³o mu siê krzyczeæ. Krzycza³
wiêc, a krzyk niós³ siê przez ciemno�æ razem z
wyobra¿eniem o �wiecie.

***

Krzycza³, a g³os mia³ pusty i zamkniête usta. By³o nad
wyraz ciemno. Poza tym, ¿e ciemno, by³o jeszcze zimno i
g³odno. My�la³. Przypomnia³ sobie, co zasz³o. Zrozumia³,
¿e jest w samochodzie, zd¹¿y³a zapa�æ noc. Samochód
musia³ byæ okrutnie zmasakrowany skoro wszêdzie wokó³
czu³ ciasnotê. Zakonserwowany, ale ocala³y. G³owê mia³
czym� zakleszczon¹, obola³¹ i jakby co� obcego tkwi³o w
jej wnêtrzu naruszaj¹c jej czysto�æ, prywatno�æ.
Wystraszy³ siê, ¿e mo¿e byæ z ni¹ �le. Wspomnia³
kierownicê. Poruszy³ siê, ale nieznacznie. Marzn¹ce
cz³onki oblewa³ zimny metal i zimne powietrze. Ciemno�æ
by³a jeszcze zimniejsza. Gdyby nie ta ciemno�æ, czu³by siê
bezpieczniej. A tak - by³ niepewny. Lepka i mazista, do
tego �mierdz¹ca. �mierdzia³a jodyn¹ i czym� takim, czego
nie potrafi³ nazwaæ. Poza grub¹ jej warstw¹ us³ysza³ g³osy.
By³o to tylko niemrawe brzêczenie organów g³osowych.
Nie rozpoznawa³ intonacji, ani jêzyka. Tyle tylko, ¿e rozu-
mia³ ... s³ucha³ wiêc.

- Skoñczy³e� na dzi�? Ile �miertelnych?

- Trzy, dwie naturalne, no i ten ostatni - wypadek.

- Ingerowa³e�?

- Tak, ciê¿arówka, pisk opon, zabójcza szybko�æ i
Trabwummm! Pozby³em siê poduszki powietrznej.

- Domy�li³ siê?

- Sk¹d... zgin¹³ na miejscu.

- Ile ¿y³?

- Ze trzydzie�ci lat prawie... tu mam wynik - dwadzie�cia
osiem. To numer 7004a, mia³o byæ trzydzie�ci piêæ
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bodaj¿e, ale chcê i�æ dzisiaj wcze�niej do domu,
pod³¹czaj¹ mi dzi� lodówkê do sieci polarnej. 

- A to? Jakie� zaburzenia emocjonalne przed �mierci¹?

- No chyba, nie? Jecha³ na niego trzydziesto tonowy
samochód.

- Nie tu, wcze�niej. Dwana�cie sekund zaburzeñ pleu-
rokapoidia... jakich�tam. 

- Nie wiem. Mam nagranie z tego 7004aErata, zobaczê
sobie w domu.

- A mo¿e wreszcie b³¹d sprzêtowy, hê? Dawno siê nic nie
psu³o. Kiedy by³ przegl¹d? 

- Pogadaj o tym z Wincentem jak chcesz. On ma w koñcu
drugi stopieñ z konstrukcji systemowej, ja jestem od dos-
trajania ³añcucha zdarzeniowego w obrêbie...

- Wiem przecie¿ co robisz... To twoje orzeszki?

- Podasz mi formularz delecji? Chcê to skoñczyæ.

- S³uchaj, mam pomys³.

- Aha...wal �mia³o.

- A gdyby�my wstrzymali przegrodê ciemieniow¹?

- Chcia³by� mu wynicowaæ mózg przy �wiadomo�ci?!

- Spokój, drzesz siê jakby ci lodówkê kradli. Wszyscy
musz¹ s³yszeæ w sekcji b? Tam s¹ dopiero sztywni formal-
i�ci. Mówiê tak ogólnie, ¿eby go nie kasowaæ, ale
od³¹czyæ.

- Otworzyæ kapsu³ê?!

- No. Robi³e� to kiedy�?

- No chyba ciê pokrêci³o, to jest wbrew chyba czterem
punktom ustawy pierwszej.

- Pytam siê, czy robi³e� to kiedy�?

- Raz, ale �wiadomo�æ mia³ znacznie ograniczon¹. To by³
paskudny widok. To nie by³ cz³owiek, stamt¹d siê ¿ywym
nie wychodzi. Ten facet te¿ by³ jak, wiesz, ¿ywy trup.
Patrzy³ na nas takimi p³askimi �lepiami. Wincent by³ tu
wtedy i ten Cenobiusz z wydzia³u d, co pracuje nad
j¹drem. Nazwali to syndromem zaniku �renic. A potem
powiedzieli�my mu, co siê da³o i rozp³aka³ siê. W papier-
ach jest to jako zwyk³a kasacja, ale jest tam odno�nik -
eutanazja, to on nas prosi³, ¿eby skoñczyæ... daj mi spokój.

- To widzisz, zrobimy najwy¿ej tak samo, ale ile siê
dowiemy. Wyobra¿asz sobie? Ogromne mo¿liwo�ci. Od
pierwszych testowych przypadków minê³o ju¿ sporo
czasu. Wiele siê zmieni³o, a oni jeszcze nigdy nie zanurzyli
nikogo �wiadomego. Nic nie maj¹ poza kilkoma teorety-
cznymi modelami Wizytatorów. A z cz³owiekiem jest du¿o
ciekawiej. Tamten wtedy, jak mówisz mia³ ograniczon¹
�wiadomo�æ, a tu co innego. Na ¿adnym szkoleniu tego nie
ma. Móg³by� zrobiæ fakultet klasy b1 albo wy¿ej. Bêdzie
mia³ nam wiele do powiedzenia...

- Zrozum, ¿e to wrak. To bêdzie wrak. Wiesz, pozbawia siê
cz³owieka wszystkiego i jeszcze wiêcej. Przecie¿ on tam
¿y³, wiesz, mia³ znajomych...to, to tak jakby� ty teraz na
przyk³ad ... chrzaniæ to, on przecie¿ straci³by t¹...tê...duszê.

- Jeste� wierz¹cy?

- Spieprzaj, moja sprawa. Sprawd� stan licznika przy kap-
sule i funkcje ¿yciowe i oddaj orzeszki. 

Tup, tup.

- Który to?

- Z lewej. Wiesz, gdybym otworzy³ pokrywê, �ciga³aby
mnie do koñca ¿ycia... wy¿ej, ten czerwony.

- Kto? Co?

- Obawa...

- ¯e niby przed czym? Warto�æ zero, funkcje normalne
chyba...

- Chryste! ...jest �wiadomo�æ...

- Jeste� jednak wierz¹cy! Co� nie tak?

- Pipi...pipi.

Karol s³ucha³. Karol nie rozumia³. Mia³ szczerze do�æ
spektaklu poza jego mo¿liwo�ciami pojmowania. Nie
wiedzia³ gdzie s¹ te g³osy, mo¿e tylko w jego g³owie.
Marzy³ o �niadaniu. Mia³ nadziejê wróciæ do domu, albo
lepiej do Anieli. By³ g³odny, od diabelnego poranka...tak
odleg³ego. Tak straszliwie zapomnianego. Nie wiedzia³
bowiem, ¿e tego poranka nigdy nie by³o i nie wiedzia³, ¿e
nadzieja to co� ulotnego. Ogarnia³a go furia, w�ciek³o�æ i
szczêkanie zêbami. Dr¿a³. Zaczyna³ baæ siê ciemno�ci.
Dr¿a³ ze strachu. Zacz¹³ mozolnie pchaæ �cianê, bo stan w
jakim siê znalaz³ wyra�nie mu nie odpowiada³, poza tym
ba³ siê tego dr¿enia. Rêce by³y sztywne, zgrabia³e.

- Odetnij go. On jest przytomny. Odetnij go zanim zrozu-
mie.

- Czerwony, tak? Wciskam czerwony. Negatywnie!

Hucza³y w uszach uderzenia skrêcon¹ d³oni¹. Grzmienie
zewsz¹d i dr¿enie. £up. £up.

- Przegroda rêczna, aktywna! Rêcznie!

- Krrrh...Krrrh....Wrrr

- Nie w kapsule kretynie! Nie w kapsule!

- Samo siê otwar³o! Mówiê ci samo!

Pchn¹³ raz jeszcze i sta³o siê �wiat³o. Zniknê³a ciemno�æ i
strach, i wyobra¿enie o tym, co dzieje siê poza. Skrzypnê³a
pokrywa. Le¿a³, wiêc wsta³. Mia³ co� ciê¿kiego na g³owie,
ale przynajmniej poczu³ siê cz³owiekiem. Poczu³ siê
Karolem. Mia³ potrzebê zrozumienia wszystkiego a roz-
mowa z tymi lud�mi by³a w stosunku do zimnej ciemno�-
ci lepsz¹ alternatyw¹. Ci ludzie natrêtnie mu siê
przygl¹dali. Zastanowi³ siê, kim s¹? Ale nie doszed³ do
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¿adnych wniosków.

- Czuje siê pan, jak? Panie Antoni. - Zapyta³
cz³owiek �rednio zaro�niêty, ca³kiem blady
wykrzywiany co chwila �miesznym tikiem ner-
wowym na twarzy. Jego �lina da³a o sobie g³o�no
znaæ przenikaj¹c w g³¹b prze³yku. Mimo to
wyczuwa³o siê odrobinê zadowolenia w jego
bladob³êkitnych oczach.

- Bo¿e, co ja zrobi³em. - Ten drugi by³ spokojny,
ale jakby rozgoryczony. Drugi cz³owiek - zgrab-
nie ³ysy jak s¹siad Karola.

- Ja, ja bym co� na siebie. Zimno. - wyj¹ka³
Karol nieswoim g³osem. Nie przysi¹g³by, ¿e to
w³a�nie on powiedzia³ to w tej chwili. Czu³ siê
jak dobry sufler kiepskiego aktora.

- Tak proszê tu, grzejnik, pomogê... - Karol
wyczu³by pro�bê o przebaczenie w g³osie ³ysego,
gdyby tylko móg³ czuæ cokolwiek. By³o mu
zimno.

- Czujê siê...� - �wietnie.

£ysy zarzuci³ fartuch na blade plecy Karola.
Po³o¿y³ z zadum¹ okulary na stole, zaraz obok
paczki orzeszków. Orzeszki by³y apetyczne i
po¿ywne, jak pamiêta³ Karol. Potem zbli¿y³ siê
do grzejnika, do Karola. Karol my�la³ o cieple
przede wszystkim.

- Panie Antoni... - powiedzia³ z westchnieniem i
zabra³ siê za odczepianie kabli z zimnego cia³a
Karola. Kable ³¹czy³y siê z czym� ciê¿kim na
g³owie.

- Mam na imiê Karol - powiedzia³ Karol bêd¹c
absolutnie pewnym co do tego przynajmniej.

- Przykro mi... niech bêdzie panie Karolu. -
Odrzek³ spokojnie. Udawa³.

- Je, jestem w - w... szpitalu. - Spyta³ z trudem.
Stwierdzi³ raczej. Mówienie by³o uci¹¿liwe. - To
do leczenia? - Wskaza³ na kapsu³ê. Kapsu³a przy-
pomina³a trumnê. - Czy d³u - ugo jestem t - tu,
wyzdrowia³em? Zimno mi o - okrutnie.
Kierowca... ciê¿arówka... te¿ dobrze? - Chyba
us³ysza³ chichot tego drugiego. Mog³o mu siê
zdawaæ. - Pa, panie doktorze, �le to wygl¹da³o?
Bo chyba nie wyskoczy³a po, po... - zastanowi³ siê
g³êboko, choæ nie czu³ siê w pe³ni si³
umys³owych. Nie czu³ siê w pe³ni niczego. - Nie
wyskoczy³a... Pa, pamiêtam... To �le by³o ze mn¹
chyba, chyba �le. - Spojrza³ na drugiego, znów na
pierwszego, kilka razy. - Operacja? Przeszczep?
Gorzej? Moja ¿ona wie? - Dlaczego nic nie rozu-
mia³, dlaczego czu³ siê nieswojo. Ogarnia³y go idiotyczne
przypuszczenia co do swojego po³o¿enia. Odrzuca³ je po
kolei z coraz gorszym skutkiem.

Starszy, lekarz jak siê wydawa³o, usiad³ na kapsule. Teraz
Karol zauwa¿y³, ¿e jest ich wiêcej. Wygl¹da³y nie jak
trumny, a jak, przypomnia³ sobie jakby od dawna szuka³
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tego s³owa - sarkofagi.

- Gdybym powiedzia³ panu, panie Karolu, ¿e...¿e spa³ pan
sto lat albo tysi¹c. Uwierzy³by pan?

Karol nie sili³ siê na odpowied�, nie s¹dzi³, ¿e to mo¿e byæ
pytanie.

- Panie Karolu jest pan daleko od domu, to nie jest pana
�wiat. - £ysy bardzo siê stara³, by oddaæ w kilku wymêc-
zonych s³owach jak najwiêcej sensu, prawdy. Wychodzi³o
mu to tragicznie.

- A czy te, te, zate...lefonowaæ. - £ysy opar³ siê bezw³adnie
o stolik. Zamar³, a jego twarz by³a objawem bez-
nadziejnego zdziwienia. - No zadzwoniæ - wyja�ni³ Karol
podnosz¹c do ucha udawan¹ s³uchawkê. Opu�ci³ jednak
rêkê. Kto� wewn¹trz bolesnej czaszki wyja�ni³ mu, ¿e to
�mieszne - niemo¿liwe.

Co� by³o nie tak w tych ludziach. Wyra�nie tajemniczego
diabelsko - anielskiego. Albo to z nim by³o co� nie tak.
Mia³ wypadek, powa¿ny. Ba³ siê, ¿e powaga wypadku
mog³a go jeszcze przeraziæ. Nagle odezwa³ siê m³odszy
¿wawym krokiem zbli¿ywszy siê.

- Pan Vajac chce powiedzieæ, ¿e ju¿ pan nie jest Karolem
Erata...

- Zamknij siê, ja mu to powiem.

- Panie Anto...proszê pana, - nie rezygnowa³ tamten - to
wszystko, co siê panu wydawa³o ¿yciem... - Zabrzmia³o
komicznie, wiêc urwa³ i machn¹³ rêk¹.

- Pan nie ¿yje panie Antoni, panie Karolu.

Zaczyna³ �le rozumieæ s³owa. Odp³ywa³ w bez-
nadziejno�æ.

- Umar³em? N - nie...nie...

- Tak panie Karolu nie ¿yje pan.

Przestawali go interesowaæ ci obcy, ale chcia³ pytaæ.
Bolesna obojêtno�æ swoja wobec siebie.

- N - nie...bo czy piek³o?

- Czemu od razu niebo i piek³o - parskn¹³ brunet. - Mo¿e
dozna³ pan reinkarnacji.

- Zamknij siê, s³yszysz... to wszystko przez ciebie. Wylej¹
nas obu...

- Nie wylali by nas, bo jeste�my potrzebni, poza tym, to
by³a wada mechaniczna, nie stresuj siê.

- Ja siê nie stresujê, ja tylko chcê, ¿eby on zrozumia³...

- Co, ¿e nigdy nie by³ jakim�tam Karolem? Niech popatrzy
w lustro.

- Móg³by� po prostu siê zamkn¹æ! On mia³ tam ludzi, rodz-
inê, ¿y³ tam, nie?

- A tu nie mo¿e mieæ? Ma szansê na drugie ¿ycie.

- Chyba dlatego siê tu znalaz³, ¿e nie mia³ wielkich szans.

- Niech pan spojrzy tam - powiedzia³ brunet bawi¹c siê
ironi¹ w g³osie. Szarpn¹³ w¹t³e cia³o Karola. Karol
spostrzeg³ swoje chude nogi, poczu³ siê s³aby. - Widzi pan
te kapsu³y, le¿¹ w nich ludzie, którzy siê ju¿ nie obudz¹.
Kalecy, chorzy, przegrani, widaæ podobni panu. - Igra³
sobie z tym, co czuje Karol. Karol nie czu³ nic. Podbieg³
do kapsu³y i poklepa³ jedn¹ czule. - Dali�my im nowe
¿ycie. ¯ycie trwaj¹ce dziesi¹tki lat. Dali�my im sen,
trwaj¹cy kilka dni. Rodz¹ siê programowani od pocz¹tku.
Szeregowanie aminokwasów trwa osiem sekund. Kobieta
albo mê¿czyzna ... od ¿yczenia. �wiaty robi siê na miarê
ich potrzeb. Przewa¿nie niewielkich. ¯ale, mi³o�ci,
nadzieje, marzenia i tak dalej. Potem umieraj¹. Umar³ pan
panie Karolu, jest pan w za�wiatach. St¹d dopiero roz-
chodz¹ siê nowe rzeczywisto�ci. My je kreujemy. A pan
wierzy³, ¿e co, ¿e niby Bóg? - Prawie siê �mia³, szydzi³.

Karol otwar³ usta, mia³ pytanie, ale nie wiedzia³, jakie.

- Do�æ! - krzykn¹³ drugi.

- O...orze...szki ... - jêkn¹³ Karol.

Starszy spojrza³ zdziwiony i bezmy�lnie poda³ mu orzesz-
ki. Stara³ siê wcisn¹æ je we wiotk¹, zimn¹ d³oñ. Upad³y.
Rozsypa³y siê. Tak siê zawsze rozsypuj¹ orzeszki,
pomy�la³ Karol. Wszêdzie siê tak rozsypuj¹, chyba.
Zawsze siê tak rozsypywa³y, gdy g³upie solone arachidy
wypada³y z dr¿¹cej d³oni. Tam gdzie Karol ¿y³, chyba.

- Co pan na to panie Karolu? Czy czuje pan potrzebê
¿ycia? A czego siê pan spodziewa³, co? Wieczno�ci? A to
jest gorsze? To Ziemia, taka zwyczajna. To jak nowe nar-
odziny w czyim� innym ciele, czy¿ nie?

Karol odwróci³ g³owê, bez powodu.

- No ma pan racjê, ja nie mogê tego w pe³ni rozumieæ?
Proszê mi powiedzieæ. Nie pamiêta pan swojego przyj�cia
tu trzy dni temu. Daleko siêga pana pamiêæ? Do dzieciñst-
wa, do narodzin, czy mo¿e jednak dalej?

Starszy sta³ zagubiony po�ród s³ów kolegi. W pewnej poje-
dynczej chwili jednak podniós³ g³owê i ruszy³ ku niemu.

- Niech mi pan powie skoro ju¿ pan ¿yje... - nie dokoñczy³,
bo szczêka nienaturalnie siê wygiê³a przygniataj¹c jêzyk.
Zêby wyda³y cichy ³omot. £ysy nieudolnie zamachn¹³ siê
po raz drugi, ale zrezygnowa³. Karol us³ysza³ krzyki jak
jedn¹ ponur¹ melodiê. Posuwa³ nagie stopy po zimnej
posadzce, w kierunku drzwi. 

- Anielu...z - zimno...z - zimno, Anielu. - Aniela nie bard-
zo mog³a to us³yszeæ. Nie ten kosmos i czas.

Drzwi by³y lustrzane. Z drugiej ich strony sta³ cz³owiek.
Mia³ na imiê Antoni. By³ chudy, nieznajomy, zaro�niêty.
Zapadniête oczodo³y by³y ciemne. Zbli¿y³ siê, by
zobaczyæ oczy. Oczu nie by³o. Widzia³ tylko p³askie, mêt-
niej¹ce suche grudki pod powiekami. Powiadaj¹, ¿e oczy
to zwierciad³o duszy. Mo¿e maj¹ racjê. 
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Antoni nie by³ z³ym cz³owiekiem, mia³ tak¹ smutn¹ twarz.
Obaj my�leli o tym samym, obaj stracili równie wiele.

- Sen Anielu...sen...siê k - koñczy zawsze. - Chcia³ siê
uszczypn¹æ, ale nie mia³ si³y. Nawet nie zauwa¿y³, kiedy
osun¹³ siê na pod³ogê.

Krzyki ucich³y. Mówili ju¿ spokojniej. Karol rozumia³, ¿e
teraz obaj chc¹ czyjej� �mierci. Nie byli �li, trochê zdener-
wowani, owszem. Mówili mu po imieniu, dwoma imieni-
ami. Mówili, ¿e bêdzie dobrze, wystarczy co� przekrêciæ w
ciê¿kim he³mie na g³owie Karola. Antoni w lustrze mia³
taki sam he³m. Antoni nie poruszy³ siê, tylko spogl¹da³
bezdusznie. Karol nie chcia³ siê równie¿ ruszaæ.

Kto� musia³ byæ poruszony by tak energicznie otworzyæ
drzwi. Antoni znikn¹³, Karol zauwa¿y³ klamkê. Blisko, a¿
po ból. Policzek zrobi³ siê gor¹cy. My�li sta³y siê ostrze-
jsze. Widzia³ wchodz¹cego cz³owieka, poczu³ agresywne,
wzmagaj¹ce gniew �wie¿e powietrze zza drzwi. Przygryz³
od wewn¹trz piek¹cy policzek. Smak mia³ co� z grozy.

- Co robicie?! - Krzykn¹³ wchodz¹cy nie zauwa¿ywszy
Antoniego ani nawet Karola. - By³a awaria i mamy prze-
budzeñca. Szaleje w dwunastce, chod�cie.

Chwila konsternacji, wahanie. Jakby nie chc¹c zwracaæ
niczyjej uwagi na pokurczonego cz³owieka obok drzwi,
starszy i ³ysy zapyta³:

- Brak zaniku �renic?

- By³, ale nagle znik³. Wpad³ w furiê bez powodu. Chce,
¿eby go odes³aæ. �wiat jest po delecji. Ruszcie dupy co tak
stoicie jak s³upy?

Brunet kiwn¹³ dziwnie g³ow¹ spogl¹daj¹c na Karola.
Wymalowa³ siê mu na ustach kolejny nerwowy grymas.
Ten trzeci odwróci³ siê szybko roze�lony. Tu¿ za swoimi
plecami u nóg spostrzeg³ tragiczne zwa³owisko ko�ci i
skóry. Karol nie odwzajemni³ spojrzenia. Odwzajemni³
z³o�æ. Z si³¹ zbyt nik³¹, by zdzia³aæ cokolwiek uderzy³ pan-
icznie stoj¹cego nad nim cz³owieka w brzuch. Poderwa³
siê i wcisn¹³ miêdzy niego a drzwi. Zakrêt, korytarz,
bolesne nogi i po schodach w górê, zakrêt, schody...

***

Znów odzywa³ siê w nim instynkt, to by³ instynkt Karola.
Karol chcia³ zabiæ Antoniego. Znów nadzieja. Poczu³
rado�æ miêdzy siódmym a ósmym stopniem. Przy
dziesi¹tym j¹ utraci³. Chcia³ na dach, chcia³ ¿ycia, ale
innego. Tego musia³ siê pozbyæ. �ni³, a ze snu mo¿na siê
wyrwaæ, trzeba tylko z nim skoñczyæ. 

- Idê Anielu...idê - powtarza³.

Nie wiedzia³, gdzie jest, w przestrzeni miêdzy Bogiem a
¿yciem. Czy ma jakie� przywileje? Ba³ siê, bo nie zna³
za�wiatów. Poczu³ siê oszukany. Chcia³ p³akaæ, ale by³
tylko z³y.

Na dachu by³o zimno. Tak zimno bywa w styczniu, w

�wiecie Karola. Karola? Karol nie mia³ ju¿ �wiata, mia³
tylko Antoniego. Antoni mia³ tylko swój �wiat i to na
nied³ugo. Karolu, oto Antoni. Antoni, oto Karol. Nie znali
siê przecie¿. Pochodzili z dwóch ró¿nych miejsc. Zaraz
mieli siê rozstaæ. Wia³ szalenie zimny wiatr. Gwizda³
w�ród konstrukcji wentylacyjnych. �wist mia³ co� z absur-
du i Karol nie uwierzy³ w niego.

Usiad³ tam, gdzie koñczy³ siê budynek. Krok dalej
koñczy³o siê ¿ycie. Nie ba³ siê ju¿ �mierci. By³a taka zna-
joma, a on nabiera³ wprawy w umieraniu. I przestawa³ w
ni¹ wierzyæ powoli, te¿ by³a absurdem. W dole mrowili siê
ludzie. Zwa³y miê�ni i wnêtrzno�ci. Logiczne konstrukcje
o�miosekundowej kombinacji. I ka¿dy mia³ duszê.
Wykombinowan¹ zapewne w ten sam, cudowny sposób.
Splun¹³. Wysoko by³o. Nie zastanawia³ siê ju¿ nad sensem
swego czynu, wiedzia³. Chcia³ jeszcze tylko trochê
posiedzieæ i pomy�leæ. Odrobinkê, zanim wkroczy w
niepewno�æ. Mo¿e ju¿ nigdy nie bêdzie my�la³. 

Us³ysza³ kroki za sob¹. I g³os bruneta.

- Czego boimy siê umieraj¹c? Pan siê ju¿ nie boi, prawda?

Zrozumia³, ¿e on - Antoni, powinien szczególnie siê baæ.

Stary chrz¹kn¹³.

- ¯yczê ci... - nie bardzo wiedzia³ jak skoñczyæ i co zrobiæ z
w³asnymi rêkami w tym momencie. Podrapa³ siê w czo³o.

Chyba bardzo nie zale¿a³o im, by powstrzymywaæ
Antoniego. Mo¿e przyszli dotrzymaæ mu towarzystwa,
albo zabawiæ siê w obserwacjê reakcji kogo� kto ¿y³, a nie
mia³ do tego prawa. Przysz³a te¿ niewidzialna ze srogim
aparatem na zêbach. Brakowa³o ju¿ tylko ciastek albo
alkoholu. Mo¿na by³o urz¹dziæ ma³¹ stypê z udzia³em
umieraj¹cego. 

- No to... - kiwn¹³ lekko d³oni¹ - ¿egnaj Antoni -
powiedzia³ starszy cz³owiek. Cieszy³ siê trochê, bo my�la³,
¿e cokolwiek tam siê znajdzie, bêdzie lepsze dla
Antoniego, a na pewno dla Karola. Poprawi³ okulary. -
Pozdrów od nas tego u góry.

- Nie widzisz �lepy ³ysolu, ¿e ja lecê na dó³?! - I skoczy³.
Za�wista³ wiatr.

***

Za�mia³ siê, czuj¹c, ¿e powoli siê budzi. Zlany przyjem-
nym ciep³em emocji rozszczepi³ siê na chodniku. By³y
krzyki przera¿onych przechodniów, bulwersacje. Jego to
jednak obchodzi³o niewiele. On by³ ju¿ gdzie indziej.
Gdzie? To mia³o siê okazaæ. Poczu³ zapach jodyny i
niewyra�ny sw¹d topionego plastiku.

***

- Jak jest w krainie naszych marzeñ? - zakwicza³ podle
jaki� babsztyl, gdy pokrywa sarkofagu huknê³a otwierana.
Zap³aka³.
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Puzzle - to bardzo pouczaj¹ca i atrak-
cyjna zabawka dla dzieci w ró¿nym
wieku. Z drobnych kawa³ków sk³ada
siê ca³y obrazek. Czasem trzeba siê
sporo nagimnastykowaæ, aby taki
du¿y i skomplikowany obraz u³o¿yæ i,
aby wszystkie fragmenty dobrze do
siebie pasowa³y. Uczy to cierpliwo�ci,
systematyczno�ci i umiejêtno�ci
przewidywania. 

Praca naukowa nad poznawaniem
praw przyrody te¿ czêsto przypomina
tak¹ zabawê w puzzle. Zbieramy
liczne fakty obserwacyjne, dziesi¹tki
lub setki drobnych fragmentów i
staramy siê u³o¿yæ je w jak¹� logiczn¹
ca³o�æ. Budujemy wiêc nasz obraz
�wiata mozolnie, od stuleci dopa-
sowuj¹c do siebie znalezione kawa³ki.
Czasem uk³ada nam siê to w pewne
wiêksze fragmenty obrazu - powstaje
wiêc jaka� teoria. Czêsto te¿ okazuje
siê, ¿e szli�my b³êdn¹ drog¹, ¿e kilka-

na�cie lub kilkadziesi¹t kawa³ków
niby pasowa³o do siebie daj¹c jaki�
fragment pozornie sensownego
obrazu, lecz nastêpnych czê�ci - czyli
faktów empirycznych - ju¿ nijak siê
do tego dopasowaæ nie daje. Wtedy
trzeba z ca³ej koncepcji zrezygnowaæ
i zaczynaæ uk³adanie na nowo.
Mówimy wówczas o prze³omach lub
rewolucjach w nauce. Przyk³adem
mo¿e byæ przewrót Kopernikañski,
który zmusi³ do ca³kowitej zmiany
koncepcji w uk³adanym poprzednio
obrazie Wszech�wiata. �ledz¹c his-
toriê rozwoju nauk przyrodniczych da
siê wyró¿niæ sporo takich przewrotów
- np. darwinowska teoria ewolucji,
teoria wzglêdno�ci i mechanika kwan-
towa, odkrycie rozszerzania siê
Wszech�wiata i jeszcze wiele innych. 

Oprócz pewnego podobieñstwa s¹ te¿
istotne ró¿nice pomiêdzy zabawk¹
typu puzzle a budowaniem
naukowego obrazu �wiata. Do zabaw-
ki - puzzle do³¹czony jest zwykle
gotowy obrazek, który trzeba u³o¿yæ.
Wiemy z góry, jaki powinien byæ
efekt naszej uk³adanki. Wiemy tak¿e,
¿e ilo�æ i rodzaj kawa³ków w pude³ku

jest akurat taka, jak potrzeba. Nie
powinno ich ani zabrakn¹æ, ani
pozostaæ w nadmiarze. Wiadomo pon-
adto, ¿e z za³¹czonych kawa³ków
mo¿na u³o¿yæ tylko ten jeden jedyny
obraz, a nie ¿aden inny. 

Jak¿e odmienne jest pod tym wzglê-
dem uk³adanie obrazu �wiata. Nie
znamy przecie¿ z góry tego obrazka,
który trzeba u³o¿yæ. Nie wiemy tak¿e,
czy ten obraz ma skoñczone rozmiary,
czy da siê go u³o¿yæ ze skoñczonej licz-
by elementów w skoñczonej liczbie
kroków czy te¿ proces ten bêdzie siê
ci¹gn¹æ praktycznie w nieskoñczono�æ.
Je�li przyrównaæ kawa³eczki puzzle�a
do zbieranych danych empirycznych,
to tych danych przybywa nam ci¹gle.
Natura jakby stale dosypuje nam nowe
fragmenty do tej uk³adanki. Czy jest
gdzie� kres tego procesu? A mo¿e sytu-
acja jest jeszcze bardziej skomp-
likowana. Mo¿e to, co uk³adamy tak

pracowicie to nie jest p³aski obraz, lecz
jaka� przestrzenna, mo¿e nawet
wielowymiarowa, konstrukcja. 

I wreszcie jeszcze jedna istotna
ró¿nica. Dziecko uk³adaj¹ce obrazek
jest wzglêdem tego obrazka kim�
zewnêtrznym. Cz³owiek badaj¹cy
�wiat sam jest fragmentem tego �wia-
ta. Musi wiêc sam siebie wbudowaæ w
jego obraz, je�li ma to byæ obraz kom-
pletny. To nas ustawia w do�æ dziwnej
sytuacji. Nasza �wiadomo�æ i silne
subiektywne poczucie indywidual-
no�ci prowadzi nasze my�lenie ku
ostremu podzia³owi na �Ja� i �Reszta
�wiata�. Niejako odruchowo ustaw-
iamy siê wobec tej �Reszty �wiata�
na zewn¹trz, trochê jak to dziecko
wobec uk³adanego obrazka. Takie
ustawienie siê �na zewn¹trz�
badanego �wiata daje nam poczucie
obiektywno�ci opisu. Mamy przeko-
nanie, ¿e budujemy obraz �wiata taki,
jaki on jest niezale¿nie od naszego ist-
nienia i postrzegania. Byæ mo¿e. Czy
jednak nie tkwi w tym przekonaniu
jaka� pu³apka, z której nie zdajemy
sobie do koñca sprawy? 

Wed³ug aktualnie akceptowanego

obrazu Wszech�wiata rozpocz¹³ on
sw¹ ewolucjê przed kilkunastoma mil-
iardami lat osobliwym wydarzeniem
zwanym Wielkim Wybuchem. Po tych
miliardach lat dzia³ania
bezosobowych si³ natury na jednej z
planet kr¹¿¹cych wokó³ jednej z bil-
ionów gwiazd dosz³o do powstania tak
dziwnych struktur jak �wiadomi siebie
i swego otoczenia ludzie. Byæ mo¿e w
innych zak¹tkach kosmosu tak¿e pow-
sta³ �wiadomy siebie rozum, nie ma to
chwilowo wiêkszego znaczenia. Sam
fakt zaistnienia takiego rozumu we
Wszech�wiecie stwarza poniek¹d
now¹ sytuacjê. To poprzez nasze
mózgi (i ewentualnie inne, je�li gdzie�
istniej¹) Wszech�wiat, niejako od
wewn¹trz, zaczyna poznawaæ i opisy-
waæ sam siebie. Na osobliwo�æ tej
sytuacji zwraca³ ju¿ uwagê jeden z
filozofuj¹cych fizyków wspó³czes-
nych John Wheeler. To tak, jakby

jeden z kawa³ków zabawki puzzle
uzyska³ w pewnym momencie
wyró¿nion¹ pozycjê wobec innych
fragmentów i zacz¹³ �obmy�laæ�, jak
wygl¹da ca³y obrazek, do którego on
nale¿y. Czy fragment jakiej� wiêkszej
ca³o�ci mo¿e ogarn¹æ tê ca³o�æ? Taka
jest chyba nasza sytuacja wobec
Wszech�wiata. Pozwolê sobie w tym
kontek�cie zacytowaæ pogl¹d jeszcze
jednego wielkiego fizyka Rogera
Penrose�a: �Umys³ i �wiadomo�æ
wydaj¹ mi siê tak wa¿ne, ¿e bez nich
wszech�wiat nie jest w istocie
Wszech�wiatem. Wszystkie doty-
chczasowe opisy wszech�wiata nie
licz¹ siê z tym faktem. Uwa¿am jed-
nak, ¿e tylko zjawisko �wiadomo�ci
mo¿e nadaæ realno�æ teoretycznym
modelom wszech�wiata�. Jest to
pogl¹d do�æ �mia³y, próbuj¹cy siêgn¹æ
samych korzeni naszej teorii poznania. 

Powróæmy jeszcze do owego rozdar-
cia na �Ja� i �Reszta �wiata�. To
patrzenie na �wiat z pozycji
zewnêtrznego obserwatora jest
charakterystyczne dla metodologii
nauk przyrodniczych, jaka ufor-
mowa³a siê w naszym Zachodnim
krêgu kulturowym, wywodz¹cym siê
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jeszcze ze staro¿ytnej Grecji i jej
tradycji filozoficznej. Takie podej�cie
do �wiata najbardziej przypomina
ow¹ zabawê w uk³adanie obrazka
przez kogo� zewnêtrznego.
Kompletowanie tej uk³adanki jest
zajêciem mozolnym. Kolejne pokole-
nia uczonych dodawa³y swój wk³ad
do tego dzie³a, maj¹c jednocze�nie
�wiadomo�æ, ¿e poznano jedynie
drobny fragment ogromnego obrazu.
By³ wprawdzie w dziejach fizyki taki
okres, kiedy wydawa³o siê, ¿e obrazek
jest ju¿ w swej zasadniczej formie
prawie ukoñczony, kiedy klasyczna
mechanika i elektromagnetyzm opisy-
wa³y niemal wszystkie znane wów-
czas zjawiska fizyczne. Zaledwie
kilka drobnych kawa³eczków nie
pasowa³o jeszcze do ca³ego
u³o¿onego obrazu. I te kilka nie
pasuj¹cych kawa³ków zmusi³o do
rewizji ca³ej koncepcji obrazka. Obok
obrazu klasycznego musia³ powstaæ
obraz relatywistyczny i kwantowy.
Jednocze�nie zdano sobie sprawê, ¿e
pe³en obraz �wiata jest znacznie
obszerniejszy i bardziej z³o¿ony,
ni¿ siê wcze�niej wydawa³o. 

Metoda uk³adania obrazu �wiata
krok po kroku z drobnych
kawa³ków okaza³a siê mimo
wszystko do�æ owocna. U³o¿ony,
choæby tylko fragmentarycznie,
obraz pozwala nam coraz
skuteczniej w tym �wiecie
funkcjonowaæ. Jednocze�nie,
takie systematyczne i ¿mudne
badanie fragment po fragmencie
wystawia ludzk¹ cierpliwo�æ na
ciê¿k¹ próbê. Cz³owiek ma tak
uformowan¹ psychikê i wbu-
dowan¹ w ni¹ ciekawo�æ, ¿e
chcia³by znaæ ca³y obraz �wiata
ju¿, teraz, natychmiast. Na pod-
stawie u³o¿onych przez naukê
fragmentów dokonuje ekstrapo-
lacji na ca³o�æ, brakuj¹ce
obszary obrazu wype³nia swoimi
wyobra¿eniami, a czêsto
¿yczeniami. Nie mo¿e znie�æ
sytuacji, gdy na pytania - co jest
na tych nie u³o¿onych jeszcze
obszarach obrazu - trzeba
odpowiedzieæ: �nie wiemy, mo¿e
nasi nastêpcy to jako� u³o¿¹�. W
ten w³a�nie sposób, z owej

niecierpliwo�ci i chêci natychmias-
towego ogarniêcia ca³o�ci obrazu
powsta³o wiele systemów filo-
zoficznych i religijnych, które pro-
ponowa³y pewien ca³o�ciowy opis
uk³adanego ¿mudnie obrazu i naszego
w tym obrazie miejsca.

Inny jakby rodzaj propozycji wypra-
cowa³y na przestrzeni wieków kultury
Wschodu wywodz¹ce siê z hinduiz-
mu, buddyzmu czy taoizmu.
Tamtejsze podej�cie - w przeciwieñst-
wie do podej�cia Zachodniego - pro-
ponuje odrzuciæ to rozdarcie na �Ja� i
�Reszta �wiata�. Eksponuje siê
bardziej fakt, ¿e sami jeste�my ele-
mentem �wiata, tym jakby
kawa³eczkiem w uk³adance-puzzle.
Zamiast spojrzenia na �wiat �z
zewn¹trz� proponuje siê wtopienie w
obraz �wiata, poczucie siê jego
cz¹stk¹. Ku temu zmierzaj¹ np.
wszelkie praktyki medytacyjne.
Zamiast poznawania sugeruj¹ doz-
nawanie �wiata. Wed³ug tego
paradygmatu nie jest wa¿ne, jak

wygl¹da obrazek czy choæby jego
fragmenty. Wa¿niejsze jest, aby czuæ
siê w pe³ni jego czê�ci¹, wtopiæ siê w
niego. Propozycja ta ³agodzi pewien
dyskomfort psychiczny, jaki powstaje
w nas na my�l, ¿e nasza naukowa
uk³adanka obrazu �wiata ci¹gle jest
fragmentaryczna. 

Zaiste osobliwym produktem
ewolucji Wszech�wiata jest cz³owiek
ze swoim rozumem. Z jednej strony
jeste�my tego Wszech�wiata inte-
graln¹ cz¹stk¹ zbudowan¹ z takich
samych atomów jak planety i
gwiazdy. Z drugiej za� jeste�my zdol-
ni do analizowania �wiata i samych
siebie jakby z zewn¹trz, i do uk³ada-
nia tego kosmicznego puzzle�a. Ta
zabawka na razie jest jednak trochê
nieodpowiednia do naszego wieku.
Nie jest dopasowana do wieku i
mo¿liwo�ci dziecka. Stopniowo jed-
nak do niej dorastamy i byæ mo¿e
kiedy� ca³kiem doro�niemy. 

Jerzy Sikorski
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Chyba ka¿dy zna nazwisko
Luca Bessona i potrafi
wymieniæ choæby jeden z
jego filmów. Któ¿ nie zna
Nikity czy Leona
Zawodowca? Któ¿ nie
widzia³ Wielkiego b³êkitu
lub Pi¹tego elementu? Luc
Besson jest dla wielu
re¿yserem kultowym. Jest
twórc¹ wobec którego nie
mo¿na zostaæ obojêtnym.
Jego filmy albo siê uwielbia,
albo siê ich nie znosi.
Ostatnio napisano o nim i o
jego stylu bardzo wiele,
zaszufladkowano go jako
postbarokowca. Nie bêdê tu
próbowaæ go szufladkowaæ,
ani nawet zg³êbiaæ jego
twórczo�ci. Przyjrzê siê
raczej jego darowi wybiera-
nia aktorów i ich dalszym
losom po zagraniu u Wielkiego Bessona.

Zanim jeszcze powsta³ pierwszy g³o�ny
film tego re¿ysera kultowy dla wielu
m³odych ludzi na ca³ym �wiecie Wielki
b³êkit Luc Besson nakrêci³ Ostatni¹ bitwê.
W tym filmie po raz pierwszy pojawi³ siê
aktor, którego widzimy prawie we wszys-
tkich jego filmach. Chodzi oczywi�cie o
Jeana Reno, który nie wyst¹pi³ tylko w
ostatnim filmie Luca, Pi¹tym elemencie,
choæ z pewno�ci¹ zagra³by Korbeena
Dallasa nie gorzej ni¿ Bruce Willis.
Ostatnia bitwa to jedyny film tego
re¿ysera, którego nie uda³o mi siê obe-
jrzeæ. Je¿eli kto� go widzia³ lub ma do
niego dostêp proszê o kontakt :)

Pierwszym znanym filmem Luca Bessona
by³o Subway, czyli Metro. By³a to
opowie�æ o wyrzutkach, którzy stworzyli
swój w³asny �wiat w korytarzach
paryskiego metra. G³ówne role zagrali w
nim znany z Nie�miertelnego Christopher
Lambert i Isabelle Adjani, która wyst¹pi³a
miêdzy innymi w Toxic Affair, Królowej
Margot, a ostatnio w amerykañskiej wer-
sji francuskiego filmu Diabolique z
Sharon Stone. Isabelle Adjani by³a ju¿
wtedy uznan¹ aktorka teatraln¹ i filmow¹,
a Lambert rozpocz¹³ swoj¹ nieudan¹ kari-
erê w Hollywood, w czasie której ewolu-
owa³ od nie�miertelnego, poprzez

ró¿nych szlachetnych osobników z kieps-
kich filmów sensacyjnych, a¿ zosta³
bogiem w pierwszej czê�ci Mortal
Kombat. Warto te¿ zwróciæ uwagê na
wrotkarza granego przez Jean-Hugues
Anglandea, który zagra pó�niej jedn¹ z
g³ównych ról w Nikicie. Oczywi�cie
Besson znalaz³ tam te¿ rólkê dla swojego
przyjaciela Jeana Reno, którego mo¿emy
podziwiaæ jako perkusistê zespo³u wys-
têpuj¹cego na stacji metra.

Pó�niej powsta³ film, który wstrz¹sn¹³
Francj¹ Wielki b³êkit. Po tym filmie w
tym kraju wzros³a liczba samobójstw. By³
manifestem pokolenia m³odych
Francuzów, którzy nie widzieli sensu w
swoim wygodnym i pouk³adanym ¿yciu.
Jean Reno zagra³ w nim w³oskiego
p³etwonurka przez ca³e ¿ycie
wspó³zawodnicz¹cego ze swoim fran-
cuskim koleg¹, który w oceanie czuje siê
jak ryba w wodzie. Wspaniale zagra³ go
Jean-Marc Barr, który pó�niej znikn¹³
niestety na d³ugo z naszych ekranów.
By³a to najlepsza rola w jakiej go
widzia³am. Na drugim Festiwalu Filmów
Francuskich w 1995 roku mia³am okazjê
obejrzeæ dwa filmy z jego udzia³em:
Ulubionego syna i Fa³szerzy, jednak w
¿adnej z tych ról Barr nie zab³ysn¹³ ju¿
takim �wiat³em jak u Bessona.

W pierwszym filmie przyæmi³ go Gérard
Lanvin, który dosta³ za rolê w nim Cezara
w 1995 roku. Ulubiony syn to opowie�æ o
wiêzach ³¹cz¹cych trzech braci. Tylko
najstarszy z nich Jean-Paul  (grany przez
Gérarda Lanvina), odwiedza chorego ojca
w klinice. Dwaj pozostali: poszukuj¹cy
z³ota Francis (Bernard Giraudeau) i
homoseksualista Phillipe (Jean-Marc
Barr) zerwali kontakt z rodzin¹. Jean-Paul
nabywa polisê ubezpieczeniow¹ dla ojca i
zwraca siê do braci o pomoc finansow¹.
Wtedy spotykaj¹ siê po raz pierwszy od
wielu lat i dochodzi miêdzy nimi do kon-
fliktów. Fa³szerze natomiast to p³ytka
komedyjka o Amerykaninie, który przy-
je¿d¿a na Tahiti, by napisaæ biografie
Paula Gauguina i spotyka tam oszusta
fabrykuj¹cego pami¹tki po tym wielkim
malarzu. Jean-Marc Barr zagra³
Amerykanina-frankofila (wbrew
pozorom to nie ¿adne zboczenie, ale
okre�lenie dotycz¹ce obcokrajowców
zafascynowanych jêzykiem i kultur¹ fran-
cusk¹ - przyp. red. :) zafascynowanego
nowo spotkanym znajomym. Film nie
wyró¿nia siê niczym szczególnym
spo�ród innych francuskich komedyjek.
Co roku produkuje siê we Francji kilka
takich tytu³ów, które s¹ nawet zabawne,
ale o których zapomina siê zaraz po wyj�-
ciu z kina. Ostatnim przyk³adem takich
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produkcji mo¿e byæ
Obiad g³upców (Le
diner de coins) oraz
Paparazzi z
Patrickiem Timsitem
i Vincentem
Lindonem, wys-
têpuj¹cym zreszt¹ w
obu tych filmach.

Dopiero jego rola w
filmie D¿uma przy-
pomnia³a o
mo¿liwo�ciach tego
aktora. D¿uma by³a
bardzo dobr¹
ekranizacj¹ ksi¹¿ki Alberta Camus pod
tym samym tytu³em. Jest to raport z
oblê¿onego miasta, w którym wybuch³a
epidemia tej �miertelnej choroby.
Bohaterowie musz¹ siê zmierzyæ nie
tylko z sam¹ chorob¹, ale równie¿ z
besti¹, która wychodzi z cz³owieka w
momentach zagro¿enia. Jean-Marc Barr
zagra³ tam Tarrou, lekkoducha, którego
warunki zmuszaj¹ do tego, by wreszcie
dojrza³ emocjonalnie. Ostatnio Jean-Marc
Barra mo¿na by³o zobaczyæ w filmie
Prze³amuj¹c fale i choæ ponownie znikn¹³
z horyzontu, miejmy nadziejê, ¿e
wkrótce znów zobaczymy go w
formie w jakim� dobrym filmie.

Pó�niej powsta³a Nikita, która
skrad³a serca wielu widzów na
ca³ym �wiecie. Jest to historia
m³odej kobiety zmuszonej przez
organizacje rz¹dow¹ do zabijania
na zlecenie. Nikita uczy siê zabi-
jania, ale nie traci przy tym swo-
jej naiwno�ci i spontaniczno�ci.
Po jakim� czasie zaczyna j¹
mêczyæ konieczno�æ
prowadzenia podwójnego ¿ycia.
Postanawia odej�æ, w czym
pomaga jej ukochany mê¿czyzna,
któremu w koñcu wyjawia
prawdê. Zakoñczenie filmu jest
do�æ zagadkowe. Pamiêtam, ¿e
moi znajomi k³ócili siê zawsze,
czy wybranek Nikity (grany
przez Jean-Hugues Anglandea,
na którego zwraca³am ju¿ uwagê
przy filmie Subway) równie¿
nale¿a³ do tej organizacji. Czy
przypadkiem nie by³ od pocz¹tku
podstawiony? Czy postanowi³
pomóc Nikicie ukryæ siê, gdy¿
naprawdê siê w niej zakocha³?
Czy te¿ by³ niczego nie�wiadomy

i dowiedzia³ siê wszystkiego od Nikity w
noc przed jej znikniêciem? A mo¿e tej
nocy to nie ona jemu, ale on jej wyjawi³
ca³¹ prawdê? Chyba ka¿dy musi sam zde-
cydowaæ jak¹ wersjê woli po obejrzeniu
filmu.

Graj¹ca g³ówn¹ rolê Anne Parillaud,
ówczesna ¿ona re¿ysera, grywa³a pó�niej
we francuskich filmach telewizyjnych.
Ostatnio mo¿na j¹ by³o podziwiaæ w roli
królowej w amerykañskiej wersji fran-
cuskiego filmu Cz³owiek w ¿elaznej

masce i przekonaæ siê,
¿e nadal wygl¹da
wspaniale. Policjanta,
który szkoli Nikitê
zagra³ Tchéky Karyo
aktor, którego mo¿na
by³o potem zobaczyæ
w amerykañskiej
komedii Mi³o�æ jak
narkotyk oraz w bard-
zo ciekawym, wspom-
nianym przeze mnie
w poprzednim
odcinku Dobermanie.
Tchéky Karyo zagra³
tam ponownie polic-

janta, tylko o ile w Nikicie wykonywa³
tylko swoj¹ pracê i na koniec potrafi³
okazaæ wspó³czucie i zrozumienie, o tyle
w Dobermanie jest demonicznym wciele-
niem z³a, które wydaje siê byæ
niezniszczalne.

Nikita zosta³a nieudolnie przerobiona na
amerykañski serial w którym nie pozos-
ta³o nic z logiki ani uroku pierwowzoru
pod tytu³em La femme Nikita, zreszt¹
niepoprawnie wymawianym przez
amerykañskich lektorów (czyt. la fam

nikita :) W rok po Nikicie
Besson zrobi³ ponad godzinny
film ukazuj¹cy ¿ycie w oceanie.
Atlantis jest jakby kontynuacj¹
Wielkiego b³êkitu. Ogl¹damy w
nim �wiat, do którego
dobrowolnie odszed³ bohater
grany przez Jean-Marc Barra.
Ten film mo¿na dzi� porównaæ
do innego paradokumentu o
¿yciu zwierz¹t Microcosmosu
francuskiej metafory ¿ycia. W
obu filmach autorzy poszuki-
wali podobieñstw miêdzy
zachowaniami zwierz¹t i lud�-
mi, czêsto dochodz¹c do
wniosku, ¿e nie ró¿ni¹ siê one
tak jak mog³oby siê nam
wydawaæ. Wydaje siê nawet, ¿e
jest to nowa filozofia ¿ycia
Francuzów, czego przyk³adem
mo¿e byæ równie¿ szalenie pop-
ularna we Francji ksi¹¿ka
Bernarda Webera pt. Mrówki, w
której autor przekonuje nas o
tym, ¿e s¹ one lepiej od nas
rozwiniête i mog¹ wkrótce
opanowaæ Ziemiê.

W koñcu Luc Besson zrobi³
swój pierwszy film w Stanach.
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Akcja Leona zawodowca dzieje siê w
Nowym Jorku. Leon jest p³atnym
morderc¹, swoistym rozwiniêciem roli
Viktora z Nikity. Tym razem mamy jed-
nak mo¿liwo�æ bli¿szego przyjrzenia siê
¿yciu zawodowego mordercy, a przyna-
jmniej wyobra¿eniom Bessona na ten
temat. Leon jest nieszkodliwym poczciw-
cem, który zatrzyma³ siê w rozwoju na
etapie nastolatka, a mo¿e nawet
wcze�niej. Do momentu pojawienia siê
12-letniej Matyldy Leon opiekuje siê
tylko ro�link¹ doniczkow¹. Zwi¹zek z
Matyld¹, która chce by pomóg³ jej pom�-
ciæ jej rodzinê, zmienia Leona, który teraz
gotów jest po�wiêciæ dla niej w³asne
¿ycie. W roli Matyldy zadebiutowa³a
Nathalie Portman, która pó�niej zagra³a w
filmie Gor¹czka z Alem Pacino i
Robertem De Niro, a ju¿ wkrótce
bêdziemy j¹ mogli zobaczyæ w krêconym
w³a�nie prequelu Gwiezdnych wojen jako
matkê przysz³ych bohaterów Lukea
Skywalkera i ksiê¿niczki Leii.

By³ to ostatni, jak do tej pory, wspólny
film Luca Bessona i Jeana Reno, który
zacz¹³ ostatnio grywaæ w amerykañskich
produkcjach. Ale zanim zobaczyli�my go
w komedii Francuski poca³unek, czy
ostatnio w Godzilli, zagra³ w ostatnim
filmie Michelangela Antionioniego Po
tamtej stronie chmur. Teraz zapowiada siê
jednak na to, ¿e bêdziemy go ogl¹daæ
g³ównie w hollywoodzkich superpro-
dukcjach. Chyba, ¿e wszystkich nas
jeszcze zaskoczy. W Leonie zawodowcu
wspaniale zagra³ równie¿ brytyjski aktor
Gary Oldman, który pojawi³ siê równie¿
w kolejnym filmie Bessona, Pi¹tym ele-
mencie. Czy¿by mia³ zaj¹æ miejsce Jeana
Reno? Ostatnio Gary  Oldman zadebiu-
towa³ jako re¿yser filmem z w¹tkami
autobiograficznymi pt. Nic doustnie. Film
ten zrobi³ za bardzo ma³e pieni¹dze jakie
zosta³y po krêceniu Pi¹tego elementu, a
Luc Besson by³ producentem tego projek-
tu. Pi¹ty element to spe³nienie marzenia
ma³ego ch³opca jakim kiedy� by³ Luc
Besson, choæ niektórzy zarzucaj¹ mu, ¿e
nigdy nie wydoro�la³. Jako 17-latek Luc
napisa³ opowiadanie, które teraz po lat-
ach, poprawione i ulepszone, móg³ wresz-
cie sfilmowaæ. Jest to malownicza histo-
ria science- fiction pouczaj¹ca o podsta-
wowych warto�ciach w ¿yciu. W tym
filmie, obok Brucea Willisa, w roli
ksiêdza wyst¹pi³ brytyjski aktor Ian Holm
znany m.in. z takich filmów jak:

Rydwany ognia, Hamlet (z Melem
Gibsonem), Henryk V (w re¿.
Kenetha Branagha), Szaleñstwo
króla Jerzego czy Greystoke.
Legenda Tarzana, w³adcy ma³p (z
Christopherem Lambertem). W
ma³ej rólce pojawi³ siê tam równie¿
Luke Perry znany g³ównie z serialu
Beverly Hills 90210, który ostatnio
porzuci³. Chris Tucker po �wietnie
zagranej roli Rudyyego pojawi³ siê
w komedyjce Kasa mowa i na razie
s³uch o nim zagin¹. W roli g³ównej
wyst¹pi³a modelka rosyjskiego
pochodzenia Milla Jovovich, która
zajê³a teraz miejsce Anne Parillaud
u boku Luca Bessona. Milla zadebi-
utowa³a kiedy� epizodem w
Balandze uczniowskiej, a wkrótce
bêdziemy mogli j¹ zobaczyæ w
najnowszym filmie Spikea Lee Gra
o honor.

Pisz¹c o filmach Luca Bessona nie
sposób nie wspomnieæ o Ericu
Sierra, który skomponowa³
wspania³¹ muzykê do jego filmów.
To tak jakby pisaæ o twórczo�ci
Kie�lowskiego nie wspomniawszy
przy tym ani s³owem o Zbigniewie
Preisnerze. Muzyka w filmach
Bessona odgrywa bardzo wa¿n¹
rolê. Mo¿emy to zauwa¿yæ ju¿ w
Wielkim b³êkicie, gdzie podwodne
d�wiêki nasuwaj¹ skojarzenia z
odg³osami wydawanymi przez
delfiny. W Subway i Nikicie muzy-
ka ta jest bardziej ¿ywa i wspó³czes-
na. To samo dotyczy filmów Leon
zawodowiec i Pi¹ty element. W
ka¿dym z tych filmów jest te¿ jeden
przebój, który nucimy po wyj�ciu z
kina. Lady in blue z Wielkiego
b³êkitu, It`s all a mystery z Subway,
This is your time z Nikity, czy ariê
divy z Pi¹tego elementu. Jedyny
wyj¹tek stanowi Leon zawodowiec,
na koniec którego s³yszymy
piosenkê Stinga Shape of my heart,
wykorzystan¹ równie¿ przez pol-
skiego re¿ysera Yurka Bogayewicza
w filmie Trzy serca.

Na koniec chcê jeszcze zwróciæ
wasz¹ uwagê na pocz¹tek ka¿dego
filmu Luca Bessona. Za ka¿dym
razem lecimy w zawrotnym tempie
wraz z kamer¹, która jest najpierw
skierowana w dó³, by pó�niej pod-
nie�æ g³owê i obj¹æ szerszym
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planem miejsce akcji. W Wielkim b³êki-
cie jest to ocean, w Subway korytarze
metra, w Nikicie brudna ulica, w Leonie
zawodowcu Manhattanu z lotu ptaka, a w
Pi¹tym elemencie kosmiczny szlak.

Za miesi¹c prze�ledzimy losy francuskich
aktorów, którzy czêsto wystêpuj¹ w
zagranicznych filmach. Pojawiaj¹ siê nie
tylko w amerykañskich super produkc-
jach, ale równie¿ u polskich re¿yserów i
w kinie europejskim. Kolejny odcinek
Nowego Kina Francuskiego pod tytu³em
Po tamtej stronie chmur ju¿ w nastêpnym
numerze The Valetz Magazine :)

Filmografia:

1. Rydwany ognia (The chariotts of fire) 81;
wyst. Ian Holm

2. Ostatnia bitwa (Le dernier combat) 83; re¿.
Luc Besson, wyst. Jean Reno

3. Subway 85; re¿. Luc Besson, wyst.
Christopher Lambert, Isabelle Adjani, Richard
Bohringer, Jean-Hugues Anglande, Jean
Reno(104 min.)

4. Wielki b³êkit (Le grand bleu) 88; re¿. Luc
Besson, wyst. Jean-Marc Barr, Rosanna
Arquette, Jean Reno (119 min.)

5. Henryk V (Henry V) 89; re¿. Keneth
Branagh, wyst. Ian Holm

6. Hamlet 90; re¿ Franco Zeffirelli, wyst. Ian
Holm

7. Nikita 90; re¿. Luc Besson, wyst. Anne
Parillaud, Jean-Hugues Anglande, Tchéky
Karyo, Jeanne Moreau, Jean Reno (117 min.)

8. Atlantis 91; re¿. Luc Besson (72 min.)

9. Uczniowska balanga 93 ; re¿. Richard
Linklater, wyst. Jason London, Joey Lauren
Adams, Milla Jovovich (104 min.)

10. Ulubiony syn (Le fils préféré) 94; re¿
Nicole Garcia, wyst. Gérard Lanvin, Bernard
Giraudeau, Jean-Marc Barr (102 min.)

11. Fa³szerze (Les faussaires) 94; re¿ Frédéric
Blum, wyst. Gérard Jugnot, Jean-Marc Barr,

Viktor Lazlo (90 min.)

12. Królowa Margot (La reine Margot) 94, re¿.
Patrice Chéreau, wyst. Isabelle Adjani, Daniel
Auteil, Jean-Hugues Anglande, Vincent Perez.

13. Leon zawodowiec (Leon) 94; re¿. Luc
Besson, wyst. Jean Reno, Gary Oldman,
Nathalie Portman, Danny Aiello (110 min.)

14. Greystoke. Legenda Tarzana, w³adcy ma³p
94; re¿. Hugh Hudson, wyst. Christopher
Lambert, Ian Holm

15. Po tamtej stronie chmur (Par dela les
nuages) 95; re¿ Michelangelo Antonioni, wyst.
Fanny Ardant, John Malkovich, Chiara Caselli,
Vincent Perez, Sophie Marceau, Iréne Jacob,
Peter Weller, Ines Sastre, Jean Reno, Marcello
Mastroianni, Jeanne Moreau (115 min.)

16. Francuski poca³unek (French kiss) 95; re¿
Lawrence Kasdan, wyst. Meg Ryan, Kevin
Kline, Jean Reno (111 min.)

17. Szaleñstwo króla Jerzego 95; wyst. Ian
Holm

18. D¿uma (The pest) 95; re¿. Luis Puenzo,
wyst. William Hurt, Raul Julia, Jean-Marc Barr,
Sandrine Bonnaire.

19. Diabolique 96, re¿. Jeremiah Chechik, wyst.
Isabelle Adjani, Sharon Stone.

20. Prze³amuj¹c fale (Breaking the waves) 96,
re¿ Lars Von Trier, wyst. Emily Watson, Stellan
Skarsgord, Jean-
Marc Barr.

21. Pi¹ty ele-
ment (Le
cinquieme ele-
ment) 96; re¿.
Luc Besson,
wyst. Bruce
Willis, Gary
Oldman, Ian
Holm, Milla
Jovovich, Chris
Tucker (126
min.)

22. Mi³o�æ jak
n a r k o t y k
(Addicted to

love) 97; re¿. Griffin Dunne, wyst. Meg Ryan,
Matthew Broderick, Kelly Preston, Tchéky
Karyo.

23. Doberman (Le Doberman) 97; re¿. Jan
Kounen, wyst. Vincent Cassel, Monica
Bellucci, Tchéky Karyo (103 min.)

24. Nic doustnie (Nil by mouth) 97; re¿ Gary
Oldman, wyst. Ray Winstone, Kathy Burke
(128 min.)

25. Paparazzi 97; re¿. Alain Berberian, wyst.
Patrick Timsit, Vincent Lindon, Catherine Frot,
Isabelle Gelinas, Elise Tielrooy, Nathalie Baye
oraz graj¹cy samych siebie: Isabelle Adjani,
Johnny Halliday i Carla Bruni (104 min.)

26. Obiad g³upców (Le diner de coins) 98; re¿.
wyst. Vincent Lindon,

27. Godzilla 98; re¿. Roland Emmerich, wyst.
Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo,
Hank Azaria (139 min.)

28. Cz³owiek w ¿elaznej masce (The Man in the
Iron Mask) 98; re¿. Randall Wallace, wyst.
Leonardo DiCaprio, Gabriel Byrne, John
Malkovich, Gerard Depardieu, Jeremy Irons,
Anne Parillaud (132 min.)

29. Gra o honor (He got game) 98; re¿ Spike
Lee, wyst. Denzel Washington, Ray Allen,
Milla Jovovich (134 min.)

Anna Draniewicz
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Spod przymru¿onych powiek obserwowa³ jej prze-
budzenie. Siedz¹c w fotelu przysuniêtym w pobli¿e
kanapy, z wyci¹gniêtymi przed siebie nogami, d³oñmi
splecionymi na wij¹cym siê z g³odu ¿o³¹dku, móg³
ch³on¹æ najdrobniejsze oznaki jej wydobywania siê z
objêæ snu. Przyczajony, niczym kot obserwuj¹cy sw¹
przysz³¹ zdobycz, wpatrzony, niczym astronom urzec-
zony jakim� niebywa³ym zjawiskiem, efemerycznym,
gotowym ju¿ za moment rozp³yn¹æ siê w nico�æ.
Wiêcej by³o w nim z owego astronoma; podziwia³, a nie
polowa³. Ale zmru¿one oczy nadawa³y mu wygl¹d
gro�nego drapie¿cy czyhaj¹cego na sw¹ ofiarê, dr¿enie
powiek stawa³o siê powoli bolesne i mêcz¹ce. Jednak w
obliczu tego, co widzia³ by³a to sprawa drugorzêdna.
Uwagê dziewczyny równie¿ zaprz¹ta³o co innego.

Tu¿ po szybkim rozwarciu powiek, nieco nerwowym i
gwa³townym - niewykluczone, ¿e powodem prze-
budzenia dziewczyny by³ nieprzyjemny sen -
zatrzepota³a nimi kilka razy, a kiedy ostatecznie
otworzy³a szeroko oczy, ich wielko�æ i kolor
oszo³omi³y Emila. Zaczerpn¹³ g³êbiej powietrze
staraj¹c siê nadaæ tej czynno�ci charakterystyczny,
senny przebieg. Tymczasem dziewczyna rozgl¹da³a siê
po pokoju i, to niewiarygodne, ale z ka¿dym ruchem jej
g³owy, ka¿dym spojrzeniem w kolejny obszar
pomieszczenia, jej oczy stawa³y siê jeszcze wiêksze.
Pe³ne zdumienia przebiega³y fragmenty otaczaj¹cej je
rzeczywisto�ci, absorbowa³y j¹, przyswaja³y. Cia³o
dziewczyny zdawa³o siê wci¹¿ nale¿eæ do snu, jedynie
oczy przebudzone skutecznie absurdalno�ci¹ otoczenia
i spontaniczne, nieco chaotyczne ruchy g³owy �wiad-
czy³y o czym� innym.

Up³ynê³a d³u¿sza chwila, wype³niona cisz¹,
niedowierzaj¹cymi spojrzeniami dziewczyny i naras-
taj¹cym bólem miê�ni powiek Emila, zanim zdecy-
dowa³a siê w namacalny sposób przekonaæ o autenty-
czno�ci wizualnego zjawiska. Wolno usiad³a na
kanapie, zsuwaj¹c z siebie koc na bok i delikatnie staw-
iaj¹c stopy na wy�cie³aj¹cym deski pod³ogi dywanie.
Jeszcze przez moment tkwi³a nieruchomo, wsparta
wyprostowanymi, rozstawionymi po obu stronach cia³a
rêkami, jakby w ten sposób powstrzyma³a je przed
naporem jakiej� niewidzialnej si³y. Potem podnios³a siê,
ostro¿nie, wrêcz nienaturalnie wolno, ale p³ynnie i
rozchybotanymi, niezdecydowanymi, cichymi krokami
dotar³a do pierwszych kwiatów. Nie siêgnê³a po nie
natychmiast. Byæ mo¿e wci¹¿ niedowierza³a swemu
zmys³owi wzroku, byæ mo¿e pow¹tpiewa³a równie¿ w
swój wêch - w rozp³ywaj¹cym siê w powietrzu
wymieszanym zapachu kwiatów bezapelacyjnie domi-
nowa³a woñ lilii. Patrzy³a na bia³¹ ró¿ê w milczeniu,
trzymaj¹c rêce swobodnie wzd³u¿ tu³owia, w lekkim
rozkroku, zabawnie przechylaj¹c co chwilê g³owê,
jakby ogl¹da³a kwiat z ró¿nych stron, jakby chcia³a
przekonaæ siê, ¿e to, co widzi, nie jest p³ask¹ projekcj¹
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jej wyobra¿eñ, ¿e ma g³êbiê, trzeci wymiar.

Nagle, zupe³nie gwa³townie, uklêk³a, a kiedy jej g³owa
znalaz³a siê na wysoko�ci g³ówki ró¿y, posmakowa³a jej,
przybli¿ywszy powoli, z namaszczeniem usta do jej
bia³ych p³atków i delikatnie muskaj¹c je swym jêzykiem.
Przymknê³a oczy. Mog³o siê wydawaæ, ¿e oto z b³ogo�ci¹
poddaje siê pieszczotliwym poca³unkom namiêtnego
kochanka.

Emil poruszy³ siê w fotelu. To, co obserwowa³ stanowczo
wykracza³o daleko poza granice jego do�wiadczenia, poza
sposób pojmowania i racjonalno�æ, do jakiej przywyk³.
By³ �wiadkiem jakiego� unikalnego rytua³u, ceremonii,
której znaczenia nie móg³ siê doszukaæ. Zafascynowany,
pieczo³owicie sk³ada³ w swych magazynach pamiêci
ka¿dy gest dziewczyny, ka¿dy przyjêty wyraz twarzy,
ka¿d¹ jedn¹ liniê u³o¿enia ust. Czu³, ¿e tymi ukradkowymi
spojrzeniami pozbawia tê nieznajom¹ dziewczynê jej
w³asnych tajemnic, ¿e jest intruzem w jej w³asnym
�wiecie. Nie mia³ prawa tu byæ.

Tymczasem dziewczyna dosz³a najwyra�niej do innego
wniosku. Otworzy³a oczy, obrzuci³a spojrzeniem raz
jeszcze wszystkie znajduj¹ce siê w pokoju kwiaty i nie
patrz¹c na Emila podesz³a �mia³o do zajmowanego przez
niego fotela. Wspar³a siê rêkami na oparciach i pochyli-
wszy sylwetkê spojrza³a wprost w jego dr¿¹ce ze
zmêczenia oczy.

- Napijesz siê ze mn¹ kawy, podgl¹daczu?

I u�miechnê³a siê.

***

Najwyra�niej nie umia³a k³amaæ. Lub te¿ nie chcia³a.

- Na studiach pozna³am ch³opaka. By³ mi³y i dobry dla
mnie. A ja, jako dziewczyna z prowincji - u�miechnê³a siê
do wspomnieñ - potrzebowa³am opiekuna. By³am kom-
pletnie sama. Dziesi¹tki kilometrów od miejsca, gdzie siê
wychowa³am. Nie zna³am tu nikogo, ka¿de miejsce
napawa³o mnie lêkiem. By³o obce, nieprzyjemne, zimne.
Przy nim te same miejsca stawa³y siê odrobinê bli¿sze,
bardziej przyjazne i cieplejsze...

W zasadzie mówi³a sama z siebie. Emil nie musia³ mówiæ
zbyt wiele; spe³nia³ rolê powiernika uwa¿nie ws³uchuj¹c
siê w ka¿de s³owo dziewczyny wypowiedziane od momen-
tu, gdy zaproponowa³a mu kawê. Teraz umia³ ju¿ przyznaæ
siê przed samym sob¹, ¿e pocz¹tkowo ma³o interesowa³a
go tre�æ; intrygowa³a go barwa jej g³osu, intonacja uwalni-
anych z siebie - bo takie odnosi³ wra¿enie - d³ugo skry-
wanych my�li, spostrze¿eñ, wspomnieñ. Opamiêtanie
przysz³o dopiero wraz z jej powrotem ze spaceru z ma³¹,
kiedy to od�wie¿ony ch³odn¹ k¹piel¹ umys³ Emila by³
zdolny ³¹czyæ us³yszane s³owa i zdania w zwarte, tre�ciwe
akapity, tchn¹ce osobowo�ci¹ i indywidualn¹ percepcj¹
doznañ.

- ... I tak w³a�nie przysz³a na �wiat ma³a. On znikn¹³ w
mym ¿yciu niezmiernie szybko w stosunku do tempa, w
jakim w nie wkracza³. Czy wiesz, ¿e nie pamiêtam jego
oczu? Nie wiem ju¿, czy lubi³ chodziæ w d¿insach, czy te¿

wola³ p³ócienne spodnie? Nie pamiêtam, bo... chyba
chcia³am nie pamiêtaæ. Zapomnieæ, oddaliæ siê, zasun¹æ
nieprzezroczyst¹ kotarê na przesz³o�æ. I patrzeæ tylko w to,
co przede mn¹. A raczej przed ma³¹, bo to jej przysz³o�æ
jest dla mnie najwa¿niejsza...

Tylko sporadycznie spogl¹da³a w oczy Emila, chocia¿
bywa³o, ¿e chwyta³ jej spojrzenie prze�lizguj¹ce siê po
jego twarzy, umykaj¹ce nieodwo³alnie gdzie� w bok
zawsze wtedy, kiedy i on podnosi³ na ni¹ wzrok. Bywa³o,
¿e dostrzega³ jeszcze w b³êkicie jej oczu jak¹� rado�æ; choæ
to mo¿e za du¿o powiedziane, w ka¿dym b¹d� razie nie
patrzy³a na niego obojêtnym wzrokiem, pustymi oczami
bez wyrazu. Co� siê w nich kry³o, tajemniczego,
poch³aniaj¹cego jego uwagê i 

my�li, poruszaj¹cego najg³êbsze struny Emila, brzmi¹ce za
ka¿dym razem pe³nym niewiedzy i dezorientacji
d�wiêkiem.

- ... To nie jest takie straszne, jak pisz¹ w tym wszystkich
g³upich pisemkach dla kobiet. Nie chodzi te¿ o ¿aden fem-
inizm albo niezale¿no�æ kobiet. Nic z tych rzeczy. Masz
dla kogo ¿yæ. To tylko to. Powód, który dziêki temu ¿e
jest, jasno wyznacza twoje dzia³ania, okre�la kroki, które
mo¿esz podj¹æ, a z których musisz zrezygnowaæ. Zawsze
idziesz w tê stronê, która nie krzywdzi osoby, dla której
¿yjesz, wybierasz drogê d³ugo siê namy�laj¹c, a kiedy na
ni¹ wstêpujesz, pieczo³owicie odmierzasz pierwsze kroki,
obserwujesz, co siê zmienia, w któr¹ stronê. Je�li tylko co�
jest nie tak, zawracasz czym prêdzej...

Ca³y �wiat Emila skondensowa³ siê do tego jednego
pomieszczania, jasnego pokoju przywodz¹cego na my�l
dziecinne lata spêdzone pod czu³ym wzrokiem rodziców,
bacznych, wci¹¿ obecnych, opiekuñczych, troskliwych.
Nie by³ zdolny pozbyæ siê tego wra¿enia; s³owa dziew-
czyny otula³y go ze wszystkich stron. Kiedy nikne³a mu z
pola widzenia - skryta za przepierzeniem kuchni, czy te¿
dogl¹daj¹ca snu ma³ej - wodospad jej d�wiêcznej obec-
no�ci cich³, ale nigdy nie milk³ zupe³nie. Nie przestawa³a
mówiæ tak, jak on nawet na moment nie ustawa³ w jej
s³uchaniu. Zdawa³o mu siê, ¿e poza wypowiadanymi zda-
niami, zrozumia³¹ modulacj¹ fal powietrza, to
zagêszczaj¹cych siê, to rzedn¹cych, jest co� jeszcze, co�
w³a�nie niedopowiedzianego, nieuchwytnego w
d�wiêkach, ale przyswajalnego w jaki� inny, na wpó³ mag-
iczny sposób, powoduj¹cy, ¿e dziel¹cy ich dystans kurczy
siê do mikroskopijnych odleg³o�ci, sprawiaj¹cy, ¿e
wra¿liwo�æ Emila urasta do rozmiarów mu dot¹d obcych.
Tymczasowo okre�li³ ten objaw lito�ci¹.

- ... Nie pamiêtam wiele z tego, co by³o zanim urodzi³a siê
ma³a. Nie chcia³am i uda³o siê. Nie snujê marzeñ, nie gdy-
bam... ¯yjê, a raczej egzystujê dla ma³ej. Tak, jak w
naturze. To symbioza, wzajemne ofiarowanie sobie ¿ycia,
nadawanie mu sensu i podtrzymywanie. Dziêki temu, ¿e
ma³a jest, ja mam po co ¿yæ. Nie zadajê sobie pytañ, nie
miewam chwil zw¹tpienia, rozterki te¿ s¹ mi zupe³nie
obce. Ja wiem, dlaczego to wszystko robiê. Wiem
dlaczego niemal ka¿dego wieczora okrêcam swoje cia³o
wokó³ ch³odnego dr¹¿ka, dlaczego moja nago�æ mnie nie
krêpuje, dlaczego przyzwalam i tolerujê nachalne spo-
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jrzenia mê¿czyzn, dlaczego poni¿aj¹ce propozycje nie
robi¹ na mnie ¿adnego wra¿enia... Zbywam to wszystko
u�miechem. U�miechem nie powodowanym wyimagi-
nowanym doznawaniem rozkoszy, fizycznego spe³nienia.
To u�miech, jaki go�ci na twarzy b³¹dz¹cego w ciemno�ci-
ach cz³owieka, zdanego tylko na samego siebie, bezsil-
nego, ale tylko do momentu, kiedy w odmêtach kot³uj¹cej
siê czerni nie zab³y�nie �wiate³ko...

Myli³ siê. Wzbudza³a w nim podziw. Fascynacja jej fizy-
czno�ci¹, harmoni¹ ruchu, wreszcie g³osem uskakiwa³a w
nico�æ pod wp³ywem jej hartu, determinacji, po�wiêcenia.

- A dzisiaj?

W³a�nie znika³a za drzwiami od pokoju ma³ej. Przystanê³a
na moment i zamilk³a. Odwróci³a siê do niego i podesz³a
bli¿ej.

- To by³ niew³a�ciwy krok - u�miechnê³a siê szeroko, na
wpó³ prawdziwie, jak oceni³ Emil. - D³ugo siê na niego
decydowa³am, to by³o trudne. Ale zawróci³am. Nie
umia³am. Nie ze wzglêdu na siebie. Ze wzglêdu na ni¹ -
ruszy³a ponownie do pokoju dziecka.

- Kiedy by³em ma³y, chcia³em zostaæ kowbojem -
powiedzia³ po jej powrocie. - Mieæ swojego konia, z
którym rozumia³bym siê doskonale, kapelusz, olstro,
wiecznie otwarty szlak ku przysz³o�ci i zamkniêty wstecz.
Konno nie cofa siê, w przeciwieñstwie do jazdy samocho-
dem. Na koniu czas zawsze p³ynie tylko do przodu, tylko
to, co nadejdzie mo¿e mieæ wp³yw na twoje ¿ycie... Potem
chcia³em byæ kosmonaut¹. To by³o w czasach, kiedy
jeszcze nie mówi³o siê astronauta... Poci¹ga³a mnie w
lotach kosmicznych ucieczka przed czasem, poniek¹d
uwalnianie siê z jego wiêzów. To by³o jeszcze lepsze ni¿
Dziki Zachód. Przybywaj¹c do tego samego miejsca, nie
mia³em w zasadzie szansy spotkaæ tych samych ludzi. W
ten sposób doskonale eliminuje siê pamiêæ zarówno o
dobrych, jak i z³ych chwilach, o ludziach ci przyjaznych i
wrogich. Po co pamiêtaæ, je�li nigdy wiêcej ju¿ siê nie
pojawi¹ w twoim ¿yciu?

- Nie zosta³e� ani kowbojem, ani kosmonaut¹ -

powiedzia³a dolewaj¹c mu kawy.

- W ka¿dym b¹d� razie nie do koñca - u�miechn¹³ siê. -
Zreszt¹ po drodze chcia³em byæ jeszcze fizykiem,
architektem, podró¿nikiem, gitarzyst¹, archeologiem...

Zatrzyma³a fili¿ankê przy samych ustach spogl¹daj¹c mu
w oczy.

- A kim wreszcie zosta³e�? - spyta³a poprzez opary kawy.

Przytrzyma³ jej spojrzenie nadspodziewanie d³ugo.

- Przechodniem. Bezimienn¹ postaci¹, jakich ka¿dego dnia
mija siê dziesi¹tki.

Popatrzy³a jeszcze przez moment w jego twarz, a potem
delikatnie dotknê³a ustami gor¹cego napoju. Przenios³a
spojrzenie na okno, za którym ciemno�æ bruka³y jedynie
w¹t³e snopy �wiate³ latarni, zakotwiczone w tym morzu
mroku bez symetrii, jakiego� przemy�lanego uk³adu, roz-
synchronizowane. Powiód³ wzrokiem za jej spojrzeniem i
ku swemu zdziwieniu natkn¹³ siê w szybie na jej oczy
wpatrzone w jego odbicie. Nie umknê³y w bok, nie znik³y
w pomocnej czerni nocy, trwa³y. Materia³ szk³a nadawa³
temu spojrzeniu jakiej� p³asko�ci, pozbawia³ g³êbi i tre�ci,
ale te¿ utrwala³ je, jak fotograficzna b³ona zatrzymuje
najlepsze, krótkotrwa³e i ulotne chwile.

Emil ba³ siê odwróciæ choæby na moment spojrzenie.
Wydawa³o mu siê, ¿e w pewnej chwili dostrzega, rodz¹cy
siê w k¹cikach ust dziewczyny, u�miech. Zamruga³ moc-
niej. Nie myli³ siê. Rzeczywi�cie u�miecha³a siê do jego
odbicia. A zaraz potem gwa³townie odwróci³a g³owê.

- Zatrzymasz siê u mnie? - spyta³a ju¿ wprost.

Oderwa³ wzrok od szyby i zajrza³ w g³êbie jej b³êkitnych
oczu.

- Alicjo... - pierwszy raz wypowiedzia³ na g³os jej imiê.

- Tak Emil. Wiem.

Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

Artur D³ugosz
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Pewnego grudniowego wieczoru 1994 roku stwierdzi³em,
¿e muszê kupiæ jaki� komiks. Poszed³em wiêc do kiosku.
A tam, wiadomo co. Przejrza³em kilka pozycji od X-
MEN do czego� tam jeszcze. Wtedy to wpad³a mi w oko
ok³adka zimowego BATMANA. Bardzo mi wpad³a.
Mniej kolorów ni¿ zwykle, jako� dziwacznie narysowany
bohater i napis �SANCTUM�.

No to zafundowa³em sobie porcjê tajemnicy. Nie
wiedzia³em jeszcze, co mnie czeka. Dotyczy to pierwszej
historii numeru 12/94 Batmana, owego �Sanctum�.
Opowie�æ inna ni¿ wszystkie, które dotychczas przeczy-
ta³em. Zapewne wiêkszo�æ ludzi maniakalnie pod-
chodz¹ca do komiksów zna ten epizod z ¿ycia Bruce�a
Wayne�a. Nie bêdê go tu opisywa³. Do�æ powiedzieæ, ¿e
dzie³ko to spowodowa³o, ¿e od tej pory nie zadawalam
sie byle czym. Autora znacie wszyscy. To Michael
Mignola.

Jego kreska, prosta niby, tworz¹ca nieskomplikowane
formy, ma du¿¹ si³ê oddzia³ywania na widza. W po³¹cze-
niu z dobrym kolorem jest to wrêcz uzale¿niaj¹ce. Kolory
w³a�nie s¹ tutaj równie¿ proste. Daleko w komiksach
Mignoli od feerii barw z typowych amerykañskich
komiksów. Równie¿ efekty dzia³alno�ci separatora
kolorów s¹ delikatne. Kolory s¹ zimne, przez co wzmoc-

niona jest znakomicie mroczno�æ komiksów. Jedna barwa
za to szczególnie zwraca na siebie uwagê. Jest ciep³a.
Gor¹ca. To czerwieñ skóry Hellboy�a, chyba najwiêk-
szego osi¹gniêcia Mignoli. Kto zna pierwsze historie z
przygodami tego go�cia wie, ¿e scenariusz do nich
napisa³ sam JOHN BYRNE. To w jego autorskim komik-
sie NEXT MEN nr 21 pojawi³ siê po raz pierwszy nasz
czerwonoskóry. Tak siê pojawi³ w naszej rzeczywisto�ci.
A w tej komiksowej opowie�æ o jego narodzinach zaw-
iera DARK HORSE PRESENTS nr 100 p.2. Jest to
czarno-bia³a historia, w której Hellboy (obecnie agent
organizacji badaj¹cej zjawiska paranormalne) odkrywa
przed nami mroczn¹ tajemnicê swego pochodzenia w
formie listu do przyjaciela ABRAHAMA SAPIENA,
równie¿ agenta powy¿szej organizacji. Otó¿ Hellboy
pojawi³ siê na Ziemi 23.12.1944 roku w wyniku nieu-
danego eksperymentu nazistów próbuj¹cych wywo³aæ na
naszej planecie RAGNAROK - nordyck¹ wersjê koñca
�wiata. Sama historia o tym nie opowiada. Jest to jednak
wa¿ne. Hellboy bowiem nie jest wytworem nazistów.
Próbowali oni pozyskaæ energiê do wywo³ania Ragnarok,
ale im siê to nie uda³o. Wtedy to z wnêtrza Ziemi wydos-
ta³a siê energia piekielna. Po wszystkim, na miejscu
wypadku zosta³ ma³y czerwonoskóry ch³opiec z odciêty-
mi rogami. W komiksie z DHP #100 Hellboy trafia do
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zrujnowanego ko�cio³a przeczuwaj¹c, ¿e ma on zwi¹zek z
jego pochodzeniem. Tam pokazuj¹ siê zjawy. To niby sen,
niby rzeczywiste wydarzenie. Jego matk¹ by³a kobieta, która
zawar³a pakt z diab³em. Gdy diabe³ przybywa po ni¹, jej
dzieci (ksi¹dz i zakonnica) próbuj¹ jej broniæ. Ale
bezskutecznie. Diabe³ zabra³ kobietê do piek³a, gdzie mia³a
urodziæ jego syna.

A wiêc Hellboy to pó³-cz³owiek, pó³-diabe³. Jednak mimo
swej piekielnej formy zewnêtrznej jest zdecydowanie ludzki
i chyba najbardziej sympatyczny spo�ród wspó³bohaterów
tych komiksów.

Tym mnie zaskoczy³. Nie jest równie¿ pozbawiony swois-
tego poczucia humoru, w czym zachowuje siê bardzo
�amerykañsko�. To jednak nie razi, bo z drugiej strony jest
wra¿liwy i czu³y dla tych, którym pomaga. U¿ywa czêsto si³y
wobec potworów mieszkaj¹cych tu i ówdzie na �wiecie. Tu
w³a�nie zdarza mu siê po¿artowaæ.

Jestem ciekaw, w g³êbi jego duszy tkwi jaka� czê�æ diab³a,
która da o sobie kiedy� znaæ. Jako agent organizacji do bada-
nia i zwalczania zjawisk paranormalnych oczyszcza Ziemiê z
ró¿nych paskudztw: demonów, wilko³aków i innych z³ych
duchów. Czasami bywa kuszony. Tak na przyk³ad grecka
bogini HEKATE wmawia mu, ¿e jest mitycznym smokiem,
którego pojawienie siê na Ziemi obwieszcza nadej�cie
Ragnarok. Ta nordycka wersja koñca �wiata jest tematem
obu miniserii: SEED OF DESTRUCTION i WAKE THE
DEVIL. Hellboy walczy w nich ze z³ym RASPUTINEM (t¹
sam¹ historyczn¹ postaci¹, która zamiesza³a na dworze
carów) i z nazistowsk¹ organizacj¹ próbuj¹c¹ wywo³aæ erê
Ragnarok.

Ci, którzy lubi¹ nieco okultystyczne komiksy, ci, którzy
znaj¹ Hellboy�a, wreszcie ci, którym przejad³ siê SPAWN,
wiedz¹ (lub dopiero siê o tym przekonaj¹ - do czego gor¹co
zachêcam), ¿e Hellboy to typ bohatera, który nigdy siê nie
znudzi czytelnikowi. Nawet mordobicie jest tu inne i
naprawdê niesamowite, dziêki rysunkom Mignoli, jak i dziê-
ki kolorystom (JAMES SINCLAIR, MATTHEW
HOLLINGSWORTH, DAVE STEWART).

Kto zna Sanctum, znajdzie tutaj równie dobre dialogi,
zarówno tak niesamowite, jak rozmowa Batmana z DROOD-
EM, jak i zupe³nie inne - z odrobin¹ humoru, co nadaje
pewn¹ lekko�æ tym historiom. Sanctum, je�li kto� chcia³by
porównania, jest przyt³aczaj¹ce mroczn¹ atmosfer¹.
Wspomniane postacie - Hekate, Rasputin, pojêcie Ragnarok
- wskazuj¹ na zainteresowania autora histori¹, mitologi¹ i
folklorem. Szczególnie ujawnia siê to w kilku opowie�ciach
rozgrywaj¹cych siê miêdzy wspomnianymi miniseriami.

Tak na przyk³ad, Hellboy rozprawia siê z Bab¹ Jag¹ (THE
BABA YAGA), ratuje dziecko porwane przez kar³y
zamieszkuj¹ce Irlandiê (THE CORPSE), czy walczy z
wilko³akiem (WOLVES OF SAINT AUGUST). S¹ to prz-
eróbki legend znanych w Irlandii, Anglii czy Rosji (The Baba
Yaga).

Polecam wiêc Hellboy�a wszystkim spragnionym dobrego
komiksu. Z przykro�ci¹ trzeba stwierdziæ, ¿e to drogi interes,
ale je�li jeste� maniakiem - trudno, choæ burczy w ¿o³¹dku,
krwawi¹ chore dzi¹s³a i niedowidzisz, czytasz do poduszki
cudowne opowie�ci. Tyle ¿artów.

Na koniec wypada wymieniæ wszystkie tytu³y z udzia³em
naszego bohatera. Tu zwracam siê do drogich czytelników
powy¿szych s³ów. Je�li kto zna jaki� tytu³ tutaj nie
wymieniony, bardzo proszê o kontakt w celu uzupe³nienia
poni¿szej listy.

1.Next Men #21(�FAITH�trade paperback-1995)

2.Seed of Destruction 1-4/1994,(signed hardcover,tpb tak¿e)

3.Dark Horse Presents #88-91(The Wolves of Saint August)

4.The Corpse and The Iron Shoes(one-shot,1995)

5.Dark Horse Presents #100 p.2/1995(The Chained Coffin)

6.Wake the Devil 1-5/1996(tpb tak¿e)

7.The Wolves of Saint August - w jednym albumie

8.Almost Colossus 1-2/1997

9.Christmas Special 1997(historie Mignoli,Gary�ego
Gianni�ego i Steve�a Purcella

10.The Lost Army(Mignola-rys.,Christopher Golden-
scen.,200 str.,B&W)

11.Hellboy Jr

12.The Savage Dragon #34-35

13.Ghost/Hellboy 1-2

14.Abe Sapien(�Drums of the Dead�)

15.The Chained Coffin and Others 1998(tpb-kolekcja: 3,4,5 -
w kolorze,8,9-tylko historia Mignoli,oraz �The Baba Yaga�)

Jako, ¿e Mignola nie ograniczy³ siê tylko do tworzenia
komiksów o Hellboy�u, podajê tak¿e tytu³y innych jego
dzie³. Tutaj równie¿ proszê o wspó³pracê fanów Mignoli -
zdajê sobie sprawê, ¿e poni¿sza lista mo¿e byæ nawet ra¿¹co
niepe³na.

1.Dracula

2.Corum(wg powie�ci M.Moorcooka, wydanej u nas)

3.Batman �Sanctum�

4.Batman �Gotham by Gaslight��

5.Aliens �Salvation�

6.Wolverine �The Jungle Adventure�

7.Ironwolf �Fires of The Revolution�

8.Zombieworld �Champion of The Worms�

9.Zombieworld �Home for The Holidays� - nie jestem
pewien, czy to te¿ rysowa³ Mignola.

Adam Krupa
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Niezbyt dobrze pamiêtam, sk¹d siê tu
wzi¹³em, mieszkam tu sam i od
zawsze. Ju¿ od dawna nie liczê czasu
miar¹ up³ywaj¹cych lat, mój zegar
wskazuje dwunast¹ (pó³noc, po³udnie,
nowy dzieñ, nowy rok), gdy zaczyna
siê przedwio�nie. Ka¿dy inaczej
uporz¹dkowany podzia³ zdarzeñ traci
sens. Wychodzê wtedy na próg
mojego domu (mieszkaæ na parterze,
to trochê jakby mieszkaæ na wsi),
zapalam papierosa, zapalam jednego
za drugim i czujê coraz przyjem-
niejsze zamroczenie pierwszym
rze�kim s³oñcem, choæ jeszcze mocno
marzn¹ stopy i grabiej¹ rêce. Ca³¹
wiosnê i wczesne lato spêdzam
podobnie, jednak mrowienie cia³a
powoli s³abnie wraz ze wzrastaj¹c¹
temperatur¹, z coraz bardziej natar-
czywymi podmuchami przysz³ych
upa³ów, które wysusz¹ moje �luzów-
ki. Gdy zegar ustala siê na sze�æ
godzin przed dwunast¹, chowam siê
do mojego pokoju, który inni nazy-
waj¹ moim domem. Gdyby� pomimo
to chcia³a mnie kiedy� poznaæ,
mog³aby� zacz¹æ od obserwacji mojej
ulicy, mojego okna. Nie �miej siê (to
trochê obrazoburcze pos¹dzaæ ciê o
u�miech, tê, która nie istniejesz, tê,
która jeste� moim marzeniem, tê,
która, bojê siê powiedzieæ, jeste� ide¹
mojego ¿ycia), nie �miej siê: ka¿da,
nawet najbardziej nielubiana kon-
stelacja przedmiotów wokó³ nas
krêpuje nas swoimi niewidzialnymi
sid³ami. Nasze miejsce tutaj to
pu³apka, w któr¹ wpadamy bezwied-
nie, ale wytrale i z upodobaniem. Nie
�miej siê, je�li to dla mnie takie
prawdziwe, nie mo¿e ciê to �mieszyæ
(nie tak¹ ciê sobie wyobra¿am, czy
mo¿e jednak co� udajê przed samym
sob¹, mo¿e roz�mieszy³o ciê to, ¿e
gdzie� to musia³em przeczytaæ, co, ty
te¿ o tym czyta³a�?).

Zacznijmy od parapetu, rozpoznasz
go od razu. Pogodzeni ze swoj¹
samotno�ci¹, je�li nawet nie jest z
wyboru (czy mo¿e byæ jaka� inna?),
ze swoim niekoñcz¹cym siê oczeki-
waniem, wybieraj¹ parapet taki jak
mój, bez ro�lin doniczkowych,
bajkowego kota, pude³ka z klockami
dziecka, bez ksi¹¿ek, które podobno

nie mieszcz¹ siê ju¿ nigdzie indziej
(widzia³em te¿ takich, którzy stawiaj¹
na nim telefon). Mój parapet jest
pusty, co nie znaczy, ¿e nie ma na nim
kurzu: to podobno niedobre, bo
alergiê odziedziczy³em wraz z matk¹.

Je�li chcesz, ale tylko je�li na pewno,
mo¿emy teraz zajrzeæ g³êbiej przez
moje okno, nie przeszkodz¹ ci
zas³ony, bo ich nie ma. Czy nie
przeszkadza ci, ¿e szyby ostatni raz
umy³a jeszcze przed �mierci¹ moja
matka? Chcia³bym to uszanowaæ. To
zaklejone ta�m¹ pêkniêcie jest od
wczoraj, nadal jednak nic nie mogê
zrobiæ, bo ta brudna szyba to moja

jedyna pami¹tka po matce, sama te¿
widzisz, ¿e pomimo ca³ego obrzy-
dzenia nie³atwo by³oby mi siê zgodz-
iæ na opuszczenie tego miejsca.
Wszystko inne ju¿ kiedy� po jej
�mierci tu czy�ci³em. Tak naprawdê
ona odesz³a jednak tej nocy ostate-
cznie, na zawsze, zrz¹dzeniem losu,
bo wiatr nieprzypadkowo wybiera
moje okno spo�ród tysi¹ca innych.
Wezwê szklarza.

Je�li nie och³onê³a� jeszcze z pier-
wszej poznawczej ciekawo�ci,
mo¿emy poruszyæ siê o krok do przo-
du, przesuwaæ siê po wszystkich

�cianach, suficie i pod³odze. Punkt
zaczepienia oczu pierwszy: pod³oga
jest naga, zupe³nie: prosty, nie pas-
towany i nie lakierowany parkiet.
Choæ wyobra¿am sobie, ¿e im pro�-
ciej idzie mi opowiadanie ci tego
wszystkiego, tym bardziej to dla
ciebie staje siê nu¿¹ce, monotonne.
Je�li jeste� sob¹, je�li ty to naprawdê
ty, przez to wszystko jednak musisz
przej�æ a¿ do pointy, która, je�li jest,
to i tak nie wiem, czy na samym
koñcu. Mam nadziejê, ¿e te wtrêty,
choæ te¿ nie obra¿ê siê za to, zawi³e,
uprzyjemni¹ ci jako� tê wêdrówkê.

Najbardziej, przyznaj siê, przynajm-
niej na pocz¹tku, dra¿ni³o ciê to, ¿e
czego� najwa¿niejszego doszukujê siê
w rzeczach prostych, ¿e za ca³y swój
�wiat mam (punkty zaczepienia oczu
nastêpne:), mam ten stó³, do którego
pasuje w dodatku tylko jedno krzes³o,
ty usi¹dziesz na fotelu, przepraszam,
¿e taki zniszczony. Do tego �wiata
szukam te¿ jak najprostszych s³ów,
nie boj¹c siê ich powtórzeñ, bo to
oznacza tylko, ¿e i tak w nim, no
w³a�nie, w tym �wiecie, s¹. Z tymi
prostymi s³owami (znów bez powodu
ganisz powtórzenie) mam jednak
pewien problem: wszystkie po chwili
staj¹ siê swoimi metaforami. Pusty
parapet zamienia w studium samot-
no�ci, w brudnej szybie ¿yje matka,
jest jeszcze ró¿a, symbol, który z
ka¿d¹ chwil¹ traci na znaczeniu. Taki
obrazek: widzê ró¿ê, kwiat, dajmy na
to ró¿ê, kwiat czerwony, rodzina
�rose�, p³atki olejkodajne, mszyce
najlepiej zwalczaæ skrapiaj¹c ciep³ym
mlekiem, wtedy odchodz¹, bez straty.
Ró¿a rozkwit³a tego ranka, nachylam
siê, ¿eby lepiej dojrzeæ kropelkê rosy,
ale tak szybko znika i w za³omach
p³atków przeczuwam przekwitanie.
Bojê siê spojrzeæ w twoje oczy, by nie
dojrzeæ nadchodz¹cej w nich staro�ci,
bojê siê zbli¿yæ do ciebie, wiedz¹c, ¿e
kiedy� odejdê, naprawdê nie jestem
pewien, czy chcia³bym ciê poznaæ.

Od dawna, od jak dawna ¿yjê tak
bezkarnie nic nie robi¹c?
Próbowa³em, u tapicera czelad-
nikowa³em cztery dni, cztery przed-
wio�nia, cztery lata, cztery ¿ycia. Po
dwóch dniach przesta³em byæ
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uczniem, po siedmiu móg³bym przes-
taæ byæ czeladnikiem. Powiedzia³em
mu, pan odró¿nia na pewno wiêcej
kolorów ode mnie, w jakim kolorze
dzi� robimy? Ale kolory by³y takie,
jakie przysz³y, jakie zawsze przy-
chodz¹: to jest �liwka, to br¹z, to sele-
dyn, a to jest ¿ó³ty. Jak to ¿ó³ty?
Tamten jest z³oty, ten tylko mieni siê
metalicznie, a ten to kolor kurzego
¿ó³tka, skryty pomarañczowy.
Przyszed³em tu z zaciekawieniem:
pierwsza praca w od dzieciñstwa
tajemniczym �zak³adzie tapicerskim -
us³ugi dla ludno�ci� (zna³em ju¿
wtedy znaczenie etykietki, rok za rok-
iem jedno s³owo). Wielki ba³agan i
kurz, nawet wydeptany próg, wysoki
stopieñ, który dzieli³ pracowniê mis-
trza i moj¹ (klientów przyjmowali�my
tak¿e u mnie), wydawa³ siê zakurzony
do ostatniej ruchliwej drzazgi.
Wielkie spiêtrzenie niewykoñc-
zonych, zapomnianych od lat mebli i
¿adnego nie chcia³bym mieæ, ale prze-
cie¿ mia³em, fotel. Ze zdziwieniem
my�lê o sobie, ¿e nie nauczy³em siê
tam piæ, ale wszystko d³ugo, nawet do
koñca by³o nowe, interesuj¹ce,
sprawno�ci tylko w rêkach brak mi
by³o, mo¿e gdybym pi³ to piwo. Ma³o
lat  z pocz¹tku mia³em, wiêc
szuka³em, podawa³em: ig³ê krzyw¹ i
prost¹, i dubelszpica, m³otki, zciski,
harciery. Tylnym wej�ciem
wcisn¹³em siê do nowego �wiata (ten
�wiat mia³ wy³¹cznie tylne wej�cie,
klienci wchodzili od ulicy) pe³nego
nazw uczonych, z którymi oswaja³em
siê z wolna . Na ramê sz³y pasy albo
p³yta, je�li pasy, gramoli³em siê na
antresolê po sprê¿yny, je�li p³yta - po
szlarafiê lub bonel, takie ¿elastwo
wstrêtne, kalecz¹ce, nie do
uwierzenia, ¿e kto� potem usi¹dzie na
czym� takim i powie, ¿e miêkkie, a
przecie¿ powie, bo my mu to
wcze�niej sznurem tapicerskim i jut¹,
i formatk¹, i jeszcze g¹bk¹ albo traw¹
morsk¹, je�li bogaty ekolog, i
suróweczk¹ lnian¹, a na zakoñczenie
materia³em obiciowym, wy�cielemy.

Tak bardzo chcia³em do tej pracy co�
w³asnego wtr¹ciæ, inaczej nie
móg³bym chyba, bo schemat zawsze
by³ podobny i te same gwo�dziki ze

sp³aszczonymi g³ówkami, i szpilki
d³ugie ma³ym ³ebkiem w karo zakoñc-
zone, te same. Ale ci¹gle z my�l¹ o
kim� to robi³em, a z my�l¹ o tobie
przed wszystkimi innymi my�lami.
Nie, na pocz¹tku jeszcze ciê nie by³o.
Por¹czkê sosnow¹ do sofy bejcuj¹c na
mahoñ, duma³em o kim�, kto taki
niepotrzebny mebel do domu zamaw-
ia, czy taki sam z niego dostojnik, jak
to drewno szlachetne i tak pêdzel swój
prowadzi³em, jak bym i to drewno i
tego cz³owieka chcia³ zarazem
wypróbowaæ. W jego cnotê nie
wierz¹c za bardzo i tê sosnê nie do
koñca ukryæ chcia³em. Dla schlud-
nego jegomo�cia z s¹siedztwa,
pokona³em w sobie niechêæ wrodzon¹
do wszystkiego, co elektryczne,
ha³a�liwe i gro�ne, w og³uszaj¹cych
b³yskach pistoletu na kompresor
ka¿d¹ zszywkê mu �lubowa³em, dla
uprzejmego poczêstunku z
papierosów dobrych, mistrz mój
kwitowa³, dla my�li jego pogodnych,
ja wiedzia³em. 

Ale naprawdê artyst¹ by³ mój mistrz -
tapicer. Pan jest artyst¹, mówi³y
trwo¿ne damy (je�li takie siê akurat
zdarzy³y) i pyskate mieszczki. Pan
jest zaka³¹ �wiata, pan mnie gubi,
nawet w moich my�lach tylko szep-
ta³em. Ty spocony idioto w brudnym
podkoszulku, nie widzisz nim ta

jeszcze co� powie, po wydêciu jej
warg, nie widzisz, ¿e tej pani
zamarzy³ siê ber¿er, fotel kar-
mazynowy z miêkkimi bokami i nie w
romby pikowany, lecz w serca. Nie,
nie wi�niowy, idioto, tê nó¿kê widzisz
kokieteryjnie do przodu podstawion¹,
karmazynowy.

Coraz wolniej mi sz³o, to nawet widaæ
po tym, jak ci to opowiadam.
Straci³em pierwsz¹ pewno�æ ruchów.
We wszystkim znajomym na pró¿no
szuka³em czego� nowego i znowu
przedwio�nie, ju¿ ci o tym mówi³em,
zrobiê co� dla siebie, jak to jest, gdy
siê my�li o fotelu dla siebie. To jednak
te¿ nie by³o jeszcze to, zrobiê fotel dla
ciebie i wtedy siê narodzi³a�, nie z
piany morskiej, lecz co� to z piank¹
(tapicersk¹) te¿ wspólnego mia³o. I
wtedy zacz¹³em z tob¹ tê rozmowê.
Ju¿ wcze�niej rozmowy z innymi tak
koñczy³em, a te najwa¿niejsze to sz³y
tylko tak. Mebel powoli do ciebie
tylko pasowaæ zacz¹³ i sta³a� siê
bardziej rzeczywista ni¿ wszystko.
Prawdziw¹ oblubienic¹ zosta³a�, jak
ja oblubieñcem dla matki swojej
by³em i najwiêkszy swój wstyd dla
mnie po�wiêciæ umia³a. Fotel by³ z
odpadków, wkrótce sam mia³ staæ siê
odpadkiem, ale ty coraz bardziej na
zawsze by³a�.
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Fotel by³ skoñczony i odej�æ od
tapicera musia³em, a mistrz mój
jeszcze wcze�niej to poczu³. Ale
zabraæ mi go ze sob¹ pozwoli³ zamiast
dyplomu, bez piecz¹tek, bez
wa¿no�ci. I tak pierwsz¹ cz¹stkê
ciebie u siebie w pokoju mia³em.
Prêdko jednak za nastêpn¹ rozgl¹daæ
siê zacz¹³em, bo choæ twój szkielet
ju¿ ca³y zna³em i ¿y³y (nici rêczne) i
têtnice (nici maszynowe), miê�nie i
ich napiêcia na stawach (pasach) roz-
postarte, twój portret zbyt jednostron-
nym mi siê wydawa³. U zduna bardzo
krótko ciê szuka³em, ale tam nigdy
nie przychodzi³a�, bo to zawód taki
zapomniany i mój piec te¿ jest ju¿
zimnym prze¿ytkiem, odk¹d kalo-
ryfery bezduszne za³o¿yli. Za pêkniê-
tymi kaflami piec duszê skrywa³, ale
zburzyæ go trzeba, bo miejsce zajmu-
je, ty to przede mn¹ wiedzia³a�. I
potem jeszcze trochê próbowa³em, a
ostatecznie to ju¿ nawet nie
próbowa³em próbowaæ, gdy w swoim
domu ca³¹ ciê odnalaz³em.

W trójmasztowiec zaklêta by³a�,
odczarowywa³em ciê dzieñ po dniu,
milimetr po milimetrze twojego cia³a i
duszy twojej. Spod sterty zakur-
zonych papierzysk ciê wyci¹gn¹³em,
rycinê z trójmasztowcem. Teraz sobie
przypominam, opowiada³a mi o nim
pewnego cudownego wieczoru
dzieciñstwa. Le¿a³em w ³ó¿ku, jej
ma³y ch³opczyk, synek, ona co�
robi³a, czego nigdy nie lubi³em, w
kuchni albo pra³a, porzuci³a nagle

czynno�æ niedokoñczon¹ w po³owie i
przysz³a do mnie z rêkami, ustami,
swym zapachem i oddechem, i z t¹
rycin¹. Wyp³ynêli�my daleko w nocne
niebo, z dala od sta³ych l¹dów i ich 

�wiate³. Zasn¹³em uko³ysany g³êboko
falami rozbijaj¹cymi siê o burty. 

Wyci¹gn¹³em ciê i przysz³a�, p³aszcza
d³ugo zdj¹æ nie chcia³a�, bo pogoda
by³a zimna i wietrzna, listopadowa.
Potem wiatr z wolna siê uspokaja³. 

Zastyg³a� w dosyæ niewygodnej dla
siebie pozycji: sta³e napiêcie, wszys-
tkie cz³onki cia³a dr¿¹ lekko, ko³ysz¹
siê, ale to pozycja idealna, stan
równowagi pe³nej napiêcia: liny
naprê¿one do bólu, do granic swej
wytrzyma³o�ci. Widzê ciê coraz
wyra�niej: siedzisz trzymaj¹c po�lad-
ki na stopach, móg³bym ciê ju¿ praw-
ie narysowaæ. Plecy wygiête ³ukiem
tworz¹ wraz ze spuszczon¹ lekko
g³ow¹ liniê, któr¹ przeprowadzam
³¹cz¹c wierzcho³ki masztów, 2 - ster-
masztu, 3 - grotmasztu, 4 - fokmasztu.
Twarz ukry³a� g³êboko w cieniu roz-
puszczonych w³osów. Czy móg³bym,
odstêpuj¹c nieco od stereotypu,
poprosiæ, aby� je upiê³a? 

Nie? Trudno, to mo¿e nawet lepiej.
Rêce nieznacznie ugiête w ³okciach
opieraj¹ siê d³oñmi, opieraj¹ w
doskona³ym punkcie podparcia:
drzewce 5 - delfiniak, jeden z
masztów sta³ych. Dotykam sztaksli w
kolejno�ci od numeru 7 do numeru

10. Poruszone wiatrem,
nabrzmiewaj¹ twoje ¿y³y od
przegubów po wg³êbienie
wewnêtrznej czê�ci ³okcia  - bardzo
czu³e miejsce, statek jest niemal
gotowy do odp³yniêcia. Rêce widzê
najwyra�niej, s¹ najja�niejsze,
jedynie dwa cienie ³okcia na drugiej.
Nie mogê sobie odmówiæ
pog³adzenia jeszcze raz twoich d³oni,
naprawdê smuk³e drzewca: 5 -
delfiniak i 6 - bukszpryt, bardzo czu-
jne - opieraj¹ siê o pod³o¿e opuszka-
mi palców i czê�ci¹ �ródrêcza, jakby
chcia³y co� pochwyciæ - ruchliwe
fale. Ster zanurzony, stopy schowane
g³êboko pod po�ladkami, ale po�ladki
potem, najpierw nogi. Cia³o ud i
³ydek rozlewa siê, sp³aszcza tworz¹c
chyba pok³ad, tak musi byæ, choæ
patrz¹c z boku, mo¿na to sobie tylko
wyobraziæ. Nie, wiem o tym, bo
�ledz¹c palcami kad³ub, czujê liniê
napiêcia miê�ni wzd³u¿ ud -
wypolerowanych niegdy� przez
bogów-szkutników, teraz z nalotem
wodorostów podniecenia. W�ród
wielkiej morskiej ciszy zwijam ¿agle
wszystkich masztów, pod bluzk¹
ukry³a� cztery pionowe cienie ¿eber,
czujnie wci¹gnê³a� powietrze i
niewielki brzuch opad³ miêkko na 

³ono. Jest ciep³y i pulsuj¹cy.
Wierzchem d³oni g³adzê niedokoñc-
zone po�ladki, cieñ na koñcu
wyszczupla je - gafel (12) poruszy³ siê
w oczekiwaniu zwrotu. Jeszcze nie
teraz. Pêpek: 3a - grotreja, 3b - nie
mogê odczytaæ, chyba grotmarsreja
dolna, 3c - grotmarsreja górna, tworz¹
trzy pod³u¿ne zmarszczki. Poczekaj,
nie dr¿yj tak. Zbli¿am siê do piersi,
ale schowa³a� je za ramionami i ich
cieniem, tylko wymarzy³em je sobie,
wymarzy³em na podstawie jednego
stercz¹cego sutka. Jak tu zrobi³o siê
gor¹co, odk¹d jeste� tak blisko.
Niemal pragnê by� unios³a rêce,
zaczê³a rozpinaæ guziki mej koszuli,
pod szyj¹. Muszê siê opamiêtaæ,
mamy przecie¿ tyle czasu, czas na
twoje ramiona (jak wibrujesz ca³a),
czas na garb ³opatki, nawet krótki
moment na ujarzmienie ciê do koñca
zwolnionym poci¹gniêciem rêki po
krêgach krêgos³upa i najciemniejszej
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szyi, a¿ do podstawy czaszki, g³owy.
Trójmasztowiec prawie zaton¹³,
znikn¹³, wybacz mi matko. Je�li
pokonam podniecenie, to zaraz poz-
nam twoj¹ twarz. W³osy,
przeszkadzaj¹ mi w³osy, naprawdê nie
mog³aby�... Widzê tylko poziom¹
przekre�laj¹c¹ wargi liniê, koniec
nosa, uparty cieñ podbródka, zarys
ko�ci szczêki - za ma³o, choæ wzdy-
chasz cudownie pod ka¿dym dotkniê-
ciem. Zostañ moj¹ syren¹, tak proszê,
wynurz siê na nowo, sob¹, nie trój-
masztowcem matki, moje rêce
niecierpliwie ciê szukaj¹ w dra¿ni¹cej
skórê s³onej toni, na chwilê.

Zapalê papierosa, ju¿ spokój. Twoje
cia³o znowu znieruchomia³o na
rycinie, jak po chwili spe³nienia. Nie,
te¿ go nie chcia³em, prawie nie
chcia³em, ba³bym siê goryczy niedosy-
tu, je�li nawet wraz z tob¹ mog³aby
nadej�æ. Ba³bym siê tego dla ciebie.

Muszê siê spieszyæ, do jutra minie
pewno�æ tej chwili i zacznê szukaæ ciê
na nowo, niepotrzebnie, na pewno
jeste� t¹, któr¹ znalaz³em. Dzi� znam
sposób, który pozwoli nam mimo
wszystko byæ razem, na zawsze
razem, ale to dzia³a tylko dzisiejszego
wieczoru. Spalê ciê teraz i wypijê z
winem na noworoczn¹ przepowied-
niê. Nie bój siê, to przej�cie jest
krótkie i pomimo pozorów
bezbolesne. Po nim jest ju¿ tylko gaj,
po którym przechadzaæ siê bêdziemy
trzymaj¹c za rêce w jasnych
pow³óczystych szatach, prowadz¹c
niekoñcz¹c¹ siê rozmowê i przez ca³y
czas czuj¹c ciep³o naszych cia³
przenikaj¹ce nas a¿ do dreszczu.

Ale przecie¿ mo¿e co� jeszcze
móg³bym zrobiæ tutaj, ¿eby poczuæ to
samo.

Ale przecie¿ ciebie ju¿ tu nie ma, woñ
twego ciep³a niknie.

Razem.

Niekoñcz¹ce siê rozmowy.

Ciep³o naszych cia³ przenikaj¹ce nas
do dreszczu.

***

We wtorek, 19 listopada, ja

bezosobowy, a raczej anonimowy nar-
rator i Maria B. - funkcjonariuszka
opieki spo³ecznej wywa¿yli�my drzwi
mieszkania - kawalerki nr 2 przy ulicy
miasta. 

Ja usi¹dê w fotelu, pan niech zajmie
krzes³o, ojej, jaki zniszczony.
Powiesi³ siê? Mo¿e jednak da siê go
jako� odratowaæ. Jest sztywny? Pan
nie zdaje sobie zdaje siê sprawy z
mo¿liwo�ci wspó³czesnej medycyny.
Szkoda, ¿e nie jest kobiet¹ w �red-
niozaawansowanej ci¹¿y, pan to
czyta³? Utrzymali dziecko w ³onie
martwej matki, przy ¿yciu, pokarmem
kosmicznym, muzyk¹ Mozarta,
codziennym masa¿em. Powinien by³
urodziæ siê kobiet¹ albo chocia¿ z
³ona martwej matki, szkoda, ¿e nie
zna³am jego matki. Gdyby ¿y³a, on
nie zrobi³by tego, zapewniam pana,
trochê znam siê na takich przypad-
kach, z do�wiadczenia, z
zawodowego. Chcia³abym j¹ poznaæ,
zastanawiam siê, po co, taka kobieca
intuicja, mo¿e, ¿e ³atwiej potem zak-
walifikowaæ chorobê. Gdyby ¿y³a,
szyba nie by³aby tak brudna i patrz¹c
przez ni¹, móg³by na pewno dojrzeæ
w którym� z okien naprzeciwko
�wiate³ko nadziei.

Mario B., pani mnie intryguje, proszê
mi opowiedzieæ co� o sobie.

Nie wiem, od czego zacz¹æ,
chwileczkê...

Zaraz drogi panie, sama nie wiem,
sk¹d siê tu wziê³am, tu, w tym poko-

ju, tu, z panem, przecie¿ zastêpujê
kogo�, kole¿ankê z pracy, dziecko
chore, to jej specjalno�æ. Wie pan, nie
bawmy siê w takie kosza³ki-opa³ki,
je�li chce mnie pan uwie�æ, musi siê
pan bardziej postaraæ i to nie metody-
cznie daj¹c mi do zrozumienia, ¿e jest
pan mê¿czyzn¹ mojego ¿ycia, to ju¿
nie dzia³a, nie w naszym wieku.

***

Mario B., nie �mia³em ciê nigdy o to
zapytaæ, ju¿ od pierwszej u ciebie
wizyty, teraz, przyznasz sytuacja
trochê siê zmieni³a, dlaczego zaw-
iesi³a� tutaj ten trójmasztowiec?

***

Taki obrazek: widzê ró¿ê, kwiat,
dajmy na to ró¿ê, kwiat czerwony,
rodzina �rose�, p³atki olejkodajne,

mszyce najlepiej zwalczaæ skrapiaj¹c
ciep³ym mlekiem,

wtedy odchodz¹, bez straty. 

Ró¿a rozkwit³a tego ranka, 
nachylam siê, ¿eby lepiej dojrzeæ

kropelkê rosy, 
ale tak szybko znika i 

w za³omach p³atków przeczuwam
przekwitanie

Bojê siê spojrzeæ w twoje oczy, 
by nie dojrzeæ nadchodz¹cej w nich

staro�ci, 
bojê siê zbli¿yæ do ciebie, 

wiedz¹c, ¿e kiedy� odejdê, 
naprawdê nie jestem pewien, 

czy chcia³bym ciê poznaæ.

IzaK
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UPIJANIE SIÊ

Na stole sta³y
Dwie �wiece i nó¿

Szczury obgryza³y do ko�ci
Czyje� porzucone serce

Kradzionymi kartami
Gra³em z samym sob¹

I przegrywa³em
U�miechy
Latawce
Kwiaty...

Nad sto³em
Za szyjê
Wisia³ Bóg

Rork Andreas
26. XII. 1997 Roke Isle

***

o dwie ³apy kocie
nad przestrzeni¹
pomiêdzy krokiem �wierszcza
a lup¹ poety
tam gdzie koñczy siê skorupa ¿ó³wia
i na dnie morza rosn¹ wszystkie gwiazdy
na skraju mapy
nad która pochylaj¹ siê
wielcy astrologowie
pomiêdzy d³oñmi mê¿czyzny i kobiety
jest co�
co jedni nazywaj¹ szczê�ciem
a drudzy cudem
w wielkim teatrze boga

oddychamy rzekami naszych ³ez...
odczuwamy szykiem zdañ...
i mówimy wielkim s³owem...
i milczymy bia³ym �niegiem...

w symfonii naszych serc
wynosimy pod niebiosa
swe przecudne cz³owieczeñstwo
w przeczuciu herezji
zamykamy wszech�wiaty swoich ramion

dzieñ, w którym nadejdzie armagedon
ju¿ dawno nast¹pi³

krew krwi¹ spopiela u�miech
serca tañcz¹ w odbiciach luster
oddychamy wod¹ naszych ³ez...
odczuwamy szykiem zdañ...

stary demon szczê�cia
�ciga nas ka¿dego dnia

Rork Andreas
koniec maja

i 4. VII. 1998.

ILUZJA

Pi¹tej nocy otwieram rozum
Kosmiczne �wiat³o m¹ twarz os³ania
Wiem, ¿e wszelkie my�li o piekle
Jak i cuda - niczym, jeno mg³¹ s¹...

Wiêc id¹, maszeruj¹ zwierzêta
A ty, ogniu, si³y mi daj
Bym instynktem swego cia³a
Oplót³ iluzjê sw¹

Zatem w ogniu miliona �wiec
Pojawia siê twarz wroga mego
Wci¹¿ zataczam stumilowe ko³a
Wci¹¿ tajemnica urzeka mnie

A ona jest jak popió³
Szarymi ³zami przesypuje siê
Przez zmartwia³e z rozkoszy palce
I wiem ju¿, wiem, ¿e �niê...

Uciekam zatem ponownie
w nowo powsta³e filozofie
Oddechu, si³y i rozumu
Labirynt roz�wietlam kagankiem my�li

Lecz znów spadam, spadam jak deszcz
Lub mo¿e kamieñ urodzony w chmurach
Zabijam w sobie katedry snów
Lecz có¿ tu robi ta mg³a...?
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Rodz¹ siê z niej potwory
Goni¹ mnie przez archipelag zmys³ów
Bosko�ci nie odmówiê im, nie
Nie odmówiê im z zazdro�ci

Modlitwa rozumu... cisza trwa
Jakby rozpiêta na fantasmagorii krzy¿a
Firmament anio³ami cicho ³ka

Iluzja wiernie przy nas trwa...

Rork Andreas
18.X.1998.

ANTYCHRYST

Wskrzeszony zszed³ po drabinie �witu
Pomiêdzy tajemnice, w ciszê i deszcz
A tam skalne �wierszcze
Które mówi¹ kocham
I �pi¹
I ¿ywe srebro
Ca³uj¹ oczy �wiata

On porusza siê
W rozci¹g³ym kocie
Dotka czystej przyjemno�ci
A wê¿e hipnotyzuj¹ wzrokiem gwiazdy

Ma³a dziewczynka i deszcz
Jej kapelusz ulatuj¹cy w niebo

Wskrzeszony zszed³ po swój skarb 
I dotkn¹³ dziewczêcego policzka
Który by³ jak p³omieñ

*

Tylko dusza potrafi �wieciæ
Jak palec �wietlika
W szarym p³aszczu zw¹tpienia
W którym owiniêty
Tylko u�miech pusty
�nic mo¿e

Wskrzeszony zszed³ ze swego ³o¿a
By w ³onie g³upców zamieszkaæ
I w cieniach wewn¹trz g³owy
Odkrywaæ nowe gwiazdy
I nazwy nowych bogów

*

Czas zatrzyma³ siê
Rzucaj¹c cieñ na jego twarz
Co� przegoni³o noc z jego powiek
Gdy w sercu swym
Na kszta³t kamienia
Odnalaz³ owoc �witu

Tak by³
Jakby w sobie samym zmartychwsta³y

Taki
Co krew do wina porównuje 

A �wiat³o piêkna
Które da³ mu kto�
Kto dobrze zna
Wszystkich z nas
Kropla cienia
Okazuje siê
Kropla ¿ycia
W tajemnicy z³a

Rork Andreas
12.X.1998

Numer 4
(listopad 1998)

52

zd
jê

ci
e:

 M
ac

ie
j S

os
no

w
sk

i

Rork Andreas - Wiersze



http://magazine.valetz.art.pl

Pamiêtam, jak redaktor Majkel pokaza³ mi wydanie
�Literatury na �wiecie� po�wiêcone Perecowi, a w nim
dwa cykle �Pamiêtam�. Zaproponowa³, ¿eby�my w
ramach �Tygla� równie¿ u¿yli tej formy do opisania
naszych wspomnieñ z okresu GLA. Jako, ¿e po drugim
numerze naszego tygla literackiego, pragn¹³em zdecy-
dowanie poszerzyæ jego tematykê, uzna³em, ¿e jest to
doskona³y pomys³ na ostateczne rozliczenie siê z tamtym
okresem. Po co przez najbli¿sze 100 numerów, czyli, lekko
licz¹c, 50 lat, dr¹¿yæ tamte wydarzenia, stopniowo zapom-
inaj¹c, jak to by³o naprawdê, skoro w tej formie mo¿na
wszystko wy³o¿yæ na raz?

Pamiêtam, ¿e kiedy spisali�my pierwsze piêædziesi¹t,
byli�my strasznie podnieceni, jak wiele momentów-zdjêæ
drzemie u�pionych w naszych pod�wiadomo�ciach. Który�
z nas wpad³ na pomys³, ¿eby poprosiæ jeszcze paru
najbli¿szych znajomych, ¿eby i oni co� napisali. Dzi�
widzê, ¿e pomys³ ten okaza³ siê tylko o oczko lepszy od
naszej wielkiej akcji literackiej z pierwszego Tygla - na
nasz apel odpowiedzia³a jedna osoba: Ola Monola Cacha.
Za to, we wspania³ym stylu, wiêc i tak jeste�my zad-
owoleni.

Pamiêtam pewn¹ teoriê funkcjonowania pamiêci. Zak³ada
ona, ¿e tak naprawdê nie pamiêtamy konkretnego
wydarzenia, tylko obrazy które wytworzy³y siê w naszej
wyobra�ni, kiedy starali�my siê przypomnieæ to wydarze-
nie poprzednim razem. Je�li wiêc rano zjem bu³kê z serem
¿ó³tym i wspomnê to wydarzenie wieczorem, to nastêpnego
ranka bêdê pamiêta³ nie moment zjadania bu³ki, a jedynie
wieczorne wspomnienie tego zdarzenia. Je�li rzeczywi�cie
tak jest, fa³sz, który przy ka¿dym przywo³aniu obrazu do
pamiêci, nieuchronnie po¿era drobne szczegó³y, w pewnym
momencie zaczyna dominowaæ nad prawd¹ i okazuje siê,
¿e wszystko, co pamiêtamy nigdy siê w³a�ciwie nie
zdarzy³o. Byæ mo¿e wiêc, poni¿sze wspomnienia s¹ k³amst-
wem.   

Pamiêtam, jak Kuba Wierzbicki zawistowa³ w atutowego
króla pika i przegrali�my robra.

Pamiêtam ¿abot, który uszy³ sobie Korzeñ na po³owinki. a
wype³niwszy go kaskadowo wymiocinami pad³. Innym
razem u Marty Kownackiej, le¿a³ nieprzytomny w poprzek
wanny, a byli�my przy nim - ja, Micha³ i Qba i rozmaw-
iaj¹c o ¿yciu zmieniali�my siê przy polewaniu Korzenia
prysznicem.

Pamiêtam, ¿e £ysy ju¿ na obozie zapoznawczym w
Krzesznej by³ doros³y i ow³osiony na ca³ym ciele.

Pamiêtam, ¿e Micha³ Sabliñski na pierwszym zebraniu
zaprosi³ wszystkich na zabawê do jego podstawówki.
Warunkiem by³o przyniesienie dwóch mandarynek.
My�la³em o nim wówczas, ¿e mo¿e jest niez³ym go�ciem.
Na zabawê nie poszli�my.

Pamiêtam, ¿e na Ogarnej ulepi³em z drucika
Kwakwarakwê i wszyscy mówili, ¿e jest fajna.

Pamiêtam, jak Kuba Wierzbicki opowiedzia³ mi szeptem
na lekcji w sali ze s³upem jak poszed³ z kwiatami va bank
do piêknej nieznajomej Ani Marsza³ek i jak otworzy³ mu
drzwi jej tata kapitan i powiedzia³, ¿e Ani nie ma w domu.

Pamiêtam s³oñce pod szko³¹. Kiedy� pani Tryba okryta
¿a³ob¹ wysz³a do nas wylegaj¹cych siê na progu, a ja siê
zapyta³em, czy jej nie za gor¹co w czarnym ubraniu.

Pamiêtam turniej bryd¿owy wygrany niestety przez
Patryka Kasprzaka, którego ojciec jest bryd¿yst¹.
Widzia³em wówczas w oknie naprzeciwko grub¹ kobietê
w gaciach wykonuj¹c¹ niezgrabnie proste æwiczenia gim-
nastyczne pod okiem nagiego mê¿czyzny.

Pamiêtam Szumerê z pierwszego zebrania w szkole, bo
wyda³a mi siê ³adna i mia³a wyj¹tkowo �wiec¹ce czo³o.

Pamiêtam, ¿e Stoczterdziecha spali³ szkoln¹ sieæ komput-
erow¹.

Pamiêtam, jak na WF-ie trzeba by³o zaserwowaæ w ko³o
narysowane na parkiecie po drugiej stronie siatki. Trafi³em
za pierwszym razem i do dzi� jestem z tego dumny.

Pamiêtam, ¿e na spotkaniu w Borodzieju ba³em siê
w³¹czyæ do dyskusji, a Ola nie wiem czemu wyda³a mi siê
potê¿n¹ kobiet¹.

Pamiêtam, ¿e z Kub¹ Wierzbickim mieli�my swój szyfr na
baby: Obiekt1, Obiekt2, Obiekt3�

Pamiêtam, ¿e Rafa³owi wybili zêba przed szko³¹.

Pamiêtam Grzegorza - zbawiciela ¯uków, który umar³ w
latrynie od lizolu i trzeciego dnia zmartwychwsta³.
Utopi³em go w kieliszku wódki w �Nied�wiadku� bo mia³
niesprawne nó¿ki i móg³ chodziæ tylko w kó³ko.

Pamiêtam, jak Marta wziê³a mnie kiedy� na spacer w
Borku i t³umaczy³a mi, ¿e ma afekt. Parê dni pó�niej
poszed³em odebraæ j¹ z poci¹gu, którym wraca³a z
Warszawy i zaskoczy³em j¹ z Korzeniem. Ale by³em
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Pamiêtam, ¿e rzuci³em z poci¹gu jajkiem w budkê
dró¿nika na Oruni.

Pamiêtam jesieñ, Warszawê, Johna Lurie, wiewiórki w
parku £azienkowskim, mierzenie pomniku Chopina, kory-
tarz w nêdznym schronisku, film z pijakami pod topol¹,
Bidrunkê i ca³e tamto Jazz Jamboree, na które nie mia³em
wcale jechaæ.

Pamiêtam, ¿e Ania Graczyk rzuca³a we mnie �liwkami na
obozie zapoznawczym w Przywidzu.

Pamiêtam, ¿e Wojciech czkn¹³ mówi¹c �¯ydzi,
Rumuni��

Pamiêtam wystawianie ocen z muzyki na podstawie frek-
wencji. Ja sprawdza³em przy pani Do³ynny liczne daty
swojej nieobecno�ci mówi¹c g³o�no np �6 kwiecieñ�?
Wydaje mi siê, ¿e mam usprawiedliwienie�, a tymczasem
Marchewa uzupe³nia³ tymi datami produkowane ta�mowo
przez Korzenia usprawiedliwienia i podawa³ mi je za ple-
cami.

Pamiêtam 1111 i obrazy Garstewy w kolorze
buraczkowym

Pamiêtam Kó³ko Biologiczne i taniec z parasolami do
�Zakazanego Owocu�

Pamiêtam psa Canowieckiej i Dropsika.

Pamiêtam, jak rozwi¹zywali�my Rafa³owi zadania z
matmy i nagrywali�my je na magnetofon, po czym kto�
wniós³ je na salê egzaminu i Rafa³ zda³ semestr na 3+.

Pamiêtam nocny zjazd z Pilska na dupozjazdach, strasze-
nie ratraków i to co zrobili�my S³owakom.

Pamiêtam Janosika Mieszaj¹cego Wid³ami Kaszê W
Lewituj¹cym Kocio³ku i Miêso¿erne Kurczaki Nad
Brzegiem Morza.

Pamiêtam, ¿e Wierzbicki próbowa³ skoczyæ pod pêdz¹cy
p³ug �nie¿ny.

Pamiêtam, ¿e w tydzieñ po g³o�nej aferze, kiedy to aresz-
towano jakiego� aktora za przewo¿enie samolotem chyba
no¿a sprê¿ynowego, Znany, wracaj¹c ze Stanów do Polski
próbowa³ przewie�æ w baga¿u podrêcznym komplet no¿y
laserowych dla mamy.

Pamiêtam pierwsz¹ rozmowê z Ani¹ Ko�cieln¹, tê przy
plakacie z ¯aka, tê która wyrwa³a mnie z beznamiêtnego
letargu, która w rezultacie doprowadzi³a nas do wspania³ej
czarodziejskiej imprezy gdzie� we Wrzeszczu. Pamiêtam,
¿e nastêpnego dnia rano odprowadzaj¹c Aniê do domu
zjad³em bu³kê z twaro¿kiem waniliowym. Pamiêtam, ¿e
przychodzi³em do niej, ale zawsze pozostawa³a pomiêdzy
nami jaka� niemo¿liwa do pokonania bariera. Pamiêtam,

¿e mia³a buty sznurowane do kolan i niewiarygodn¹ rud¹
czuprynê, któr¹ pewnego dnia zgoli³a. Zapomnia³em ju¿,
kiedy mi powiedzia³a, ¿e powinni�my daæ sobie spokój.
Do dzi� nie jestem pewny czy kiedykolwiek czu³em do
niej co� wiêcej ni¿ wielk¹ sympatiê i oczarowanie

Pamiêtam nightswimming w Go³ubiu

Pamiêtam Specjal nad Mot³aw¹, Szafir i Elektrowniê, Was
i Maturê 1994

Pamiêtam, jak spieszyli�my siê zielon¹ £ad¹ na PKS w
Gdañsku i Mirek Wierzbicki najecha³ na krawê¿nik.

Pamiêtam jazdê pe³nym wozem Wierzbickego pod pr¹d
ko³o Heweliusza.

Pamiêtam, jak Wojciech z Re¿im �piewali w Krakowie �O
it�s no ney never��

Pamiêtam jak Rze�ki ratowa³ Wojtaszka w tramwaju.

Pamiêtam robra przegranego w parze z Wierzbickim 52-
oma punktami. Trzy razy z rzêdu ratowa³ nas szlem z
rekontr¹ i trzy razy byli�my o w³os�

Pamiêtam Grupê Muflon: Re¿i, Lorenc, Marchewa, Ma³y i
ja - ci co najszybciej zdobyli Slavkoski.

Pamiêtam nieudan¹ próbê kradzie¿y lodów Bounty w
Delikutasach na Monciaku. Za karê wraz z Ma³ym
sprz¹tali�my nastêpnego dnia okoliczne trawniki.

Pamiêtam, ¿e na Ognisku sku³ siê Rafa³ i Garstewa.

Pamiêtam Docenta i �rube³ka, który potrafi³ otworzyæ
prze³yk.

Pamiêtam, ¿e obrzyga³em sobie poduszkê w ¯diarze.

Pamiêtam, jak Wojtaszek spad³ z ¿aglówki na Krzy¿u i
wynurzy³ siê z papierosem w zêbach.

Pamiêtam, jak przywali³em g³ow¹ Czajkowskiej w met-
alowe drzwi.

Pamiêtam trzymanie nog¹ odsuwanych drzwi do ma³ego
ciemnego pokoju w mieszkaniu Robercika.

Pamiêtam, ¿ê nigdy nie jara³ mnie wielki cyc Magdy
Romik.

Pamiêtam, ¿e potkn¹³em siê o pe³n¹ skrzynkê wódki, ale
tego, ¿e chwilê potem przyszed³ Wierzbicki - ju¿ nie.

Pamiêtam brzêk ³y¿eczki w herbacie i Marchewê
mówi¹cego �OK, kupujê te pola naftowe.�

Pamiêtam pos³a z Zelbweiro.

Pamiêtam tamt¹ imprezê u Korzenia - ja, Ma³y i siedz¹cy
w wannie Korzon.   

Pamiêtam, ¿e my�la³em, ¿e zostaniemy wszyscy
Diamentami, bêdziemy mieli kupê kasy i bêdziemy robili
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same zajebiste rzeczy w ¿yciu, inaczej ni¿ inni.

Pamiêtam, jak w Zawoji Garstewa przebra³ gacie w obec-
no�ci Sylwii i przez tydzieñ zastanawia³ siê, czy widzia³a
jego benka.

Pamiêtam, ¿e w Zawoji przynie�li�my z obiadu choremu
Marchewie kotleta i wsadzili�my mu pod poduszkê, a on
nam za to podziêkowa³.

Pamiêtam samokontrolê i Marsza³ka, który opowiada³, ¿e
woli wiedzieæ kiedy, ni¿ w nocy.

Pamiêtam ró¿owego Saddama.

Pamiêtam, jak w Krzesznej k³óci³em sie z Rafa³em i
Jackiem, czy lepszy jest Spectrum, czy Atari.

Pamiêtam, ¿e  w Tatrzañskiej Le�nej Ma³y i Marchewa
suszyli zamok³e pieni¹dze obklejaj¹c nimi �ciany i okno i
¿e czê�æ tej kasy wywia³o na zewn¹trz, czyli na �mietniki,
które mieli pod oknem.

Pamiêtam, ¿e langosze by³y dobre, szczególnie te z
czosnkiem.

Pamiêtam, ¿e zawsze mia³em kompleksy, ¿e jestem chudy,
za to teraz martwi mnie brzuszek, który siê ostatnio
pojawi³�

Pamiêtam, ¿e na pierwszym spotkaniu naszego rocznika,
Kasia Kifner wyda³a mi siê ³adna.

Pamiêtam, ¿e zasmuci³em siê na Studniówce, bo na slaj-
dach, które mia³y pokazaæ ducha naszego rocznika - jego
najwa¿niejsze, najbarwniejsze postacie nie pojawi³em siê
ani razu. W³a�ciwie, to wci¹¿ mi smutno - Dorota Rychel
by³a, a ja nie. Dlaczego Asiu? Przecie¿ wtedy jeszcze nie
wiedzia³a�, ¿e dam ci kosza.

Pamiêtam, ¿e kiedy na obozie ¿eglarskim le¿a³em na pla¿y
w objêciach Magdy Kusojæ, strasznie �mierdzia³o muszla-
mi i zgni³ymi wodorostami.

Pamiêtam pierwsze przedstawienie szkolnego teatrzyku pt.
�Mêczeñstwo Piotra Oheja�. By³em d�wiêkowcem albo
o�wietleniowcem, a na pewno szczeka³em zza sceny.

Pamiêtam wino Mendoza, które mo¿na by³o kupiæ w
pewnej hurtowni w Sopocie. Pamiêtam, ¿e na imprezie u
Czapli, kto� zbi³ mi jedn¹ butelkê. Dzi� wiem, ¿e by³a to
Marta.

Pamiêtam, ¿e powiedzia³em kiedy� �Pamu³a to kurwa� i
ona to us³ysza³a, bo w³a�nie wchodzi³a do sali. Nic dzi-
wnego, ¿e mia³em same tróje z polskiego, no nie?

Pamiêtam dwa wina wypite z Mart¹ - Sofiê na ³aweczce na
Zaspie i jaki� s³odki wieloowocowy syf w Gronowie, po
którym nigdy ju¿ ani ja, ani ona, nie próbowali�my nawet
badaæ bukietu s³odkich win.

Pamiêtam, ¿e moim pierwszym koleg¹ w liceum by³
Leonard Azarewicz.

Pamiêtam, o dziwo, ¿e w Gronowie nie uda³o mi siê
otworzyæ drzwi na zewn¹trz i narzyga³em na nie.

Pamiêtam ró¿owe sno³bordy, które zakupili�my z £ysym
na obóz do Zawoji. Tak panie Rafale. To ja by³em pio-
nierem tego sportu w�ród nas. To nic, ¿e nie mia³y
krawêdzi, a £ysy do dzi� wstydzi siê tego zakupu. To nie
ma znaczenia.

Pamiêtam, ¿e sekretnym has³em sygnalizuj¹cym próbê
Chóru Mêskiego by³o potarcie prawym palcem o nos.

Pamiêtam jak w starej sali od biologii pokazywa³em has³o
�kwadrofoniczne delirium tremens� nie wiedz¹c, co to
znaczy i zmie�ci³em siê w regulaminowych 10 minutach.

Pamiêtam, ¿e Horodecki uwielbia³ trzymaæ mnie za kitek.
Fu!

Pamiêtam Krzy¿aka, który wygl¹da³ jak niewiarygodnie
chudy in¿ynier z lat siedemdziesi¹tych.

Pamiêtam przystanek �Bydgoszcz G³ówna� na którym w
drodze w góry deklamowali�my �Lokomotywê�, a ja wys-
tawi³em nogi przez okno, a potem napisa³em wiersz o
Marchewie.

Pamiêtam wspania³y klimat podró¿y poci¹giem w góry -
przyjaciele, piwko, �piew, jaja, dziewczyny i poczucie
wolno�ci spowodowane perspektyw¹ nieskoñczenie
d³ugiego, bo dwutygodniowego, wspólnego oddalenia od
codzienno�ci. W sumie te¿ fajnej�

Pamiêtam, ¿e kiedy�, wracaj¹c ju¿ z gór, kupili�my od dzi-
ada w Warszawie piwko i nie mogli�my go dopiæ.

Pamiêtam, ¿e ostatecznie rozsta³em siê z Szumer¹ na prze-
j�ciu dla pieszych pod Oper¹. Podj¹³em decyzjê i uda³o mi
siê j¹ utrzymaæ. No, z jednym wyj¹tkiem, ale to nieistotne.

Pamiêtam dwa grzyby na Wdzydzach - jeden na PX -ie z
Magd¹ i drugi z Korzeniem na Laserku Sabiny. Ten drugi
omal nie skoñczy³ siê dla Korzenia utopieniem siê.

Pamiêtam, ¿e wie�ci o dramatycznym sylwestrze u Sabiny
dotar³y do mnie wcze�niej ni¿ pozna³em sam¹ Sabinê.

Pamiêtam, ¿e na imprezie w Hadesie - lata
sze�ædziesi¹te\siedemdziesi¹te najlepsz¹ fryzurê mia³a
Agnieszka Wróblewska.

Pamiêtam pewien moment przed Sylwestrem w I klasie.
Sta³em w starej czê�ci szko³y, przy schodach ko³o
g³ównych drzwi i rozmawia³em chyba z Wierzbim. Nagle
na schodach pojawi³a siê Szumera, z któr¹ nigdy wcze�niej
nie zamieni³em ani s³owa. Do dzi� nie wiem co mnie
nasz³o, ale musia³o to byæ co� mocnego, bo prze³amawszy
swoj¹, stracon¹ ju¿ na wieki niewinn¹ nie�mia³o�æ, pod-
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szed³em do niej i zapyta³em, czy mo¿e nie posz³aby ze
mn¹ na Sylwestra. Nie posz³a. Za� dwa lata pó�niej�h³e,
h³e

Pamiêtam, ¿e kto� zajeba³ wêgorza, którego z³owi³ Hryc
na obozie zapoznawczym.

Pamiêtam schody u Canowieckiej, na których pozna³em
siê bli¿ej z Mart¹.

Pamiêtam jedno Dar¿lubie, na którym przygarnêli�my z
Marchew¹ do naszej dru¿yny Justynê Kaplitê. By³o pe³no
�niegu, a ona mia³a na nogach takie ortalionowe, dzieciêce
wrêcz butki, czyli tzw. relaxy. Ale by³o fajnie! Mapa by³a
�le skserowna, wiêc skrót, który w pewnym momencie
obrali�my kaza³ nam przeci¹æ cztery zawalone drzewami
w¹wozy, w efekcie czego po prostu siê zgubili�my.
Pamiêtam, ¿e siedli�my na �niegu i popijaj¹c ciep³¹
herbatkê jod³owali�my rado�nie.

Pamiêtam, ¿e Micha³ przygotowa³ na biologiê logogryf na
temat tasiemca, której has³em okaza³ siê �sophuk�.
Pamiêtam doskonale wyraz jego twarzy, kiedy pchany
ciekawo�ci¹ badacza dopytywa³em siê, co to jest �sophuk�
- zupe³nie nie rozumia³ mojego pytania

Pamiêtam, ¿e po balu maturalnym obudzi³em siê na pla¿y
w Sopocie obok Marty.

Pamiêtam, ¿e w Krakowie Wojtaszek ze swoim wujkiem
przestawiali zwrotnice tramwajom. 

Pamiêtam, ¿e trochê rozczarowa³y mnie wyniki organi-
zowanej przeze mnie w szkole ankiety na cz³owieka, który
dla ciebie jest kim�. By³o bardzo ma³o ludzi, dla których
by³em kim��

Pamiêtam, ¿e Pa³ucha zgubi³ wspania³y zegarek Jasia,
podczas meczu na AWF-ie. Dowiedzia³em siê ostatnio, ¿e
nigdy nie sp³aci³ Jasia do koñca.

Pamiêtam, ¿e Fiszer by³ szkoln¹ maskotk¹. 

Pamiêtam, ¿e w Boroszewie w ³azience kopa³ pod
prysznicem pr¹d. I ¿e kopn¹³ Olê.

Pamiêtam, ¿e m³odszy brat Kasi Kifner robi³ wra¿enie
niez³ego ¿ura.

Pamiêtam, ¿e w dniu, kiedy obci¹³em w³osy przysz³a do
mnie Kuta i powiedzia³a oburzona co� w stylu �jeste� pier-
dolniêty, wiesz?�

Pamiêtam, ¿e impreza urodzinowa Leonarda Azarewicza
w klubie osiedlowym na Che³mie by³a zajebista.

Pamiêtam wyprawê grzybow¹ do Dziemian, która odby³a
siê w na prze³omie którego� pa�dziernika i listopada. Jako,
¿e dzia³o siê to w drugiej po³owie jesieni, grzybów prawie
nie znale¿li�my. Za to, zgubili�my Korzenia. 

Pamiêtam, ¿e Marchewa mia³ sk³onno�ci lunatyczne. Raz
w Skorzewie przysn¹³ na kanapce, a o czwartej nad ran-
nem otworzy³ nagle oczy tak szeroko, ¿e�my siê przes-
traszyli, ¿e co� mu jest i zacz¹³ przygotowywaæ siê do
wyj�cia na poci¹g. Pewnie by i poszed³, gdyby�my go nie
powstrzymali. Innym razem, w Gronowie zerwa³ siê nagle
ze spokojnego snu i wyg³osi³ jaki� be³kotliwy monolog, po
czym poszed³ spaæ. Kiedyindziej zaatakowa³ siekier¹ Jasia
w namiocie, i gdyby nie Madziar, nie wiadomo co by siê
sta³o.

Pamiêtam czarnego bociana.

Pamiêtam historiê o Putku Lorencu, który aby nie pój�æ do
wojska kaza³ sobie z³amaæ rêkê ceg³¹.

Pamiêtam, ¿e stara³em siê nie my�leæ, dlaczego u Magdy
w domu zawsze jest tylu znajomych, a mnie prawie nikt
nie odwiedza. Kiedy� jednak mama spyta³a mnie o to.
Odpowiedzia³em, chc¹c w to wierzyæ, ¿e to pewnie dlat-
ego, ¿e Magda mieszka bli¿ej kolejki i Monciaka. Do dzi�
siê ze mnie �miej¹ z Hani¹. 

Pamiêtam, ¿e poszed³em z Lorencem na Teatr Ekspresji
Wojciecha Misiuro. Niby chodzi³o o sztukê, ale tak
naprawdê poszli�my popatrzeæ na go³e panienki.

Pamiêtam, ¿e by³em strasznie ciekawy kim byli P.F.
Janaszka i pozostali, którzy pisali tajemnicze dzienniki.

Pamiêtam ¿e zastanawiali�my siê, czy D¿emio³ z Sylwi¹
�to� robi¹.

Pamiêtam, jak na obozie zapoznawczym, bawili�my siê w
plemniki: ja, £ysy, Znany, Korzeñ i Leonard Azarewicz.
Rano okaza³o siê, ¿e �pi¹ca w namiocie obok dyrekcja
wszystko s³ysza³a.

Pamiêtam tê cholern¹ imprezê u Rybaka, kiedy Korzeñ
zadzwoni³, ¿e siê poci¹³. Pojechali�my go ratowaæ. Ekipa
ratunkowa sk³ada³a siê z Jerzego Rybaka, Wierzbiego,
mnie i mojego taty. Na miejscu okaza³o siê, ¿e rany
Korzenia s¹ mocno powierzchowne i nic siê z³ego nie
sta³o. Wierzbi zaj¹³ siê rozmow¹ z niedosz³ym samobójc¹,
starcy robili zlew na wszystko, a ja zastanawia³em siê co
powinienem robiæ. 

Pamiêtam, ¿e na po³owinkach u Sabiny Weronika wpad³a
do betonowej studni i rozwali³a sobie g³owê.

Pamiêtam, ¿e przed pogrzebem ksiêdza Leszka pi³em
wódkê gdzie� w Gdañsku.

Pamiêtam, ¿e podoba³a mi siê Weronika i my�la³em, ¿e
fajnie by by³o, gdyby by³a moj¹ dziewczyn¹, jednak
uwa¿a³em to za absolutnie niemo¿liwe i nigdy, nawet
trochê, siê w niej nie podkochiwa³em. Raz wszak¿e
zd¹¿y³a siê sytuacja, kiedy pomy�la³em pe³en nadziei �a
mo¿e jednak? Zdarzy³o siê to w Borku. Wrócili�my
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w³a�nie z upojnej imprezy w barze �Pod £osiem� i
k³adli�my siê spaæ, kiedy okaza³o siê, ¿e bêdê le¿a³ ko³o
Weroniki. I wtedy w³a�nie, kiedy ju¿ zgaszono �wiat³o,
wyci¹gn¹³em w jej kierunku moje szczup³e ramiê i
poprosi³em, ¿eby po³o¿y³a na nim g³owê. I po³o¿y³a, bo
mia³em poduszkê, a ona nie. Moje szczê�cie nie trwa³o
d³ugo - nastêpnego dnia przyjecha³ £ysy i wszystko
popsu³. 

Pamiêtam, jak Weronika krzycz³a �Satelita!� biegn¹c na
�lepo szos¹ w Lemanach, a potem æwiczy³a Tai-chi.

Pamiêtam, ¿e na inwentaryzacji gminy Stê¿yca, Policja
kartuska wylegitymowa³a o czwartej rano �pi¹cych w
samych gaciach w Speedy Lopezie Okunia, Klopsa, i
Bartuscha. 

Pamiêtam, ¿e po pijaku zaatakowali�my z Korzeniem
przystanek autobusowy i latarnie w Borku.

Pamiêtam, ¿e Piotr Go³êbiowski napisa³ na pierwsze zajê-
cia z angielskiego wypracowanie o kozicy. Nie wiem, czy
to w³a�nie jako�æ tego wypracowania wp³ynê³a na to, ¿e
Piotr Go³êbiowski zosta³ zast¹piony natychmiast w naszej
klasie Micha³em Sabliñskim. Doskonale pamiêtam, ¿e od
czasu wym¹drzania siê na pierwszym zebraniu naszego
rocznika, nie lubi³em Micha³a i by³em bliski oficjalnego
oprotestowania tej zamiany. A wówczas, kto wie, co
robi³by mój wspó³redaktor dzisiaj. Mo¿e sprzedawa³by
balony w Krakowie�

Pamiêtam, ¿e rozszyfrowa³em kiedy� o co chodzi we
wszech�wiecie i kto to jest Bóg. Wi¹za³em z t¹ prawd¹
wielkie nadzieje, dzi� niestety zupe³nie nie pamiêtam na
czym to wszystko polega³o. £udzê siê jeszcze, ¿e mo¿e
Kowalec, którego zd¹¿y³em kiedy� o�wieciæ na d³ugiej
przerwie, wci¹¿ pamiêta �

Pamiêtam specyficzne pokrêctwo w g³osie Wierzbickiego,
kiedy zaczyna³ nam co� opowiadaæ o swoich zwi¹zkach z
dziewczynami.

Pamiêtam, ¿e na grze terenowej symuluj¹cej Wojnê o
Pier�cieñ, si³y ciemno�ci reprezentowali: Magda Dr¹g na
rowerze, Stasiu Sikorski oraz Uruk-hai w sk³adzie
Pielaszkiewicz, Dykes, Romer, którzy jednakowo¿ ca³¹
Wojnê spêdzili na piciu piwka w jakiej� knajpie. 

Pamiêtam górskie przeróbki znanych szlagierów turysty-
cznych: �Ciê¿kie jest ¿ycie zboczonego Madziara�, �Z
brzêkiem haków zjecha³em ze szlaku�, �A tam bez mchu
ostry kamieñ� (s³ynny Torsion Song), �Potrawersujmy
sobie nieco�

Pamiêtam, ¿e na wyje�dzie w Tatry S³owackie wszyscy
kolesie mieli nowiutkie Adidas Torsion, czyli torszyny. Ja
i Augustyniak nie mieli�my i z pewn¹ zawi�ci¹ u³o¿yli�my
pasti¿ow¹  �Torsion Song� na melodiê �Chodz¹ ulicami

ludzie�.

Pamiêtam, kto ola³ wystêp naszego chóru mêskiego.

Pamiêtam kruszon i Exotic Drink. 

Pamiêtam, ¿e w Skorzewie podczas krêcenia filmu o
Indianach, zaproponowa³em oblanie oskalpowanego
Rafa³a zepsutym keczupem oraz wymy�li³em scenê, w
której Micha³ wykonuje szereg czynno�ci opó�niaj¹cych, a
i tak trafia uciekaj¹cego na drugim planie Ma³ego.

Pamiêtam, ¿e bryd¿y�ci zjedli wszystkie pierniczki, które
przygotowa³em.

Pamiêtam wyprawê A-teamu, zarzygane spodnie BA,
skakanie po dachu jego furgonetki i g³upi¹ aferê jak¹
ponoæ rozpêta³ ojciec BA, kiedy odkry³ wgniecenia na
dachu.

Pamiêtam, ¿e raz dostali�my w �wi¹tecznym prezencie od
k�. Jankowskiego broszurki z Matk¹ Bosk¹ �ciskaj¹c¹
cz³owieka z przestrzelon¹ g³ow¹.

Pamiêtam dobrze zdjêcie BA, z którego do dzi� jest dumny
pt. �Schody do nieba�

Pamiêtam saunê u Patrycji Grych, w której pozna³em Asiê
Bajon i to, ¿e tego wieczora, ale pó�niej i w innym miejs-
cu opowiedzia³em Asi bajkê o Mrówce Krokodylówce i
chyba tym j¹ uwiod³em.

Pamiêtam, ¿e w Gronowie padaj¹c ju¿ na pysk, poprosi³em
Magdê, ¿eby obudzi³a mnie o pierwszej. I zrobi³a to, ale
by³em tak nieprzytomny, ¿e musia³a mnie wraz z
Lorencem polewaæ wod¹ ze studni, ¿ebym powróci³ do
�wiata ¿ywych. A by³ to marzec.

Pamiêtam, ¿e podczas szkolnych wigilii robi³em wszystko,
¿eby tylko nie musieæ sk³adaæ supersztywnych ¿yczeñ
nauczycielom.

Pamiêtam u³o¿ne przez Bugaja w Gronowie utwory
sk³adaj¹ce siê na cykl �Magic Guitar�: On the lake,
Psychodelic i Errors

Pamiêtam czasy, kiedy na WF -ie biegali�my po lasach oli-
wskich.

Pamiêtam imprezê u Czapli, na której pozna³em Szumerê.
By³o to trzy miesi¹ce po feralnym obozie ¿eglarskim, pod-
czas którego rzuci³a mnie Marta. Pojechali�my najpierw
du¿¹ grup¹ do Osowy do Kowalca, na wieczór gitarowy,
który nie wypali³. Sk¹d tam siê wziê³a nieznana nikomu
Szumera, dla nas obiekt numer 3? Nie mam pojêcia.
Zagada³em do niej kiedy wracali�my i namówi³em, ¿eby
posz³a z nami na imprezê. Potem d³ugo, d³ugo nic nie
pamiêtam, a potem le¿ymy objêci przy kominku u Czapli,
a pijana Marta zaczyna ¿a³owaæ swojej pochopnej decyzji
sprzed trzech miesiêcy. Przez nastêpne dwa dni czu³em siê
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supermê¿czyzn¹, mog¹c praktycznie wybieraæ pomiêdzy
obiema pannami. Wybra³em Szumerê, bo pragn¹³em
czego� nowego.

Pamiêtam, ¿e kiedy odwiedza³em Szumerê strasznie stre-
sowa³o mnie chodzenie siku. W ma³ym kibelku bowiem,
d�wiêk sikania roznosi³ siê takim echem, ¿e by³o go
s³ychaæ w ca³ym domu. Dlatego wola³em wstrzymaæ siê i
za³atwiæ po wyj�ciu za winklem.

Pamiêtam, ¿e Kowalec wymyka³ siê na imprezy kaskader-
sko skacz¹c z piêtra, a potem, wracaj¹c, wspina³ siê po
rynnie i to tak, ¿eby nie uruchomiæ licznych alarmów pro-
dukowanych zreszt¹ przez Tugal, firmê jego ojca.
Podobno raz jego mama omal nie odkry³a ub³oconych
butów Qby stoj¹cych na balkonie jego pokoju.

Pamiêtam, ¿e kiedy� uciek³a mi ostatnia kolejka na Zaspie
i zastanawiaj¹c siê, co zrobiæ przypomnia³em sobie ¿e
Re¿i mówi³ kiedy�, ¿e chcia³by,  ¿eby go kto� odwiedzi³ w
�rodku nocy. Super - konkludowa³em - pójdê do Re¿iego i
po¿yczê od niego rower. W ostatnim momencie jednak
dowiedzia³em siê, ¿e jest jeszcze jedna kolejka. Mój chytry
plan prze³o¿y³em na nieokre�lon¹ przysz³o�æ.

Pamiêtam, ¿e d³ugo nie wiedzia³em, czy Czapla to Czapla,
czy Czapa i dla pewno�ci zwraca³em siê do niego
niewyra�nie u¿ywaj¹c obu form wymiennie.

Pamiêtam, ¿e P.K.F Rawelin zosta³ zniszczony zupe³nym
brakiem zapa³u zarówno Rady Siedmiu, jak i dwóch szere-
gowych cz³onków. Stan ten pojawi³ siê, kiedy przez parê
tygodni nie mogli�my ukoñczyæ uk³adania statutu, kodek-
su i innych dokumentów tak aby wygl¹da³y wiarygodnie i
zawiera³y rozwi¹zania wszystkich mo¿liwych spraw. Tak
naprawdê, to P.K.F Rawelin nauczy³ mnie, ¿e prawo jest
�miertelnie nudne, co nasz Ar poj¹³ dopiero dwa lata
pó�niej.

Pamiêtam granie w ping-ponga bieganego, jeszcze w
starym budynku, w Kolejarzu.

Pamiêtam, ¿e by³em maniakiem Twin Peaks i ¿e pomimo
tego, ¿e ogl¹da³em wszystkie odcinki - czasem po kilka
razy, cieszy³a mnie �wiadomo�æ, ¿e zawsze mogê je
zdobyæ na kasetach video, jako ¿e nagrywa³ je dziadek
Kowalca. 

Pamiêtam �Slowly, slowly, inch by inch��

Pamiêtam, ¿e kiedy szed³em zobaczyæ wyniki matury z
polskiego, natkn¹³em siê na Pamu³ê mówi¹c¹ Garstewie,
¿e siê trochê zawiod³a na jego pracy i ¿e postawi mu tylko
4. Na mój widok powiedzia³a za� co� w stylu: �Natomiast
ty Krzysiek zupe³nie mnie zaskoczy³e� i postawi³am ci
pi¹tkê.� Ucieszy³em siê potwornie i do dzi� uwa¿am to za
najwiêkszy ¿yciowy sukces. Sto lat Gabriel Garcia! Nie
mam nic przeciwko temu, ¿e lubisz Fidela!

Pamiêtam taki sierpieñ, ¿e jedyn¹ perspektyw¹ by³a dla
mnie piesza pielgrzymka do Czêstochowy pod wodz¹
Re¿ysera. Nie odpowiada³o mi towarzystwo TP, a pomys³
noszenia plecaków i namiotów w tak¹ pogodê uwa¿a³em
za poroniony, wiêc nie pojecha³em.

Pamiêtam, ¿e pertraktowa³em kiedy� d³ugo z Magd¹ na
temat sk³adu pewnego wyjazdu do Borka. Ostatnio
znalaz³em nastêpuj¹ce zdanie komentuj¹ce tê rozmowê: �
�zagrozi³em jej, ¿e je¿eli ona we�mie Olê, to ja wezmê
Micha³a Sabliñskiego. Chyba osi¹gn¹³em kompromis.�

Pamiêtam, ¿e w wieku 16 lat my�leli�my z Korzeniem, ¿e
fajnie by³oby gdyby ka¿dy z nas mia³ syna.

Pamiêtam, ¿e pierwszy wiedzia³em, ¿e Natalia rzuci
Wierzbiego. Kuby wtedy nie by³o w Trójmie�cie, a ja
¿a³owa³em biedaka, ¿e takie z³e wie�ci czekaj¹ go po
powrocie.

Pamiêtam, ¿e wracaj¹c z £osia, mówili�my z Korzeniem o
Oli per Klimpa-Rura-Drzewo.

Pamiêtam, ¿e wychodz¹c do nagany na apelu karnym po
aferze w Przywidzu czuli�my siê, jak bohaterowie. Rafa³
widz¹c, ¿e centrum uwagi nie skupia siê w nim, do³¹czy³
do nas chocia¿ wcale nie pi³.

Pamiêtam, ¿e trafi³a nam siê superfucha, kiedy poszli�my
na salê w CKUME wybieraæ do szkolnej biblioteki ksi¹¿ki
z tysiêcy, które przys³ano z zagranicy w ramach jakiej�
pomocy. Znalaz³em wtedy historiê ucieczki oficerów
alianckich z obozu na zamku w Colditz, która pozwoli³a
mi i £ysemu ukoñczyæ wreszcie jej komputerow¹ wersjê.

Pamiêtam, ¿e kiedy po pierwszym Sylwestrze dotarli�my
wreszcie o czwartej rano do Wierzbiego, wypi³em jeszcze
jednego ma³ego szampana.

Pamiêtam, ¿e na daszku przy oknie Wierzbiego by³y setki
petów.

Pamiêtam 17 urodziny Wierzbiego, kiedy siê ur¿n¹³em i
drzema³em na jego ³ó¿ku, a Marta siê mn¹ opiekowa³a i ¿e
wtedy ur¿n¹³ siê te¿ Ma³y,a £ysy cuci³ go pod prysznicem. 

Pamiêtam CQ, CQ DX�

Pamiêtam, ¿e Micha³ zna³ du¿o szant, �wietnie udawa³
Wo³oszañskiego oraz, ¿e nie chodzi³ do kina, bo uwa¿a³ to
za stratê pieniêdzy. 

Pamiêtam, ¿e Owieczka i Iwona nie darzy³y nas
szczególn¹ sympati¹ podczas inwentaryzacji gminy
Stê¿yca.

Pamiêtam dwie mordownie, w których ¿ywili�my siê po
dwa tygodnie: w Zawoji i w Go³ubiu.

Pamiêtam, ¿e Canowiecka odmrozi³a sobie palec, a
Wierzbi skrêci³ nogê w kostce (zreszt¹ sam siê do tego
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przyczyni³em)

Pamiêtam, ¿e Wierzbi opowiada³ nam, jak wspaniale
czesa³ w³osy Ani Soko³owskiej.

Pamiêtam, ¿e podczas wyprawy w jaskinie, w jednej z nich
nagle skoñczy³ siê tlen i musieli�my uciekaæ. Z tej samej
wyprawy pamiêtam te¿ doskona³y smak rydza, upiec-
zonego przez Lorenca na gor¹cej p³ytce pieca. Szkoda, ¿e
kto� gwizdn¹ patelniê pieczarek, któr¹ zostawili�my na
tym samym piecu aby przestyg³a. 

Pamiêtam �Szast-prast i po wszystkim�

Pamiêtam, ¿e w ¯arnowcu oprócz tego, ¿e zwiedzili�my
elektrowniê szczytowo-pompow¹, poszli�my na bardzo
d³ug¹ wyprawê nad morze. Pamiêtam, ¿e �piewali�my
�septkilometra pied sab³are, sab³are�, a na bagnach gro-
madzi³y siê ¿urawie. Nastêpnym obrazkiem jest widok
twarzy Horoda, kiedy celujê doñ z prawdziwego Ka³asza.
Dalej - stojê na pla¿y, a z góry wydmy zbiegaj¹ kolejne
grupki zmêczonych wyprawowiczów tylko po to by wpa�æ
po kolana w niewidoczn¹ przy zapadaj¹cym zmroku
ka³u¿ê pe³n¹ wody, która znajduje siê w po³owie drogi
miêdzy wydm¹, a morzem. Wreszcie powrót i bieg przez
ostatnie 2 kilometry, podczas którego Micha³ Sabliñski
zaimponowa³ mi znajomo�ci¹ dialogów z �Nie tylko dla
or³ów�

Pamiêtam, ¿e na tym¿e wyje�dzie poszli�my z Lorencem
na imprezê do starszych kole¿anek, które, ku mojemu prz-
era¿eniu pali³y papierosy i pi³y winiacze. Aby zdobyæ ich
sympatiê zaprowadzili�my je do pokoju, w którym spa³
Sabliñski i robili�my z niego niez³e jaja, opowiadaj¹c na
przyk³ad, ¿e tak naprawdê ko³nierzyk jego pi¿amki, który
wystawa³ spod ko³dry jest jedynym ubraniem, które ma na
sobie. Sabliñski siê na nas wkurzy³ i kiedy wyszli�my,
zamkn¹³ drzwi na klucz, w efekcie czego Lorenc, jego
wspó³lokator spa³ tej nocy u mnie na fotelu. 

Pamiêtam, ¿e Diana Lenart wyla³a na mnie garnek wody i
musia³em spêdziæ resztê sylwestra w spodniach Oli.

Pamiêtam opowie�æ Ma³ego o tym, jak pani Burzyñska
wróci³a wcze�niej do domu, a on musia³ pobiæ rekord
prêdko�ci ubierania siê i ¿e na koniec brzêkn¹³ klamr¹ od
paska.

Pamiêtam, ¿e w Kamieniu Fiszer wsadzi³ Wojtaszkowi w
dupê szlaucha i odkrêci³ wodê.

Pamiêtam, ¿e podczas ogniska po maturze Korzeñ ockn¹³
siê niewiadomo gdzie i my�l¹c, ¿e wszed³ na teren
wojskowy wpad³ w panikê u�wiadomiwszy sobie, ¿e
wszêdzie naoko³o s¹ miny. Wzi¹³ wiêc patyk i trzymaj¹c
go przed sob¹ ostro¿nie ruszy³ w losowym kierunku,
maj¹c nadziejê, ¿e patykiem wysadzi ewentualne miny
ratuj¹c sobie ¿ycie. Po pewnym czasie nadzia³ siê na drut

kolczasty, a nastêpnie spad³ z urwiska i ju¿ by³ z nami z
powrotem.

Pamiêtam, ¿e pijany Korzeñ zasn¹³ na torach w Gronowie
i zatrzyma³ ekspres z Warszawy. 

Pamiêtam pos³a Rejenta.

Pamiêtam, ¿e wszystkie ilustracje w szkolnych
podrêcznikach przedstawiaj¹ce ludzi lub zwierzêta przer-
abiali�my na podobizny Wojciecha.

Pamiêtam d¿insowy mundurek i strój wojskowy
Wojciecha.

Pamiêtam, ¿e na lekcji chemii za³o¿y³em sobie nogê na
szyjê.

Pamiêtam, ¿e w pewnym okresie interesowali�my siê
gie³d¹, ka¿dy mia³ konto w Penetratorze i codziennie o
13.00 odpalali�my radyjko, ¿eby dowiedzieæ siê, czy ju¿
jeste�my milionerami.

Pamiêtam, ¿e zatka³em sobie ucho chlebem poniewa¿,
chcia³em siê skoncentrowaæ na przepisywaniu tekstów
piosenek do �piewnika, a towarzystwo przy stoliku obok
ha³a�liwie fa³szowa³o znane standardy. Kiedy
postanowi³em pozbyæ siê chytrych filtrów, okaza³o siê to
niemo¿liwe. Nie pomog³y ani przeró¿ne przyrz¹dy, ani
p³yny, które wlewa³em do �rodka. Co wiêcej, pod
wp³ywem tych¿e p³ynów, chlebowa kulka napêcznia³a i
zaczê³a bole�nie uwieraæ. Trzy dni pó�niej, w Zakopanem
uda³em siê na zabieg do stomatologa. Facet mia³ krzyw¹
twarz i tylko 30 sekund do rozpoczêcia nastêpnego
zabiegu. Posadzi³ mnie wiêc na fotelu i b³yskawicznie
wetkn¹ mi do ucha ostry, cieniutki hak. Marchewa, który
czeka³ na mnie za d�wiêkoszczelnymi drzwiami us³ysza³
przera¿aj¹cy wrzask. Kiedy odzyska³em zmys³y ujrza³em
na pod³odze ko³o mnie, tocz¹ce siê ma³e chlebowe kulecz-
ki. To koniec koszmaru - pomy�la³em, wsadzaj¹c na
pami¹tkê kuleczki do kieszeni.   

Pamiêtam zdjêcie, na którym Kowalec wystaje a dupy.

Pamiêtam ostr¹ jazdê Kuty i jej w³oskiego Karakana, o
imieniu Doug na materacu obok mnie podczas nocy syl-
westrowej w Borku. By³em tak zadziwiony i za¿enowany
tym co s³ysza³em, ¿e kaza³em gestem zamilkn¹æ wszys-
tkim pozosta³ym sylwestrowiczom kot³uj¹cym siê w
naszym wielkim bar³ogu i pos³uchaæ. Kuta szepta³a do
Karakana �Oh yes baby, yes! Do it! Yes�Oh, it�s so big!�,
a on co pewien czas pyta³ �Is it bigger than Peter�s?�.
Najwyra�niej Piotr Go³êbiowski by³ hojniej obdarzony
przez naturê, bowiem Kuta udziela³a Dougowi
wymijaj¹cych odpowiedzi na to frapuj¹ce go pytanie.

Krzysztof Hrynkiewicz
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W ostatnim numerze Post Komixu
dominowa³y przede wszystkim informa-
cje na temat olbrzymiego wydarzenia na
amerykañskim rynku. Wydarzeniem tym
jest wykupienie przez DC (a dok³adniej
Warner Bros.) ca³ego Wildstorm (jest to
cze�æ Image�a nale¿¹ca do Jima Lee).
Teraz ci¹g dalszy...

Co na temat tego ca³ego zaj�cia maj¹ do
powiedzenia inni arty�ci:

�Mimo ¿e ca³a ta rzecz z Wildstorm/DC
jest interesuj¹ca, wydaje mi siê, ¿e nie
wp³ynie ona na nasz nowy komiks
(chodzi tutaj o MR. Majestic, o którym
pisa³em w nr 4). Osobi�cie trudno mi siê
o tej decyzji wypowiedzieæ, kiedy
rzecz¹ o któr¹ mi najbardziej chodzi jest
kreatywna strona komiksów. Jednak¿e,
jest to ma³y przemys³ (i zmniejsza siê on
z minuty na minutê!) i jestem strasznie
podniecony, kiedy dzieje siê co� tak
DU¯EGO... G³êboko wierzê, ¿e jedyne
radykalne zmiany nast¹pi³y by tylko
wtedy, kiedy to wszystko okaza³o by siê
klêsk¹ - jednak nie jest powiedziane, ¿e
bêdzie to katastrofa. Mo¿liwe, ¿e bêdzie
to jedna z rzeczy, która jako� wykopie
sprawy w now¹ erê. Kto wie.. ?�

- Joe Casey, wspó³scenarzysta nad-
chodz¹cego MR. Majestic

�Wszystko co wiem to to, ¿e ca³a ta
transakcja jest prawdziwa i dotyczy
kupna Wildstorm przez Warner Bros.;
nieszczê�liwie siê z³o¿y³o, ¿e DC jest w
jakim� stopniu w to tak¿e zamieszane.
Jak mi wyja�niono Wildstorm zostanie
autonomiczny i nadal mie�ciæ siê bêdzie
w Kalifornii. Komiksy nie bêd¹ mia³y
znaczka DC, ale DC bêdzie rz¹dziæ.
Moje z³e do�wiadczenia z DC s¹ ju¿
dobrze udokumentowane, jednak
wstrzymam siê z ostateczn¹ opini¹
dopóki nie bêdê mia³ pe³nego obrazu
ca³ego zdarzenia. Jednak nie mogê
powiedzieæ, ¿e podoba mi siê to co
dot¹d us³ysza³em!(...) Jedno mnie zas-
tanawia, co to wszystko oznacza dla
Image�a i Image Central? Czy jest to
koniec ich komiksowej krucjaty?�

- Rick Veitch, artysta nadchodz¹cego

tytu³u linii ABC, Tommorow Stories

�Na razie nie mam du¿o do
powiedzenia na ten temat. My�lê, ¿e jest
to dobre dla Jima Lee. Znowu bêdzie siê
móg³ skoncentrowaæ na tworzeniu.
Wydaje mi siê tylko, ¿e jest to dziwny
czas, skoro Wildstorm znowu zyskiwa³
popularno�æ. Co zmieni to w Image?
Jeszcze tego nie wiemy. Wszystko
powinno siê wyja�niæ w tym tygodniu.�

- Dave Wohl, szef Top Cow

�Je�li to prawda, zjednoczy to moich

dwóch ulubionych wydawców i bêdzie
to bardzo pozytywna transakcja. Je�li
nie, zjednoczy to moich przyjació³ na
kilka dni przepe³nionych konwersacj¹ i
¿ywymi spekulacjami. W obydwu przy-
padkach bêdzie to interesuj¹ce do�wiad-
czenie.�

- Brian Augustyn, scenarzysta Crimson
i redaktor DC

�Nie mogê temu zaprzeczyæ, ani tego
potwierdziæ... gdybym jednak MÓG£
potwierdziæ, krzycza³bym
HURAAAAAAAAAAA!�
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- Scot Lobdell, scenarzysta nowego
Wildcats

�My�lê, ¿e transakcja DC/Wildstorm
jest �wietn¹ wiadomo�ci¹ dla przemys³u
komiksowego. To zastrzyk adrenaliny
dla obydwu kompanii, co zmobilizuje
ich i rynek. Jestem ciekawy mo¿liwo�ci
wynikaj¹cych z tego partnerstwa. Mam
nadziejê, ¿e uda siê nam zobaczyæ w
Supermanie i Batmanie w wykonaniu
Jima Lee. To nie móg³ byæ lepszy
moment...�

- Rob Liefeld, wspó³za³o¿yciel Image�a,
obecnie za³o¿yciel swojego w³asnego
Awesome Comics

Jak wiêc teraz przedstawia siê
przysz³o�æ Image�a? Czy odej�cie
Wildstorm spowoduje rozwi¹zanie
ca³ego wydawnictwa? Nie ma w¹tpli-
wo�ci, ze Top Cow czy te¿ Todd
McFarlane prze¿yj¹ poza Image�em, ale
co z Image Central i jej tytu³ami, takimi
jak Jinx, Espers, The Tenth, Mage czy
te¿ Kabuki? Struktura Image�a jest tak
u³o¿ona, ¿e ka¿de oddzielne
studio/wydawca zarabia pieni¹dze,
które pó&#159;niej pomagaj¹ biurowi
g³ównemu w wydawaniu tytu³ów z
Image Central. Zgodnie z raportami
pojedyncze komiksy z Wildstormu nie
sprzedawa³y siê w ilo�ciach podobnych
do Witchblade, Fathom czy Spawna,
jednak¿e ca³kowity dochód wynosi³ 30-
50% dochodów ca³ego Image�a.

Jak na razie nie trapi to samych twórców:

�Zosta³em poinformowany, ¿e restruk-
turyzacja Image�a czy te¿ cokolwiek to
jest, nie skrzywdzi ani nie ruszy Image
Central i innych tytu³ów� mówi Brian
Bendis, twórca �Jinx�. �To nie jest
koniec Image�a... i nie jest to koniec
komiksów.�

***

Kolejnym z wiêkszych wydarzeñ uniw-
ersum DC ma byæ crossover The
Kingdom (notka w nr 4). O czym bêdzie
on opowiada³? Spróbujê wyja�niæ...

W najnowszym crossoverze DC, One
Million, dowiadujemy siê, ze Superman
¿yje w 853 wieku. Jednak w
Grudniowej serii one-shot�ów New
Year�s Evil z 1997 ukaza³ siê komiks

GOG w którym Supek ginie z r¹k
obsesyjnego super-³otra w 21 wieku.
Jak to mo¿liwe, skoro nie ma równo-
leg³ych �wiatów w uniwersum DC?
W³a�nie na to pytanie (a tak¿e parê
innych), ma odpowiedzieæ The Kigdom,
crossover, które ma za zadanie
odmieniæ dotychczasowe oblicze DC.

Gog, zaraz po zabiciu Supermana
dochodzi do wniosku ze zabicie wielkiego
�S� raz, to za ma³o. Cofa siê wiêc w cza-
sie, by zabijaæ go jeszcze wcze�niej i
wcze�niej. Jednak kiedy Deadman przed-
stawia �wie¿o zabitego Supka jego
duchom z przysz³o�ci, Superman, Wonder
Woman i Batman z mo¿liwej przysz³o�ci
odleg³ej o 20 lat (przysz³o�æ ta jest
tera&#159;niejszo�ci¹ w komiksie
Kingdom Come), musz¹ podj¹æ desperac-
ki plan, by uratowaæ nasz¹ rzeczywis-
to�æ... nawet je�li oznacza to po�wiêcenie
czasowej linii ich �wiata. To wszystko
w³a�nie znale&#159;æ mo¿ecie w pier-
wszym numerze The Kingdom (Mark
Waid & Ariel Olivetti).

Tydzieñ po tym komiksie, wyjdzie piêæ
innych one-shotów zwi¹zanych z tym
crossoverem (ka¿dy napisze Mark Waid):

Kid Flash (rys. Mark Pajarillo)

Nightstar (rys. Matt Haley)

Offspring (rys. Frank Quiteley)

Planet Krypton (rys. Barry Kitson)

Son Of The Bat (rys. Brian Apthorp)

Ca³o�æ zamknie The Kingdom #2 (z
ilustracjami Mike�a Zecka).

***

Ostatnio czytelnicy Vertigo musieli
prze¿yæ niez³y wstrz¹s, kiedy to zosta³a
og³oszona wiadomo�æ ¿e od stycznia, ze
wszystkich tytu³ów wydawanych przez
DC Vertigo znikn¹ strony z listami.
Niestety informacjê t¹ potwierdzili ostat-
nio Stuart Moore (redaktor Vertigo) a
tak¿e Karen Berger (te¿ redaktor).
Miejsce to zosta³o przeznaczone na
p³atne reklamy, które powinny przynie�æ
wiêksze pieni¹dze dla DC (a tym samym
uchroniæ wiele tytu³ów od likwidacji).
Istnieje jednak szansa ¿e listy do Vertigo
bêd¹ publikowane w internecie. Mam
olbrzymi¹ nadziejê, ¿e tak siê stanie!

***

Scenarzy�ci, Steve Seagle i Joe Kelly
postanowili odej�æ z pisanych przez
nich komiksów X-Men i Uncanny X-
Men. Jak na razie nie wiadomo
dok³adnie dlaczego i co teraz
zamierzaj¹. Wiadomo tylko, ze ma to
zwi¹zek z wp³ywaniem redaktorów
Marvela na te tytu³y.

***

Randal i Dante, bli¿ej znani jako
Sprzedawcy (Clerks) wracaj¹ do komik-
su ju¿ w grudniu. Clerks Holiday
Special (taki w³a�nie tytu³ ma nowy
one-shot) zostanie wydany przez Oni
Press. Scenariusz do tego 32 stroni-
cowego komiksu napisze oczywi�cie
Kevin Smith, za� czarno-bia³e ilustracje
przygotuje Jim Mahfood.

***

Dark Horse potwierdzi³, jakoby w
jeszcze tym grudniu mia³a zadebiu-
towaæ nowa seria oparta na motywach
Star Wars. Stoj¹ za ni¹ Jan Strnad,
Anthony Winn i Robert Jones. Gwiazd¹
komiksu (a nie �mierci) ma byæ Ki-Adi-
Mundi, rycerz Jedi.

***

Promethea, jeden z komiksów linii
America�s Best Comic w³a�nie otrzyma³
swoich rysowników, którymi bêd¹ J.H
Williams III i Mick Gray (znani choæby
z tytu³u �Chase� tworzonego dla DC).

***

Wiadomo�æ z naszego rodzimego polet-
ka. RTL7 rozpocz¹³ nadawanie starszego
ju¿ serialu �Potwór Z Bagien�. Jest to
ekranizacja jednej z najpopularniejszych
amerykañskich serii komiksowych.
Serial ma ju¿ swoje lata (co widaæ) jed-
nak¿e naprawdê wart jest obejrzenia...
choæ nie wszystkim siê spodoba.

�ród³a: Newsarama, Daily Buzz, Geek
Media i fusy z herbaty

POST.KOM.IX. sp³odzili:

Joe Abrakadabra - wstukiwanie
literek i t³umaczenie
Katyusha Abrakadabra - poprawian-
ie Joe i zapiekanki
Humpel - FULL MONTY!!! :-)
i @@@@@@@@@@@@@o (czyli
13 ma³p + jedna ca³kiem

Numer 4
(listopad 1998)

61

FF oo rr uu mm   kk oo mm ii kk ss uu

Joe Abrakadabra - POST.KOM.IX



http://magazine.valetz.art.pl

Numer 2
(wrzesieñ 1998)

Informacje dla autorów

62

IInnffoorrmmaaccjjee  ddllaa
aauuttoorróóww

£amy �The VALETZ Magazine� otwarte s¹ dla wszyst-
kich, którzy tworz¹ co� samodzielnie b¹d� wspólnie z
innymi i chc¹ siê tym podzieliæ z ca³¹ reszt¹, czyli tymi,
którzy tylko konsumuj¹. Koncentrujemy siê na komiksie i
s³owie pisanym, lecz nie znaczy to, ¿e nie przewidujemy
miejsca dla fotografii, muzyki czy d�wiêków innych,
s³owa pisanego na wspak, czy te¿ innych form wyrazu,
które w tym momencie nie przychodz¹ mi do g³owy. Nie
przewidujemy miejsca jedynie dla tre�ci rasistowskich,
polityki i sportu oraz wszystkiego, co k³óci siê z naszym

poczuciem przyzwoito�ci.

Jak zatem przes³aæ swoje materia³y do redakcji?

Przede wszystkim zalecamy kontakt pocztowy - 
magazine@valetz.art.pl . Staramy siê w miarê naszych
mo¿liwo�ci odpowiadaæ na wszystkie listy.  Mo¿na
równie¿ wrzucaæ je w formie binarnej na nasz serwer ftp -
ftp://ftp.valetz.art.pl/pub/magazine/incoming/ Istnieje te¿
mo¿liwo�æ przesy³ania materia³ów poczt¹ tradycyjn¹ na
adres: Wo³omin 05-200, skrytka pocztowa 155. 

Uwagi ogólne

Publikujemy materia³y napisane wy³¹cznie w jêzyku pol-
skim. 

Uwagi odno�nie tekstów

Najchêtniej przyjmujemy prace
w formatach Word 6.0 (.doc,
.rtf), ale w skrajnych przypad-
kach tak¿e innych. Je�li autor
¿yczy sobie, aby jego materia³y
zosta³y zaprezentowane w jaki�
specyficzny sposób (forma-
towanie, oprawa graficzna), to
nale¿y to zaznaczyæ. Rozmiar
prac zasadniczo nie gra roli -
d³u¿sze bêd¹ ukazywaæ siê w
czê�ciach, je�li pozwalaæ bêdzie
na to konstrukcja tekstu. Mile
widziana bêdzie wstêpna korekta
tekstu dokonywana przez
samych autorów.

Uwagi odno�nie komiksu 
i grafiki

W postaci binarnej akceptujemy
wszystkie formaty graficzne
obs³ugiwane przez Adobe
Photoshopa 4.0. W ostatecznej
wersji grafika bêdzie skalowana
do szeroko�ci nie wiêkszej ni¿
500 pixeli, wiêc odradzamy
przysy³anie prac zbyt du¿ych. W
postaci tradycyjnej, czyli
papierowej format mo¿e byæ
dowolny, w granicach rozs¹dku
oczywi�cie.

I to tyle. Je�li masz jakie� pyta-
nia, w¹tpliwo�ci, lêki, problemy
natury egzystencjalnej czy innej,
pisz do nas na adres redakcji 
(magazine@valetz.art.pl) lub
bezpo�rednio:

Arti : arti@valetz.art.pl 

flEa : flea@valetz.art.pl
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