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Upały nie sprzyjają wysiłkowi. Kropka.
Tak właściwie gdyby nie resztki przyzwoitości, poprzestałabym na
powyższym. Co prawda nic mi nie wiadomo o żadnych szczególnych
normach formalnych dla przyzwoitych wstępniaków, a jako nowicjuszce może czytelnik wybaczyłby mi taką ekstrawagancję, ale ostatecznie
niech już będzie – napiszę tych parę słów więcej.
Szczególnie że mam o czym (tak dla odmiany).
NOL to bardzo tajemniczy obiekt – i myślę, że jako takiemu przysługuje mu prawo do pewnej nieregularności i nieprzewidywalności. Zdarza mu się czasem poślizg, czasem z niejasnych powodów udaje mu się
zmorfować w coś zupełnie innego, jak mówi Ania, czasem tylko zmienia
szatki z wiosennych na letnie. Myślę, że to naturalne zachowanie dla
NOL-i. Zresztą jak inaczej może zachowywać się powstały z pracy po
godzinach, hobbystycznie, amatorsko, i to jeszcze na pożywce z fantazji
tak wielu różnych osobowości twór?
Czy wychodzi mu to na niekorzyść, czy wręcz przeciwnie? O tym,
mam nadzieję, czytelnik przekona się sam. Tym razem do wypróbowania NOL wypluł nam: szorty Michała Cholewy, „Niedźwiedzia polarnego” sztuk jeden, opowieść o Pani Aluminiowych Ptaków i „Świt”, który
zazwyczaj wypada po „Zmierzchu”. Smacznego!
Małgorzata Binkowska
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Niedźwiedź polarny,
czyli jak przespałam weekend
1

W drzwiach kuchni stał polarny niedźwiedź.
Ledwie się mieścił. Framuga była dość wąska i postawiła mu część sierści na bokach na
sztorc, zapewne kiedy się przez nią przeciskał. Zadek nadal sterczał mu na salon i wyglądał na
tyle pokaźnie, że mógł się już nie zmieścić, ale jakoś wolałam tego nie sprawdzać. Wystarczyło, że najwyraźniej znalazłam się na drodze głodnego potwora do nieźle zaopatrzonej, otwartej
lodówki. A jeszcze chwilę wcześniej rzeczony musiał oglądać mój zadek, kiedy wyciągałam
z dolnej półki na drzwiach otwarty karton mleka, który teraz dzierżyłam w nieruchomej, uniesionej ręce.
Jedyne, co przychodziło mi do głowy, to że niedźwiedzie podobno nie atakują, jak się nie
ucieka, i najlepiej położyć się na ziemi i udawać martwego. Jak zrobić to pod czujnym wzrokiem przedstawiciela gatunku, w sposób dyskretny i nieobrażający jego inteligencji, tego już
w żadnym podręczniku przetrwania nie napisali.
Więc tak sobie staliśmy.
Ładny był. Potężny, puszysty, z wielkim, lśniącym czernią nosem i antracytowymi ślepiami,
w które wolałam nie patrzeć, bo chyba się nie powinno, choć może w tym przypadku chodziło
bardziej o psy. On za to gapił się na mnie absolutnie bezwstydnie i chyba nawet nie mrugał.
Czy niedźwiedzie w ogóle mrugają? Czy niedźwiedzie pijają krowie mleko?
To pomyślawszy, uniosłam karton i sama się napiłam, bo jednak z tego wszystkiego zaschło
mi w gardle. A potem zorientowałam się, co robię, z wrażenia oblałam sobie brodę i koszulkę
mlekiem i rzuciłam się do tyłu. Następnie noga poślizgnęła mi się na mokrych kafelkach, poleciałam do tyłu i z piskiem wylądowałam we własnym łóżku, gdzie zatrzęsłam się ze zgrozą
i odrzuciłam kołdrę, bo też była biała i puszysta.
Przez chwilę leżałam nieruchomo, wsłuchując się w ciemność. Zdążyło już do mnie dotrzeć,
że całość przeżyć zafundował mi mój własny mózg, nakarmiony stanowczo za krótko przed
snem nieprzyzwoitą ilością śledzi w śmietanie. A może to była popołudniowa czekolada? Albo
ta zimna pizza rano, w sumie ile ona leżała w lodówce? Stanowczo trzeba było przemyśleć
dietę, jeśli nie dla stanu żołądka, to chociaż żeby uniknąć stanów przedzawałowych. Skąd ja
wzięłam tego niedźwiedzia? Przecież nawet nie mam kanału Discovery.
Zrobiło mi się zimno, więc przeprosiłam się z kołdrą, bo odpowietrzonych kaloryferów też
nie miałam i strasznie piździło. Nie miałam także żadnego ciepłego ciała w łóżku, choć to
może i dobrze, bo jeszcze by chrapało. A uduszone poduszką szybko by wystygło. Ile czasu
stygnie trup w temperaturze pokojowej? A w lodówce?
I tyle na temat ponownego zaśnięcia.
4
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Z westchnieniem włączyłam lampkę, przy okazji zrzucając coś na podłogę. Nie widziałam
wyraźnie co, więc pomacałam stolik nocny w poszukiwaniu okularów. I zagadka natychmiast
się rozwiązała. Otóż zrzuciłam okulary.
Wydawało mi się, że wpadły pod łóżko, gdzie nie sprzątałam na tyle często, żeby zaryzykować sięganie tam na ślepo gołą ręką. Do rana chyba nic ich nie wyniesie. Zresztą po co mi
one teraz, czytać mogłam i bez, mieszkanie znałam na pamięć i nic większego od karalucha
nie miało prawda po nim biegać w charakterze zdarzenia losowego. Właściwie karaluch też
nie miał prawa, ale jeden kiedyś się odważył, więc musiałam chociaż wziąć pod uwagę taką
możliwość. Świetnie, niedźwiedzie, trupy i karaluchy. Czym tu jeszcze ukołysać się do snu?
Z wysiłkiem pomyślałam o ciepłym kakao, a potem o smutnym fakcie, że kakao się skończyło, a mleka trzeba najpierw umieć nie przypalać. Zdecydowałam się więc na zimne, mając
nadzieję, że zadziała podobnie. Chwila zeszła mi na szukaniu stopami kapci, które na szczęście
nie znajdowały się tam, gdzie okulary. Przy okazji spojrzałam za okno, gdzie samotna latarnia
oświetlała samotne drzewo przy rządku zaparkowanych samochodów. Wstając, przysunęłam
rękę do ramy okiennej. No naprawdę, równie dobrze mogłabym nie mieć szyb. Jak to uszczelnić? Oto nad czym mogę się pozastanawiać przed snem.
Poczłapałam chwiejnie przez salon do kuchni, licząc kroki. Trzy do drzwi, w lewo zwrot,
cztery, w lewo zwrot, jeden, prawą ręką w kontakt. Oślepnąć na chwilę od światła, zamrugać,
pięć kroków w przód, lodówka na wprost. Mleko na dolnej półce na drzwiach. Powąchałam
je podejrzliwie, ale wydawało się jeszcze dobre. O, są jajka na śniadanie. A tego dżemu chyba
lepiej nie otwierać.
Coś zaszurało mi za plecami, więc odwróciłam się gwałtownie.
W drzwiach kuchni stał polarny niedźwiedź.

koniec
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1. Tomasz
Zaczęło się od drobiazgów, tak drobnych, że prawie ich nie zauważał. Zapomniane notatki,
ominięte spotkania ze znajomymi. Wszystko początkowo tłumaczył po prostu roztrzepaniem,
stresem, pracą...
Koszmar uderzył go z całą mocą, kiedy pierwszy raz zapomniał imienia synka. Przerwał zdanie i usiłował szybko zamienić to na zdrobnienie, przezwisko, cokolwiek, co wypełniłoby upiorną ciszę. Chłopak na szczęście dał się nabrać, żona nie.
Razem postanowili poszukać pomocy. Tomasz pamiętał, jak krążyli od specjalisty do specjalisty coraz bardziej abstrakcyjnych dziedzin, coraz bardziej odległych od medycyny. „Nie pamiętam”, mówił im, a oni rozkładali ręce.
Ostatni z nich tego nie zrobił. Może to była kwestia tego, że faktycznie był właściwą osobą,
a może po prostu dostrzegł rozpacz w oczach Tomasza. Zarówno terapia, jak i sam zabieg były
bolesne. Zmieniły go. Kolejne próby dały mu jednak nadzieję. Kiedy wracał do domu, głowa
bolała go, jakby ktoś mu przyłożył w twarz, ale świat był jakby chłodniejszy, bardziej rześki.
Żona krzyknęła, kiedy stanął w progu.
– Co to? – pytała, patrząc przerażona na jego twarz, nową twarz. Uspokajał ją długo, cichymi
zdaniami swojego zmienionego głosu. To przecież dla nich, dla jego pamięci. Tak, poniósł koszt,
ale teraz wszystko będzie lepiej...
– No, chciałem... – powiedział i nagle poczuł suchość w gardle.
– Co chciałeś? – Gładziła jego twarz ze łzami w oczach. Pięknych oczach kobiety, którą poślubił, z którą miał dzieci. I której imię nadal wymykało mu się z pamięci.
– Nie wiem... – powiedział i nagle rześki chłód, który czuł przez całą drogę do domu, był jak
paraliżujące zimno. – Już zapomniałem.
Tomasz Trąbalski zapłakał.
2.
– Daj spokój, Hans, przestań się mazać jak baba. To przecież tylko trochę popiołu.

SZORTY
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Świt
3

kontynuacja „Zmierzchu”
zamieszczonego
w NOL – lato 2014

Mija już czwarty tydzień wyprawy, a mam wrażenie jakbym spędził tu całe życie. Niestety,
nie w pozytywnym tego wyrażenia znaczeniu. Spodziewałem się, że do tego czasu uda nam się
z nimi dogadać, zdobyć niezbędne informacje i przejść do rzeczy albo przynajmniej poznać ich
na tyle, by realnie ocenić swoje szanse na osiągnięcie celu. Słowem – poczynić jakiekolwiek
postępy. Niestety, Dzicy stawiają opór.
Fakt, że ciągle ich tak nazywam (oczywiście jedynie prywatnie), pewnie kiepsko o mnie
świadczy. Ostatecznie nie spotkało nas jak dotąd nic złego z ich strony, wręcz przeciwnie – okazano nam wyjątkową gościnność, mimo że nasz przewodnik ostrzegał nas wielokrotnie, w jakie
niebezpieczeństwo się pakujemy, zapuszczając się tak blisko Świętej Wyżyny. Fakt, że ostrzeżenie przyszło ze strony przodka kanibali i morderców, powinien dać nam do myślenia.
Jak dla mnie oni wszyscy wyglądają podobnie. Ta sama ciemna karnacja, szerokie, płaskie
nozdrza, mroczne, dzikie spojrzenie (może w związku z przekrwionymi białkami oczu, a może
z czymś innym...). Twarze i ramiona pokryte czarnymi tatuażami, ozdobione biżuterią z kolorowych piór, rzeźbionych kości i jadeitu. Nawet te bardziej zeuropeizowane plemiona, choć ubrane
w znane mi wytwory dzisiejszej mody, mają w sobie wyraźny znak dzikości – nigdy nie wiem,
czego się po tych ludziach spodziewać.
Tak jak tutaj. Ostrzegano nas, żeby w żaden sposób nie nadużyć gościnności (jeśli w ogóle
zostaniemy nią obdarzeni) i nie czynić niczego wbrew mieszkańcom osady. Choćby chodziło
o głupotę w naszym mniemaniu. Wizje, jakie malował nasz uczynny przewodnik, tylko na początku wywoływały we mnie chęć parsknięcia śmiechem. Przeszło mi, kiedy przeczytałem kilka
etnologicznych opracowań, które pożyczył mi John. Tymczasem w zachowaniu naszych gospodarzy ani razu nie wyczułem wrogości. Nawet mocno ekspresyjne, niemal agresywne w ruchach
układy taneczne, do których ciągle nie potrafię się przyzwyczaić, nie budzą we mnie większego
niepokoju, raczej dystans. Może dlatego, że nawet przewodniki opisują to jako niegroźny element tutejszej kultury, a może dlatego, że miałem już wcześniej do czynienia z podobnymi występami. Nie, czuje się w nich raczej pogodną otwartość, jakiś rodzaj nienachalnej ciekawości.
Niestety, odnoszę wrażenie, że jeśli nawet mam rację, to jest to postawa nazbyt płytka, żebym
mógł nakłonić ich do wyjawienia choć części interesujących mnie tajemnic.
Przynajmniej mieszkamy w całkiem wygodnej kwaterze – pozwolono nam spędzać czas i noce
w przestronnej i ciepłej Sali Zgromadzeń, trochę większej budowli od ich zwyczajowych chat,
przeznaczonej do plemiennych spotkań. Miejsce suche i czyste, nie musimy przynajmniej moknąć w jakimś naprędce skleconym szałasie albo gnieździć się z jakąś liczną rodziną pośród wrzasku dzieci i smrodu niemytych ciał, a dopóki sami nie okazujemy wrogości, możemy liczyć tu
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także na bezpieczeństwo i spokój, jak głosi miejscowy obyczaj. W wolnych chwilach studiuję
znaczenie obrazkowych historii wyrzeźbionych na belkach i drewnianych ściennych panelach
– są całkiem piękne. W przeciwieństwie do dotychczas zaobserwowanych płaskorzeźb, tutaj
tematyka skupia się głównie na ptakach. Mnogość gatunków tu przedstawionych pewnie nie
oddaje prawdziwego bogactwa wyspy, ale i tak zasługuje na podziw. Natomiast zagadkowe są
wyobrażone w bogatym zdobnictwie legendy. Część z nich rozszyfrowałem na podstawie tego,
co do tej pory usłyszałem, ale nie widzę dotąd żadnego związku z tą jedyną, tą, która mnie tu
przywiodła i tym bardziej ciągnie mnie w góry. Czuję, że niczego się nie dowiem, dopóki tkwię
tu, na dole. A jednak ciągle wpatruję się w obrazy, długo i gorączkowo, licząc na to, że pękną
i przemówią do mnie zrozumiałym wreszcie językiem, wskażą drogę do upragnionego skarbu.
Coraz głośniej jednak słyszę w głowie głos rezygnacji. Nie spodziewam się bliskiego przełomu
i denerwuje mnie to.
John oczywiście nie podziela mojego punktu widzenia. Jest zachwycony. Dniami i nocami
towarzyszy dzikusom w ich codziennych czynnościach, obserwuje, dopytuje. Ostatnie trzy dni
spędził na śledzeniu procesu przygotowywania owsianki! Oczywiście tylko ja ją tak nazywam.
Półproduktem tej potrawy są nasiona, a właściwie pestki, które po ususzeniu trochę przypominają mi ziarno. Z wyglądu tylko, bo w smaku są zupełnie różne. Nie takie znowu złe. Fakt, że
zanim osiągną jadalną formę, należy je najpierw niemożliwie długo gotować, inaczej toksyczny
związek zawarty w surowych pestkach powykręca nieświadomemu konsumentowi członki w potwornym paraliżu. Siła tych spazmów potrafi połamać kości. A skutek spożycia zazwyczaj jest
śmiertelny. Wyłączając tę przydatną informację, sam proces przygotowywania jedzenia wydaje
mi się zwyczajnie niewart uwagi. Przynajmniej mojej.
Ostatecznie nie po to tu jestem, żeby badać obyczaje własnego gatunku, a nie mam nawet
ochoty udawać, że dzielę tę fascynację z moim towarzyszem, nawet jeśli miałoby mnie to stawiać w złym świetle. Czy tylko dlatego, że dzielimy wspólną pulę genową, mielibyśmy dzielić
coś jeszcze? Dzielić… Dzieli nas więcej niż łączy w mojej opinii. Nie odmawiam im szacunku
ani nawet nie próbuję oceniać – ostatecznie nie ma to większego sensu, biorąc pod uwagę, jak
różne są nasze systemy wartości, sposób myślenia. Przynajmniej jestem tego świadom… John
widocznie myśli inaczej. Nie wiem, gdzie kończy się w nim naukowiec, a gdzie zaczyna chłopiec
rozpaczliwie poszukujący – czego właściwie? Znam teorię poznawania poprzez całkowitą imersję, ale kiedy widzę, jak próbuje przyswoić cudzy sposób rozumowania i zaadaptować do swojego życia, zaczynam poważnie zastanawiać się nad jego kondycją psychiczną. John twierdzi,
że wiedza, której nie da się w praktyce zastosować, jest bezużyteczna. Normalnie zgodziłbym
się z tym całym sercem, ale w tym przypadku to tak, jakbym próbował zastosować instrukcję
obsługi maszyny fabrycznej na własnej skórze. Ale może brak mi wiary, nadziei... Otwartości.
Możliwe, że przemawia przeze mnie zwykłe zniecierpliwienie. Śpieszy mi się w góry.
Wiem, że tam czeka na mnie długo wyczekiwana odpowiedź – tak lub nie, fiasko albo rewolucja, koniec poszukiwań, początek czegoś wielkiego... Zmiana. Niestety, bez odpowiedniego
przewodnika nie mogę ruszyć się z wioski, więc siedzę jak na szpilkach i przeklinam pod
nosem. Jeśli nic się nie zmieni, chyba się wycofam. Czy jednak mógłbym tak łatwo pogodzić
się z przegraną, świadom, że byłem tak blisko rozwikłania tak frapującej zagadki? Wszystko
oczywiście sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy to, co słyszeliśmy o Drzewowcach,
to zwykłe bujdy, czy jest w tych opowieściach ziarno prawdy. I czy to ziarno może wydać tak
obiecujący plon, jak sobie wyobrażam? Czuję się jak koń nęcony marchewką na bardzo długim
kiju.
Świt
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Muszę przyznać, że w pewnym stopniu interesuje mnie styl życia tych dzikusów. Fakt, że
przez tyle stuleci nie poddali się wpływowi obcej kultury, choć ich pobratymcy nie mieli z tym
większego problemu (jeśli nie liczyć paru zaledwie krwawych bitew i jakiegoś powstania), kultury wymieszały się, ludzie zmienili. Nie tutaj jednak. Tu, w niegościnnej części dżungli, niezależnie od tektonicznych wstrząsów, pomruków wulkanów, zalewu obcości, tutaj nie zmieniło
się nic. Jest to fascynujące i budzi moją ciekawość. Czego strzegą strażnicy Świętej Wyżyny?
Trochę mierzi mnie ta skostniałość, ten rodzaj konserwatyzmu, który wstrzymuje ludzi od
rozwoju, ale coś jest w ich legendach, że budzą w tobie pewną tęsknotę, głód za czymś nieokreślonym. Podobnie czułem się, przeglądając dziadkowy album. Był to chyba największy skarb
mojego dzieciństwa! Do dziś nie pamiętam cenniejszego przedmiotu pozostawionego w rodzinnym domu. Fotografie dziś już nieistniejących przedstawicieli ziemskiej flory i fauny, imponujących doprawdy okazów, ale także i dumnych odkrywców na tle swoich zdobyczy. Fotografie
tak niesamowite, że można poważnie zastanawiać, się na ile są one prawdziwe. Budziły zazdrość
wtedy i dziś, kiedy świat skurczył się niewyobrażalnie. To, co było tajemnicą sto lat temu, dziś
przeobraża się, zostaje zniszczone bądź zasymilowane. Nieliczne tajemnice czekają wyjaśnienia
albo pozostają ukryte. Tak jak tutaj, zazdrośnie strzeżone przez wiernych wartowników. Choć
czasem zastanawiam się, czy to ludzie strzegą sekretu, czy to sekret ochrania ludzi, i zaczynam
wątpić w sens przebytej dotąd drogi.
Pamiętam do dziś tę szczególną dla dziadka fotografię. Wraz ze swoim bliskim przyjacielem,
Tomasem, pozowali w tle za profesorem Monroe, który podpisywał jakiś uroczysty dokument
oryginalnie barwionym piórem. Nie rozumiałem wtedy, dlaczego ta fotografia była tak szczególna – czy był to jakiś istotny moment, czy może droga pamiątka po przyjacielu albo uwielbianym
mentorze? Nie sądziłem, że sprawa może mieć głębsze dno. Pióro samo w sobie, choć piękne
na pierwszy rzut oka, nie budziło mojego zainteresowania. Brałem je za kolejną zdobycz, jakieś
lokalne dzieło sztuki; nic nadzwyczajnego, dopóki inna fotografia, obejrzana wiele lat później,
nie zwróciła mojej uwagi. Istnieje tylko jedno takie zdjęcie na całym świecie i prawdę mówiąc,
do tej pory większość ludzi wątpi w jego autentyczność. Jest to zdjęcie pióra na jego właścicielu,
zwanego w lokalnym języku Drzewowcem. Znów, nie byłoby ono samo w sobie dla mnie interesujące, gdyby nie dołączona do fotografii opowieść. Gdybym znalazł w niej choćby ziarnko
prawdy, byłoby to coś, za czym warto gonić przez pół świata. Jednak im dłużej tu siedzę, tym
bardziej obawiam się, że gonię za ułudą.
Marnuję czas.
Chętnie sam poszedłbym w góry, ale znając Dzikich, nie skończyłoby się to dla mnie szczęśliwie.
***
Eri
Do tej pory przybycie do siedziby Orlych pod osłoną nocy zdawało się Eriemu czymś absolutnie szalonym. To jakby chcieć wkroczyć Ptakojadowi w paszczę i życzyć mu smacznego.
Z drugiej zaś strony, dzień czy noc, przybycie w te rejony bez oficjalnego wsparcia, bez zapowiedzi nawet, nie było specjalnie mądre. Z kolei sam powód, który pchał ich pod Ciemną Grań,
wydawał się bić wspomniane szaleństwo na łeb. Przekonać nieprzyjaciela, aby pomógł swoim
własnym wrogom… Nie, nawet nie wrogom – Orly traktowały przecież Moa jako zwierzynę
łowną, nie jak równych sobie przeciwników. To wymagało nie lada perswazji!
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A jednak nawet jeśli ich zadanie wydawało się graniczyć z niemożliwością, jeśli ryzykowali
własne życie dla tej cieńszej od pajęczej nici szansy, to przynajmniej było to coś. Eri nie ufał
Justusowi, przynajmniej nie do końca, nie po nauczce, jaką dostał, słuchając bezkrytycznie Gabranniego, ale cenił go i wierzył przynajmniej w jego intelekt. Prawdę mówiąc, sam nie potrafił
wymyślić lepszego planu.
Przez część drogi żałował tylko, że żaden z nich faktycznie nie okazał się prawdziwym zdrajcą. W towarzystwie szpiega łatwiej byłoby im dostać się do środka. A może nawet wydostać się
stamtąd, będąc jeszcze w miarę przy życiu. Choć Orly nie byli znani z wyjątkowej lojalności
w stosunku do swoich sług, więc i to nie było pewne.
Przez kilka ładnych chwil kołowali nad północną granią Szarego Masywu. Ciemny szczyt
rzucał w świetle księżyca niepokojący cień i ciężko było dostrzec przejście do Gniazda Orlych.
Pozostawało czekać, aż dostrzeże ich któryś z wartowników, i mieć nadzieję, że nie trafią na bardziej głodnego niż myślącego przedstawiciela tej profesji. Wreszcie usłyszeli przeciągły świst,
a po nim orli krzyk w odpowiedzi. Wkrótce po tym dołączyła do nich obstawa i przewodnik,
który poprowadził ich do wylotu jaskini. Aż do samego końca Eri miał wrażenie, że wysoko nad
ich głowami kołują nieprzychylne cienie.
Pierwsza wizyta u Orlych była zaskoczeniem. Wbrew temu, co słyszało się w opowieściach
dla piskląt, nic strasznego nie rzucało im się w oczy. Żadnych trofeów, szczątków Moa porozrzucanych po kątach ani tryumfalnych kobierców wyplecionych z piór Drae. Ani korytarze, ani
samo Gniazdo nie sprawiały złego wrażenia. Dopiero zapach, obrzydliwy, duszny odór zgnilizny, który dopiero po chwili docierał do nozdrzy, oblepiał pióra i wypełniał płuca, ten zapach
przyprawiał o mdłości.
Od razu zaprowadzono ich przed oblicze Starego. Orly nie potrzebowali Rady, Zgromadzenia
ani żadnej innej formy samorządności. Wystarczał im silny wódz. Taki, który potrafił utrzymać
się odpowiednio długo na żerdzi i poprowadzić skuteczny rajd. Nie miało znaczenia nic poza
tym. Co można powiedzieć komuś, kto ceni jedynie siłę i zdolność przetrwania? Kto dodatkowo słynie z nieprzewidywalności i wyjątkowo obrzydliwego poczucia humoru? Jak rozmawiać
z kimś takim?
Mieli dokładnie jedną szansę, a nie wiedzieli nawet, na jakiej gałęzi stoją. Justus przynajmniej
wyglądał na pewnego siebie na ten swój dumny sposób. Coś ponurego jednak czaiło się w jego
spojrzeniu. Może ból, może determinacja, a może brak nadziei. Przez chwilę Eri pomyślał, że
popełnił błąd, zdając się na jego przewodnictwo.
Przywitał ich jazgot. Głos Orlych, szczególnie słyszany niespodziewanie podczas samotnego
lotu, potrafi ściąć krew w żyłach. Setki głosów młodocianych, przekrzykujących się między
sobą Orlych brzmi jak piekło. Nie miały znaczenia drwiny czy nawet wyzwiska rzucane w ich
kierunku, najgorszy był po prostu hałas. Stary dla odmiany nie wydał z siebie pojedynczego dźwięku, odkąd go ujrzeli. W zamian za to przypatrywał się niespodziewanym gościom
w bardzo nieprzyjemny sposób. Nawet najbardziej opanowanemu Ptakunowi nie byłoby łatwo
wytrzymać takiego spojrzenia. Eri nie potrafił, mimowolnie spuścił wzrok, by za moment przekonać się, że to, na co patrzy, jest czymś o niebo gorszym. Resztki zjedzonego bardzo dawno
temu posiłku cofnęły mu się do gardzieli, gdy uświadomił sobie że wodzowska grzęda, na której
odpoczywał górujący nad nimi Orly, była oryginalnie kręgosłupem wyrwanym z ciała potężnego Moa. Jeśli opowieści, które przywoływał teraz w pamięci, były zgodne z prawdą, musiał
właśnie patrzeć na szczątki legendy. Dreszcz przebiegł mu po plecach niczym niespodziewany
prąd powietrzny.
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Stary górował nad nimi nie tylko wiekiem. Tylko patrząc na niego, można było wyobrazić sobie imponującą rozpiętość skrzydeł i siłę, jaką dawały drapieżnikowi. Same pazury zaciśniętych
wokół kościanej belki łap potrafiłyby w sekundę rozpłatać ich obojga na strzępy. Silny, ostro
zakończony dziób bez trudu rozłupałby czaszkę największego z Moa, a ich głowy prawdopodobnie zniknęłyby w przełyku w mgnieniu oka. Patrzyli oto na wcielenie niebezpieczeństwa. Ono
patrzyło na nich także, gubiąc swoim pełnym mroku spojrzeniem nieuważne ofiary.
Jak rozmawiać z takim zagrożeniem? Przez tyle lat utrzymywania względnie pokojowych stosunków z kuzynami Drae nauczyli się trudnej sztuki porozumienia, ale nawet doświadczonym
dyplomatom zdarzały się na tym polu tragiczne w skutkach pomyłki. Co mieli powiedzieć amatorzy? Szczególnie kiedy w pamięci pojawiały się coraz bardziej niepokojące obrazy i szczątki
ponurych legend…
Opowieść o dwóch wodzach
W czwartym wieku burzy nad górskimi graniami latał Kral Zdobywca. Pod jego skrzydłami
naród Orlych rósł w siłę i dostatek. Mówiono, że nawet błyskawice kruszyły skały pod jego komendę.
Nikt nie śmiał nigdy sprzeciwić się jego woli, nikt nigdy nie spróbował kwestionować jego
słów, nikt nie odważył się wyzwać go na próbę sił. Aż pewnego dnia podczas samotnego rajdu
na wschodnich rubieżach Moa pewien szaleniec spróbował zastawić na Wielkiego Wodza sidła.
Pułapka okazała się być sprytnym wynalazkiem. Im więcej siły Kral wkładał w próbę oswobodzenia, tym mocniej zaciskały się na nim więzy. Potężny Orly zagotował się z wściekłości.
– Kto śmie więzić Wielkiego Ptakuna? – zawołał. Odpowiedziało mu echo i chichot szalonego Moa.
– Gdybym potrafił uwierzyć, że sam Wielki Ptakun atakuje i pożera własne dzieci, doprawdy
byłbym szczęśliwy, dostępując zaszczytu uwięzienia go w podobny sposób. To byłoby coś! – zachichotał ponownie stary Moa.
– Pokaż się, bluźnierco! Niech no na ciebie spojrzę, ty plugawy ziemiojadzie!
– Proszę bardzo – odparł niezrażony Moa i wyszedł ze swojej kryjówki. – Oto jestem. Jako że
ja wiem, kim jest mój gość, a on nie wie, z kim ma do czynienia, może jeszcze powinienem się
przedstawić?
– Nie obchodzą mnie wasze nazwy, imiona czy tytuły. Jesteście niegodni zwracać się do mnie
w takim tonie i obiecuję ci, że za samą tę obelgę zapłacisz życiem.
– A jednak obyczaj nasz nakazuje przedstawić się nieznajomemu. Jestem Nae, wódz klanu
Leniwego Strumienia. Znajdujemy się na moich ziemiach. A ty dodatkowo znajdujesz się, jak
mniemam, w niewygodnym położeniu.
– Niech cię tylko dopadnę, a pożałujesz tego, co uczyniłeś, szybciej niż myślisz.
– Możliwe. Chciałbym jednak zwrócić twoją uwagę na fakt, że nie jesteś w pozycji do takich
gróźb. W tej chwili twoje życie zależy od mnie. Jakie to uczucie?
Kral milczał, mściwie spoglądając na swojego oponenta.
– Jak wysoko cenisz swoje życie?
Kral milczał.
– Ile byłbyś w stanie zapłacić za zwróconą wolność?
Kral milczał nadal, zdziwiony rozwojem wydarzeń. Moa nie słynęły z interesowności.
– Wiesz dobrze, że mógłbym, a może nawet powinienem zabić cię tu i teraz, póki mam ku temu
okazję. A jednak rozmawiamy. Chyba nie sądzisz, że to z dobroci serca?
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– Przysięgam, że rozszarpię cię na strzępy… Czego chcesz?
– Och, nie chodzi mi o dobra materialne. Ani o coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Chodzi raczej
o... nierobienie. Potrzebuję obietnicy. Chcę, żebyś przysiągł, że ani ty, ani żadne z twoich podwładnych nigdy już nie zaatakuje Moa z mojej dziedziny. Chcę, żebyś złożył przysięgę na honor
Orlych!
– I wtedy mnie puścisz wolno? Głupcze. Zgoda. Przysięgam na honor Orlych, że ani ja, ani
żadne z moich póki żyję, nie zaatakuje żadnego Moa z Leniwego Strumyka. Zaraz przekonasz się,
jak spełniam swoje obietnice.
Na te słowa zadowolony z umowy Moa uwolnił Krala Zdobywcę. Ten wspiął się na próbę na
swoich ogromnych skrzydłach i spadł na niczego nieświadomego wodza. Spełnił tym samym
obietnicę trzykrotnie złożoną tego dnia.
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Justus
Tak, na honor Orlych zawsze można było liczyć. Tak samo jak na ich przewrotność. Nawet bez
przestrogi starej opowieści Justus wiedział, że ta rozmowa nie będzie łatwa.
– Drae! – wychrypiał po dłuższej chwili Stary. Jego głos przypominał dźwięk odległego
grzmotu, przytłumiony, ale wzbudzający respekt. – Co sprowadza dwa małe ptaszki do naszego
Gniazda? Czy zgubiły się w ciemnej nocy?
– Wodzu! – Pater skłonił się przed Starym, jak nakazuje obyczaj, ale szybko podniósł wzrok,
nie okazując przy tym przesadnej służalczości czy strachu. – Jestem Pater Justus, a to Eri z rodu
Rapano. Przybywamy do was z nieoficjalnym poselstwem.
– Ach, kolejni zdrajcy. Mamy was już na pęczki. Skąd pomysł, że potrzebujemy więcej?
– Nie przyszliśmy tu na służbę, wodzu. Przyszłość naszego kraju wisi nad przepaścią. Wierzymy, że Orly mogą zapobiec tej katasfrofie.
– Katastrofie? Wielkie nieba! Jak ja uwielbiam te wasze górnolotne słowa. Heke, Sshidi, słyszeliście? Katasfrofa grozi biednym małym Drae. Możemy temu zapobiec. Powiedz, Heke, czy
możemy zapobiegać Katasfrofom?
– Możemy, panie! – uśmiechnął się przebiegle Orly tak pomarszczony ze starości, że ciężko
było uwierzyć, że jeszcze trzyma się na swojej grzędzie własnymi siłami.
– A czy chce nam się zapobiegać Katasfrofom, Sshidi?
– Niezbyt, panie! – zarechotał kolejny Orly z wodzowskiej świty.
– Widzicie, jakie trudne czasy nastały... Zastanawia mnie tylko, skąd wam w ogóle przyszło
do głowy, że moglibyśmy przejąć się losem wielce oświeconych braci. Doprawdy, chyba już was
niczego nie uczą w tych waszych gniazdach. Ani szacunku, ani nawet strachu? No, ten przynajmniej stara się nie gapić. Ale ty? Jak mówiłeś? Pater? Wyglądasz mi na niespełna rozumu.
Bo tylko taki ośmieliłby się tu przyjść, nieoficjalnie, jak to gładko nazwałeś, i sugerowałby, że
mielibyśmy komuś w czymkolwiek pomagać. Powiedz, jesteś obłąkany?
– Nie sądzę, wodzu.
– A to ci dopiero. Nie sądzi. To dlaczego się nie boi?
– Z całym szacunkiem, wodzu, ale jest coś, czego aktualnie boimy się bardziej.
– Słucham? Chyba się przesłyszałem! Czy ktoś mi może przetłumaczyć, co ten szaleniec właśnie powiedział?
– Jest coś, czego boimy się bardziej niż was – powtórzył dobitnie Justus. – Prawdę mówiąc,
uważam, że Orly również powinni zacząć się bać. W Ptaemii pojawił się nowy wróg. Wróg
wszystkich Ptakunów. – Poczuł, jak stojący z boku Eri mimowolnie poruszył skrzydłem, słysząc
tak zuchwały blef i jeszcze gorszą prowokację.
– Orly nie boją się NIKOGO!!! – zagrzmiał Stary. Odpowiedział mu ryk setek Orlych.
W pierwszym odruchu Justus aż zadrżał w obliczu tak wielkiej wściekłości, ale jednocześnie
uświadomił sobie mocniej, co właśnie powiedział. Ich życie nie miało znaczenia. Świeży konflikt z Moa nie miał znaczenia. Orly i ich panowanie odchodzili w przeszłość. Świtało i nie była
to zapowiedź pięknego dnia.
Jedynym powodem dla którego nie rozszarpano ich na strzępy, był fakt, że Stary nie mógł
jeszcze uwierzyć w to, co się wydarzyło. Był wściekły, ale ponad wszystko chciał zrozumieć,
co kieruje szaleńcem z plemienia Drae. Justus czekał cierpliwie, nie poruszył ani jednym
piórem, choć skóra swędziała go nieznośnie, a instynkt kazał ukryć się przed niebezpieczeństwem.
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– Nie, nie mogę w to uwierzyć. Żaden Drae nie byłby tak głupi ani tak szalony. Wygladasz zbyt
opanowanie, jesteś zbyt pewny siebie. A to oznacza tylko jedno – spisek! Tak... To by tłumaczyło pewne sprawy – odparł wreszcie wyrwany z zamyślenia Wódz. – Ale mylisz się, Pater, jeśli
myślisz, że damy się nabrać, wciągnąć w te wasze gierki. Może wydawało wam się, że razem
z tymi swoimi pokrakami nielotami uda wam się rozwiązać problem Orlych raz na zawsze, co?
Nic z tego!
Justus zupełnie nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Jeden rzut oka na Eriego potwierdził, że
również i on nie rozumiał, o czym Stary mówi. Przez moment pomyśleli jednocześnie, że wiekowy wódz słabuje na umyśle bardziej, niż się spodziewali.
– Wiemy wszystko, nie musicie udawać takich zdumionych. Jeden z tych, pożal się Ptakunie,
szpiegów, jak ich nazywacie, sprzedał nam informację o tych całych tajemnych wojennych przygotowaniach. Widzieliśmy te wasze wylęgarnie, pola treningowe i maszyny bojowe. Dostałem
szczegółowy raport. Ale nic wam z tego nie przyjdzie. Jak zwykle. Zresztą, hah, haha, powodzenia, kiedy nie potraficie utrzymać pokoju między sobą. Jak chcecie prowadzić bitwę z nami?
– Wodzu... – zaczął zmieszany Justus – podejrzewam, że zaszło tu jakieś nieporozumienie.
Owszem, przygotowywaliśmy się do wojny, ale nie z Orlymi. Jak mówiłem – istnieje większe
zagrożenie. Zagrożenie, wobec którego kluczowym jest nie tylko zjednoczenie sił Drae i Moa,
ale również Orlych. Bez waszej pomocy nie przetrwamy.
– Jeśli będziecie wystawiać naszą cierpliwość na próbę, mogę ci obiecać, że z naszą pomocą
skończycie równie marnie. Nie wierzę ci. Gdyby nie nasza mała interwencja, wasza wojenka
domowa miałaby zupełnie inny zwrot.
Justus otworzył szerzej oczy.
– Co, zaskoczony? Oczywiście, gdybyście wiedzieli, nie przychodzilibyście tutaj. Twój przyjaciel, jak widzę, równie nieświadomy jak ty, a przecież jestem niemal pewien, że kto jak kto, ale
Eri Rapano powinien doskonale wiedzieć, co stało się ostatniej nocy, prawda?
Eri mimowolnie wzdrygnął się i odskoczył w przestrachu. Pytające spojrzenie Justusa sprawiło jedynie, że młody ptakun pokręcił gwałtownie głową na znak zaprzeczenia. Tylko na tyle było
go widocznie stać. Sprawiał wrażenie, jakby rozpaczliwie chciał się wytłumaczyć, ale nie rzekł
ani słowa, zupełnie jakby czuł, że Pater i tak mu nie uwierzy. Wyglądał żałośnie.
– Choć może był za głupi, żeby zrozumieć, kto i dlaczego kieruje jego lotem – ciągnął wyraźnie zadowolony z siebie wódz. – Nie chce mi się, prawdę mówiąc, wnikać w te wasze wewnętrzne intrygi. Nie wiem, co ci powiedział ten chłystek, ale jeśli miałoby ci to poprawić humor, możesz przyjąć, że faktycznie nie był świadom tego, co się dzieje. Może właśnie dlatego przyleciał
tu z tobą. Wyrzuty sumienia, co? Chciał, podobnie jak ty i ta wasza rada, dowiedzieć się, kto jest
tak naprawdę winny całej tej, jak to nazwałeś? Katasfrofy? Hah, haha!
Justus próbował pozbierać myśli. Nie tego się spodziewał. Czy to możliwe, że zostali wprowadzeni w błąd? Czy ta cała sprawa to tylko próba sił? Za wszystkim stoją Orly i parę podłych istot,
które zdolne były sprzedać swoich braci za okruch władzy lub z czystego tchórzostwa. Rapano
tym razem spuścił wzrok i Justus nie mógł w żaden sposób potwierdzić tej wersji wydarzeń. Czy
Eri umyślnie go zwiódł? Ile z tego, co mówił, było prawdą?
– Dlaczego w takim razie tak swobodnie udzielasz nam wyjaśnień, wodzu? – spytał w końcu.
– Hah, haha! Hah, haha! Czy to nie oczywiste? Nie spodziewam się, żebyście nas szybko
opuścili.
– Tak, to dość oczywiste. Można było to przewidzieć. – Justus był bliski załamania. Czuł rozpacz ciągnącą go nieubłaganie w dół. Nie takiej śmierci się spodziewał. Miał nadzieję, że dane
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mu będzie nadać własnemu zejściu jakąś wagę, choćby dla Kai. Niech jej tragiczny koniec nie
pójdzie na marne. Czy nawet tego nie mógł naprawić? Wszystko tonęło w mroku niepewności.
Ale Justus wbrew przytłaczającego go poczucia klęski jeszcze nie był gotów uwierzyć, że to
koniec. Trzymał się resztek nadziei jak dziecię domowego gniazda. – Czy mogę chociaż poznać
imię zdrajcy? – Czy Gabranni żyje? Czy i w tym opowieść Rapano mijała się z prawdą?
– Hah! Tylko dlatego, że wprawiliście mnie w taki dobry humor. Niech ci będzie. Nie tylko
imię, ale i twarz! Wystąp, sługo.
Minęła chwila, zanim z tłumu wybiła się wątła sylwetka Drae. Justus szykował całą swą wściekłość i żal na ten moment, ale gdy ujrzał przed sobą znajomą twarz, nie potrafił wydobyć głosu.
– Helwe? – Imię przyjaciela niemal ugrzęzło mu w gardle.
***
Oko-oko, dziób-usta, dziób-dzida, pazur-nóż, pazur-dzida, pióro-usta. Taki zestaw obrazków
pokazują nam, kiedy tylko ponawiamy pytania o Drzewowców. Nie tłumaczą, co mamy z tym
zrobić. Czekają cierpliwie, obserwując, jak głowimy się nad układanką. A my jak posłuszne
małpki przekładamy, dopasowujemy, przekręcamy. Szukamy cały czas ukrytych znaczeń. To bez
wątpienia jakiś test, kod, który musimy złamać. A może to tylko gra? Cholera ich wie.
Wygląda na to, że John całkiem nieźle komunikuje się w ich języku. W mowie ustnej, znaczy
się. W pisanej... no cóż, powiedzmy, że to całkiem odmienna historia, i dodam, że niezwykle frustrująca. Jednym z niewielu powodów, dla których to plemię może być dla badacza interesujące,
jest legenda, plotka niemalże, według której ślady słowa pisanego znaleziono na wyspie jeszcze
przed kontaktem z Europejczykami. Wszystkie inne okoliczne plemiona bazowały bardzo długo
na przekazach ustnych, jakichś wyrytych na pniach drzew dendroglifach czy tych wszystkich płaskorzeźbach przedstawiających sceny z legend i historii. Żadna z kultur wyspowych nie zetknęła
się z pismem w znaczeniu, jakie nas interesuje, dopóki wiatr nie przywiał tu kolonistów ze Starego Świata. A przynajmniej tak wszyscy myśleliśmy. Na legendarnej już dla mnie fotografii poza
niezwykłym ptakiem można dostrzec inny niż większość odkrytych w okolicy rodzaj dendroglifów. Obok prymitywnych obrazków, symboli ludzi i ptaków złożonych ze skrzyżowanych kresek
i okręgów widniały inne ślady – w jakiś sposób powtarzalnych charakterystycznych nacięć, które
mnie osobiście mocno kojarzą się z pismem klinowym. Te same symbole znaleźliśmy wplecione
w płaskorzeźby barwionych na czerwono i czarno paneli ściennych Sali Zgromadzeń. Jest to dla
mnie wystarczający dowód na to, że szukam w dobrym miejscu, ale bez klucza, który pomógłby
nam rozszyfrować pismo, bez pomocy Dzikich jest to szukanie w absolutnych ciemnościach.
Symbole są bardzo proste w formie, ale bez żadnego punktu zaczepienia trudno określić nawet, czy jest to pismo fonetyczne, czy ideograficzne, czy może mieszane? John niejednokrotnie
podejmował próby przyporządkowania do nich dźwięków albo znaczeń, ale Dzicy nie ułatwiają
mu tego zadania. Prawdę mówiąc, nawet nie dopuszczają nas do swojego „księgozbioru”, jeśli
mogę użyć takiego określenia, choć wiemy doskonale, że taki posiadają. Zresztą przynajmniej
połowa ich legend i opowieści opowiada w jakimś stopniu o wartości słowa pisanego. To dziwne
o tyle, że nie mają oporów przed wprowadzaniem nas w inne rejony swego życia i kultury, ale
pismo i Święte Miejsce w górach są dla nas tapu. A naruszenie tapu kończy się bezwarunkowo
śmiercią.
Jedyne, co pozostaje, to te krótkie inskrypcje znajdowane w Sali, czasem też na przedmiotach
użytkowych i ozdobnych, na tarczach wojowników i niektórych narzędziach. Kiedy John próbu16
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je nakłonić dzikich do czytania napisów, rozkładają ręce jak skrzydła, odrzucają głowy do tyłu
i wydają przekomiczny, a zarazem irytujący dźwięk gulgotania, dzwoniąc przy tym kościanymi
koralikami ozdobnych przywieszek. A potem śmieją się radośnie. Przynajmniej tak zakładam,
bo mam czasem wrażenie, że to nie radość odczytuję na ich twarzach, a złośliwość. Może jednak
nie powinienem oceniać ich swoją miarą?
Mieliśmy przez długi czas nadzieję, że symbole, którymi torturują nas nasi gospodarze, są
jakimś kluczem do zrozumienia ich pisma, ale w żadnym z napisów, które widzieliśmy, nie
pojawiają się piktogramy. Obawiam się, że bez zewnętrznej pomocy jest to dla nas zadanie
niewykonalne.
Rozmowa z nimi jest dla mnie niezwykle męcząca. Jest to zlepek wyrażeń w języku Dzikich,
naszych gestów i tworzonych na bieżąco piktogramów, które przypominają mi grę w kalambury
w kompletnie pijanym towarzystwie. John jest lepszy w odgadywaniu mowy ciała i odczytywaniu nastrojów, ma też oczywiście większą cierpliwość, choć i jemu czasem puszczają nerwy.
On także robi się coraz bardziej sfrustrowany, ale powtarza, że coś nam umyka, czegoś jeszcze
nie rozumiemy i to dlatego stoimy jak głupki pod bramą oberży w zimną noc. Wygląda na to,
że nie opuszcza go przekonanie, że jesteśmy w stanie się porozumieć, ale im więcej słów poznajemy i uczymy naszych gospodarzy, im więcej jesteśmy w stanie powiedzieć i usłyszeć, tym
bardziej uświadamiam sobie, jak idealistyczną i naiwną jest wiara w porozumienie między nami.
Zaczynam wątpić, czy Dzicy faktycznie rozumieją nasze intencje. Wygląda, że tak, mamy taką
nadzieję, ale coraz bardziej obawiam się, że to myślenie życzeniowe.
To trochę tak jak ze zwierzętami domowymi. Pies i kot przez wieki nauczyły się od ludzi zestawu zachowań, dzięki któremu dostają od nas dokładnie to, czego chcą. Komunikują się z nami
sztucznie stworzonym językiem, zupełnie odmiennym od tego, którym posługują się między
sobą. My natomiast jesteśmy tak zbudowani, że w ich mimice i zachowaniu widzimy odbicie
siebie i interpretujemy ich miny zupełnie jak wyraz twarzy drugiego człowieka. Zalatuje to antropocentryzmem, ale nic na to nie poradzę. Czy następuje w naszej relacji ze zwierzęciem jakiekolwiek porozumienie? Bez wątpienia obie strony dostają to, czego chcą, współegzystując na
pewnej płaszczyźnie, ucząc się nawzajem interpretować swoje zachowania, ale przecież zawsze
pozostanie między nami bariera gatunkowa. Kiedy byłem dzieckiem, koniecznie chciałem dowiedzieć się, jak przebiegają ich procesy myślowe... Może stąd taki wybór kariery zawodowej?
Dla porównania w relacji my-Dzicy chyba nikt nie dostaje tego, czego chce. Choć oni zdają się
być zupełnie zadowoleni z sytuacji albo obojętni, ale przecież równie dobrze mogą być równie
sfrustrowani jak my, kto wie? I tylko sprawiają wrażenie tybetańskich mnichów? To jest chyba
najbardziej irytujące. Ta ich łagodna stanowczość, spokój wiecznej góry, uśmiech na twarzy,
zupełnie jakby wszystko było na swoim miejscu.
***
Eri
Rapano nie mógł wyjść z szoku. Helwe? Jakim cudem przeżył poprzednią noc? I jak to możliwe, że najbliższy przyjaciel Patera spiskował z Orlymi? Co oznaczały słowa Wodza? Czy to, co
się wczoraj wydarzyło, miało jeszcze jakąś zupełnie odmienną przyczynę od tego, co dotychczas
myślał? A Eri pozostawał w jeszcze większej nieświadomości, niż mu się wydawało? Ale przecież haniebne czyny, jakie stały się jego udziałem, ewidentnie wydarzyły się z woli GabrannieŚwit
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go. To on wydał rozkaz. Rapano był tego świadkiem. Czy to możliwe, że nieświadomie służył
podwójnemu zdrajcy? W tej chwili nie potrafił tego rozsądzić. Jaki udział miał w tym wszystkim
Helwe? Na pewno nie współpracował z Gabrannim, o tym przecież Eri musiałby prędzej czy
później się dowiedzieć, ale jak inaczej przeżyłby wczorajszą tragedię?
– Justus, Rapano... – przywitał swoich braci wysoki Drae. Co zaskakujące, jego oczy nie zdradzały zakłopotania ani wstydu, ale raczej ból i troskę. Eri widział, jak bardzo Justus był zdruzgotany widokiem przyjaciela, i ogarnęło go ogromne współczucie. Z zapartym tchem czekał na
rozwój wypadków, ale Helwe nie spieszył się z wyjaśnieniami. – Przykro mi z powodu twojej
siostry – zwrócił się do Justusa, ale mówiąc to, przelotnie spojrzał w stronę Eriego. To spojrzenie
przekłuło serce Ptakuna ostrym szponem wstydu. To znaczy, że Helwe wiedział, kto jest odpowiedzialny za jej śmierć, ale skoro sam był zdrajcą i wiedział o ataku, skąd ten wyraz potępienia
w jego oczach? – Nie zasłużyła na taką śmierć.
Justus nastroszył się nagle, jakby cała wściekłość, żal i bezsilność próbowały wydostać się
z niepozornej piersi wszystkimi możliwymi ujściami.
– Jesteś wściekły, to normalne, że szukasz zemsty, ale zastanów się przez chwilę. Kto jest
odpowiedzialny za jej śmierć, kto ją skazał mimo poszlakowych dowodów, niemalże bez prawa do obrony? Kto odebrał jej życie i dlaczego? Zgadza się, była niewinną ofiarą, znalazła się
przypadkiem w centrum wydarzeń, o których mało kto miał pojęcie, co tak naprawdę znaczą.
Szkoda jej, była młoda, mogła wiele w życiu jeszcze zdziałać, ale Justus... to ty sam popchnąłeś
ją w tym kierunku.
Rapano nie mógł odgadnąć znaczenia tych słów, ale Justus sprawiał wrażenie, jakby zrozumiał, o czym Helwe mówi, i zapadł się w sobie. Schował dziób pod skrzydło, a jego ciałem
wstrząsał niemy szloch.
– Wiem, że to może marna pociecha, ale wiedz, że Kai wykazała się nie lada odwagą. Wierzyła
w ciebie do samego końca i walczyła o ciebie. Nie pozwól, żeby jej wysiłek poszedł na marne.
Możesz jeszcze odwrócić swój los.
– Jak? Jak?! Jak mam odwrócić los, jeśli nie wiem, co jest prawdą, a co kłamstwem? Nie wiem,
kto jest przyjacielem, a kto wrogiem! Na Ptakuna! Straciłem nawet tę jedną rzecz, ten ostatni
cel, do jakiego mogłem jeszcze dążyć, a ty mówisz mi, że mogę jeszcze sprawić, że ta potworna
strata... ta bezsensowna... głupia śmierć nagle nabierze jakiegoś znaczenia? Nabrała! Ziemia
i Niebiosa mówią mi oto, że popełniłem w życiu jakiś potworny błąd, może żyłem w błędzie,
kto wie... i dlatego czeka mnie śmierć. Niech przyjdzie. Nie mam już niczego. Myliłem się widocznie...
Rapano nie mógł oderwać wzroku od dwojga przyjaciół. Jeden złamany do szczętu ptakun
i jego kat, który zamiast z satysfakcją, patrzył na niego z miłością i współczuciem. Ani Justus, ani
żaden z Orlych nie mogli tego dostrzec – jedynym świadkiem był Eri, który znów nie wiedział,
jakie wyciągnąć z tego wnioski.
– W jednej rzeczy się nie pomyliłeś, Pater – rzekł zaskakująco ożywionym głosem Helwe
i odwrócił się do pozornie znudzonego całą sceną Wodza.
– Niech wszyscy wiedzą, że Pater Justus był tym, który zainspirował moją przemianę! –
zwrócił się do całego zgromadzenia Orlych. – To on na forum Drae mówił o potrzebie zwrócenia się w kierunku prawdziwej władzy. To on pierwszy powiedział głośno, że Orly to nasza
przyszłość i nasze przetrwanie. Wodzu! Jeśli moje słowa cokolwiek tu znaczą, a przecież wiesz,
że wszystko, o czym wam opowiedziałem, miało miejsce naprawdę, wiedz też, że Justus nie
przybył tutaj, by was zwieść, ale szczerze pragnąc wsparcia wielkich Orlych! Nie znał jednak
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prawdziwej wagi zdarzeń, w których wziął udział, a ja oddałem lojalność tobie przed moim
przyjacielem, przez co pozostał w nieświadomości. Mogę jednak świadczyć o jego szczerości.
Weź, proszę, pod rozwagę moje słowa. Jeśli przyjmiesz ich poddańczy hołd, zyskasz wartościowych sprzymierzeńców. Największy umysł Drae, potomka czystej krwi starego rodu, na
twoich usługach.
– Hah, haha! A to dobre. Chcesz zatem powiedzieć, że to nie gierki, a szczerość, więc po mojemu jest zwyczajnie czystej krwi idiotą. Jeśli to ma być największy umysł Drae, to nie widzę
korzyści w posiadaniu aktualnie żadnego z was na moich usługach. Po co mi szpiedzy, jeśli za
moment sami doprowadzicie się do ruiny, a my będziemy wybierać do woli spośród niezwęglonych szczątków? Powiedz mi, dlaczego miałbym was oszczędzić?
– Bo to, co mówił Justus jest prawdą! – Eri sam się zdziwił, jak silnie zabrzmiał jego głos
w powstałej na moment ciszy. Zrozumiał wreszcie, że Helwe z jakichś powodów próbuje ich
ocalić: może dla ratowania resztek honoru, może z sentymentu do przyjaciela, nie miało to znaczenia. Fakt był taki, że jego próba nie miała szans powodzenia. Ani Helwe, ani Justus nie zdołałby przekonać Orlych do niczego w tej sytuacji. Obojgu brakowało jednej rzeczy – żaden z nich
nie widział Bezdziobych na własne oczy.
– I mogę to udowodnić... – dodał z przekonaniem, które wreszcie przykuło uwagę Wodza.
W Sali zawrzało. Justus ocknął się wreszcie z otępienia i zastygł w oczekiwaniu. Helwe czujnie obserwował Rapano, nie wiedząc, czego się spodziewać, ale na moment znikł z jego twarzy
wyraz pogardy, kiedy patrzył w stronę Eriego.
– Przez pokolenia Orly nie mieli sobie równych. I Moa, i Drae nawet kiedy próbowali wam się
przeciwstawić, zwykle osiągali jedynie powierzchowne sukcesy, ale nigdy nie straciliście swojej
pozycji, nigdy nie odmówiliśmy wam respektu i zawsze byliśmy świadomi waszej siły i potęgi.
Wiecie przecież o tym doskonale. Dlatego to my teraz jesteśmy na waszej łasce, a nie na odwrót.
Ale dziś świat się zmienił. W Ptaemii pojawił się ktoś, kto może zachwiać waszą pozycją. Ktoś,
kto może ten stan rzeczy postawić na głowie. Nowy drapieżnik. Wiem, że nie uwierzycie mi
na słowo, dlatego chcę was do niego zaprowadzić. Chcę, żebyście na własne oczy zobaczyli
dowody, tak jak sam je widziałem. Nie musicie mnie słuchać, możecie przekonać się o tym na
własnych piórach, ale nie zdziwcie się, jeśli wtedy będzie za późno. Ofiaruję wam zdecydowaną
przewagę w wojnie, która jest nieunikniona.
– Załóżmy... – zaczął podejrzliwie Wódz, – że mówisz prawdę, a nie powtarzasz jakichś draejskich bajeczek... Dlaczego nigdy o nich nie słyszeliśmy? – Mroźne spojrzenie, jakie rzucił
w stronę Helwego, lekko zachwiało Erim, ale Ptakun nie miał wyjścia, musiał doprowadzić tę
sprawę do końca:
– Może słyszeliście, ale podobnie jak my, zbagatelizowaliście sprawę... Może opowieści o Bezdziobych, legendarnej zwierzynie z północnego kontynentu, brzmiały dla was równie śmiesznie
jak dla nas. – Wódz niemal zakrztusił się ze śmiechu na te słowa, ale widząc ponurą postawę
Rapano, zmrużył oczy i spoważniał. – Do niedawna również uważaliśmy ich istnienie za przejaw
niegroźnego bajdurzenia, ale ostatnie dane na ich temat szybko zmieniły nasze podejście. Prawda
jest taka, że Ptakun odpowiedzialny za wywiad ukrył przed swoimi braćmi kluczowe informacje
na ich temat. Byliśmy niemal równie nieświadomi zagrożenia, jak wy teraz. Ja sam przekonałem
się o ich potędze ledwie wczoraj.
– Dobrze. – Wódz skinął głową. Jego świta i najsilniejsi samcy Orlych wpatrywali się w całą
scenę z zapartym tchem, czekając tylko na najdrobniejszy przejaw słabości swojego władcy.
Niejeden z nich widziałby się na wodzowskiej grzędzie. – Zaprowadzisz kilku zwiadowców na
Świt
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miejsce i wrócicie tu z dowodem. Twoi przyjaciele zostaną tutaj, ale nawet jeśli brak ci lojalności wobec nich i spróbujesz uciec, wiedz, że nie ulecisz dwóch uderzeń skrzydeł. Możesz mi
uwierzyć na słowo.
– A co, jeśli udowodnię, że mamy rację? Czy puścisz nas wolno? – zapytał Eri.
– Jeśli to, co mówicie, jest prawdą i jeśli faktycznie w Ptaemii pojawił się godny nas przeciwnik, Orly ruszą na polowanie, a co stanie się z wami, okaże się z czasem. Wszystko jak zwykle
zależy od tego, czy uznam, że do czegoś się nadajecie.
Eri rozłożył skrzydła na znak przyjęcia warunków. Pierwszy raz od dłuższego czasu odczuł
spokój na duszy. Justus skinął mu na pożegnanie głową, jakby dziękując, może wyrażając szacunek albo życząc odwagi. Rapano już jej nie potrzebował. Robił to, co mógł.
***
Justus
Minęło sporo czasu, zanim doszedł do siebie.
Orly zostawili ich w spokoju do czasu powrotu zwiadowców. Zamknięci w małej grocie, w zupełnych ciemnościach, słyszeli z oddali ich dzikie wrzaski spotęgowane przez echo, upiornie
zniekształcone. Justus nie odezwał się do przyjaciela słowem od czasu ich konfrontacji, a Helwe
widocznie postanowił czekać, mimo że mnogość pytań, na które chciał poznać odpowiedź, niemal rozsadzały jego czaszkę.
Justus popadł w apatię. Próbował jakoś poradzić sobie z nadmiarem emocji, które zupełnie
przejęły nad nim kontrolę ledwie kilka minut temu. Lecąc wprost w szpony wroga, spodziewał
się wiele, ale to, co czekało na niego na miejscu, nie mieściło mu się w głowie. W jednej chwili
zwątpił we wszystkich i wszystko, najbardziej w siebie samego. Naraził Rapano, jak i cały swój
naród na zniszczenie z powodu własnej słabości. Gdyby nie Eri, wszystko mogłoby przepaść.
Musiał zaakceptować fakt, że po raz kolejny zawiódł siebie, swój ród i ponad wszystko Kai, na
której wspomnienie wpadał teraz w niekontrolowaną rozpacz. Nie był to jednak czas na rozpaczanie. Jeszcze nie teraz. Musi zebrać wszystkie pióra i znaleźć w sobie siłę do walki. Na
rozpaczanie i rozpamiętywanie przyjdzie jeszcze czas. Jeśli Wielki Ptakun okaże się dla nich
wszystkich łaskawy...
Nie widząc Helwego, było mu łatwiej. Nie słyszał go, ale czuł jego obecność. Wiedział, że jeśli
nie zapyta, nie dowie się prawdy, a przecież tego właśnie potrzebował. Musiał wiedzieć, na czym
stoi, z czym ma do czynienia. Ale tak trudno było otworzyć dziób...
– Opowiedz wszystko od początku – wykrztusił wreszcie. – Kiedy przestałeś być tym, za kogo
cię uważałem?
Helwe jakby odetchnął z ulgą.
– Mam nadzieję, że nigdy nie przestanę nim być, Justusie. Dobrze mnie znasz, wiesz, że nigdy nie byłbym w stanie... nie skrzywdziłbym nikogo, na pewno nie moich bliskich. Ale wiesz
też, że jestem tchórzem. Kierował mną strach… i gniew. Byłem wściekły na Gabranniego, odkąd dowiedzieliśmy się, co przed nami ukrywał. Ufałem ci przy tym jak sobie samemu, jeśli
nie bardziej. Wiele razy rozmawialiśmy na ten temat i nie wiem nawet, które z nas wpadło na
tę makabryczną myśl, że nasz największy wróg mógłby być naszym obrońcą, ale chyba oboje
przeczuwaliśmy, że kończy się jakaś era, że idą inne czasy, że coś się zmienia. Powiedz, że nie
czułeś tego lęku...
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Zniknąłeś w najgorszym możliwym czasie. Zaraz po tym, jak odkryłem, że ktoś sabotował
nasze przygotowania, znalazłem zagubione orle pióro w okolicy gniazd lęgowych i w twoim
własnym gnieździe. Nie wiedziałem, co myśleć, a musiałem działać szybko. To był pierwszy raz,
kiedy skontaktowałem się ze zwiadowcami Orlych. Chciałem cię odnaleźć. Nie wierzyłem, że
jesteś zdrajcą, przecież nie miałoby to sensu, ale potrzebowałem potwierdzenia, jakichkolwiek
informacji, a przy okazji czułem, że muszę zapewnić sobie ich pomoc, w razie gdybyś ty nie
mógł... Wybadałem ich ostrożnie, ale nic nie wiedzieli o gniazdach lęgowych i przygotowaniach
do wojny. Sprzedałem im tę informację, trochę ubarwiając oczywiście, przypisując sobie zasługi
za sabotaż. Wtedy miałem już pewność, że ktoś inny stoi za twoim porwaniem.
Kiedy tylko wieści dotarły do Rady, starałem się trzymać jak najbliżej śledztwa, ale sam wiesz,
że nie mieliśmy żadnych dowodów świadczących na twoją korzyść. Przez moment bałem się,
że ktoś odnajdzie jeszcze jakieś orle pióro, bo sam w tym wszystkim zapomniałem sprawdzić
dokładniej, ale widocznie mieliśmy szczęście. Niestety, nie trwało ono długo. Twój list pogrzebał wątpliwości nielicznych, którzy jeszcze w ciebie wierzyli, i nie było już szans, żeby traktować cię jako zaginionego. Domyślam się, że Gabranni zmusił cię do napisania go i tym samym
wzięcia na siebie odpowiedzialności. Pozbył się ciebie bez wahania, bo ośmieliłeś się stanąć
na jego drodze... w życiu bym się tego nie spodziewał. Niestety, udało mu się to znakomicie.
Stałeś się automatycznie winnym zdrady, a ja choć dzięki wskazówce, jaką mi dałeś, miałem
już podejrzanego, ale ani pióra dowodów, a ciągle nie miałem zielonego pojęcia, gdzie mogli cię
przetrzymywać.
Kai w międzyczasie wykazała się wyjątkową bystrością i siłą woli, przekonując radę, byśmy
odwiedzili Orlych i zażądali sprawiedliwości. Postanowiłem ją wesprzec i przy okazji umocnić
moją pozycję jako szpiega. Gabranniego ani żadnego z jego zwolenników nie było w naszej grupie, dodatkowo osada Moa wzbudzała moje zaufanie, więc nie spodziewałem się zupełnie tego
ataku. Chciałem skontaktować się z Orlymi przed naszym przylotem. Wydawało mi się, że nie
było mnie ledwie dwa machnięcia skrzydeł, ale kiedy wróciłem, w obozie szalało piekło. Nic nie
mogłem już uczynić, zresztą byłem przekonany, że Kai zginęła wraz z pozostałymi… Gdybym
wiedział, gdybym przypuszczał, co stanie się potem… nigdy bym na to nie pozwolił, choćbym
miał siłą wyrwać ją tym parszywcom! Ale wtedy byłem przekonany, że ocalałem jako jedyny
i jako taki zostanę uznany za winnego. O Ptakunie! Jak bardzo chciałbym cofnąć się w czasie
do tej chwili!
Dopiero po fakcie dowiedziałem się, jak zginęła Kai. Justus... wiem, że zawiodłem, wiem, że
to niewiele, ale przepraszam.
Potem zrobiłem coś jeszcze gorszego. Kiedy dowiedziałem się o powstaniu Moa, zrozumiałem, że wszystko się wali, i po raz kolejny cię zawiodłem. Wróciłem do Orlych i znów przypisałem sobie zasługi za te haniebne czyny, przekonałem Wodza, że jestem ich oddanym sługą i że
potrafię być przydatny. Chciałem przygotować skrzydła do lotu, w razie gdyby faktycznie jedyną
naszą szansą na zwycięstwo była pomoc Orlych, ale popełniłem straszny błąd...
– Nie powiedziałeś im ani słowa o Bezdziobych...
– Bałem się na początku, że nie wezmą moich słów na poważnie. I częściowo miałem rację.
Jednak tak łatwo dopowiedzieli sobie ten spisek przeciwko sobie i tak mocno w niego uwierzyli,
że nie dało im się go wyperswadować. Nie spodziewałem się, że jeszcze kiedyś cię zobaczę, choć
to nie usprawiedliwienie, ale uwierz mi, żałuję teraz, że nieświadomie pokrzyżowałem ci plany
i prawie skazałem na podłą śmierć. Gdyby nie Rapano... swoją drogą, jak to się stało, że pojawiliście się tu razem? Myślałem, że ten szczyl był jednym z ptakunów Gabranniego...
Świt

21

– Był. Kto by pomyślał, że prawdziwy zdrajca może nam ocalić pióra, prawda? Przynajmniej
na jakiś czas... – westchnął ponuro Justus, a potem przedłożył przyjacielowi drugą stronę całej
historii.
***
Eri
Przybyli na miejsce jeszcze przed południem, kiedy słońce ledwie muskało zarysy odległego
domu Orlych. Eri powoli oswajał się z obecnością grupy sześciu Ptakunów, która siedziała mu
na ogonie przez całą drogę. Z upływem czasu niepokój, jaki w nim budzili, ustępował innemu
lękowi. Kiedy zanurkowali w gąszcz w miejscu, w którym Rapano po raz ostatni widział smużkę
dymu z rozpalonego przez obcych ogniska, Orly jakby zwiększyli jeszcze swoją czujność, może
uważając, że Drae wykorzysta bardziej zadrzewiony teren do próby ucieczki. Jeszcze nie mieli
powodów, by uwierzyć w jego opowieści.
Obozowisko, a raczej jego ślady, niemal w niczym nie przypominało tymczasowych siedzib
Moa, w oczywisty jednak sposób wskazywały na naziemny tryb życia poszukiwanych istot.
Umiejętność korzystania z ognia upodabniała ich do nielotów, ale pozostawione resztki, niedbale
porzucone prymitywne schronienia sklecone ze starych witek i gałęzi, wreszcie odbite w miękkiej ziemi kształty – tak niepodobne do jakiejkolwiek znanej Orlym formy życia – natychmiast
ożywiły umysły drapieżników. Myśl o nowej zwierzynie podnieciła urodzonych myśliwych.
Chcieli natychmiast posmakować nowego mięsa i zanieść swoim bratom wieści o rychłej uczcie.
Widząc ich w takim stanie, Eri ledwo powstrzymywał gwałtowną chęć ucieczki. Musiał
przypomnieć sobie, dlaczego tu przyleciał i jak wysoka jest stawka, o którą walczył. Jego
niewidzące spojrzenie omiatało obozowisko, nie mogąc skupić się na niczym szczególnym.
Zupełnie jakby nie chciał tak naprawdę zobaczyć tego, na co patrzy. Serce biło w piersi bardzo
szczególnym rytmem. Nagle jego wzrok zaczął odnajdywać przerażające szczegóły, identyfikować je. Kupa brązowych liści zamieniła się w stertę nadpalonych piór. Patyki – w osmolone
kości. Wyrwany z ziemi korzeń okazał się być oderżniętą od kończyny, zaciśniętą w bólu
łapą. Niedokończona, odrzucona ozdoba wyrzezana została w białawej kości, na której końcu
pozostawały fragmenty nadjedzonego ciała. Ze sztrzępów rzeczywistości powstawał bardzo
przerażający obraz.
– Spójrzcie... – Wskazał dziobem na stos nadpalonych trucheł. Sam nie mógł odwrócić od
nich wzroku mimo wrażenia, jakie zrobił na nim ten widok. Ciała odarte ze swojego naturalnego
piękna, nadpalone, rozczłonkowane – nie przypominały już niczego znajomego. A przecież Eri
wiedział doskonale, że jeszcze niedawno należały do jego przyjaciół. Ptakunów, z którymi żywo
dyskutował, dzielił się strawą, z którymi wiązał swoją przyszłość. Nie potrafił połączyć jednego
obrazu z drugim, jakby śmierć przecięła jego rzeczywistość na pół. Głęboko i bezpowrotnie.
Myśli Eriego szamotały się chaotycznie gdzieś głęboko pod czaszką jak spłoszone stado ptaków
zamkniętych w klatce. Jakby umysł Ptakuna nie godził się na zrozumienie tego, co zastał, tak jak
nie zgadzało się jego serce. Nie potrafił nawet nazwać tego, co widzą oczy.
Orly nie mieli z tym większego problemu. Dla nich był to stos niedojedzonych resztek, czyste
marnotrawstwo. Rozpoznanie szczątków Drae pomogło ustalić pewne punkty wspólne z opowieścią ich przewodnika, ale jeszcze nie dawali mu całkowicie wiary. Uznali chwilowo, że zwycięstwo nielotów wynikało raczej z głupoty Drae niż z faktycznej siły Bezdziobych, ale myśl,
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że ich nowa zwierzyna potrafi zabijać Ptakuny nawet tak liche, napełnił ich cieniem szacunku,
a przynajmniej tym jego rodzajem, jaki żywi się w stosunku do godnego przeciwnika.
Od tego czasu, podążając w kierunku przewidzianym przez Eriego, grupa sześciu zwiadowców prowadzonych przez drobnokościstego Drae utrzymywała swoją wysokość daleko ponad
szczytami drzew, wypatrując zwierzyny w przerzedzającym się od czasu do czasu lesie. Początkowo Rapano chciał, żeby Orly tylko przyjrzeli się Bezdziobym z daleka i potwierdzili jego
słowa przed Wodzem, ale wkrótce zrozumiał, że to nie wystarczy. Zresztą gdy tylko Orly wyczuli
zapach nowej, nieznanej ofiary, nie było siły, która zdołałaby ich powstrzymać przed atakiem.
Bał się tylko, że kolejne spotkanie z przybyszami skończy się podobnie jak poprzednie lub nawet
gorzej... Sam nie zamierzał ryzykować swojego życia, ale nie mógł też wrócić do Orlych z pustym dziobem – byłoby to bezcelowe i głupie, nie... W takiej sytuacji nie miałby innego wyjścia,
jak zostawić Justusa i Helwego samym sobie!
***
Mój nastrój powoli ulega zmianom – opuszcza mnie niedawna nerwowość. Może właśnie o to
chodziło, żebym pozbył się tego, co mogłoby stanąć na przeszkodzie, zaburzyć postrzeganie.
Przestałem uporczywie szukać odpowiedzi i zacząłem zwyczajnie obserwować. Śladami Johna
wałęsam się po osadzie, towarzyszę tubylcom, którym widocznie nie przeszkadzam w formie
cienia. Uśmiechają się zagadkowo, kiedy tylko mnie widzą. Zastanawiam się, jak sam bym postąpił, gdyby ktoś cały dzień za mną łaził, stał za plecami, kiedy pochylam się nad pracą, albo
obserwował bacznie, kiedy piszę list do przyjaciół. Chyba bym oszalał. Oni natomiast z pełnym
spokojem i niejaką czcią przyjęli do wiadomości, że jesteśmy badaczami, że chcemy ich obserwować, żeby pogłębiać naszą wiedzę, chcemy uczyć się od nich i o nich, poznawać ich historię.
To tak, jakby nie tylko zaakceptowali ten fakt, ale i szanowali go. Jest to dość niezwykłe.
Jedną z historii, którą przedstawiono nam na samym początku, była opowieść o wędrownych
nauczycielach. Według tubylców ich plemię przybyło na wyspę razem z innymi, ale w przeciwieństwie do swoich pobratymców odkryło źródło tajemnej mocy, dzięki któremu mogło przetrwać, kiedy inni upadali. Ich celem stało się pielęgnowanie tego źródła i dzielenie się wiedzą.
Nie każdemu jednak ta wiedza była na rękę, nie każdy był gotów ją przyjąć, stąd wzięła się
potrzeba chronienia źródła. Tak narodziła się tradycja tego plemienia. Oczywiście wspomniane
źródło nietrudno zidentyfikować jako metaforę, ich umiłowanie prawa, porządku i pisma jest
często wspominane w tych opowieściach, natomiast zastanawiam się, czy faktycznie ich przodkowie mieli szansę na kontakt z jakąś starszą cywilacją właśnie tutaj. Myślę, że gdyby to była
prawda, prędzej czy później odkryto by więcej śladów, więcej dowodów na taką tezę, a jak dotąd
nic takiego nie znaleziono. Jednak ktoś lub coś musiało zapoczątkować ten osobliwy nurt filozoficzny, widocznie różny od duchowości i kultury pozostałych wyspiarzy. Zastanawia mnie to.
Łapię się na tym, że z moich notatek może wynikać, że Dzicy to jakieś oświecone plemię, żyjące w chmurach i żywiące się ledwo tchnieniem Matki Ziemi. To zupełnie nie tak. Są przecież
ulepieni z tej samej gliny co my. Choć może o innym, ciemnoczerwonym zabarwieniu. Między
pobratymcami nie obowiązuje specjalna uprzejmość, którą nas, obcych, łaskawie obdarzają Są
bardzo żywiołowi, agresywni; walczą między sobą o byle głupotę. W gruncie rzeczy na co dzień
stosują bardzo prosty kodeks: każdy dba o siebie i o swoich bliskich, istnieje zbiór zasad funkcjonowania we wspólnocie, ale kiedy można się poobijać, zrzucić robotę na kogoś innego, wyłudzić
coś ładnego, kiedy ktoś kogoś obrazi albo skrzywdzi, nie ma miejsca na oświecenie – pozostają
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prawa natury. Jest chciwość, zawiść, bezwzględność, siła, namiętność, jak wszędzie indziej na
świecie. Patrzę na to z pewną wyższością, bo przez pryzmat tych skromnych chat, tego brudu,
skąpego odzienia, ale przecież w gruncie rzeczy te ludzkie odruchy to są te cechy, które akurat
rozumiem aż za dobrze. To, co brzydkie i niechlubne, paradoksalnie pomaga mi poczuć z nimi
więź – kto by się spodziewał?
***
Eri
Chwila przed atakiem stała się skumulowaniem całego lęku. Orly nie mieli czasu tego poczuć,
najprawdopodobniej i tak nie dopuściliby podobnego uczucia do siebie, ale Eri już raz to widział,
już przeżył konfrontację z obcymi i ta świadomość wcale nie dodawała mu otuchy. Wręcz przeciwnie – wydawało mu się, że coś złego się zbliża, jak wtedy, gdy porwię cię gwałtowny prąd
nieznanego wiatru, lub kiedy spadasz, nie mogąc rozpostrzeć skrzydeł i panika rozlewa się w żyłach szybciej niż krew. Nie wiedział, co czuli jego bracia, kiedy drewniane drzazgi przebijały
skórę, rozrywały wnętrzności. Nie wiedział, jakie to uczucie – umierać. Ale widział przecież wystarczająco wiele. A lęk przez śmiercią to siła pierwotna, nie trzeba się jej uczyć. Serce samo wie,
jak pompować krew w żyły, kiedy od siły skrzydeł, od każdego ich uderzenia zależy przetrwanie.
Orly atakowali instynktownie, tak jakby napadli na stadko bezbronnych Moa, a nie na obce
zupełnie istoty. W pierwszym odruchu grupka Bezdziobych faktycznie zachowała się podobnie
– rozpierzchła się w gorączkowym popłochu, zaskoczona nagłym pędem powietrza rozganianego ogromnymi skrzydłami, potężnym uderzeniem ostrych szponów. Rozległy się krzyki, głębokie, zupełnie inne od ptasich, ale w tym jednym momencie mówiące znanym językiem strachu
i gniewu. Eri nie musiał się zastanawiać, co znaczą obce słowa. Ha’kri, jeden z najsilniejszych
i najbardziej walecznych Orlych w tej grupie i pierwszy, który poszedł w bój, zdołał chwycić
nieświadomego niebezpieczeństwa Bezdziobego i unieść go w powietrze prawie na wysokość
pierwszych konarów drzew. Porwany wierzgał dziko kończynami, wrzeszczał ze strachu, ale nie
potrafił wyswobodzić się z morderczego uścisku. Kolejny Orly przeorał w locie grzbiet schylającego się po coś obcego i odleciał z krwią wroga kapiącą ze szponów. Jego ofiara zgięła się
wpół, próbowała wstać, ale nie była w stanie samodzielnie się poruszyć. Ktoś próbował odciągnąć zranionego w głąb lasu, ktoś inny przytomnie chwycił za broń i następny Orly, chyba Ligo,
napotkał ostrze celnie rzuconego drzewca. Zachwiał się w locie, ale rana nie była śmiertelna,
potężny Ptakun zdołał umknąć przed kolejnym atakiem i rozgonił kolejnych dwóch przybyszów
szybkimi uderzeniami silnych skrzydeł, ale śmierć w końcu i tak go dogoniła. Ha’kri wzbił się
jeszcze wyżej i wypuścił zdobycz, z triumfem obserwując, jak ofiara bezwolnie spada na twardą
ziemię, po czym zanurkował ponownie, próbując wytrącić broń z ręki walecznego Bezdziobego,
ale kolejnych dwóch przeciwników rzuciło się na niego z furią, dźgając ostrymi narzędziami.
Nie uratowali towarzysza, sami poranieni uciekli w gąszcz, ale Ha’kri rozłożył skrzydła po raz
ostatni...
Tymczasem kolejnych dwóch Bezdziobych wznosiło się w powietrze, walcząc o przetrwanie.
Ci, w przeciwieństwie do pierwszego, mieli już przy sobie krótkie ostrza, którymi próbowali
dosięgnąć oprawców, nie zważając na to, że w razie powodzenia i tak zginą – jednemu z nich
udała się ta sztuka, ostry nóż przeciął grubą szyję Ptakuna i obaj runęli w dół na skały okalające
szemrzący spokojnie strumień.
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Eri przyglądał się tym scenom z wysoka, zdumiony i trochę podbudowany na sercu, gdy okazało się, że tym razem to Bezdziobi poznali smak klęski. Polana pustoszała. Kto mógł, zapadł
głębiej w las, pozostawiając dogorywających lub upadłych towarzyszy na pastwę zabójczych
Orlych. Nie został już nikt chętny do walki i Eri pożałował nagle, że nie zdołał wziąć w niej
czynnego udziału. Spojrzał na ciała rozwleczone na zielonej jeszcze przed momentem trawie
i nie czuł przerażenia czy współczucia, tylko gniew, złość na samego siebie, że to nie on wymierzył mordercom sprawiedliwość. Nagle zauważył w trawie ruch i jakiś impuls skierował Eriego
w tamtą stronę. Poleciał prosto na zranionego wroga i niewiele myśląc, wbił pazury w oczodoły skrywającego się w gąszczu Bezdziobego. Tamten złapał się niekształtnymi kończynami za
twarz, wyjąc nieprzytomnie, a spomiędzy grubych palców pociekła ciemnoczerwona krew. Eri
zawisł nad nim, uświadamiając sobie, że ma przed sobą bezbronną istotę, zdaną całkowicie na
jego łaskę, i prawie zamarł pod wpływem kłębiących się pod piórami uczuć. Nigdy jeszcze nie
zabił rozumnej istoty. Nigdy nie sądził, że mógłby to zrobić, a jeszcze przed chwilą niczego
innego nie pragnął. Teraz jednak nic nie stało mu na przeszkodzie, mógł wymierzyć sprawiedliwość, zemścić się za towarzyszy tak bestialsko zabitych, zbeszczeszczonych... Czuł, że gotuje
się w nim niewyobrażalna wściekłość i przerażenie, które musiało wreszcie jakoś z niego ujść,
a jednak... Eri Rapano był tchórzem. Zadrżał gwałtownie, gdy dotarł do niego chrapliwy dźwięk
– skrzek śmiejących się z niego Orlych. Chwilę po tym coś mokrego i cuchnącego trzepnęło
Eriego w głowę. Był to kawałek wyrwanego z ofiary ciała. Orly pożywiali się.
***
Justus
Czas dłużył się, odmierzany jedynie rytmem niespokojnie bijących ptakunich serc. Z każdą
kolejną chwilą niepewność zbierała swoje żniwo – obaj uwięzieni we wrogiej twierdzy Ptakuni
nie pragnęli niczego bardziej nad rychłe zakończenie tej niewyszukanej tortury. Kiedy wreszcie
po nich posłano, odetchnęli wreszcie pełną piersią, gotowi na to, co przyniesie los.
Justus zdołał wreszcie uporządkować swoje myśli i pióra i znów stanął przed Wodzem w nienagannej postawie, spokojny, choć czujny. Helwe wyglądał na mniej opanowanego. Mimo że historia opowiedziana przez przyjaciela wyjaśniła część jego wątpliwości, ciągle nie ufał młodemu
Rapano na tyle, żeby powierzyć mu swoje życie, a fakt, że nie miał w tym względzie wielkiego
wyboru, nie poprawiał specjalnie jego samopoczucia.
Mijały minuty, a w sali głównej wciąż panował nieporządek i chaos, jakieś wyjątkowe, wydawać by się mogło, poruszenie. Na więźniów nie zwracano szczególnej uwagi. Wszyscy czekali
na przybycie Zwiadowców i towarzyszyły temu dużo większe emocje, niż można się było tego
spodziewać. Justus poczuł nagły przypływ adrenaliny. Poruszył skrzydłami, mimowolnie gotując się do lotu czy walki. Zamarł jednak w napięciu, obserwując, jak do Sali wkracza procesja
Orlych.
Trzech z rosłych przedstawicieli tej rasy trzymało w dziobach długi i ciężkawy tobół obwiązany nieznanymi nikomu z obecnych szmatami. Rzucili łup przed swoim wodzem i pochylili
dzioby w oczekiwaniu na znak od przywódcy. Justus rozejrzał się po okolicy, ale nigdzie nie dostrzegł reszty grupy – o ile pamięć go nie myliła, brakowało trzech z wysłanych na zwiad Orlych.
I jednego Drae... Może zostali na zewnątrz? Może Rapano skorzystał jednak z okazji... Jednak
kiedy zamieszanie wokół przybyłych odrobinę się uspokoiło, znajomy kształt oderwał się spod
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skalnego obwisu i dołączył do zwiadowców. Eri sprawiał wrażenie bardzo wycieńczonego. Nie
bał się, groźne oblicze Wielkiego Wodza nie robiło już na nim takiego wrażenia jak poprzednio.
Jedynie czasem zerkał na pakunek w taki sposób, jakby jednocześnie lękał się go i nie mógł
oderwać od niego wzroku.
Chyba nie było nikogo w tej Sali, kto nie zainteresowałby się dziwacznym łupem.
W końcu jeden z przybyłych zaczął zdawać relację z wyprawy. Mówił bardzo podnieconym
głosem, tu i ówdzie przerywając gwałtowną gestykulacją. Wyglądało na to, że Orlym nie wystarczyła obserwacja obcych – musieli od razu spróbować sił w walce i ku powszechnemu niedowierzaniu walka ta okazała się nie tak zwycięska, jak przypuszczano. Trzech Orlych zginęło w ataku, ale pozostali ich towarzysze zdawali się nie przejmować szczególnie ich śmiercią
ani nie próbowali zabezpieczyć ich ciał dla stosownego pochówku, opowiadali natomiast o sile
i sprycie walczących z wyraźnym ożywieniem. Justus nie mógł powstrzymać się od myśli, jak
bardzo różnią się między sobą ich gatunki. Ostatecznie Bezdziobi załamali się pod zmasowanym
atakiem potężnych szponów i ostrych dziobów i spora ich część zmuszona była ratować się
ucieczką w gęstwinę dżungli, ale kilku z nich padło na miejscu i jedno z ciał poległych leżało
właśnie tuż pod wodzowską grzędą na dowód tych wydarzeń, ale również jako materiał badawczy. Informacje, które Drae mieli co prawda od dawna, ale jedynie w formie opowieści, Orly
pozyskali w jeden dzień – w postaci bardzo fizycznej i namacalnej.
Kiedy rozwinięto dziwne szmaty, oczom zebranych ukazała się brudna, naga postać o wydłużonym kształcie i dziwnych kończynach. Twarz, płaską i niesprawiającą wrażenia groźnej, raczej
wzbudzającą politowanie i obrzydzenie, charakteryzowała niewielka wypustka umiejscowiona
pod równie niewielkimi oczodołami i pokryta, jak całe ciało, niezwykle miękką skórą – marna
namiastka dziobu. Pod nią można było dostrzec dziwne fałdy skórne, które po rozdzieleniu szponem okazały się okalać otwór gębowy wraz z malutkimi, choć ostrymi kośćmi, przypominającymi zęby niektórych gatunków ryb, choć mocniejszymi, lecz dużo mniej ostrymi. Cała postać
wzbudzała raczej wrażenie obcości niż zagrożenia, jakiś wstręt i niezwykłą ciekawość niż strach,
i ciężko było wyobrazić sobie ją jako bohatera opowieści przyniesionych zarówno przez Drae,
jak i Orlych, którzy mieli okazję zobaczyć Bezdziobych w akcji.
Prędzej czy później jednak trzeba było zmierzyć się z faktami. A faktem było, że potwierdziła
się zdolność Bezdziobych do zabijania oraz ich waleczność i nawet jeśli nagły atak największych
w Ptaemii latających Ptakunów musiał pozostawić w ich szeregach sporo respektu, nie było
wątpliwości, że przy następnym spotkaniu walka może zakończyć się zupełnie inaczej. Był to
niewątpliwie przeciwnik wymagający. Przeciwnik, jakiego Orly nie mieli w swej dziedzinie od
wieków, a może nawet nigdy w historii i według danych zebranych przez Drae było ich więcej,
znacznie więcej niż ta garstka, którą spotkano tego dnia. Gdyby zasiać w nich odpowiednią dawkę strachu, myślał Justus, może wróciliby do swoich i zakazali powtórnych wypraw w te rejony.
Ale równie dobrze mogliby zebrać armię równie żądnych krwi wojaków jak ta, która zbierała
się przed ich oczami. Wśród wściekle ożywionych Orlych krążyła jedna myśl – walka! Krwawy
bój, polowanie! Justus dostał to, czego chciał. Oto Ptaemia stała na skraju wielkiej wojny. Pytanie brzmiało jednak, czy i jak znajdzie się w tej nowej i niepokojącej rzeczywistości miejsce dla
Drae? I dla Moa...
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Jeśli ktoś kiedykolwiek powiedziałby mi, że pewnego dnia obudzę się na chodniku z głową tuż
przy śmierdzącej kałuży, prawdopodobnie tylko śmiałabym się, wyobrażając sobie ten komiczny
obrazek. A teraz, cholera, wcale nie jest mi do śmiechu. Przynajmniej w pierwszej chwili. Przekrzywiam głowę lekko w lewo a potem odrobinę w prawo. Każdy ruch sprawia ból, głowa mi
dosłownie umiera. Znowu muszę zamknąć oczy. Może jesteście ciekawi, w jaki sposób się tutaj
znalazłam, a może macie to gdzieś. Nic nie szkodzi, i tak wam opowiem.
Nie było to nic nadzwyczajnego. Chyba zwykła historia, która mogła zdarzyć się każdemu
kretynowi, gdyby tylko umiał rozglądać się wokoło. Czasem może więc lepiej jest się zamknąć
i nie patrzeć, jak te cholerne trzy małpy, których pełno jest w sklepach z tandetą… Świat od razu
staje się przytulniejszym miejscem.
No i oczywiście trzeba mieć dodatkowo trochę pecha.
Na dworze jest zimno. Jakimś cudem mam zapiętą kurtkę. Jakimś cudem nie zamarzłam
w nocy…
Wokoło chodzą ludzie, trąbią samochody i unoszą się zapachy z piekarni. Wszystko jest takie
intensywne, powietrze chłodne i rześkie, a moje myśli dziwnie spokojne.
Kiedy ponownie otwieram oczy, widzę, że z ust ulatuje mi obłoczek pary. A jednak nie trzęsę
się, czuję się w porządku, mimo że wszystko mnie boli i nie mogę wstać. Rowerzysta, który przejechał obok, opryskał mi twarz cuchnącym błotem. Ale kiedy znów wykręcam szyję i odwracam
głowę, żeby zobaczyć, co dzieje się z tyłu, już wiem, że wszystko będzie dobrze. Gdzieś za mną
szumi pożółkłymi liśćmi stary buk. Słońce, które przedziera się przez jego koronę, też jest wściekle żółte i migocze plamami na chodniku. Chyba nigdy nie czułam się lepiej.
***
Wiecie jak to jest przystawiać sobie lufę do głowy i naprawdę wierzyć, że wystarczy jeden
moment i jeśli tylko będziesz chciała, to kula rozerwie ci skronie i zaraz wszystko zniknie, obryzgane gęstą falą czerwieni…? Albo stać na środku ulicy i widząc, że zbliża się rozpędzona półciężarówka, nawet nie drgnąć, tylko czekać, ze spokojem obserwując wirujące na wietrze płatki
śniegu, popiołu, czy cokolwiek unosi się nad naszymi głowami w szare bezwietrzne dni. Ja też
nie wiedziałam. Kiedyś nawet nie przyszłoby mi to do głowy.
Pracowałam na pół etatu na kolei – jeździłam na krótkie trasy regionalnymi liniami i sprawdzałam rożnym typom bilety. Przyjaciele śmiali się ze mnie, że jestem kanar, ale ja nigdy się tak
nie czułam, bo często odpuszczałam jazdę na gapę ludziom, których nie podejrzewałam o bogactwo. Su, stojąca za barem, w którym spędzałam prawie każdy wieczór, była moją przyjaciółką,
a jej brat najlepszym towarzyszem. Często kończyłam pracę wcześniej i zazwyczaj zdążałam już
wypić dwie kolejki, zanim przyszedł Ali.
Tylko ofiary się nie mylą
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– Dajcie spokój, kogo ja dzisiaj wiozłem! – opowiadał, machając ręką i zaśmiewając się,
wspominał narąbanych polityków, drobnych złodziei uciekających przed glinami albo Don Juanów, którzy przespali się nie z tymi kobietami, co trzeba. Dorabiał na taksówce, ale po głowie
zawsze chodziło mu coś innego. Uczestniczyliśmy w tym we trójkę. Choć Ali zawsze śpiewał:
– I was born to be a taxi driver...
...było coś jeszcze.
Razem budowaliśmy ogród.
Już na początku był piękny, mimo że żywopłoty były potargane, a na ziemi nic jeszcze praktycznie nie rosło; jednak Ali zaprojektował wszystko tak, że kiedyś w oczy kłuć nas miały miliony kolorów, a między grządkami popylać powinny pawie. Szczerze mówiąc, upatrzyłam już
nawet dwie ładne sztuki w pobliskim ogrodzie zoologicznym. Wyglądały nieco anemicznie, ale
tym lepiej dla mnie, może nie będą się drzeć, jak będę je przenosić, tak sobie wtedy myślałam.
Pewnego wieczoru do baru wpadł zziajany Ali. Jego włosy wystające spod czarnej czapki były
rozwichrzone, a wzrok błędny.
– Zajebali mi taksówkę! – ryknął.
Szczena mi opadła. Nie wyglądał na człowieka na skraju rozpaczy, bardziej chyba nie dowierzał niż się martwił, ale z oczu strzelały mu błyskawice.
– Rany, Ali, przykro mi – powiedziałam może trochę beznamiętnie, bo zdążyłam się już znieczulić dwiema tequilami i szczerze mówiąc, niewiele mnie obchodziło. – I co teraz?
– Jak to co? – wrzasnął. – Idziemy gonić skurwiela!
– Gooonić? – Nie zajarzyłam. – Mamy gonić taksówkę po całym mieście?
Su tylko puknęła się w głowę.
– Poluzowałem co nieco. – Ali zaczął chichotać. – Miałem przeczucie. W dodatku nie ma
benzyny. Ten kretyn będzie miał szczęście, jeśli przejedzie pięć kilometrów…
Szeroki uśmiech rozlał mi się po twarzy. Spojrzałam na Su i już widziałam, że myśli to samo.
Zerwałyśmy się ze swoich stołków jednocześnie i zanim zdążyłam dobiec do wejścia, Su już
rzucała szmatą do wycierania lady w stronę koleżanki stojącej na zapleczu.
– Zastąp mnie na chwilę!
Popędziliśmy deszczowymi ulicami na skrzyżowanie dwóch alei, gdzie, jak wyliczył Ali, zaczął swoją ucieczkę złodziej. Wokoło było pusto – tylko gdzieś tam w oddali błyskało głodne
neonów miasto. Na horyzoncie nie widzieliśmy żadnej taksówki, więc ze śmiechem pobiegliśmy
przed siebie. Zziajani obijaliśmy się o bramy i opadaliśmy na krawężniki, gdy nie starczyło już
sił do biegu. Ale nawet wtedy widziałam znajomy cień, który podążał naszą ścieżką.
– To koniec, nie ma go – powiedziałam, oddychając głęboko i opierając się o kolejną bramę.
– Jesteśmy tylko grupką nieudaczni…
Straciłam równowagę i poleciałam do tyłu; okazało się, że brama nie była zamknięta. Po raz kolejny wylądowałam na tyłku. Wstałam z lekkim sykiem bólu i jednocześnie zorientowałam się, że
słyszę za sobą niezidentyfikowany cichy odgłos. Coś jakby rzężenie odpalanej z trudem stacyjki.
– Mam go! – wrzasnęłam, okręcając się jak fryga. Na końcu wielkiego kamiennego tunelu,
w którym wylądowałam, stała w deszczu smętna taksówka.
***
W barze grywał też zespół. Zawsze któregoś dnia w tygodniu, jak akurat chłopakom spasowało. Czasem, jak wpadli w szał, to granie przeciągało się i na dwa dni. Gypsy Swing, tak to
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się nazywało. Właściwie wszyscy z nimi graliśmy, tylko nie mieliśmy instrumentów. Chodzi mi
o to, że wiecie, są takie momenty, kiedy w środku czujesz jakąś ogromna pustkę i kiedy ktoś daje
ci coś tak cudownego, jak dobre, kochane dźwięki, to po prostu nie sposób nie wyć razem z nimi.
Nawet jeśli robisz to tylko w swojej głowie.
Tak więc byliśmy tu razem. W długie wieczory można było zapomnieć o całym świecie. To,
co wspólne, rozpościerało się między nami jak całun i obijało o zaparowane od wielu oddechów
ściany baru.
Ale miałam też coś tylko dla siebie. Moje aluminiowe ptaki.
Większość ludzi śmiała się z nich, choć Ali powiedział, że są piękne. Były trochę odrealnione, o różnych kształtach. Czasem potrafiłam zrobić dziennie ze dwa, a nawet trzy, a niekiedy
kleciłam jedną figurkę przez tydzień. W nocy chodziłam z Alim po całym mieście i mocnym
klejem przytwierdzaliśmy figurki do parapetów lub ścian. Podobnie jak nasz ogród miał rozlać
się na całe miasto, a późnej jeszcze dalej, tak samo moje ptaki miały niebawem pokryć prawie
wszystkie budynki wokół, a szczególnie te najważniejsze. Ministerstwo Finansów. Urząd Miejski. Główną komendę wojska. Przeznaczone do tych miejsc ptaki powinny mieć rozerwane aorty
i być przerażające; niech frajerzy wiedzą, że nie wszystko da się załatwić bronią jądrową.
Wiedziałam, że powinnam to robić, bo czasem, kiedy chodziłam nocą po mieście, albo tworzyłam figurki, widywałam mój totem. To była sarna. Pojawiała się na przykład kiedy w kiblu opierałam głowę o kant umywalki, zastanawiając się, czy dobrze robię, albo gdy wracałam jakąś ulicą i spoglądałam z powątpiewaniem na budynek, który właśnie przyozdobiłam. Stała tam i paliła
papierosa, jakby chciała mi powiedzieć: „Weź, wyluzuj”. Kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy,
pomyślałam, że mam świra, ale później stwierdziłam, że to chyba dobry znak. Na pewno nie był
to widok, jakiego można się spodziewać, łażąc nocą ulicami czy siedząc w kiblu, a szczególnie
na trzeźwo, ale co tam. Kiedy goniliśmy taksówkę Alego, sarna też biegła razem z nami.
Ogólnie rzecz biorąc, moje życie było całkiem w porządku. Czasem zastanawiałam się, dlaczego tak jest – no wiecie, dlaczego u mnie wszystko jest OK, a niektórzy ludzie mają często tak
bardzo przerąbane. Nigdy nie wierzyłam tym frajerom, którzy zwalali wszystko na karmę, mimo
że w moim przypadku całkiem by to pasowało – zawsze starałam się być w porządku względem
innych ludzi. Przyjęłam więc to, co dostałam od losu, z zadowoleniem. I chyba myślałam, że
jestem wyjątkowa i tak będzie zawsze
Tym bardziej nie mogłam zrozumieć, kiedy pewnego dnia Ali przyszedł do baru jakiś taki
milczący. Co prawda, jak to się zdarzało, znów byłam lekko znieczulona, ale mimo dwóch tequili
jego małomówność generowała u mnie dziwny niepokój.
– Co jest? – zapytałam, być może lekko niewyraźnie.
Wzruszył ramionami i szybko wlał do gardła zawartość kieliszka postawionego przed nim na
barze. Su również nic nie mówiła, zagapiwszy się w punkt gdzieś ponad naszymi głowami.
Przez chwilę myślałam, że jest chory, ale nawet gdyby nie był, próbowałabym wlać w niego
jak najwięcej tequili. Pokazałam Su dwa palce, ale ona nawet nie zareagowała, mglistymi oczyma wpatrując się w ścianę i uśmiechając do siebie głupio. Na szczęście druga barmanka skomentowała jej brak zainteresowania rzeczywistością krótkim parsknięciem i polała nam z nieco
wystudiowanym uśmiechem. Wymieniłyśmy spojrzenia. Su wyglądała na roztargnioną, a Ali na
zmartwionego. Łypał na mnie ponuro znad kieliszka.
– Co tam, Mohammed Ali? – spróbowałam jeszcze raz, uderzając go w ramię przyjacielskim
w moim mniemaniu kuksańcem. On tylko się skrzywił, ale zaraz potem uśmiechnął lekko.
– Znowu zajebali ci taksówkę?
Tylko ofiary się nie mylą
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Pokręcił głową i po chwili schował twarz w dłonie.
– Dostałem propozycję – powiedział.
Przez głowę przeleciało mi kilka różnych scenariuszy. W końcu co można pomyśleć, słysząc
wyrażenie „Dostałem propozycję”? Propozycję zagrania w pornolu? Zlikwidowania jakiegoś
gościa? Różne rzeczy mogą się przytrafić taksówkarzom…
Współczującym gestem położyłam mu rękę na ramieniu.
– Na nic nie musisz się zgadzać – powiedziałam, a dla podkreślenia tego faktu zamówiłam
jeszcze dwa ouzo.
– Juszsz… się …zgodziłem.
Powiedział to w taki sposób, że ręka, w której trzymałam szklankę, zamarła mi wpół drogi do
ust.
– Będę projektował ogród na dachu wieżowca.
Powoli przyłożyłam kieliszek do warg i przełknęłam.
– Którego? – spytałam cicho.
– Takiego dużego. W Tajwanie.
A mieliśmy takie piękne życie.
Tuż nad moją głową zamigotała cholernie mocnym strumieniem lampa, sprawiając, że zaczęły
boleć mnie oczy. Światło kołatało się wewnątrz mojej czaszki, potęgując wrażenie obłędu. Do
sali powoli władował się zespół i zaczął rzępolić. Przestałam wpatrywać się w mojego przyjaciela i dałam ponieść dźwiękom płynącym z gitary i akordeonu. Ali też przez chwile gapił się na
chłopaków. A potem położył mi rękę na ramieniu i powiedział:
– Trzymaj się.
I wyszedł, wpuszczając do środka tylko wiatr.
Siedziałam na ruchomym krzesełku i myślałam, jak bardzo nienawidzę, kiedy ludzie mówią
do mnie „Trzymaj się” w taki sposób. Trzymaj się, ja odpadłem, ale ty jesteś na tyle naiwna, że
jeszcze długo będziesz balansować na granicy prawdy i cynizmu. Ktoś wymięka i przekazuje ci
pałeczkę, ale ma głęboko gdzieś, że może ty też czasami nie masz sił, żeby ciągnąć to wszystko
dalej.
Joe nadał jakąś smutną nutę na skrzypcach i chłopcy zaczęli wspólnie śpiewać przeciągły
refren, a moje serce spływało jak struga ciepłego wosku.
Po koncercie wydawało mi się, że nic już z niego nie zostało, a pod żebrami straszy tylko czarna dziura. Kiedy Su rzuciła mi krótkie spojrzenie i po chwili przyszedł do niej ten frajer z czarną
lśniącą teczką, w lśniących czarnych butach i z lśniącymi w uśmiechu zębami, wzruszyłam tylko
ramionami.
– Dałaś się zwieść lukrowym obietnicom? – zapytałam jak w jednej z naszych ulubionych
piosenek. Spuściła wzrok, ale po chwili uśmiechnęła się lekko i powiedziała:
– Trzymaj się.
Miałam jeszcze pracę. Wróciłam do domu. Miasto wydało mi się jakieś nudne. Znów wzruszyłam ramionami. Zdawało mi się, że za mną przesuwa się cień, ale kiedy się odwróciłam, nikogo
nie było.
***
Wzięłam na siebie więcej obowiązków na kolei. Kiedy nie jeździłam, siedziałam w kasie.
Nieskomplikowana monotonia sprawiła, że czułam się w miarę OK.
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A potem było obowiązkowo wolne święto państwowe, pomyślałam więc, że zrobię kilka figurek. Może to dobry moment, żeby władować moje ptaszki do paszczy lwa, uznałam sceptycznie.
Z przykrością muszę jednak przyznać, że wcale nie byłam w rewolucyjnym nastroju. To był
raczej krzyk rozpaczy, jeśli wiecie o co mi chodzi. W tym momencie miałam głęboko gdzieś,
że nad Palestyną napierdalają bombowce, a na pięknym włoskim wybrzeżu pozwala się tonąć
emigrantom z Afryki. Wzięłam skrawki aluminium i rozpaliłam mocny ogień. Najpierw materiał
nie chciał się topić. Potem wyginałam aluminium w różne kształty, chcąc nadać mu jak najbardziej przerażający wygląd. Nic się nie działo. Weszłam do łazienki i oparłam głowę o umywalkę.
Nikogo nie widziałam, choć obracałam się kilka razy…
Na szczęście wolne dni szybko minęły. Coraz bardziej zaczęłam zwracać uwagę na obowiązki,
które do tej pory po prostu olewałam. Kiedy widziałam, dajmy na to człowieka nerwowo rozglądającego się na boki, podchodziłam do niego iście tygrysim krokiem i mówiłam:
– Bileciki do kontroli…
Często gostek zwiewał na najbliższej stacji, ale kilka razy udało mi się wlepić mandat.
Budziło to we mnie dziwne uczucie satysfakcji, o które nie podejrzewałabym się wcześniej.
Znowu zaczęłam czuć się całkiem dobrze. Przychodziłam do pracy najwcześniej i kończyłam
ostatnia, z lubością wykonując obowiązki, które możliwie jak najbardziej ciągnęły moją głowę
z powrotem w kierunku orbity ziemskiej. I choć w weekendy próbowałam zajmować się moimi
ptakami, to jakoś nie potrafiłam nic z siebie wykrzesać. Poczułam tylko ukłucie żalu, że totem
również mnie opuścił.
Nie świergotałam radośnie, wychodząc rano do pracy, nie śpiewałam fałszywie piosenek „R.E.M”. pod prysznicem albo na klatce schodowej, nie gwizdałam „Say a little prayer for you”, idąc
porannymi ulicami, jak to miałam w zwyczaju, gdy po robocie maszerowałam raźno w stronę
mojego – naszego – baru; ale cieszyłam się, że mam jakieś zajęcie.
A potem szef powiedział, że mają redukcje etatów. I mnie wylali.
***
Są chyba różne rodzaje dna. Dno emocjonalne. Dno materialne. Dno moralne – chyba najgorsze ze wszystkich. I wcale nie trzeba dosłownie zaryć twarzą o asfalt. Byłam blisko dna kilka
razy i wierzcie mi, kiedy w końcu wylądowałam na chodniku, to wcale nie było najgorsze. Moje
dno polegało na tym, że przestałam się przejmować. I nie chodzi mi o ten stan, kiedy robisz coś
wbrew wszystkiemu, bo świat nie jest ci do niczego potrzebny. Nie, ja po prostu nic nie czułam.
Chyba zawsze wiedziałam, że to dobry moment, żeby ze sobą skończyć. Nie mogłam się zmusić nawet do tego, żeby zwymiotować, choć codziennie z bezsilności chciało mi się rzygać.
I wiecie, naprawdę stałam na środku tej cholernej ulicy. Ciężarówka zahamowała z piskiem,
w poślizgu parkując w poprzek jezdni. Lekko, bo auto prowadził jakiś emeryt, dobiła do niej osobówka, a potem następna. Zrobiło się straszne zamieszanie. Ktoś wyszedł z samochodu i zaczął
na mnie wrzeszczeć, dołączył się też jakiś przechodzień. Nie wiem, czego te cholery ode mnie
chciały. Wzruszyłam ramionami i odeszłam.
Wzięłam ostatnią wypłatę i poszłam zaszaleć do baru z bilardem. Nienawidziłam bilardu i takich miejsc, a tym bardziej frajerów, którzy tam przychodzili. Kiedyś, może dwa czy trzy razy
zawinęliśmy do takiego lokalu z Alim; to było nad ranem, a my po prostu nie mieliśmy dokąd
pójść. Obrzydliwie białe sofy i jasne światło biły po oczach bardziej niż wciśnięte w kąty sali
i leżące na stołach niedobitki młodych łebków z łańcuchami na szyjach, jeszcze kilka godzin
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wcześniej szalejących na parkiecie. Mniej więcej tak to wyglądało i tym razem. Tylko niedobitków było mniej, bo dresiarze i panie w białych butach do pół łydki nie zdążyli jeszcze wypić
swojej porcji alkoholu.
Usiadłam przy kontuarze – nie nazwałabym tej wyślizganej deski nawet ladą – i zamówiłam
jakiegoś kolorowego drinka. Nawet barman mnie olewał. Podparłam głowę ręką i rozejrzałam się
wokoło. Dopiero kiedy dwie zblazowane nastolatki z makijażem grubości potężnej ściany zamówiły i wypiły na szybko dwie kolejki, powtórzyłam prośbę. Napój wszedł gładko jak woda i dopiero po czterech kolejnych zaczęłam coś czuć. Po jakimś czasie dosiadł się do mnie inny samotny
frajer, który tylko łypał ponuro przed siebie i mówił bardzo niestarannie, ledwo otwierając usta.
– Sso krizisik???
Wzruszyłam ramionami.
– Ja tesz mam, chciałem se kupić beemke, ale ssie okazało ze mne ne stać.
– No to musisz się czuć zbrukany.
– A zebyss, kurwa, wiedziała. A moja dziunia powiezziala, ze facet bez dobrej fury to fujara
a nie meszczysna.
Godziny leciały, dudniło techno, a świat przed moimi oczami zaczął wirować. W kącie sali
usiadło dwóch grubych biznesmenów, z których twarzy spływał pot. Widziałam, jak szepcząc do
siebie i pokazując palcami, czają się na nich dwie nastolatki. Po chwili nienaturalnie rozchichotane podeszły do ich stolika. Mój kompan nadal ciągnął swoją męczeńską litanię.
– Dobsze jest z kimś pogadać – powiedział.
Pomyślałam, że może wyszlibyśmy na ulicę zobaczyć, jak się mają moje ptaki, ale zaraz idea
mi umknęła. Po pewnym czasie podeszli do nas dziewczyna i chłopak i klepnęli mojego kompana w ramię. Rozchmurzył się widocznie i wstał, zbierając się do wyjścia.
– Yyy. – Odwrócił się do mnie po chwili wahania; być może miał lekkie wyrzuty sumienia. –
Zmieniamy lokal, możesz iść z nami jak jusz barzo chcesz.
– Taa – powiedziałam.
Była czwarta rano i bardzo chciało mi się rzygać.
Wytoczyliśmy się na kompletnie pustą ulicę i kluczyliśmy jakimiś zaułkami, a moi nowi kompani rozmawiali Bóg wie o czym. Dotarliśmy do budynku, który skądś pamiętałam. Nie zorientowałam się na początku, bo szliśmy wzdłuż wysokiego muru; dopiero kiedy zobaczyłam na jego
końcu migocącą słabym światłem latarnię, wiedziałam już, że obok są ciężkie stalowe drzwi, na
których nakleiłam kiedyś z Alim ptaka – żołnierza z rozerwana aortą. Znak, że to złe miejsce.
W tej ciemności ptak wyglądał dokładnie tak, jak kiedyś to sobie wymarzyłam. Stanęliśmy tam
i patrzeliśmy przez chwilę na drzwi. Ze środka dochodziły dźwięki dyskotekowej rąbanki. Blondyna, która była z nami, wyjęła cienkie papierosy i poczęstowała nas.
– Co to za paskudne kurestwo – powiedział jej chłopak, patrząc na rzeźbę.
– Ciekawe, kto to tu przyjebał – zastanowił się mój towarzysz od szklanki.
– Jakiś debil. – Blondyna zarechotała. Ja również się uśmiechnęłam.
Wtedy chłopak podniósł z ziemi kamień i zaczął uderzać w figurkę. Nie dało się jej oderwać
od razu, walnął więc w innym miejscu. Najpierw urwał głowę, potem skrzydło, aż w końcu
na drzwiach zostały tylko wątłe aluminiowe nogi. Blondynka śmiała się, trzymając za brzuch,
mój sepleniący kolega również chichotał pod nosem, ale najgłośniej śmiałam się ja sama – bo
widziałam, jak moja praca zostaje rozbita na kilka smętnych kawałków ścierwa, i czułam, jak
w moich żyłach powoli zaczyna budzić się krew. Kiedy niszczyciel zamachnął się ostatni raz,
drzwi otworzyły się.
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– Czego się dobija! – warknęła potężna kobieta z koralami i niebieskim tuszem na powiekach.
– Muzykę aż zagłusza!
Trzech z nas zastygło z głupimi minami, ale nie ja, bo ja śmiałam się jeszcze głośniej niż
wcześniej.
– Można ciszej? – zapytała kobieta. – Muzykę mi zagłuszy!
Moi tymczasowi towarzysze patrzyli na mnie z niesmakiem, niepokojem czającym się
w oczach a także, czułam to w kościach, z coraz bardziej wzrastającą nienawiścią. Podczas kiedy ja chichotałam jak głupia, oni popatrywali na siebie z pewną dozą szaleństwa i tą mieszanką
poczucia winy oraz coraz bardziej popuszczanych hamulców.
– Dalej, pszywalmy jej – powiedział mój sepleniący kolega.
– Na pewno? – zachichotała blondyna.
– Taa, widzisz przecież, że coś jest z nią nie tak.
No więc przywalili. Pierwszy cios w twarz zamroczył mnie tylko trochę, ale mój chichot przycichł. Potem dostałam w zęby i w żołądek, więc naturalnie zabrakło mi tchu i po prostu chwilowo się zamknęłam. Nawet blondyna przywaliła mi kilka razy nogą obutą w szpilkę – całkiem
konkretnie, nie spodziewałabym się.
– Starczy? – zapytał chłopak. – Czy nadal ci do śmiechu?
Spojrzałam na niego z kolan, wyplułam krew i pół zęba, który chyba mi się ułamał, po czym
uśmiechnęłam się i znowu zaczęłam chichotać. Nigdy nie widziałam w ludzkiej twarzy takiej
komicznej mieszaniny kretynizmu i niedowierzania. Właśnie szykował się, żeby mnie kopnąć,
ale kobieta, która do tej pory patrzyła na wszystko, zaciągając się papierosem, akurat skończyła
palić i powiedziała:
– Dobra, niech włażą, bo mi się tu zaraz policja zleci.
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Trójka kretynów spojrzała na mnie po raz ostatni i ruszyła do drzwi. Mój sepleniący kolega
odwrócił się jeszcze przez ramię i splunąwszy na moje półleżące ciało, wszedł w świecące czeluście klubu.
Gdy odeszli, najgłośniej biło moje serce. Krew wokół ust powoli zastygała, tworząc strupy.
Przewróciłam się na drugą stronę i powoli, na czworakach, zaczęłam iść przed siebie. Coś rwało
mnie w brzuchu, a ułamany ząb haratał język. Ból dodawał mi siły, żeby wlec się dalej.
Zaczęło świtać; bardzo powoli, mgliście, ale z jakąś nielichą siłą przez noc zaczął przedzierać
się nowy dzień. Mogło być przed szóstą, kiedy nie miałam już siły się wlec i padłam na twarz
przed schodkami piekarni, w której zaczynało kotłować się życie. Powoli przetoczyłam się na
plecy. Ludzie śmiali się z jakichś drobnych rzeczy, zupełnie nie licząc się z własną przeszłością.
Radio, które słychać było przez uchylone okno, nadawało energię.
I wtedy, gdy z nieba zaczął padać drobniutki deszcz, pomiędzy jednym dźwiękiem a drugim,
rejestrując, że zastygły wcześniej strup wokół moich ust znowu pęka, ponownie poczułam, że
żyję. Całym moim ciałem od koniuszków stóp do czubka głowy zaczęły wstrząsać dreszcze, a na
twarzy poczułam wilgoć, i bynajmniej nie był to deszcz. Pierwszy raz od dłuższego czasu coś
czułam, słysząc piosenkę. Urodziłam się na nowo – albo po prostu wróciłam do życia. Płakałam,
bo umarł Joe Cocker.
***
Kiedy znowu przykładam czaszkę do chodnika, oddycham głębiej, bo kręci mi się w głowie.
Wokoło coraz szybciej rozkręca się życie. Czuję, że powinnam się zwijać. Zaciskam oczy i zęby,
z wysiłkiem zmuszając wszystkie mięśnie do tego jednego, krótkiego ruchu – unieść odrobinę
tułów, podpierając się na łokciach. I wtedy go widzę. Wychodzi zza rogu ze zwiędłymi nieco
kwiatami, świszcząc przez zęby „Say a little prayer for you”. Jest ubrany jak bezdomny, ale
w oczach ma radość i wygląda bardziej jak uliczny święty. Widzi mnie już z daleka i jego i tak
jasna twarz rozjaśnia się jeszcze bardziej w pełnym dobroci a jednocześnie przekory uśmiechu.
– Cześć – mówi, gdy staje nade mną, wyciągając rękę. – Jestem Święty. To taka ksywa.
– Cześć, Święty – charczę przez zęby.
Nachyla się niżej i dosięga mojej dłoni. Po chwili kładzie kwiaty na ziemi i wyciąga też drugą
rękę.
– Na trzy – mówi i szarpie mnie do góry. Przez moment boli tak, że nie mogę złapać tchu, ale
kiedy jestem już prawie w pozycji stojącej i znajduję oparcie dla stóp, wraca mi jasność umysłu.
Ból przestaje pulsować. Święty uśmiecha się, trzymając jeszcze przez chwilę moje ręce, a potem
schyla się po kwiaty i prostuje.
– Trzymaj się. – Salutuje i odchodzi w swoją stronę.
– Ty też się trzymaj – mówię cicho i powoli ruszam przed siebie. Wiem, że on też stara się jak
może i chyba całkiem dobrze mu idzie. Taa, musimy trzymać się razem. Jesteśmy tutaj. I, niezależnie od wszystkiego, mamy prawo tu być.
Asfalt rozpościera się pod moimi stopami jak jasny ciepły całun. Gdy mijam budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, coś przykuwa moją uwagę. Przy bramie, na trawniku, stoi
mój totem. Sarna kiwa się nonszalancko z jedna nogą wysuniętą nieco do przodu. Kiedy obok
przechodzi jakiś zafrasowany mundurowy, dmucha mu w twarz gęstym kłębem dymu, a gdy
gostek nic nie zauważywszy wchodzi do budynku, sarna rzuca niedopałek, przeciąga się i – tak
jak ja– biegnie w stronę słońca.
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