
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

I miejsce 

 

Magdalena Surma  

„New Earth Online” 

 

 Zielony pasek postępu zatrzymał się na dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach. 

Zirytowana Marcelina stukała nerwowo paznokciami w blat biurka, jakby miało to 

cokolwiek przyspieszyć. Czekała na ten dodatek do New Earth Online od pół roku. Sporo 

dopłaciła, by zostać beta testerem, ale niebawem miało jej się to zwrócić. W końcu 

followersi jej kanału z równym, a może nawet i większym zniecierpliwieniem nie mogli 

się doczekać szczegółów z nowej wersji gry, jak i tego, by zobaczyć jej postać w akcji.  

 Od dwóch lat zarabiała na życie, grając na żywo w gry internetowe. Jakimś cudem 

udało jej się połączyć swoją pasję i hobby z życiem zawodowym. Była naprawdę dobra  

w tym, co robiła. W ciągu kilku miesięcy od premiery gry znalazła się w dziesiątce 

najlepszych graczy w Polsce, a od niedawna była numerem jeden nie do pobicia. Między 

nią, a innymi graczami z top ten była przepaść rzędu setki poziomów. Fakt, że przypłaciła 

ten sukces zarwanymi nockami, żywieniem się energetykami i bombami cukru w postaci 

batoników oraz cerą tak bladą, że nie jedna gotka by jej pozazdrościła, uważała za 

niewielką cenę.  

 Od jakiegoś czasu jednak gra przestała być dla niej jakimkolwiek wyzwaniem, a co 

za tym idzie stała się potwornie nudna i monotonna. Dopiero zapowiedź nowego 

dodatku, który miał połączyć w jedno wszystkie światowe serwery spowodował u niej 

ukłucie nadziei. Była najlepsza wśród swoich, ale nie mogła doczekać się by zmierzyć się 

z graczami z innych regionów globu. Zwłaszcza z kolegami z Japonii, którzy królowali  

w internetowych rankingach.  

 W końcu pasek dobił do stu procent, a Marcelina niecierpliwie wierciła się  

w fotelu, czekając aż gra się odpali. Szybko zaakceptowała warunki nowego regulaminu, 

a gdy tylko kliknęła w odpowiednią ikonkę, poczuła, jak przez jej ciało przechodzi prąd, 

a świat przed oczami zamazał się. Zanim straciła przytomność, zarejestrowała, jak z ekranu 

zaczęły sięgać po nią ręce. Ale przecież musiało jej się to wydawać, prawda?  
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 Do rzeczywistości przywrócił ją potworny hałas. Zamrugała szybko powiekami, 

by złapać ostrość widzenia, ale po chwili stwierdziła, że musi być wciąż nieprzytomna, 

ponieważ zamiast w swoim pokoju znajdowała się w Wawie, czyli mieście, z którego 

startowały wszystkie postaci New Earth. Świat w grze tworzyli gracze, a jedynym, co ich 

ograniczało, była ich własna wyobraźnia, dlatego też to RPG cieszyło się taką 

popularnością na całym świecie. I dlatego też otaczały ją zarówno średniowieczne knajpy 

sprzedające kebab i pierogi ruskie, jak i szklane wieżowce rodem z jakiegoś sci-fi. Im 

wyższy budynek, tym więcej miał reklam, zarówno produktów z prawdziwego świata, jak 

i wyrobów rzemieślniczych graczy. Nie zabrakło też telebimów, z których leciały urywki 

paradokumentów i teledysków disco-polo. Co prawda zwykle leciała tu bardziej 

przyjazna dla ucha muzyka, ale wirtualni  mieszkańcy Wawy uznali, że będzie to całkiem 

zabawne, by przywitać graczy z innych regionów świata najbardziej irytującą, polską 

muzyką.  Deweloperzy wprowadzili tu nawet paczkomaty, dzięki którym ludzie mogli 

wymieniać się przedmiotami, oraz urzędy wypełnione NPC’tami, do których odsyłało się 

graczy, którzy notorycznie łamali regulamin gry. Taki irytujący rodzaj bana. 

Poza znajomą, aczkolwiek równie obcą architekturą miasta, otaczali ją tak samo 

zdezorientowani jak ona gracze. Rozglądali się dookoła, klepali po twarzach i szczypali 

po rękach, by upewnić się, że nie śnią.  

– Czy to nie Południca? – dotarł do niej zdziwiony, męski głos. 

– Husarz? – Otworzyła szerzej oczy, widząc znajomą postać.  

 Ten wysoki, dobrze zbudowany rycerz w czarnej zbroi, która była dziwnym 

połączeniem średniowiecznego opancerzenia i mundurów służb specjalnych z białymi 

skrzydłami na plecach, był numerem dwa w rankingu i jej częstym kompanem podczas 

wykonywania questów, wymagających zorganizowania drużyny.   

– Nie wiem, czy mi odbiło, ale wydaje mi się, że znaleźliśmy się właśnie w grze – 

wyraził na głos swoje wątpliwości, a ton jego głosu był identyczny, jak ten, który słyszała 

w słuchawkach, gdy wspólnie grali.  

 Marcelina przełknęła głośno ślinę, zdając sobie sprawę, że dochodzi do jej nozdrzy 

zapach jedzenia, który roztaczał się z knajp, jest w stanie oddychać pełną piersią, a gdy 

dotyka swojej twarzy, to czuje palce na skórze. To nie mógł być sen, ale by utwierdzić się 

w tym przekonaniu odwróciła się przodem do jednego ze szklanych wieżowców i zaczęła 

przyglądać się swojemu odbiciu. Przed nią stał nie kto inny jak Południca, czyli postać, 

którą wykreowała na potrzeby gry. Była to szczupła kobieta, o pełnych piersiach  
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i biodrach, odziana w białą suknię z materiału, który odpornością dorównywał 

najlepszym zbrojom, a przy pasie widniała jej ulubiona broń, czyli ostry i niebezpieczny 

sierp. Kaskadę jej złocistych jak zboże włosów wieńczył wianek z polnych kwiatów, który 

miał moc przywracania HP, gdy to spadało poniżej dziesięciu procent.  

– Myślę, że masz rację – zwróciła się do swojego towarzysza, a na jej twarzy 

zagościł szeroki uśmiech. – Wiesz, co to oznacza?  

– Nie bardzo… – wymamrotał, zdziwiony jej reakcją. – Ale na żywo jesteś 

przerażająca, gdy się uśmiechasz.  

– Taki był zamysł tej postaci. – Puściła do niego oczko. – Chodzi mi jednak o to, że 

będziemy mogli naprawdę zmierzyć się z innymi graczami, będziemy mogli uczestniczyć 

w rajdach, zdobywać skarby z labiryntów i walczyć z potworami!  

– Jesteś nienormalna! – skwitował. – Ja chcę się stąd wydostać. Mam dziewczynę 

w prawdziwym świecie. I kredyt za mieszkanie do spłacenia.  

– Jak tam sobie chcesz. – Machnęła ręką, obrzucając go niechętnym spojrzeniem. –  

– Ja zamierzam w pełni wykorzystać tą sytuację.  

 

* 

 

Przez  kilka następnych dni ćwiczyła używanie swoich umiejętności. Najpierw 

ataki fizyczne, potem zaklęcia i pozostałe magiczne skille. Czuła się w nowym ciele jak 

ryba w wodzie. Używanie magii czy walka wychodziły jej bardzo naturalnie. Jakby została 

do tego stworzona. Walczyła z potworami, zbierając expa i nowe przedmioty, które z nich 

wypadały. Zginęła nawet dwa razy, gdy porwała się na monstrum poziomu bossa, ale 

okazało się, że po śmierci odradzała się w Szpitalu Miejskim Wawy, a jedynym 

mankamentem tej sytuacji było utracenie części doświadczenia. Dlatego też zdecydowała 

się poćwiczyć na arenie, rzucając wyzwanie graczom równie szalonym, co ona. Szybko 

okazało się, że wciąż jest niepodważalnym numerem jeden, który nie ma sobie równych.  

Dzięki temu nabrała pewności siebie, która pchnęła ją pod portal prowadzący na 

inne serwery. Rolę teleportacyjną w Wawie pełniła cyfrowa wersja Dębu Dunin, który 

wygrał w prestiżowym konkursie tytuł drzewa roku, a gracze w ten sposób postanowili 

upamiętnić ten sukces. Wybrała w menu Neo Tokio i weszła w szczelinę w pniu drzewa, 

by postawić następny krok w miejscu, które w niczym nie przypominało Wawy.  
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Miasto było krzykliwe i kolorowe. Typowe industrialne budowle wieńczyły neony 

z napisami, których nie była w stanie rozszyfrować, a pomiędzy monstrualnymi 

budowlami wyrastały shintoistyczne świątynie, do których prowadziły czerwone  

bramy Torii i tysiące kamiennych schodów. Nie zabrakło też mniejszych domów  

z charakterystycznymi dachami,  które dziewczynie przywodziły na myśl dłonie złożone 

do modlitwy oraz papierowymi, przesuwnymi drzwiami, wyróżniającymi się zarówno 

typowymi motywami kwitnącej wiśni czy smoków, jak i popularnych postaci z mangi  

i anime. Idąc w stronę japońskiej areny, zastanawiała się, czy nie skusić się na sake  

w przydrożnym barze, bądź nie wstąpić na sushi do restauracji, z której rozchodził się tak 

smakowity zapach, że aż zaburczało jej w brzuchu, ale z drugiej strony, tak bardzo nie 

mogła doczekać się starcia, że postanowiła przełożyć posiłek na później. 

Po drodze na arenę mijała postaci tak dziwne, że to jej Południca wyróżniała się  

i zwracała na siebie uwagę. Wojownicy w zbrojach samurajów o niecodziennych, 

czerwonych twarzach z długimi nosami maszerowali kolumną przez główną drogę. Na 

dachach i słupach napięcia zauważyła przyczajonych, skrytobójczych shinobi. Jednak 

najliczniejszą grupę stanowili zwierzoludzie z puchatymi ogonami i przesłodkimi 

uszkami, które poruszały się, demonstrując emocje ich właścicieli. W tłumie też wyłapała 

dziwne monstra, którym nie umiała przypisać kategorii: kobietę do złudzenia 

przypominającą Sadako z „Klątwy”, niebieskiego, ogromnego niedźwiedzia z uśmiechem 

tak szerokim, że aż przerażającym, czy skrzydlatego mężczyznę z bardzo długim 

dziobem. 

Powstrzymując się przed bezczelnym gapieniem się na mijanych graczy, 

przyspieszyła kroku, aż w końcu dotarła do areny – obszernego dojo, w którym jedni 

gracze ścierali się na drewniane miecze, inni ćwiczyli strzelanie z łuków, a jeszcze inni 

doskonalili swoje magiczne umiejętności w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. 

Nabierając pewności siebie, podeszła do tablicy ogłoszeń, a przed jej oczami pojawiło się 

menu. Bez zastanowienia rzuciła wyzwanie najsilniejszemu graczowi z listy i po chwili 

portal wciągnął ją do strefy walki, którym był dziedziniec szkoły, a rolę publiczności 

odgrywały tu postaci niezależne w szkolnych mundurkach.  

Jej przeciwnikiem była kobieta o anorektycznej posturze i bladej cerze, odziana  

w ciemne kimono pełne fantazyjnych wzorów. Marcelina wiedziała, że jej przeciwniczka 

nosi klasę shinigami i choć nie wiedziała, co to słowo dokładnie oznacza, pasek jej nicku 

był w fioletowym kolorze, jaki odpowiada magom nekromancji i śmierci.  
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Odliczanie dobiegło końca, a na arenie rozległ się głośny gong oznaczający 

rozpoczęcie walki. Marcelina od razu rzuciła na siebie zaklęcie chroniące przed czarną 

magią i ruszyła do ataku, wyciągając swój sierp. Jednak jej przeciwniczka sparowała cios 

w ułamku sekundy kataną, która pojawiła się w jej dłoni nagle i niespodziewanie. Kobiety 

odskoczyły od siebie, a iskry magicznej mocy przeszyły powietrze wokół nich. Nie 

czekając na kontratak, rzuciła swoje ulubione zaklęcie: Skwar Południa, które sprawiało, 

że przeciwnik wykazywał objawy udaru słonecznego, takie jak dezorientacja i osłabienie, 

a co za tym idzie, tracił co pięć sekund po pięć procent HP.  

Izanami, bo takie imię nosiła jej partnerka sparingu, przyjęła cios ze stoickim 

spokojem i mimo że jej pasek życia zmniejszał się regularnie, to nie wykazywała żadnych 

skutków ubocznych, które powinien wywołać czar. Zamiast tego skupiła całą swoją moc, 

przywołując z czeluści piekielnych potworne monstra z białymi, zwierzęcymi maskami, 

które od razu rzuciły się na Marcelinę. Dziewczyna broniła się zaciekle, ale uderzenia jej 

sierpa nie czyniły im żadnej szkody, a oderwane kończyny zaraz zrastały się w miejscu 

przecięcia. I kiedy jeden z nich przyparł ją do muru, drugi wydał z siebie przeciągły 

dźwięk, a w jego paszczy zaczęła kumulować się czarna kula. Wiedziała, że jeśli tym 

oberwie, będzie po niej. Dlatego nie myśląc, aktywowała swój najmocniejszy tryb: 

Morderczego Demona, w którym ze słowiańskiej piękności przeradza się w staruchę do 

złudzenia przypominającą kościotrupa, a jej magia natury przeistaczała się w magię 

śmierci.  

W swojej dłoni uformowała czar zwany Małym Słońcem i rzuciła nim w stronę 

stworzeń. Czarna kula i jej ognista zderzyły się ze sobą, powodując coś na kształt mini 

wybuchu nuklearnego. Gdy kurz opadł, okazało się, że stwory tego nie przetrwały,  

a zarówno jej HP, jak i pasek życia Izanami mają po piętnaście procent. Południca 

aktywowała Zew Krwi, który przez trzydzieści sekund zwiększał jej siłę i zaraz potem 

Letnie Duchoty, które zabierają przeciwnikowi tlen. W tym samym czasie shinigami 

rzuciła swoje zaklęcie. Obie miały resztkę zarówno życia, jak i siły magicznej. Obie 

również przyjęły na siebie czar swojego przeciwnika. Izanami padła na kolana, łapiąc się 

za gardło, a Marcelina patrzyła, jak kościste ręce, usiłują wyciągnąć jej duszę z ciała. Paski 

ich HP niebezpiecznie zmierzały ku zeru i nawet magiczny wianek, który Południca miała 

na głowie, nie był w stanie tego przezwyciężyć. Ułamkiem sekundy wygrała Izanami,  

a nad jej postacią rozległy się fanfary.  
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Po chwili obie kobiety zostały przeniesione do dojo. 

– Świetna walka – pochwaliła Izanami, wyciągając do niej dłoń, a Marcelina 

zorientowała się, że nie ma problemu ze zrozumieniem obcego języka.  

– Byłaś niesamowita – pochwaliła, odwzajemniając uścisk.  

– Właśnie zbieramy graczy do party na rajd – odparła nowo poznana. – Może do nas 

dołączysz? Przyda nam się taki mag.  

– Jestem demonem – wyjaśniła z uśmiechem. – Jakiej trudności jest loch?  

– Event klasy światowej – odpowiedziała.  

– Wchodzę w to! – odparła bez namysłu, czując nowa falę podniecenia i dochodząc 

do wniosku, że chyba spędzi w tym nowym miejscu więcej czasu, niż zakładała na 

początku. A ta przygoda będzie spełnieniem jej marzeń. 
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II miejsce 

 

Olga Zegartowska 

„Dziewczyna z Wangfujing” 

 

Dziewczyna stała na pierwszym poziomie centrum handlowego. Najpierw 

przyszło mi na myśl, że jest uczennicą liceum. Po godzinach oczywiście, bo szkolny dres 

zmieniła na krótką spódnicę i czarną marynarkę. Jednak coś w opłakanym stanie jej 

czółenek, zadrapaniach szpecących kolana i poważnym wyrazie twarzy, mówiło mi, że 

mam do czynienia z dorosłą kobietą. Często bywałam w centrum handlowym na 

Wangfujing, popularnym miejscu spotkań. Zakazane Miasto, dawny pałac cesarski, 

oddzielał ledwie rzut beretem. Lubiłam obserwować ludzi. Chińczyków ogarniętych 

gorączką zakupów, obcokrajowców próbujących odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 

Jednak nigdy nikt nie zwrócił mojej uwagi tak jak tamta dziewczyna. Wiedziałam, że 

obserwuje mnie zza zasłony włosów. Nie pojmowałam, skąd wziął się silny dreszcz. 

Przyciąganie tego rodzaju, które odczuwa ćma gnana w okolice płomienia, towarzyszyło 

mi od pierwszej sekundy, gdy nasze oczy się spotkały. 

– Przepraszam, która godzina? – Pytanie zadała z pekińskim akcentem, imitującym 

usta wypełnione owocami jujube. 

Spojrzałam na nią tępo. Przestąpiła z nogi na nogę. Pewnie zaczynała sądzić, że 

jako obcokrajowiec nie rozumiem ani słowa. Po chińsku mówiłam płynnie, osiem lat 

pobytu w kraju zrobiło swoje. 

– Momencik. – Wyjęłam komórkę z torebki. – Dochodzi szósta wieczorem. 

Pokazałam jej ekran, gdyby miała wątpliwości, ale go zignorowała. 

– Dziękuję – westchnęła. 

Miała wysoki, melodyjny głos. Wciąż ściskając telefon, ruszyłam do perfumerii, 

która była moim celem. 

– Pooolina? – Ekspedientka wyszczerzyła się, widząc imię na karcie bankowej. 

– Paulina – poprawiłam ją z uśmiechem, po czym zapłaciłam za perfumy. 

Nie przepuściła okazji, by piać nad płynnością mojego chińskiego. Kiedy 

opuściłam sklep, dziewczyna nadal tkwiła w tym samym miejscu za filarem, jakieś cztery 
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metry od perfumerii. Wzruszyłam ramionami, po czym dzierżąc reklamówkę, 

spróbowałam ją wyminąć. 

– Przepraszam, która godzina? – Drgnęłam, jakby ktoś podłożył mi nogę. 

Czarnowłosa pochyliła się. Długie kosmyki całkowicie zasłaniały twarz. 

– Jest trzydzieści po szóstej. Pytała pani dokładnie pół godziny temu. 

– Czekam na kogoś. Muszę wiedzieć, ile czasu pozostało. 

Delikatna zmiana w powietrzu, kiedy człowiek wyczuwa, że jego obecność nie jest 

już pożądana.  

– Proszę uważać na siebie. – Grymas podobny do uśmiechu wykwitł za firaną 

włosów. 

Umierałam z głodu, więc pożegnawszy się z nieznajomą, ruszyłam prosto do 

domu. Zajmowałam drugie piętro pięciopoziomowego bloku. Socjalistycznego kloca  

z oknami wyposażonymi w kraty zwane grillem. Jeszcze przed bramą osiedla uniosłam 

głowę, by zobaczyć gwiazdy migoczące wysoko nad splątanymi liniami wysokiego 

napięcia. Wciągnęłam głęboko powietrze. Pachniało ściekiem i podgrzanym kminem 

rzymskim. W pobliskiej uliczce skwierczał rożen. Nie odmówiłam sobie kałamarnicy 

ukrzyżowanej na patyku i obsypanej przyprawą pięciu smaków. Minęłam babcie tańczące 

do muzyki ze stereo. Wstawiony butelką baijiu jegomość chciał mnie porwać do tańca, ale 

udało mi się zwiać. 

 – Przepraszam, która godzina? 

Pytanie znokautowało mnie dwa dni później, gdy znów miałam okazję pojawić się 

na Wangfujing. Stała dokładnie w tym samym miejscu. Ubrana w identyczne ciuchy. Tym 

razem przyjrzałam się jej uważniej. 

– Jest dziesięć minut po szóstej. 

Nie odeszłam. Czując, że mogłabym tak stać do Dnia Sądu, pierwsza zagaiłam 

rozmowę. 

– Znów czeka pani na kogoś? 

– Tak, czekam. W końcu przyjdzie. Zawsze przychodzi. 

W weekend jeden z nauczycieli naszej szkoły obchodził urodziny. Wybraliśmy 

sieciówkę hot pot Xiabu Xiabu w tym samym centrum handlowym. Śmiejąc się i zamawiając 

kolejne piwa nad buzującym naczyniem, przypomniałam sobie, że byliśmy blisko lokacji, 

gdzie wcześniej widziałam tajemniczą dziewczynę. W nadziei przykleiłam nos do 
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oszklonej ściany. Stała tam. Jakbym ją przywołała. Żona kolegi, która była Chinką, szybko 

podłapała, co jest grane. 

– Znajoma? – zapytała bez ceregieli. 

– Widziałam ją kilka razy. Zawsze pyta, która godzina. 

Nasi towarzysze zapalili papierosy, więc z niechęcią odegnałam ręką dym. 

– Chciałabym wiedzieć na kogo czeka. 

– Lepiej z nią więcej nie rozmawiaj – rzuciła ostrzegawczo. – Tacy ludzie to nic 

dobrego. Unikaj jej. 

Następnego dnia miałam już opracowany szczegółowy plan. Ledwo przystąpiłam 

próg sklepu, natychmiast ją zobaczyłam. Tym razem odczułam tylko ulgę. 

– Dzień dobry – zagadnęłam szczęśliwa, że uprzedziłam jej zwyczajowe pytanie. – 

Może napije się pani kawy? 

– To miłe, ale nie. – Pokręciła głową. – Czekam na kogoś. 

– Zdaje się, że ta osoba lubi się spóźniać. 

– Nic nie szkodzi. Mam mnóstwo czasu. W końcu przyjdzie. 

Urwała, dając do zrozumienia że nie ma nic więcej do dodania. Spodziewałam się 

takiej reakcji. Odeszłam kilka kroków dalej, gdzie sprzedawca oferował z wózka 

glazurowane owoce głogu na patyku. Kupiłam dwie porcje i wróciłam do dziewczyny. 

– Przez przypadek wzięłam za dużo. Proszę, to dla pani. 

– Nie chcę być dłużna. 

Stałam z wyciągniętym patykiem, marząc, by zapaść się pod ziemię. Musiała 

wyczuć mój nastrój, bo dała za wygraną. 

– Bardzo lubię głóg. – Wzięła patyk. – Ale pozwoli mi pani oddać połowę kwoty. 

Zdębiałam. 

– Podzielimy się po połowie. W ten sposób będziemy kwita. 

Powinnam się obrazić, ale jej ton był tak zdeterminowany, jakby chodziło o coś 

znacznie ważniejszego niż parę juanów. Wręczyła mi banknot, który szybko schowałam 

do portfela. Kilka minut później chrupałyśmy głóg na samym środku korytarza. 

Próbowałam wypytać ją o imię, ale zbywała mnie krótkimi uwagami. 

– Jesteś z Pekinu? 

– Tak, mieszkam niedaleko. 
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Od przekąski rozbolały mnie zęby. Dziewczyna przyjęła poprzednią pozycję, 

udając, że jestem powietrzem. Wtedy postanowiłam, że nie zagadam do niej więcej. 

Pożegnałam się, a kiedy odchodziłam, krzyknęła za mną: 

– Dziękuję! Nawet nie wiesz, jak mi pomogłaś! 

Skinęłam niemrawo głową, po czym wyszłam, by złapać taksówkę. Kierowca 

leciwej Hondy nawijał całą drogę, raz po raz plując flegmą przez spuszczone okno. Kiedy 

zatrzymał się pod blokiem, zapalił górną lampkę. Banknot, który przyjęłam od 

dziewczyny, wylazł tuż za wyliczoną dwudziestką. 

– A co tam pani ma? – Zdumiał się, ochrypłym od papierosów głosem. – Pieniądze 

dla zmarłych? 

Ujęłam papier w dwa palce i uniosłam. Z pozoru wydawał się w porządku, twarz 

przywódcy Mao nadrukowana jak na każdym innym. Tylko kolory się nie zgadzały. 

Różowa smuga otaczała główną część banknotu i trzy czerwone znaki z boku nie 

pozostawiały wątpliwości. Do użycia w zaświatach. Waluta nieboszczyków. Pieniądze, 

które palono przy pochówku i podczas Święta Duchów w sierpniu. 

– Proszę uważać, ktoś panią wykiwał – mruknął taksówkarz. – Szwindle to zaraza. 

Grubym paluchem wskazał fałszywe pieniądze. 

– Niech pani to wyrzuci. Żywym przynoszą pecha. 

Wyskoczyłam z auta jak ukłuta szpilką. Nie miałam wątpliwości, że pieniądze 

duchów dostałam od dziewczyny z Wangfujing. W mieszkaniu dokonałam oględzin przy 

żarówce. Coś prześwitywało w miejscach pozbawionych gęstego nadruku. Zmrużyłam 

oczy. Adres. Znałam to miejsce. Małe osiedle złożone głównie z nisko zabudowanych 

hutongów i bloków zamieszkałych przez ludzi przybyłych z innych prowincji, zwanych 

„waidiren”. 

– Blisko Wangfujing – powiedziałam sama do siebie i mimowolnie zadrżałam. 

Przywołałam kolejną taksówkę i pognałam z powrotem do centrum. Dziewczyna 

zniknęła. Rozglądałam się nerwowo wśród tłumów, ale nie przychodziła. Zmęczona 

czekaniem widziałam tylko jedną logiczną opcję. Zabłądziłam kilka razy w plątaninie 

wąskich uliczek i pogonił mnie mały pies, ale ostatecznie dotarłam do niskiego bloku, 

którego okna wychodziły na morze dachów starego hutongu. Według adresu na 

banknocie mieszkanie znajdowało się na trzecim piętrze. Wnętrze bloku pachniało 

gnijącą kapustą oraz stęchlizną. Zielone drzwi mieszkania niczym się nie wyróżniały. 

Zapukałam i odpowiedział słaby głosik: 
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– Otwarte. Proszę wchodzić. 

Niepewnie nacisnęłam klamkę, przypominając sobie, że nawet nie wiem, jak 

dziewczyna ma na imię. 

– Dzień dobry? Przepraszam za kłopot. – Ktoś starszy mógł paść na zawał, widząc 

obcokrajowca. 

– Szukam pewnej osoby i chciałam porozmawiać. 

Nie zdążyłam nawet zamknąć drzwi, gdy dostrzegłam wywalone z szaf ubrania, 

plamy na płytkach oraz stado much pasących się wśród zgniłych resztek. Mieszkanie było 

mikroskopijne i zdecydowanie opuszczone. 

– Wyjdź i zapomnij o tej sprawie – powtarzałam sobie pod nosem. – Po prostu wyjdź. 

Zamykałam drzwi, gdy starsza kobieta zaczepiła mnie na klatce. Ledwo się gramoliła 

po wysokich schodach. Widząc, że nie jestem rodakiem, zaniemówiła na sekundę. 

– Pani do tej młodej? 

– Tak, to znaczy... Szukałam jej, ale nikogo nie ma w domu. Drzwi były otwarte. 

– Od miesiąca jej nie widziałam. Pewnie poszła do swojego narzeczonego. Mieli się 

pobrać na jesieni i pomieszkiwała u niego. 

Przyglądała mi się spod zmrużonych powiek. 

– Chłopak mieszka w Fengtai. Mam gdzieś adres, jakby pani chciała. 

– Proszę podać – palnęłam, nim zdążyłam ugryźć się w język. 

Kobieta zniknęła na chwilę w mieszkaniu obok, a potem wyszła, dzierżąc świstek 

papieru. Napisała na nim krzywymi znakami adres kolejnego bloku. Tym razem 

skorzystałam z linii metra numer 9, które przecinało dzielnicę Fengtai. Wysiadłam  

i popędziłam w kierunku burego wieżowca. Osiedle pochodziło z innej bajki. 

Wystrzyżony trawnik, kłaniający się cieć przy bramie i kobiety w legginsach 

wyprowadzające mikroskopijne pieski. W powietrzu czuło się zapach świeżej trawy, a nie 

przesmażonego oleju. Weszłam do klatki i już czekając na windę, poczułam chłodny prąd 

powietrza. Instynktownie sięgnęłam do kieszeni dżinsów. W środku trzymałam zwitek 

papieru. Banknot zmarłych. Z impetem wrócił na miejsce, a ja obiecałam sobie, że 

pozbędę się go, jak tylko wyjaśnię to całe zajście. Winda przyjechała i omiótł mnie kolejny 

podmuch. Tym razem mogłabym przysiąc, że usłyszałam kroki. Nacisnęłam ósme piętro 

i czekałam aż dźwig się pozbiera. Ruszył wolno, ale wkrótce nabrał prędkości. Dzwonek 

oznajmił dojazd do celu. Wysiadłam i natychmiast odszukałam lokal. Znajdował się 

najdalej od windy. Zapukałam. Dłuższą chwilę nikt nie otwierał, a potem przez szparę  
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w drzwiach wychyliła się rozczochrana głowa. Facet o regularnej twarzy i dużych 

czarnych oczach, patrzył na mnie, jakby na klatce wylądowało UFO. 

– Mogę w czymś pomóc? 

Zza jego pleców wynurzyła nieznana mi kobieta. Starała się ukryć goliznę pod szlafrokiem. 

– Zhao Qing Hua – zwróciła się do niego zaspanym głosem. – Co to za obcokrajowiec? 

– Nie wiem, my właściwie... – zaczął, ale jego oczy rozszerzył paniczny strach. 

Chciałam coś powiedzieć, uspokoić ich, ale wyczułam ruch za sobą. Dziewczyna  

z Wangfujing wyminęła mnie, pchnęła drzwi, po czym wparowała do mieszkania. Stanęła 

przed mężczyzną. Zhao Qing Hua tracił hektolitry potu. Dziewczyna posłała mu pełen 

satysfakcji uśmiech, a wtedy jej twarz zaczęła się zmieniać. Delikatna skóra odpadała jak 

łupiny starego orzecha. Złuszczała się na naszych oczach, pozostawiając zieleniejącą 

skórę trupa. Stałam sparaliżowana, nie mogąc ani krzyknąć, ani uciec. Zjawa rozwarła 

sine wargi, a w stronę Zhao Qing Hua wystrzeliły szponiaste palce. Zachwiał się, po czym 

upadł na plecy. Poniżej klatki piersiowej mężczyzny ziała krwawa dziura, a demonica 

trzymała wciąż parującą wątrobę. Ściskała organ palcami, aż sczerniał i obrócił się  

w proch. 

– To czego ja nie mogłam mieć, nikt nie dostanie. 

Zjawa odwróciła się do mnie. Twarz, której nie zapomnę, choćbym żyła sto lat. Nie 

powiedziała nic więcej, ale w głowie zabrzmiało ciche  „dziękuję”. Potem uciekła przez 

okno pod postacią mgły. Gdy opary rozwiały się, dygocząc konwulsyjnie, dołączyłam do 

kobiety w szlafroku. Miała przekrwione, rozgorączkowane oczy. Zhao Qing Hua leżał 

obok martwy. 

– Kto mógł przypuszczać?! – Szlochała, krztusząc się łzami. – Po tym jak ją rzucił, 

nie mogliśmy wiedzieć, że się zabije! I że nas przeklnie! 

 Dopiero wiele dni później dowiedziałam się, że Zhao Qing Hua i dziewczyna  

z Wangfujing zawsze umawiali się w tym samym miejscu. W centrum handlowym blisko 

perfumerii. On zawsze się spóźniał, ona cierpliwie czekała. On miał tysiące ważniejszych 

spraw. Dla niej Zhao Qing Hua był wszystkim. Nigdy nie przestała przychodzić. Nawet po 

tym, gdy znudzony odszedł do innej kobiety, a ona sama skoczyła z dachu wieżowca. 

Tylko wtedy przychodziła już z innego powodu. Ponieważ miłość to potężne uczucie, ale 

nie tak silne jak nienawiść. 
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III miejsce 

 

Kamila Szmigiel 

„Przyczajony złodziej, ukryty smok” 

 

Yang-Marie Guifei von Renard zgniotła liczi w delikatnych, białych dłoniach. 

– Zepsute! 

– Bardzo nam przykro, pani hrabino, ale nie nadążamy ich transportować! 

– Jesteście do niczego. Co z was za kurierzy! – krzyknęła nowa pani na Sielcu. 

Gdy hrabia Andreas wrócił z wizytacji kopalni, młoda żona powitała go 

pretensjami. 

– Zrób z tym coś! Ciągle przywożą mi zepsute liczi! Wszyscy są za wolni! 

– Dobrze, już dobrze! – przerwał hrabia, który zaczynał mieć dość Yang-Marie, 

choć jeszcze kilka tygodni temu podczas miesiąca miodowego w Yunnan skoczyłby za nią 

w ogień. 

* 

Jiangshi wyłonił się zza Cerkwi Świętych Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii. Na 

mandaryńską szatę miał narzucone ciepłe futro, a na trupiej głowie nosił ciepłą czapkę  

z lisa. Na widok Hansa wyciągnął przed siebie sztywne, gnijące ręce i zaświstał głośno. 

Hans z uśmiechem podał mu niepozorny worek. Zwykły przechodzień, który zgubiłby się 

w okolicy akurat tej nocy nigdy by nie przypuszczał, że w środku znajduje się mieszanka 

najdelikatniejszych mózgów, pięć butelek po sekcie kryjących wciąż ciepłą krew  

i menażka z tłustymi organami. Hans chciał wzbogacić się za wszelką cenę, nawet 

sprzedając flaki żywym trupiszczom. Jiangshi mlasnął poczerniałym jęzorem i podał 

Hansowi gruby plik pieniędzy. 

– Noo, Herr radny niezawodny jak zawsze! – powiedział Hans i wyszczerzył się. 

– Stać! Policja! 

Na widok policjantów Hans trzasnął z resztek magicznego krzesiwa i wziął nogi za 

pas. Iskry i dym skutecznie oślepiły patrol, ale Hans i tak zatrzymał się dopiero po 

przebyciu labiryntu ciasnych, brukowanych uliczek. Jak nie psy, to gang krasnoludków na 

Niwce, który ścigał go za niepłacenie haraczu za handel na ich dzielni, albo cech złodziei 

ze Środuli, który groził karą za profanację fachu kradziejskiego. Od ciągłego uciekania 

Hans dostał wreszcie zadyszki, ale zasłużonej, bo tyle hajsu dawno nie przytulił. Oparł się 

o ceglastą ścianę poklejoną ogłoszeniami i zamarł. Zerwał dużą ulotkę i przybliżył do 

lichego światła latarni. 

– Miłościwie nam panująca Yang-Marie, bla-bla, wyznacza nagrodę tysiąca marek 

zagłębiańskich dla śmiałka, który dostarczy Jejmości świeże liczi z Yunnan w znacznej 

ilości. Owoce muszą być miękkie i soczyste, niezepsute… Tak! Zostanę wielkim panem, 

kupię pałac i Laura, piękna wdówka po Hipolicie von Renard, wreszcie na mnie spojrzy! 
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Za chwilę euforia opadła i Hans uświadomił sobie, że musiałby chyba umieć 

fruwać, żeby przetransportować ulubione liczi hrabiny z Yunnan do Sosnowitz w niecały 

dzień, na dodatek w znacznej ilości. Na to jednak też znalazł sposób, dokładnie tuż obok 

ogłoszenia o liczi. 

– Cyrk przyjeżdża? Niesamowite istoty… Na pewno będzie tam chiński smok! 

Hans zatarł ręce i pobiegł do Parku Sieleckiego, który hrabia łaskawie udostępnił 

maluczkim. Już widział, jak spektakularnie wykrada smoka i jak piękna Laura 

natychmiast się w nim zakochuje. Niestety, pojawiły się komplikacje. Cyrk wygwizdano, 

bo była to banda marnych szarlatanów i zaczęła się bijatyka. Hans skorzystał  

z zamieszania, zrobił kilka uników przed latającymi kuflami i niepostrzeżenie wsunął się 

do namiotu. Smok był w środku, ale jakiś taki mało smokowaty. Popiskiwał cicho, 

przykuty ciężkimi łańcuchami. Kiedy Hans go uwolnił, smok zaszczekał i polizał go po 

ręce. Niespodziewanie do namiotu wtoczył się atleta. 

– Złodziej! – wrzasnął i chciał złapać Hansa, ale smok oplótł chłopaka ogonem, 

zawył do księżyca i wziął rozpęd, a potem rąbnął w atletę jak piłka w kręgle i wypruł  

z namiotu. 

Smok latał, to była dobra wiadomość. Zła była taka, że chyba miał zapalenie 

błędnika, bo równowagę łapał gorzej niż pijany bebok i Hans pogodził się z faktem, że po 

coś jednak wymyślono siódme przykazanie. Z trudem zwalczył chorobę lokomocyjną  

i wskoczył na grzbiet potworka, złapał go za rogi i spróbował skierować na wschód, ale 

smok nie chciał się słuchać. Szarpanie za uszy, uderzanie po bokach, łapanie za sierść  

i śpiewanie Preußens Gloria również nie pomagało. Hans pożałował, że wcześniej nie 

przejrzał chociaż kilku stron instrukcji obsługi smoka. Zamiast skończyć jako bogacz, 

skończy jako umarlak. 

– Fafik? Fafik! Stój! – zaskrzeczał zdesperowany Hans. 

Niespodziewanie smok grzecznie zawisł nad Czarną Przemszą. Hans odetchnął  

z ulgą i pogłaskał smoka po skołtunionym łbie. W odpowiedzi potworek kichnął ogniście. 

– No, leć kawałek. Niee! Nie tak szybko! Grzeczny Fafik. Dobry smok. Powolutku. 

Ale jak dolecieć do Yunnan? Bez mapy i nawigacji? Fafik spróbował złapać własny 

ogon i Hansa olśniło. Kiedy smok powącha liczi, odnajdzie drogę po zapachu, tak jak psy! 

– Lecimy na Pogoń! Tam jest Wieczny Rynek, na pewno mają liczi. 

Smok wylądował na targowisku z gracją skołowanego słonia. Z rozpędem uderzył 

w jeden z kramów i zaplątał się w markizę. Kiedy obwąchał liczi kupione z promocji, 

zaszczekał i podreptał przed siebie, potrącając przy okazji kilkoro xiao w zbrojach. Jak 

gdyby nigdy nic Fafik zatrzymał się przed elegancką kobietą w pilotce i zaszczekał. 

– No, nareszcie! Ile mam na ciebie czekać? – zawołała. 

– Przepraszam, to chyba jakaś pomyłka… 

– Jak to, umawialiśmy się na Wiecznym Targu! No, rusz się, trzy tony moich liczi 

dobijają do portu. Ej, ty, do ciebie mówię! Święta Gizelo, ile ci poskramiacze smoków 

muszą chlać! On nic nie pamięta! – krzyknęła kobieta i załamała ręce. 

– Wszystko jasne! To nie ze mną się panienka umawiała, tylko z tym kretynem 

Fritzem – nazmyślał na poczekaniu Hans, a smok zaszczekał przekonująco. 

– Akurat, ciekawe, czemu dopiero teraz mi to mówisz. 
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– No bo nie pomyślałem, że to może być panienka. Fritz chwalił się w karczmie, że 

wynajęła go jakaś stara lampucera – zabajerował Hans. 

– Stara?! 

– Widzi panienka? Nie warto się z nim zadawać. Ale ja chętnie pomogę! Fafik to 

profesjonalny smokus piesus, wszystko przetransportuje na jednym skrzydle! 

– Niech ci będzie. Masz nawigację? No tak, wiadomo, że nie. Na szczęście kupiłam 

dwie sztuki. Strzeżonego Gildia strzeże! – mruknęła kobieta i podała smokowi małą 

busolę, na odwrocie której napisane było DANZIG. 

Fafik obwąchał busolę i pożarł ją zanim Hans zdążył mrugnąć. 

– Grzeczny smok. Jak się wabi? 

– Fafik, panienko. 

– Och, daruj sobie tą panienkę. Dobre dwadzieścia lat jestem szczęśliwą rozwódką 

– odburknęła i wsiadła na smoka. 

Hans usiadł przed nią, żeby móc sterować Fafikiem, ale smok sam wiedział, dokąd 

lecieć, chociaż i tak co chwila zaplątywał sobie skrzydła albo uderzał ogonem o dachówkę. 

– Czym się zajmujesz, młodzieńcze? 

– Yyy… Robię dużo innych rzeczy oprócz poskramiania smoków, żadnym zajęciem 

nie pogardzę. Byleby pieniądze z tego były. Ostatnio na przykład sprzedawałem flaki 

jiangshi, w sensie tym żywym trupom w mandaryńskich wdziankach – wypalił, ale 

pożałował, bo kobieta popatrzyła na niego jak na ducha, zaraz jednak wybuchnęła 

głośnym, perlistym śmiechem. 

Nazywała się Rosa Zhang i prowadziła na wschodzie różne interesy. Sprowadzała 

jedwab dla arystokratek, załatwiała fajerwerki, które paliły się cały tydzień i inwestowała 

w Kolej Transkierunkową, która powstawała na Szlaku. Do tego była całkiem ładna  

i zabawna. 

– Port przed nami! 

Rzeczywiście, Fafik dotarł do celu. Udało mu się nawet w miarę zgrabnie 

wylądować, potrącił jedynie skrzydłem kilku marynarzy. Rosa sama poszła do doków  

i zarządziła wyładunek. Fafik złapał sześcioma łapami skrzynie z liczi, a Hans na wszelki 

wypadek przywiązał je dodatkowo linkami ochronnymi. W tym czasie Rosa odebrała listy 

przewozowe od kapitana statku. Hans zorientował się, że były na okaziciela, tak jak 

przypuszczał, jedynie dowód zakupu był na tą Zhang. To oznaczało, że po powrocie do 

Sosnowitz należało je ukraść, zwiać i dostarczyć liczi do hrabiny jako pełnoprawny 

właściciel. Co za okazja! 

– Dzielny smoczek – zawołała Rosa i roześmiała się wdzięcznie. 

Hans otrząsnął się. Rosa podobała mu się coraz bardziej i było to głęboko 

niepokojące. Nie chciał żadnych nowych komplikacji na drodze do osiągnięcia swojego 

celu. Wystarczył mu już beznadziejny smok i jeszcze bardziej beznadziejne życie, które 

prowadził do tej pory. 

– Wrócimy dużo szybciej, niż zakładałam, więc nie musimy się aż tak bardzo 

śpieszyć! Liczi są w świetnej formie, akurat do południa będą idealnie dojrzałe – 

poinformowała Rosa. 
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Jak ukraść te przeklęte papiery? Jak na złość Rosa wsadziła je za gorset. 

Odpowiedź była dziecinnie prosta, ale Hans udawał, że jej nie zna. Nie chciał się tak 

zabawiać Rosą, ale nie miał wyjścia. Przez całą powrotną drogę mówił jej najładniejsze 

komplementy, jakie tylko znał, a najgorsze było to, że w zasadzie mówił je zupełnie 

szczerze. Może dlatego Rosa nie zauważyła podstępu. Gdy mijali Thorn pozwoliła się 

pierwszy raz pocałować, najpierw trochę przypadkiem, później coraz bardziej 

nieprzypadkowo. Na wysokości Warszawy zaczęły się pierwsze pieszczoty, a po powrocie 

do Sosnowitz wylądowali na miękkim łożu z baldachimem. 

Kiedy Rosa zasnęła, Hans cicho wysunął się spod kołdry i szybko się ubrał. Chciał 

się odwrócić i ostatni raz na nią spojrzeć, ale wiedział, że wtedy nic z tego nie wyjdzie. 

Rosa przeżyje bez liczi i bez niego. Stać ją w końcu na nową dostawę, a on nie zamierzał 

w nieskończoność sprzedawać flaków jiangshi ani narażać się gangowi wściekłych 

krasnoludków z maczetami. Czas zacząć życie na poziomie. Hans zakradł się do magazynu 

i obudził Fafika. Smok zaskamlał głośno na widok listów i dowodu kupna. 

– Cicho, bo ją obudzisz! – syknął Hans i na siłę wyciągnął Fafika ze składu 

towarowego, a potem przywiązał mu do łap skrzynie z liczi i kazał lecieć prosto na Sielec. 

Hrabina Yang-Marie nie mogła nachwalić się liczi, a hrabia von Renard nie mógł 

nachwalić się Hansa, dzięki któremu wybredna żona nareszcie dała mu spokój. W jadalni 

pojawiła się też Laura, która obdarzyła Hansa najpiękniejszym ze swoich uśmiechów. 

Mimo to chłopak i tak myślał o Rosie, niezbyt jednak długo, bo za kilka dni złożyła mu 

wizytę. 

– Oszukałeś mnie. Cały czas chodziło ci o wygraną konkursu. I o Laurę. 

– Nie, to nie tak! Znaczy, może na początku, ale… 

– Nie musisz więcej kłamać. Rozumiem, Hans. Nie martw się, nigdzie tego nie 

zgłoszę, zresztą i tak masz listy na okaziciela i mój dowód. Wygrałeś – powiedziała Rosa 

i odeszła. 

Fafik zaskamlał i zwinął się w kłębek. Smętnie popatrzył na Hansa spode łba. 

– Ty też? No to co mam niby zrobić? Wszystko stracę! Nie zostanę arystokratą, nie 

kupię pałacu, Laura nigdy mnie nie zechce… 

Hans usiadł koło Fafika i wtulił się w jego miękką sierść. 

– Przecież u niej i tak jestem już skończony. Nienawidzi mnie. Sam chyba siebie 

nienawidzę – mruknął Hans i ubrał się w weselny frak przepasany szarfą. 

* 

Rosa z zaskoczeniem przywitała w swoim gabinecie dwóch wysłanników hrabiego 

von Renarda, którzy z namaszczeniem wręczyli jej ozdobny certyfikat opieczętowany 

wszystkimi możliwymi pierścieniami hrabiny Yang-Marie. 

– No, jakieś nieporozumienie się zrobiło, kierowniczko. Ja to mówię, z biurokracji 

nic nigdy dobrego nikomu nie wyszło. W nocy ten chachar zwiał, rano żeśmy znaleźli 

donos, ktoś podrzucił też dowód kupna wystawiony na was. Gratulacje, macie kontrakt. 

Teraz tylko poszukać nowego frajera ze smokiem i w drogę. Miłościwa pani czeka na 

nowe liczi. 

Wysłannicy skłonili się i wyszli. Rosa pochlipała trochę ze szczęścia, następnie 

otworzyła szampana i zleciła zdziwionej sekretarce kupno mandaryńskiej sukni. 



- 18 - 

* 

Zza cerkwi wyłonił się jiangshi. 

– Ho, ho, Herr radny! Ale żeście zamówienie złożyli. W trzech prosektoriach nie 

mieli – powiedział Hans i wyciągnął przed siebie worek. 

Ale jiangshi złapał Hansa i mocno przyciągnął do siebie. Jak na żywego trupa był 

podejrzanie miękki i ciepły. Kiedy Hans zrzucił z głowy upiora szeroki kapelusz, spod 

ronda wysypały się miękkie, kasztanowe pukle z siwą domieszką. 

– Rosa?! Co… 

– Nie sądziłam, że to zrobisz, Hans. 

– Musiałem, no… nie wybaczyłbym sobie. Przepraszam, Rosa. Ale to, co ci 

powiedziałem, to była prawda. Naprawdę się w tobie zakochałem. 

– Stać! Policja! 

Hans gwizdnął przez palce, a zza cebulastej kopuły cerkwi wyskoczył Fafik. Smok 

rozpędził się i staranował policjantów. Przy okazji poślizgnął się i trzepnął szczęką  

o bruk, ale szybko otrząsnął się i chwiejnym krokiem podreptał do Hansa. 

– Lecę z tobą. 

– Chyba zwariowałaś! 

– Racja. Powinnam raczej powiedzieć, że to ty lecisz ze mną. Czego się gapisz, 

jestem nadwornym dostawcą liczi, potrzebuję frajera ze smokiem – roześmiała się  

i pocałowała go. 

– Słowo się rzekło, smok u płotu – odpowiedział Hans i pomógł Rosie wejść na 

grzbiet Fafika, a potem razem polecieli w niebo. 
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wyróżnienie 

 

Dominika Sikora 

„Parada demonów” 

 

  

 O nowo otwartym w Sosnowcu zoo i jego ekscentrycznym właścicielu głośno było 

w całej Polsce. Nie reklamowało się ono nigdzie, a mimo to wszyscy o nim wiedzieli. Plotki 

rozchodziły się z prędkością światła. Wiele osób twierdziło, że w nim było, jednak każda 

z nich zapytana o więcej szczegółów odpowiadała jedynie „musisz sam zobaczyć”  

i błyskawicznie zmieniała temat. Prawda była taka, że właściciel tego miejsca, Janusz 

Krzak, przyjmował wieczorami tylko jedną grupę maksymalnie dwudziestu 

zwiedzających dziennie, którą sam oprowadzał. Dlatego też osoby, które chciały 

zarejestrować się na listę oczekujących, musiały pogodzić się z faktem, iż będą zmuszone 

poczekać przynajmniej kilka tygodni. Zainteresowanych było sporo, skuszonych 

ciekawością podsycaną plotkami o niezwykłych, może i nawet zmutowanych zwierzętach 

znajdujących się za bramami zoo. Dlaczego zmutowanych? Krzak znany bowiem był jako 

wybitny naukowiec, który po latach nauki w Japonii wrócił do swojej ojczyzny. Mówiono 

o testach, które rzekomo przeprowadzał, za które był również krytykowany. Na owe testy 

nie było jednak żadnych dowodów – o Krzaku krążyło więcej plotek niż potwierdzonych 

faktów.  

 Natomiast nikt nie wiedział, ani zapewne się nie spodziewał, iż był on 

jednocześnie potężnym magiem, którego najbardziej interesowały wszelkie duchy oraz 

demony. Z Japonii razem z nim przybyła grupka yōkai, które za jego przyzwoleniem  

w zoo mogły robić z odwiedzającymi je ludźmi, co tylko chciały, z kilkoma wyjątkami. 

Często zdarzało się nawet, że niektórzy z gości zoo do domów wracali dopiero po kilku 

dniach, jako wyjaśnienie swojego zniknięcia podając jedynie „nagłą chęć odbycia 

podróży”, nie zdradzając jednak żadnych szczegółów. Krzak obserwował, jak złośliwe 

poszczególne yōkai potrafią być względem człowieka – sprawiało mu to ogromną 

przyjemność. Można by stwierdzić, że jeśli przeprowadzał on jakieś testy, to nie były to 

testy na zwierzętach, jak twierdzono. Były to testy na ludziach, którzy dzięki czarowi na 

nich rzuconemu w momencie wyjścia z parku zapominali o wszystkim, co ich w nim 
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spotkało. Goiły się też wszelkie rany na ich ciałach. Automatyczna odpowiedź „musisz 

sam to zobaczyć” padająca z ust każdej z osób, która miała okazję być w zoo, również była 

zasługą magii. Był to wspaniały, działający bez zarzutu system, dzięki któremu Janusz 

zyskiwał nie tylko sławę i pieniądze, ale przede wszystkim niesamowitą rozrywkę, jakiej 

nic innego nie było w stanie mu zapewnić.  

 

… 

 

 Tego wieczora Krzak był w niezwykle dobrym nastroju. Otwierając bramę do 

parku nucił pod nosem znaną tylko sobie melodię. W świetle zachodzącego słońca 

błyszczały jego kolczyki oraz wszystkie osiem pierścieni na palcach. Miał na sobie 

sandały, kurtkę przeciwdeszczową i słomiany kapelusz. Można powiedzieć, że ubrany był 

na kilka różnych okazji jednocześnie. Ikoną mody zdecydowanie nie można go było 

nazwać. 

 – Witajcie, moi drodzy goście! – wykrzyknął, stając przed grupą, którą tego dnia 

miał oprowadzać, a jego usta wykrzywiły się w nieszczerym uśmiechu. 

 Gdy tylko bramy zamknęły się za gośćmi, Krzak zaklaskał dwa razy, co było 

komendą dla czekających na pobliskich drzewach stworzeń, które natychmiast pojawiły 

się obok niego – dwie ogromne istoty, przypominające ptaki drapieżne. Miały jednak 

twarze zbliżone do ludzkich. Ubrane były w stroje yamabushi, ascetów z japońskich gór – 

na głowach miały małą, czarną czapeczkę tokin, a ich ciała okrywały ciemne peleryny, na 

których dodatkowo widać było przepaskę z pomponami. Przyglądały się grupce gości  

z zaciekawieniem. 

 – Kochani! – odchrząknął Krzak. – Przedstawiam wam tengu, a konkretnie 

kotengu. Cóż, nie przepadają one za ludźmi. Możemy się więc przekonać, którzy z państwa 

będą dziś mieli największego pecha. – Gdy wypowiadał te słowa, zaśmiał się sam do 

siebie, a kotengu rozłożyły skrzydła i poderwały się do lotu, zabierając ze sobą dwójkę 

ludzi, których rozpaczliwe krzyki mogły mrozić krew w żyłach. – Nie martwcie się, moje 

zwierzęta są bardzo dobrze wytresowane. Nie zabijają, mimo że bardzo to lubią.  

W normalnych okolicznościach wasi przyjaciele zapewne byliby smacznym obiadem, ale 

dzięki mnie będą jedynie ciekawymi zabawkami. 

 Janusz, rozbawiony, ruszył przed siebie, prowadząc grupkę gości w kierunku 

następnej atrakcji. Jeśli spojrzało się w górę, w oddali można było zauważyć kotengu 
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upuszczające porwane przez siebie ofiary ze sporej wysokości, następnie łapiąc je, 

przerażone, kilka metrów niżej. Natomiast na wprost, na samym środku ścieżki, obok 

niewielkiego, drewnianego domku, siedział lis, spokojnie wyczekujący, aż grupa 

podejdzie bliżej. Ziewnął i podniósł się, a jego cztery ogony zatańczyły w powietrzu. 

 – Przed wami stoi kitsune. Jest starszy niż ja i moi rodzice razem wzięci, więc 

pamiętajcie, aby traktować seniorów z szacunkiem. – Zarechotał Krzak. – Jest też 

zapewne bardziej inteligentny niż wszyscy obecni w tej chwili na terenie parku. Kitsune 

można podzielić na dwa typy: zenko, które są wysłannikami bóstw, lubią pomagać 

ludziom, przynoszą szczęście, i yako, dzikie lisy, które, cóż, lubią robić ludziom pod górkę. 

Myślę, że możecie domyślić się, z którym z tych typów macie do czynienia w moim parku. 

Ach, no i te stworzonka potrafią też opętywać ludzi i zmieniać kształt. To dość istotna 

informacja. 

 Tłum westchnął, gdy po tych słowach lis przemienił się w piękną kobietę o bladej 

twarzy i długich, ciemnych włosach. Powoli podchodziła ona bliżej grupy, po kolei patrząc 

w oczy każdemu z mężczyzn. Ostatecznie stanęła za młodym blondynem, kładąc mu rękę 

na ramieniu i szepcząc coś do ucha. Rumieniec pokrył jego poliki. Kobieta zachichotała  

i wzięła go za rękę, prowadząc do stojącego obok domku. Reszta grupy patrzyła za nimi, 

oczarowana, aż nie zniknęli za zamkniętymi drzwiami. Krzak zaklaskał, najwyraźniej 

bardzo uradowany, i odezwał się: 

 – No cóż, kochani, chodźmy dalej. Kolega wróci prawdopodobnie żonaty! Szczęście 

w nieszczęściu, że to kitsune o tylko czterech ogonach. – Powiedział, kładąc szczególny 

nacisk na słowo „tylko”, po czym ruszył w kierunku płynącej niedaleko drobnej rzeczki, 

kontynuując swoją wypowiedź. – Mogą mieć ich nawet dziewięć. Im jest ich więcej, tym 

starsze i potężniejsze jest to stworzenie. Te o dziewięciu ogonach nazywa się kyūbi no 

kitsune. Przypisuje się im niezwykłą mądrość i wiedzę o wszystkim, co w danej chwili 

dzieje się na świecie. A teraz popatrzcie w kierunku rzeki. 

 Przy wodzie stała istota rozmiarów ludzkiego dziecka, o zielonej, pokrytej 

łuskami, skórze. Już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że jej ciało jest 

doskonale przystosowane do pływania – płetwiaste ręce i nogi, połączone błoną, jak  

u żab. Miała też cechy jak u żółwi – na jej plecach znajdowała się skorupa. Oprócz tego, na 

czubku głowy miała łyse wgłębienie, przypominające małą miseczkę, w którym widać 

było wodę. Wydzielał się od niej okropny smród ryby. Zaczęła powolnie kroczyć  

w kierunku grupy. 
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 – Ty – rzucił szybko Janusz, wskazując jedną z kobiet, po czym kierując palec na 

stworzenie przed nimi. – Ukłoń mu się. 

 Kobieta pospiesznie wykonała polecenie, na co zielonkawy demon odpowiedział 

tym samym, równocześnie wylewając wszystko, co znajdowało się na jego głowie. Zamarł 

w miejscu jak posąg. Krzak pochylił się nad rzeczką, nabierając wody w dłonie i ponownie 

zabrał głos. 

 – Oto kappa. Ta woda jest źródłem całej jego mocy. Jeśli się rozleje, kappa nie 

będzie w stanie się ruszyć, ba, może nawet umrzeć, a tego nie chcemy. Będzie posłuszny 

osobie, która wodę uzupełni. Ukłonienie się im jest jednym z niewielu sposobów 

obronienia się przed tymi stworzeniami – są wbrew pozorom bardzo silne i niezwykle 

niebezpieczne, ale też uprzejme, dlatego zawsze odwzajemniają ukłon. Ale lubią też 

ogórki. – Zaśmiał się sam do siebie, rozbawiony myślą o groźnym demonie, którego 

można ujarzmić dobrymi manierami lub warzywem. – Chcecie wiedzieć, co się dzieje, 

kiedy ktoś nie da rady się przed nimi obronić? 

 Po tych słowach pstryknął palcami, na co kappa zareagował błyskawicznie, łapiąc 

za nogę tą samą kobietę, która chwilę wcześniej spowodowała, że chwilowo utracił swoją 

moc, i w akompaniamencie jej krzyków zaciągnął do rzeczki. 

 – Oczywiście w moim parku nikt nie umrze. – Powiedział cicho, uważnie 

obserwując, jak jedna z jego klientek jest podtapiana, jakby sprawiało mu to przyjemność. 

– Ale w normalnych warunkach te stworzenia topią ludzi, często porywają też dzieci, 

atakują krowy i konie, których z jakiegoś powodu nienawidzą. Ah, no i lubią też czasem 

zjeść człowieka żywcem. – Zmrużył oczy i uśmiechnął się, spoglądając na pozostałych 

gości. Czasami żałował, że przy wejściu do parku nakładał na nich czar, który sprawiał, 

że byli jak posłuszne lalki, nie przeciwstawiali się i nic nie mówili. Emocje widać było 

jedynie po ich oczach. Krzak nie odbierał im jednak możliwości krzyczenia. 

 Po krótkim spacerze grupa stanęła na niewielkiej górce, z której dobrze było 

widać księżyc, widniejący już na niebie. Na księżycu widać było jednak coś jeszcze – na 

jego powierzchni znajdowała się twarz pięknego mężczyzny. Wzrok wszystkich osób  

z grupy powędrował właśnie na niego. Po chwili zaczął on wyciągać rękę w kierunku 

jednej z oczarowanych jego wyglądem kobiet. 

 – Nie radziłbym na niego zbyt długo patrzeć. – Janusz odezwał się zdecydowanie 

głośniej niż zwykle, zwracając na siebie uwagę swoich gości. – Nazywa się katsura otoko. 
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Z każdym skinieniem swojej wyciągniętej dłoni skraca on wasze życie. Możecie nawet 

umrzeć. 

 To stwierdzenie spowodowało, że wszyscy od razu wbili wzrok w ziemię, co 

sprawiło, że właściciel parku wybuchł śmiechem.  

 – Nie chcę tu umierać! W co ja się wpakowałem?! – Skrzeczący głos zwrócił na 

siebie uwagę przestraszonych ludzi. Przed nimi, uważnie im się przyglądając, stała istota 

wyglądem przypominająca małpę o wzroście dorosłego człowieka.  

 – Ah, satori. Gdyby nie ja, moglibyście ją spotkać jedynie na terenach górskich! – 

Krzak uśmiechnął się, wyraźnie z siebie dumny. – Potrafią czytać w myślach. Natychmiast 

powtarzają to, co usłyszą. Dzięki mnie również żadne z was nie zostanie dziś porwane  

i zjedzone! Chyba. – Ostatnie słowo rzucił pośpiesznie, widząc, jak satori łapie jednego  

z mężczyzn za rękę. Wyglądał, jakby delektował się przerażonymi minami swoich gości, 

delikatnie się uśmiechając. 

 – Chcę do domu! Niech to już się skończy! Z tym człowiekiem jest coś nie tak! 

 – Och? – Janusz dramatycznie położył dłoń na swojej klatce piersiowej, jakby ktoś 

właśnie zranił go w samo serce. – Przykro mi! Chcecie już do domu? Wielka szkoda! Tak 

dobrze się razem bawiliśmy. Ale jestem wyrozumiały, więc uszanuję to. Tylko 

pamiętajcie, nie przyjmuję reklamacji! 

 Po tych słowach właściciel parku zaczął prowadzić grupę do wyjścia, ponownie 

nucąc coś pod nosem. Pod bramą siedziało już kilka otępiałych osób – dwójka porwana 

wcześniej przez kotengu, mężczyzna, który odszedł z kitsune oraz kobieta z wciąż 

mokrymi włosami i ubraniami, wciągnięta do rzeki przez kappę. Mieli poszarpane 

ubrania i trochę siniaków. 

 – Słuchajcie. Czeka już na was samochód, który odwiezie was do centrum miasta. 

– Wyjaśnił Krzak. – W nim znajdziecie nowe ciuchy. Przebierzcie się z tych dziurawych 

łachmanów. Kiedy wysiądziecie z auta, nie będziecie niczego pamiętać o tym miejscu. 

Choć nie gwarantuję, że nie będzie wam się śniło. Tak czy owak, nie będziecie w stanie 

powiedzieć o nim niczego więcej, niż „musisz sam to zobaczyć”. 

 

… 

 

 Po wypuszczeniu grupy Janusz wrócił do swojej przyczepy. Zmęczony ale 

zadowolony, przeciągnął się i ziewnął. Rozebrał się, z troską zsuwając z palców wszystkie 
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swoje pierścienie, po czym delikatnie położył je na stole. Największy, czerwony sygnet ze 

sporym kryształem, odłożył na drobną poduszeczkę. Westchnął, rzucając się na łóżko  

i bardzo szybko zapadł w głęboki sen. 

 Kilka godzin później, gdy zaczynało już świtać, obok jego lokum przelatywała 

kawka. Przez otwarte okno zobaczyła błysk biżuterii, pięknie mieniącej się w świetle 

wschodzącego słońca. Błyskawicznie wleciała do pomieszczenia i skradła to, co 

wyglądało dla niej najatrakcyjniej – czerwony sygnet.  

 Krzaka obudził dopiero hałas dochodzący z zewnątrz. Przetarł oczy i wstał. Przed 

drzwiami zobaczył wszystkie yōkai zamieszkujące jego zoo. Kitsune, który wciąż był  

w postaci kobiety, zbliżył się do mężczyzny i przemówił niskim głosem: 

 – Straciłeś moce, chłopcze. 

 Janusz, wyraźnie zszokowany zachowaniem swoich pupili, wykrztusił z siebie 

jedynie ciche „co?”. Odwrócił się w kierunku stołu, na którym wciąż znajdowały się 

wszystkie jego pierścienie, oprócz tego najważniejszego. Sygnet był źródłem jego siły. 

Zdejmował go do snu, aby móc się w pełni zregenerować, gdyż to, jak potężne były jego 

moce, działało niszcząco na jego ciało. Od razu zrozumiał, w jakiej pozycji się znalazł. 

Yōkai spragnione były tego, na co on im nie pozwalał, czyli między innymi zabicie  

i zjedzenie człowieka. Jego mózg pracował na najwyższych obrotach, gdy spanikowany 

rozglądał się po pokoju, jednak powoli dochodził do wniosku, że nieważne, co by zrobił, 

nie miał szans na uratowanie się. Nie miał żadnej drogi ucieczki, fizycznie był 

nieporównywalnie słabszy, mógł jedynie próbować się targować, choć wiedział, że nie 

ma to sensu. 

 – Żartujecie, prawda? Byłem dla was taki dobry... Oddajcie pierścień... Z grupą, 

która przyjdzie dziś wieczorem, będziecie mogli zrobić, co chcecie, obiecuję! 

 – To nie my zabraliśmy twój pierścień. Byłeś nieostrożny. Zbyt pewny siebie. Mocy 

pozbawił cię zwyczajny, głupi ptak! Nie masz i nie będziesz miał już nad nami władzy. 

Pobawmy się. 

 Janusza po tych słowach przeszedł dreszcz. Zaledwie chwilę później był już 

wyciągany za nogi z przyczepy. Próbował jeszcze prosić i przepraszać, ale tej nocy to jego 

rozpaczliwe krzyki niosły się echem po parku.  
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wyróżnienie 

 

Marcel Baron 

„Eutanazon” 

 

 Alfred Dennet umarł. Był tego pewien. No, prawie. W końcu wydało mu się, że 

otwiera oczy, a to stanowiło całkiem jednoznaczną wskazówkę, że może jednak nadal 

żyje.  

 Choć mogłoby się wydawać inaczej, wcale go to nie ucieszyło. W końcu miał 

powody, by już umrzeć. Dożył osiemdziesięciu czterech lat i to zdecydowanie go 

zmęczyło. W dodatku pod koniec doszedł do wniosku, że w zasadzie nie wiadomo po co 

cały ten trud. Kiedy był małym chłopcem, rodzice mówili mu, żeby przykładał się do 

nauki, bo wtedy dostanie się na dobre studia i znajdzie satysfakcjonującą pracę. Więc 

uczył się pilnie, a że zawsze interesowała go matematyka, wybrał studia ekonomiczne, 

ponieważ uznał, że to perspektywiczny kierunek. W wieku dwudziestu czterech lat 

rozpoczął swoją karierę w sektorze finansowym, pracował najpierw w banku, potem na 

giełdzie, a pod koniec w instytucie analizującym zmiany na rynkach. W międzyczasie 

ożenił się, lecz nie miał dzieci, ponieważ świat zmierzał w takim kierunku, że nie 

wydawało się to rozsądną inwestycją. W każdym razie wszystko to, co robił, miało 

wówczas dla niego jakiś sens. A zatem poświęcał się temu z mniejszym lub większym 

zaangażowaniem. I tak toczyło się życie Alfreda Denneta, aż zapragnął odpocząć na 

emeryturze. Jego żona zmarła przedwcześnie. Dawni znajomi rozpierzchli się po świecie. 

Stare zainteresowania przestały sprawiać radość. Aż pewnego dnia zrozumiał, że nie ma 

już po co żyć. Zwłaszcza że zdrowie zaczęło szwankować, pamięć powoli przesłaniała 

mgła. 

 Przeanalizowawszy to wszystko dokładnie, nie widząc dla siebie żadnego 

uzasadnienia, Dennet podjął ostatnią istotną decyzję w swoim życiu i postanowił umrzeć, 

póki jeszcze jest w pełni władz umysłowych. Udał się więc do najbliższego biura firmy 

Eutanazon.  

„Nieznośne cierpienie? Nieuleczalna choroba? Ból niemożliwy do uśmierzenia? 

Nie masz już na tym świecie nic? Nie masz już nikogo? My jesteśmy tutaj. Dla Ciebie”. 
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– Dzień dobry – przywitał się, po czym jego głos załamał się przykro – chciałbym 

zakończyć już swoje życie. 

Kobieta w średnim wieku, w czarnej marynarce, białej koszuli i również czarnej 

spódnicy za kolana wyszła ku niemu zza jednego z biurek. Dennet w międzyczasie 

szybkim rzutem oka ocenił pomieszczenie. Gustowne meble. Stonowane kolory. Kilka 

ozdobnych grafik na ścianach. Nic pretensjonalnego, choć były to obrazki subtelnie 

tematyczne: partia szachów, wyspa porosła cyprysami, pusta łódź na morzu. Poczuł, że 

jest w dobrym miejscu. 

– Proszę za mną. Najpierw porozmawiajmy chwilę, dobrze? 

 Alfred wystraszył się, że ona będzie chciała odwieść go od decyzji. Już wzbierał w 

nim gniew, lecz okazało się, że kobieta musi z każdym klientem zebrać szczegółowy 

wywiad. Owszem, pytała go o powody, lecz nie oceniała ich, po prostu notowała jego 

odpowiedzi w swoim kwestionariuszu. Czuł dziwne pomieszanie zakłopotania  

z satysfakcją, jakby to była porażka, lecz nie przywiązywał już do niej wagi. 

 – Czy ma pan jakiś spadkobierców? – zapytała pracownica Eutanazonu. 

 – Nie mam. 

 – Gdzie w takim razie chciałby pan ulokować swoje środki? 

 No tak, wszystko to, na co pracował całe życie. Część przejadł na emeryturze, duża 

część jednak została. Wiedział, że tego typu pytanie padnie, a jednak długo nie wiedział, 

co na nie odpowiedzieć. W końcu, cóż mu po tym wszystkim? Nie mógł się jednak opędzić 

od przykrego wrażenia, że właśnie ma zmarnować wysiłek swojego życia. 

 – Proszę przekazać je jakiejś organizacji charytatywnej. 

 – Jakiej? 

 – Nie wiem… jakiejkolwiek. Może… takiej, co zajmuje się chorymi dziećmi. Albo 

nie. Takiej, która wspiera rozwój talentów młodych ludzi z ubogich rodzin. 

 Kobieta uśmiechnęła się wyrozumiale i pochylona nad swym arkuszem papieru, 

pieczołowicie zapisywała jego odpowiedź. Cóż to za anachronizm, ręczne pisanie. Któż 

tak jeszcze robi? Dennet uznał, że to musi chodzić o swoisty ceremoniał. Kiedy ktoś 

zapisuje twoje słowa własnoręcznie, wydaje ci się, że mają one większe znaczenie. Jeśli 

tylko pojawiają się na ekranie rozpoznawane przez komputer lub, co gorsza, są 

przyporządkowywane do wcześniej zaprogramowanych kwestii, to odziera je  

z indywidualizmu. 
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 – Dziesięć procent pana środków inkorporujemy w ramach marży naszej firmy – 

poinformowała go kobieta z takim samym stonowanym uśmiechem. 

 Dennet nie miał z tym problemu. Prawdę mówiąc, pragnął już to wszystko 

zakończyć. Ustalili jeszcze wszystkie szczegóły techniczne, podpisał ważne dokumenty 

dla banku i urzędu cywilnego i wreszcie otrzymał czarne pudełko z upragnioną białą 

pigułką. 

 – Proszę połknąć ją przed snem. Gwarantujemy, że już więcej się pan nie obudzi. 

 Tak właśnie zrobił. Jeszcze tego samego wieczoru. Zupełnie jakby się bał, że zdąży 

się rozmyślić. A tymczasem spotkało go takie rozczarowanie. 

 Złorzecząc w myślach, podniósł się z łóżka. Trochę zdziwiło go, że kolana  

i kręgosłup, które jeszcze wczoraj tak mu doskwierały, teraz nie odezwały się ani jednym 

ukłuciem bólu. Przypisał to jednak wczorajszej przechadzce do biura Eutanazonu.  

 Nie był głodny ani spragniony. Spieszyło mu się, żeby oczywistym faktem swojego 

życia wymóc zerwanie umowy i zwrot kosztów. Zrezygnował więc z porannej filiżanki 

kawy, która przez ostatnie pół wieku dodawała mu wigoru przed każdym dniem. Nie 

zjadł też śniadania, ponieważ nie miał tego w zwyczaju. Nie przebrał się nawet, ponieważ 

przed snem specjalnie założył garnitur, żeby oszczędzić trudu pracownikom firmy 

pogrzebowej. Rozczesał tylko dłonią resztki swoich siwych włosów, tak żeby układały się 

przyzwoicie nad jego łysiną. 

 Kiedy szedł ulicami swojego miasta, wydawało mu się, że jest dziwnie lekki. 

Dźwięki dochodziły do niego nieco stłumione. Na początku nie zwracał uwagi na innych 

ludzi. Ale potem niemal wpadł na jakiegoś przechodnia, który zdawał się go w ogóle nie 

zauważać. Alfred spojrzał w jego twarz i omal nie krzyknął z przerażenia. Było w niej coś 

porażającego. Widział jej rysy, oczy, usta i nos, a jednak zamiast skóry i tkanek  

w niepojęty sposób zdawała się ją wypełniać ciemność. Dennet pospiesznie odwrócił 

głowę i pognał przed siebie. 

 Wkraczając do tego samego biura Eutanazonu przeczuwał już, co się stało, lecz 

wciąż nie potrafił w to uwierzyć. Zastał tam ten sam wystrój wnętrz, zobaczył też tych 

samych pracowników, siedzących przy biurkach w swoich wydzielonych boksach. W tym 

kobietę, która go wczoraj obsługiwała. Zebrał w sobie ponownie gniew, żeby przemóc 

potężniejący strach i przemówił, pilnując jednak, by słowa nie zabrzmiały niegrzecznie: 

 – Proszę pani, przyszedłem złożyć reklamację. Jak pani widzi, wcale nie umarłem. 

 Ku bezbrzeżnemu zdumieniu i oburzeniu Alfreda, zupełnie go zignorowała. 
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 – Ona nie może pana usłyszeć. Ani zobaczyć. 

 Odwrócił się. Na kanapie pod oknem siedział jakiś mężczyzna. Niezwykle stary, 

pomarszczony, o skórze spalonej słońcem, ubrany w jakieś łachmany byle jak 

przewiązane przez ciało, z długą, skłębioną brodą, czerwoną kropką namalowaną na 

czole, wydawał się tutaj zupełnie nie na miejscu. Zaśmiał się, ukazując Dennetowi swoje 

bezzębne dziąsła. Przede wszystkim jednak zupełnie oszołomiła Alfreda oślepiająca 

jasność, która zdawała się emanować z całej jego sylwetki. 

 – Jak to? Nadal pan nie rozumie? – Odezwał się znów nieznajomy. – Dla mnie 

wygląda pan na całkiem martwego, a proszę mi wierzyć, znam się na tych sprawach. 

 – Kim pan jest? – Dennet nie potrafił na razie poruszyć najbardziej naglącej 

kwestii. 

 – Na to pytanie nie mogę dać panu innej odpowiedzi poza zaprzeczeniem. Mogę 

jednak powiedzieć, jak mnie nazywają. Mówią na mnie po tysiąc i osiem razy 

zwielokrotniony śri Naga Swami Hari Śankar Giri Dźi Maharadż. Dla pana może być po 

prostu Hari. Tak będzie prościej. – Starzec poklepał miejsce obok siebie na kanapie  

i dodał: – Niech pan spocznie. Wygląda na to, że muszę panu wyjaśnić kilka istotnych 

spraw. 

 Alfred z ulgą przyjął to zaproszenie, choć usiadł z niejakim ociąganiem. 

 – A zatem… umarłem – zaczął zmieszany, zupełnie jakby to była najbardziej 

wstydliwa rzecz, jaka mu się w życiu przytrafiła – Dlaczego jednak wydaje mi się, że nadal 

jestem na tym świecie? Dlaczego nie trafiłem do nieba… albo do piekła? 

 Hari wyszczerzył znów bezzębne dziąsła. 

 – Każdy dostaje to, w co wierzy. Pan nie wierzył w nic, nic też więc pan nie dostał. 

Ale proszę się nie martwić, większość współczesnych ludzi tak właśnie kończy. A nie 

można dopuścić, żeby zbyt dużo zagubionych dusz błąkało się po zaświatach. Dlatego 

właśnie tacy jak ja mają zajęcie. Dzięki współpracy z Eutanazonem możemy w porę was 

znajdować. 

 – Eutanazon… pana zatrudnia? – Alfred zamrugał oczami w szczerym zdumieniu. 

 – Nie mogę tego tak określić. W końcu nie otrzymuję żadnej zapłaty. Dlaczego 

zresztą chciałbym jakiejkolwiek zapłaty? Świat, który pan znał, nie jest prawdziwy, 

dlaczego więc miałbym się interesować się pieniędzmi, jednym z jego wytworów? O, nie. 

Jedyne, co mnie interesuje, to los biednych istot takich jak pan. 

 Dennet potrząsnął głową, nadal nie dowierzając. 
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 – Dlaczego więc pan to robi? Co panem kieruje? 

 Coś nagle zmieniło się w twarzy Hariego. Do tej pory dobrotliwa, roześmiana, 

wyostrzyła się, brwi ściągnęły się w gniewnym wyrazie. 

 – Co mną kieruje? Straszliwa, nienasycona miłość. To ona nie pozwala mi 

rozpuścić się w nirwanie, jak nazywają to moi buddyjscy przyjaciele bodhisattwowie. Nie 

mogę tak po prostu zagłębiać się we własnym samadhi widząc, jak ludzcy bracia błądzą 

w nieświadomości. Cóż, być może nie osiągnąłem jeszcze najwyższego stopnia 

oświecenia, lecz nigdy nie potrafiłem w pełni zrzec się własnego działania. Więc oto 

jestem tu, dla pana. 

 – Czy pan też umarł?  

 – Och, już dawno temu. Ale nie w tym sensie, który ma pan na myśli. Moje ciało 

gdzieś tam jeszcze żyje w jakiejś wiosce w Indiach... Ludzka osobowość z jej pragnieniami 

i troskami umarła we mnie, kiedy dostrzegłem jej fałsz.  

 – A co ze mną? Co teraz będzie ze mną? 

 Hari wyciągnął rękę i delikatnie położył na dłoni Alfreda. 

 – Och, żyjąc, otaczał się pan coraz grubszą skorupą zwaną doświadczeniami. 

Pamięta pan je wszystkie, prawda? Więc teraz, żeby oczyścić z nich pana atmana, czyli 

pana jaźń, będzie musiał się pan ich wszystkich pozbyć. Tylko tak będzie mógł się 

ponownie odrodzić. 

 – Czyli to jest… sansara? – Dennet wysilił umysł, żeby przypomnieć sobie ten 

termin. 

 – Moi przyjaciele buddyści lubią tak na to mówić… Ja patrzę na to trochę inaczej. 

 – Jak? – zapytał cicho Alfred. 

 Hari nieoczekiwanie podniósł się i pociągnął go za sobą ku wyjściu. 

 – Chodźmy – powiedział – coś panu pokażę.  

 Wyszli więc na zewnątrz, na, jak zdawało się jeszcze do niedawna Dennetowi, ulicę 

jego miasta. Tymczasem Hari przymknął oczy. I wtem… Eksplozja! Nagle wydało się, że 

świat wybuchł. Kalejdoskop kształtów, świetlnych linii i jaskrawych punktów zalał 

Alfreda. Pod ich natłokiem wydało mu się, że zaraz upadnie, przerażony. Ale szybko 

wszystkie wizje ustąpiły, przestał widzieć czy czuć cokolwiek. Wiedział tylko, że jest. 

Wszechogarniające, pełne błogości „jestem” natychmiast wypełniło jego umysł. 

 – Palec wskazujący Księżyc nie jest Księżycem – powiedział Hari, kiedy znów 

otoczyło ich widmowe miasto – a jednak wskazuje w dobrym kierunku. To, co panu 
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pokazałem, to jest właśnie niezmienne trwanie. Taki stan powinien pan w sobie odnaleźć. 

Pana życie przeminęło, nawet się pan nie zorientował, kiedy, prawda? Otóż uważam, że 

życie, które tak po prostu przemija, nie jest warte przeżycia.  

 – A więc co mam zrobić? – zapytał Dennet, w którego oczach wezbrały łzy. 

 – Och, nic pan nie musi robić. W tym właśnie sęk. Niech pan tylko patrzy. Teraz 

będzie pan miał okazję przyjrzeć się, jak całe życie przelatuje panu przed oczyma, jak to 

mówią. Tylko że od tyłu. Tak to tutaj działa. W zaświatach będzie się pan stopniowo 

rozpuszczał, będą one z pana ściągały kolejne warstwy, jak z cebuli. Owszem, pewnie 

będzie pan płakał. Trudno nie płakać, widząc, jak zmarnowało się tyle lat, nie wiedząc, 

kim się tak naprawdę jest. Ale pod koniec będzie pan mógł się odrodzić. I będzie pan miał 

nową szansę. 

 – Ale przecież zapomnę… zapomnę, kim byłem! 

 – Oj tak. Bez tego nie mógłby pan zacząć od nowa. Ale to „jestem”, które jest  

w panu i w każdym i przenika cały wszechświat, nie zmieni się. No już, niechże pan idzie! 

To wszystko, co miałem panu do powiedzenia. 

 Alfred Dennet spostrzegł nagle jak jego nogi niosą go ulicami miasta, w którym 

kiedyś żył, teraz natomiast czując, że jest to jakiś całkiem inny świat. Choć przecież gdzieś 

w głębi wiedział, że jest dokładnie ten sam. 
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wyróżnienie 

 

Aleksandra Jung 

„Gashadokuro” 

 

 Japończycy powiadają, że nocą czasem spotkać można Gashadokuro; ogromny 

szkielet, wysoki na trzydzieści metrów – przez swą wielkość paradoksalnie 

niezauważalny. Jego obecność poznasz po tym, że zadzwoni ci w uszach. Jego wielkie 

zęby, każdy rozmiaru ludzkiej głowy, uderzają o siebie, gdy stąpa ociężale po ziemi. 

Wydają dźwięk, na który w Japonii mówią „gachi gachi”. Jeżeli go usłyszysz, to znaczy, że 

jest już za późno. Gashadokuro nie wybacza. Gashadokuro nie oszczędza. 

  Przy trzeszczącym ognisku japońskie nastolatki szeptały czasem, że istota ta nie 

posiada własnej materii, jest jedynie zbiorową świadomością, rojem jednakowej, 

morderczej woli. W całości składa się ze szczątków nieszczęśników, którzy zmarli z głodu 

i nie ma nawet jednej kości, która byłaby jego własna. Według jednych każdy, kto umarł 

z wygłodzenia, stanie się jego częścią, a według innych tylko ci z nich, którzy nie 

uświadczą godnego pochówku. Każdy ma własny pomysł na Gashadokuro, gdy drżącym 

głosem opowiada o nim tym, którzy jeszcze o nim nie słyszeli. W jednym tylko zgadzają 

się ci, którzy podejmują się tej opowieści: głodni nienawidzą wszystkich żywych,  

a najbardziej tych sytych.  

  Był przepiękny wieczór, choć o miejskim niebie rzadko można powiedzieć, że jest 

piękne. Szanghaj, choć nigdy w pełni nie zasypiał, docierał powoli do tej części doby,  

w którym tłoczne ulice zaczynały się przerzedzać, a neonowe szyldy – dogasać. Jennings 

stanął na tarasie i wpatrzył się w milczeniu w gwiazdy. Wyglądały dla niego jak światła 

przelatujących helikopterów, równie pragmatycznie, równie nieinteresująco.  

  Wyciągnął papierosa.  

  Elliott Jennings nie bywał w Szanghaju często, właściwie starał się unikać Azji, jak 

tylko mógł. Nie cierpiał tutejszych ludzi i ich dziwacznych zwyczajów, a jeszcze bardziej 

nienawidził ich języka, słabej angielszczyzny i obrzydliwego akcentu, którego nie potrafili 

się pozbyć. Jednak zdarzało się, że interesy wyganiały go z Los Angeles na ten drugi 

koniec świata, gdzie przymilał się godzinami do eleganckich Chińczyków. Nie miał 

wyjścia. Nigdzie nie znalazłby tańszej bawełny. Co z tego, że tandetnej? Jennings był 
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właścicielem ogromnej sieci sklepów z ubraniami z najniższej półki, dla zwykłych ludzi, 

którym zależało tylko, żeby było tanio, modnie i w miarę ładnie. Sprzedawał poliestrowe 

bluzki, spodnie, sukienki, dodatki i wszystko inne, co tylko dało się z poliestru wytworzyć. 

Ale nastała nowa eko-moda – bawełna organiczna. Musiał szybko się dostosować, jeżeli 

nie chciał, by jego poliestrowe królestwo zawaliło się na jego oczach. Właśnie na tę 

cholerną bawełnę czasem trzeba było podpisać z kimś kontrakt.  

  Nie on, rzecz jasna, dokonywał zakupu nieruchomości na terenie tego 

znienawidzonego przez siebie kraju, choć miał ich w nim pod dostatkiem. Nie bez 

powodu wszystko, co wychodziło z jego sklepów, nosiło na metce napis „made in China”, 

do którego współczesny konsument tak już nawykł, że jego brak budzi wręcz pomruk 

aprobaty. Kto pracował w jego fabrykach? W to już nie wnikał. Nie on nimi zarządzał. 

Ważne było, że ubrania szyto na czas, dostarczano w hurtowych ilościach, a to wszystko 

po najniższych cenach na rynku. Właściwie czasem wręcz podejrzanie niskich. 

Mężczyzna odetchnął głęboko, wdychając wilgotne, wieczorne powietrze, po czym 

w milczeniu zapalił papierosa i włożył do ust. Odświeżył na telefonie stronę  

z wiadomościami biznesowymi, co starał się robić co jakiś czas, ale nie zobaczył nic 

nowego. Żadnych niepokojących doniesień o nowej wschodzącej gwieździe w świecie 

sieciówek, która odebrałaby mu zasłużony przecież monopol w branży taniej mody. 

Zaraz potem sprawdził akcje konkurencji; też bez rewelacji. Wydmuchał dym i poluzował 

krawat, którego obecność pod szyją zaczynała mu przeszkadzać.  

Pomyślał, że chciałby być teraz w Los Angeles, gdzie czekała na niego ogromna 

posiadłość z basenem, garaż pełen luksusowych samochodów, własne pole golfowe  

i gdzie budował się hangar dla prywatnego odrzutowca. A Gashadokuro usłyszał.  

Jennings oparł się rękoma o barierkę. Hotel, w którym zdecydował się zatrzymać, 

trochę odstawał standardem od tych, do których się mężczyzna przyzwyczaił, ale balkon 

w jego pokoju był wyjątkowo przestronny. Spuścił wzrok z nocnego nieba i stał tak przez 

dłuższy czas, paląc i myśląc na zmianę o sprawach biznesowych i osobistych, choć 

doszedł w końcu do wniosku, że właściwie to jedno i to samo. 

Wtem usłyszał, że dzwoni mu w uszach. 

Gdy uniósł głowę, by spojrzeć z powrotem w wieczorne niebo, ujrzał czaszkę 

rozmiaru małego domku, której wielkie, pożółkłe zęby zaciskały się tak mocno, że  

w dziennym świetle dałoby się ujrzeć na nich niewielkie pęknięcia. Oczodoły czaszki 

świeciły się od środka, lecz nie było to prawdziwe światło, a małe światełko, 
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porównywalne może do płomyka zapalniczki, którą Jennings zapalił papierosa. Ogromne 

żebra wisiały z mostka, po którym przejechać mógłby pewnie któryś z jego luksusowych 

samochodów, albo z którego wzbić w powietrze mógł się jego prywatny odrzutowiec.  

W schowanej za budynkiem miednicy potwora zmieściłoby się wielkie jezioro, do którego 

z wielkich fabryk wyrzucano by wszelkie nieczystości, a jego długie, kościste palce 

wyglądały tak, jakby mogły bez fatygi fabryki owe zgnieść, a te największe przynajmniej 

przedziurawić od góry na wskroś, unieść i kręcić wokół własnej osi. Gashadokuro 

wyglądał, jakby był jednością, choć składał się z tylu przemieszanych szczątków. Tak 

jakby wszyscy, którzy go tworzyli, chcieli dokładnie tego samego, i to tak bardzo, że 

gotowi byli przemieszać się w tej kościstej masie, zostać w niej na zawsze, byle to dostać. 

Japończycy opowiadali sobie też czasem o hitobashira – praktyce zamurowywania 

żywych ludzi w słupach czy ścianach, by przez obecność w nich ich szczątków ubłagać 

bogów o ochronę budowli, w której się znajdowały. I czymże innym był Gashadokuro. jak 

nie wielkim, majestatycznym pomnikiem zbudowanym z pozostałości ludzkich? 

Hitobashira działało, tak głosiły legendy. Budowle, w których spoczywały kości i dusze 

ludzkie, stały wieki, niewzruszone regularnymi trzęsieniami ziemi i innymi katastrofami 

naturalnymi – nie zawalały się nigdy. A czy Gashadokuro kiedyś się zawalił? 

I kiedy Jennings ujrzał całość, i czaszkę, i tułów, a wreszcie wielkie kończyny, pojął 

wreszcie, że szkielet pochylał się nad nim, nad jego balkonem, a jego ogromna szczęka 

zbliżała się do niego, rozwierała jakby coraz bardziej. 

Co było dalej, co do tego nie może być zgodności. Jeden Japończyk powiedziałby, 

że Gashadokuro swoimi wielkimi zębami, zbudowanymi z zębów niezliczonych ofiar 

śmierci głodowej, odgryzł mężczyźnie głowę i pożarł najpierw ją, a potem resztę jego, 

rzucając się na niego z apetytem wygłodzonego psa, który zobaczył kość. Drugi zgodziłby 

się co do odgryzionej głowy, ale uznałby, że potem wypił raczej jego krew, wyssał z niego 

szpik i wszelkie inne płyny, po czym wypluł stertę kości przykrytych płaszczem 

wyschniętej skóry. A trzeci? Ciekawe, co trzeci by powiedział. Może, że Gashadokuro 

wchłonął Jenningsa w siebie, zamurował żywcem w którejś ze swoich 

wieloelementowych kości, by hitobashira zapewniło mu wieczną stabilność i jedność 

wszystkich szczątków, z których się składał.  

Niektórzy mówią – ale to tylko legenda, więc nie traktujcie tego zbyt poważnie – 

że tej nocy ze slumsów zniknęły tysiące małych, wychudzonych ciałek, z oczami 

podkrążonymi z wycieńczenia i rękoma pokaleczonymi igłami maszyn do szycia albo 
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pogryzionymi przez insekty kryjące się w kłębach bawełny. Zniknęły zbiorowe mogiły 

chińskich dzieci z żebrami na wierzchu, lędźwiami wystającymi spod skóry i wyraźnie 

zauważalnymi liniami miednicy, wokół której zapadały się ich ciała. Ale to pewnie 

nieprawda. Gashadokuro zresztą tak samo.  
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wyróżnienie 

 

Marcin Bartosz Łukasiewicz 

„Co płynie we krwi” 

 

 

¡Ay de mí!, Llorona, Llorona, 

Llorona de un campo lirio, 

¡Ay de mí!, Llorona, Llorona, 

Llorona de un campo lirio, 

El que no sabe de amores, Llorona, 

no sabe lo que es martirio. 

El que no sabe de amores, Llorona, 

no sabe lo que es martirio. 

 

La Llorona, meksykańska piosenka ludowa 

 

Na pierwszy rzut oka łączyło ich wszystko: piękno, młodość i spędzane razem 

noce. Tak naprawdę jednak trudno znaleźć dwie osoby tak różne od siebie. 

Ona była jedyną córką bogatego, meksykańskiego ranczera. Nosiła warkocz, 

czarny jak nocne niebo podczas nowiu i długi po sam koniec kolorowej sukni. Po 

azteckich przodkach odziedziczyła urodę oraz niezłomność. I skrywaną od pokoleń iskrę 

niesamowitości, wywodzącą się jeszcze z czasów wielkich świątyń i krwawych ofiar, 

która od lat nie miała okazji zmienić się w ogień. 

On był biedakiem, drobnym rzezimieszkiem, który uciekł do Nowego Świata przed 

wierzycielami, chińskim prawem i twardą moralnością jego rodaków, z którą nigdy nie 

umiał żyć w zgodzie. Miał zacząć z czystą kartą, ale stare zwyczaje zbyt mocno weszły mu 

w krew. Zbójecko przystojny, bezczelny i zawadiacki potrafił zawrócić w głowie. Nawet 

córce bogatego ranczera, która mogła przebierać w zalotnikach. 

Nazywali się Maria i Li. 

Ich pierwsze schadzki trwały całymi godzinami, kiedy chowali się przed palącym 

słońcem i patrzyli na płynącą rzekę. Spędzali razem całe noce, podczas których 

mężczyzna poznawał, czym jest gorąca, aztecka krew. Chrześcijaństwo oplotło już 

mackami cały świat, ale nie wszędzie zapuściło korzenie i zabroniło ludziom tego, co  

w ich naturze. 

A w naturze Marii i Li było kochać się całymi nocami, objadać przysmakami  

i wesoło upijać słodkim winem. 

W dawnych czasach liczyła się krew i to, co we krwi. A w żyłach mężczyzny płynęła 

zawartość rynsztoka, zatruwająca jego serce. Mógł nie zwracać na to uwagi, ale z czasem 
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brudu nie dało się już ukryć. Tak samo, jak tego, że nie czuł nic do dziewczyny, więc  

w końcu mu się znudziła. 

Maria go kochała. Kochała mocno, żarliwie i z wiarą. Z wiarą w to, że jej miłość jest 

odwzajemniona. Li potrafił powiedzieć wszystko, byle tylko korzystać ze względów Marii. 

Dziewczyna nigdy się nie wahała, czy chodziło o wspólną noc, czy opłacenie pokoju, czy 

udobruchanie kapitana straży wpływami bogatego ojca. Miłość rozgościła się w jej krwi, 

oblewała drogim winem usta i skapywała na nagie ciało. A wtedy zła natura Li naprawdę 

doszła do głosu. 

– Nie wierzę, że naprawdę mnie kochasz – mówił Li, a Maria była gotowa zrobić 

wszystko, by tylko zobaczyć ponownie uśmiech na jego twarzy. 

Zaczęło się prawie niewinnie. Wypchane złotem mieszki opuszczały dom 

rodzinny Marii i ginęły w przepastnych kieszeniach Li, który nigdy nie miał dość. Szybko 

jednak znudził się prostym łupem. Był złodziejem i poza bogactwem pożądał emocji. 

Wyciąganie monet od zakochanej córki ranczera było czymś prostszym od zabrania 

dziecku jabłka. Sama zresztą nic nie traciła, pieniądze należały do jej ojca i rodziny. 

– Nie wierzę, że naprawdę mnie kochasz – mówił Li, a Maria szalała i czuła się 

winna, że jej miłość jest zbyt słaba. Korowód kosztowności i biżuterii dołączył do licznych 

mieszków. To wciąż było zbyt proste, a mężczyzna znudził się jeszcze szybciej. Zażądał 

naszyjnika jej zmarłej matki, który w rodzinie był od pokoleń. Pochodził zresztą od 

przodków, którzy pamiętali czasy przed nadejściem konkwistadorów. Dziewczyna nie 

zastanawiała się nawet sekundy. 

– Nie wierzę, że naprawdę mnie kochasz – mówił Li, kiedy Maria rodziła syna. 

Milczała, gdy przystojny Chińczyk uganiał się za innymi, podczas gdy karmiła niemowlę  

i odpoczywała po trudnym porodzie. Nie odpowiadała rodzinie na pytania, kto jest ojcem. 

Nie poddała się nawet pod groźbą odesłania do klasztoru, której zresztą jej rodzice wcale 

nie zamierzali spełniać. Skupiła się na dojściu do zdrowia, by jak najszybciej wrócić do 

mężczyzny. 

– Nie wierzę, że naprawdę mnie kochasz – mówił Li, a Maria pozwalała mu na 

wszystko. Nie powiedziała nawet słowa, gdy w sypialni pojawił się bat, a wspólne noce 

zmieniły się w męczarnię, ciąg siniaków i skaleczeń. Krew dziewczyny wrzała jednak na 

samo wspomnienie Chińczyka, a jej miłość nie miała końca. Zgadzała się więc na 

wszystko i milczała, chociaż były i chwile, gdy nie potrafiła powstrzymać się od wrzasku 

z bólu. 

– Nie wierzę, że naprawdę mnie kochasz – mówił Li, gdy rodziła drugiego syna. 

Chciała przenieść się do kochanka, ten jednak nie potrzebował w kupionym za cudze 

pieniądze domu kobiety w połogu, noworodka i dzieciaka, który zaczynał mówić. Na 

dowód uczucia Maria musiała wytrzymać bez Li kolejne dwa lata, bez żadnej próby 

kontaktu. Poświęciła się synom, w których oczach widziała odbicie przystojnego 

Chińczyka, bo urodę odziedziczyli wyłącznie po matce. 

– Nie wierzę, że naprawdę mnie kochasz – mówił Li, kiedy ponownie go zobaczyła 

po długich miesiącach rozłąki. Co jeszcze mogła mu dać? Mężczyzna miał prosty pomysł, 

nadszedł w końcu czas na działanie. Gdy Li zabawiał się z inną, Maria stała przy nich  
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i okaleczała się kozikiem złodzieja. 

Kapiąca na drewnianą podłogę krew wydawała się wrzeć, parować szybciej niż 

naprawdę powinna. Li był jednak zajęty i nie zauważył iskry, która wtedy wypłynęła 

bliżej, tuż przy powierzchni. 

– Nie wierzę, że naprawdę mnie kochasz – mówił Li. Maria przyniosła mu 

niewielkie, aksamitne pudełko, które wypełniła zgodnie z życzeniem kochanka. Nie tak 

łatwo odciąć sobie palce u lewej dłoni i wypełnić krwią butelkę po winie. Gdyby Chińczyk 

spojrzał dłużej na szkło, zauważyłby dziwną poświatę, przytłumiony blask, który 

emitowała czerwona zawartość. 

Li był nadal znudzony. Miał dość Marii i tego, że ciągle za nim chodziła. Postanowił 

w końcu zażądać niemożliwego. Znajomym mówił, że to po to, by Maria dała mu w końcu 

spokój. Pod tymi zapewnieniami kryła się jednak nadzieja, że dziewczyna wysłucha 

prośby i zrobi to, o co poprosił. 

– Nie wierzę, że naprawdę mnie kochasz – powiedział Li po raz ostatni. 

Następnego wieczora Maria przyszła do jego domu z pudełkiem pod pachą. Nie 

odpowiadał, kiedy pukała, ale drzwi były otwarte. W środku zastała go z Hiszpanką, 

obdarowaną naszyjnikiem przodków córki ranczera. Li nawet nie odgonił klęczącej przed 

sobą dziewczyny, wziął po prostu pudełko i z ciekawością zajrzał do środka. 

Przez obite aksamitem drewno zaczęła przesączać się już krew. Wnętrze skrywało 

dwa serca – jedno naprawdę małe, drugie nieco większe, ale wciąż za drobne jak na 

dorosłą osobę. 

Li zaśmiał się sucho i zmiażdżył w pięści oba. 

– Nie chcę cię więcej widzieć – warknął, po czym natarł krwią twarz Hiszpanki, 

która z oddaniem wróciła do wcześniejszego zajęcia. 

Maria wybiegła z jego domu i pobiegła nad rzekę. W posiadłości ojca nie miała już 

czego szukać, zostawiła tam martwe ciała swoich dzieci. Z rozpaczą wskoczyła w bystry 

nurt Rio Bravo. Rzeka początkowo nie chciała jej przyjąć, opierała się przed zabraniem 

ciała dziewczyny, wciąż wyrzucała ją na brzeg. Maria nie poddała się jednak i po długiej 

walce trafiła w ostry nurt. Wypuściła resztkę powietrza i zaczerpnęła wody, który wdarła 

się do jej płuc z bolesną siłą. Zadrżała konwulsyjnie, jednak rzeka nie zamierzała jej 

puścić. Pociemniało jej przed oczami, ciało ostatecznie rozluźniło się i znieruchomiało. 

I to byłby koniec tej historii, gdyby nie skrywana od pokoleń iskra, która dopiero 

teraz zmieniła się w ogień. 

Maria wyszła z rzeki o własnych siłach. Ludzie mawiają, że płakała i zawodziła,  

i że płacze i zawodzi po dziś dzień, kiedy porywa i topi cudze dzieci. Straszliwą płaczką 

straszy się młodych i starych, a jej historia ma stanowić ostrzeżenie. Z czasem jednak 

prawda się zatarła, wyblakła z kolejnymi kartkami kalendarzy i ważniejszymi 

wydarzeniami. I nikt już nie pamięta, co wydarzyło się tej nocy w pobliskim miasteczku 

skrytym w głębi Nowego Świata, znanym wyłącznie miejscowym, pracującym u bogatego 

ranczera. 

Drzwi domu Li nie wyleciały z futryny, nie zostały rozbite, nikt nie uderzył w nie 

barkiem czy butem. Momentalnie, w ułamku sekundy, zapłonęły żywym ogniem  
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i zmieniły się w czarny pył. Nawet przystojny złodziej zajęty młodziutką Hiszpanką nie 

mógł tego zignorować. Zanim jednak zdążył zareagować, do domu weszła ona. 

Maria. 

Piękny i gruby warkocz płonął. Ciemnobrązowe oczy nabrały intensywnej barwy 

błękitu, jak gdyby od chlupoczącej w płucach wody. Prawą dłoń miała skąpaną we krwi, 

cała lewa ręka natomiast straciła skórę i mięśnie, strasząc gołą kością. 

Hiszpanka krzyknęła i próbowała wybiec z domu. Maria machnęła krótko ręką,  

a naszyjnik jej przodków poczerwieniał od żaru. Krzyk urwał się szybko, kiedy zabytkowy 

łańcuch podniósł nagie ciało pod sam sufit i zaczął się zaciskać. Rozległ się suchy trzask, 

a potem Hiszpanka zawisła bez życia ze złamanym karkiem. 

Li stał jak sparaliżowany i patrzył, jak Maria podchodzi do jego kochanki. Płomień 

momentalnie objął nagie ciało, spopielił skórę i mięśnie, pozostawiając jedynie białe 

kości. Mścicielka rozmazała sobie popiół na twarzy, po czym oderwała przód czaszki 

zamordowanej i przyłożyła sobie do głowy, niczym maskę. Melanż czerni popiołu  

i kościanej bieli tworzył piękne połączenie, a Chińczyk aż westchnął z zachwytu. Wtedy 

gorejące martwym, niebieskim światłem oczy spoczęły na mężczyźnie. 

Chciałbym powiedzieć, że Li umierał krótko. Że nawet on nie zasłużył na to, co 

Maria zrobiła z nim tej nocy. Że należało mu się miłosierdzie, bo sam wychował się bez 

rodziców na okrutnych ulicach Pekinu i nie mógł stać się kimś innym. 

Nie mogę tego jednak powiedzieć. Sam kształtował własne życie i podejmował 

decyzje. Nigdy nie poświęcił ani chwili, by pomyśleć o tym, jak traktuje Marię. 

Dlatego zasłużył na każdą złamaną kość, wyrwaną kończynę czy iskierkę bólu. 

Pierwsze uderzenie wybiło Chińczykowi przynajmniej dwa zęby. Syknął z bólu  

i prawie zatoczył się w tył, jednak Maria trzymała go już w stalowym uścisku. 

Uśmiechnęła się mściwie oczami – bo reszta jej twarzy była skryta pod czaszką Indianki 

– i przyciągnęła go blisko, do siebie. Wtuliła się w niego w makabrycznej parodii czułości, 

po czym odgryzła mu wargi. Może to jej nowo nabyta moc, a może bicie serca Li sprawiły, 

że krew trysnęła w górę, odznaczając się na suficie obfitym rozbryzgiem? 

Maria otworzyła usta, a zimna woda z jej płuc chlusnęła na mężczyznę, obmywając 

go z nasienia, potu i tego, co zostało po Hiszpance. Maria puściła go nagle, więc upadł pod 

siłą nagłej fali. W jej dłoni pojawił się bat, ten sam, który wcześniej zadawał jej ciału 

niechciany ból. Tym razem cierpienie płynęło ze skóry i mięśni Li. 

Chińczyk znosił tortury od zachodu słońca po świt. Krzyczał, zawodził i darł się 

wniebogłosy, ale stracił zęby, język i krtań. Pod sam koniec został zredukowany do 

pozbawionego członków kadłuba, na granicy między omdleniem i śmiercią. Maria do 

samego końca nie pozwalała mu stracić przytomności. Kiedy szarówka zaczęła 

ustępować przed pierwszymi promieniami słońca, obmyła się chłodniejącą krwią 

mężczyzny. Zostawiła go na podłodze, a on męczył się jeszcze chwilę, zanim zmiażdżyła 

gołą stopą jego głowę, odsyłając go na wieczność do Mictlanu, krainy potępionych, gdzie 

miał znosić wieczne męki. 

A co z Marią? Cóż, niektórzy chcą wierzyć, że wciąż nawiedza okolice rzek, 

wypatrując cudzych dzieci. To jednak kłamstwo, nieprawda, mit. Kiedyś bardziej liczyła 

się krew i to, co we krwi. A Maria upuściła jej przez całą noc dość, by przebłagać bogów 
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ofiarą z okrutnego Chińczyka. Słońce wzeszło, a śmierć kobiety w wodzie zapewniła jej 

miejsce w Tlalocanie, raju wody, władanym przez boga deszczu Tlaloca i jego małżonkę 

Chalchiuhtlicue. I tylko czasem Maria zstępuje jeszcze na ziemię, by karać tych, którzy 

zasłużyli na jej gniew. 
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wyróżnienie 

 

Maya Dąbrowska 

„Siła różnicy” 

 

Antyarmia – formacja bojowa utworzona u progu ery postluminalnej; w jej szeregi 

rekrutowano jedynie żołnierzy stworzonych z antymaterii w laboratoriach koncernu 

Izo-tex; ze względu na ryzyko anihilacji w intensywnym kontakcie z materią, 

podstawowe wyposażenie rekrutów stanowił tzw. ekwipunek izolujący; sposób 

funkcjonowania antyarmii budził poważne zastrzeżenia natury etycznej (zob. raport 

Xymeny Vinters); jednostka została rozwiązana na początku luxery (zob. trzecie 

tysiąclecie). 

         

Epoka luminalna – okres w dziejach ludzkości odznaczający się szeroką dostępnością 

światła słonecznego; jego cezurę stanowi przekształcenie się Słońca w białego karła  

i będąca konsekwencją tego procesu radykalna redukcja promieniowania słonecznego 

(zob. epoka postluminalna). 

Encyklopedia Milenijna, tom I, A – E. 

 

Śnię ja o tobie, śnisz o mnie ty. Gdy się spotkamy, zalśnią w słońcu kryształowe łzy. 

Lu, lu, lux, lumen, lux. Lux, luminis, lux. 

Gdy zniknę ja, znikniesz i ty. Zostanie po nas jasność, ciepło, blask i kryształowe łzy. 

Lu, lu, lux, lumen, lux. Lux, luminis, lux. 

Fragment piosenki ludowej szczególnie popularnej w państwach zachodu u 

schyłku ery postluminalnej, 

Antologia Okcydentalna, s. 57. 

 

– No i pięknie. Znowu się zgubiliśmy – westchnął Axent, poprawiając przyłbicę 

izolującą, która rozregulowała się podczas długiego marszu. 

– Przecież mówił, żeby podążać za karpiem – odparła z przekonaniem Xyme. 

– Kto przy zdrowych zmysłach uzależnia powodzenie misji od zwykłej ryby? Poza 

tym, żeby podążać za karpiem, trzeba by wleźć do tego kanału, a ja się na to nie piszę.  
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– E, moglibyśmy spróbować. Przecież nie jest głęboko. – Xyme nachyliła się nad 

brzegiem akwenu, z trudem utrzymując równowagę w swoich ulubionych butach na 

wysokiej platformie. 

– Tak? Nie jest? A jak to niby sprawdzić w tych ciemnościach? – odpowiedział 

poirytowany Axent, ciskając ostatnią wyczerpaną baterię do wody. Ich czołowe latarki 

przestały świecić już jakiś czas temu. Wtedy też stracili z oczu nieszczęsnego karpia, 

którego złoto-czerwone łuski mieniące się w odmętach kanału stanowiły jedyny 

drogowskaz, rodzaj osobliwego, migotliwego kompasu o opływowym kształcie. 

– Przestań, spłoszysz naszego przewodnika – syknęła Xyme, bez powodzenia 

rozglądając się w poszukiwaniu gałęzi, którą mogłaby sprawdzić głębokość zbiornika. 

Axent parsknął śmiechem, ale powstrzymał się od komentarza. Czuł się 

kompletnie bezradny, wypatrując karpia w doskonałej, aksamitnej czerni. Po dłuższej 

chwili rozległ się wreszcie upragniony plusk. 

– Jest! – krzyknęła tryumfalnie Xyme. 

– Zaraz sama go spłoszysz – mruknął Axent, uśmiechając się do siebie. Nigdy by 

się przed sobą (a już na pewno nie przed swą towarzyszką) nie przyznał, że znajomy 

chlupot przyniósł mu znaczną ulgę. 

– Idziemy – zakomenderowała Xyme. 

– Skąd właściwie wiesz, że można mu ufać? W twoim kraju jecie karpie na potęgę. 

Może zwabił cię tu, by pomścić swoich pobratymców.  

– Ostatniego zjadłam w dzieciństwie, więc wątpię, żeby to była kwestia dawnych 

porachunków. Poza tym z pewnością nie pogrążyłby też ciebie. Wy przecież nie jecie ryb, 

w ogóle nic nie jecie. 

– No bo w laboratoriach się nie je. Sterylność i przepisy bezpieczeństwa przede 

wszystkim – powiedział z pozornym spokojem Axent, tak jakby recytował wielokrotnie 

powtarzaną, a zarazem znienawidzoną formułę.  

– Racja, przepraszam. Chodźmy już, zanim znowu zniknie nam z oczu. – Xyme 

pociągnęła Axenta za rękaw. Chłopak instynktownie wyszarpnął rękę i odsunął się na 

bezpieczną odległość. – Daj spokój, z tego nie będzie anihilacji. Musielibyśmy paść sobie 

w objęcia z niemałym impetem, żeby cokolwiek zaczęło się dziać. Albo pocałować się i to 

z dużym zaangażowaniem, a może nawet coś więcej – stwierdziła spokojnie dziewczyna. 

– Także bez obaw, jesteśmy zupełnie bezpieczni – dodała, a Axent niemal usłyszał w jej 

słowach lekko kpiący uśmiech.  
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– Tak przynajmniej się nie zgubimy – przyznał niechętnie i niepewnie poszukał 

dłoni Xyme, jednocześnie próbując zapomnieć o tym, jak bardzo dziewczyna się myli. Nie  

mogła wiedzieć, że owszem, chętnie pocałowałby ją z dużym zaangażowaniem, gdyby mu 

na to pozwoliła i gdyby nieuchronnym przeznaczeniem tego pocałunku nie było trafienie 

na listę rzeczy ostatecznych. 

Ruszyli powoli brzegiem kanału, nasłuchując plusków wody. Niemal godzinę 

kluczyli w ciemnościach, potykając się na każdym kroku. Balansowali na krawędzi 

akwenu niczym akrobaci na linie, ratując się wzajemnie przed niechcianą kąpielą.  

Z czasem mrok przerzedził się, a w oddali zaczęły majaczyć czerwonawe światła. Kanał 

zaczął się stopniowo rozszerzać, tworząc stosunkowo rozległą deltę. Srebrno-szkarłatne 

płetwy coraz energiczniej rozcinały granatowe fale, a światła nabierały kształtu  

i intensywności. Oczom wędrowców ukazała się spora dwupoziomowa barka, 

zwieńczona misternie zdobioną pagodą. Oświetlające górny pokład czerwone lampiony 

kołysały się miarowo, delikatnie wychylając się to w lewo, to w prawo z każdym ruchem 

łodzi. Gdy statek przybił do brzegu, z pokładu wysunął się drewniany trap w geście 

niemego zaproszenia. 

– Widziałem kiedyś taką barkę w jednym starym filmie, jeszcze z ery luminalnej. 

Główna bohaterka wsiadła na łódkę i jej rodzice zamienili się w świnie – przestrzegł 

Axent. 

– Tobie to nie grozi, nie musisz się już zamieniać – odparła Xyme. – A poza tym ona 

weszła na barkę już po przemianie rodziców – dodała, a następnie skierowała się prosto 

na pokład, ciągnąc za sobą opierającego się Axenta. – Chodź wreszcie. Nie mamy przecież 

nic do stracenia. 

Miała rację. Naprawdę nie mieli nic do stracenia. Jeśli rozpłynęliby się we mgle 

wraz z tą nieszczęsną barką widmo, nikt by się o nich nie upomniał. Ministerstwo 

zupełnie świadomie powierzyło misję wschodnią dezerterowi, dla którego jedyną 

alternatywę stanowiła publiczna egzekucja oraz kobiecie, która bez wahania rzuciła 

pracę astroarcheolożki w prestiżowym przedsiębiorstwie Izo-tex tylko dlatego, że 

kierownictwo odrzuciło jej raport dla komisji etycznej. Potem zaś, na domiar złego, 

uratowała życie uciekinierowi z antyarmii. Axent przypuszczał, że ten drugi czyn obciążał 

Xyme znacznie bardziej i mógł stać się podstawą publicznego oskarżenia, które 

skończyłoby się w najlepszym razie karą kilku lat pozbawienia wolności. Istniało też 

ryzyko, że po powrocie spotkają się ponownie przed plutonem egzekucyjnym. 
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 Rozejrzeli się po pokładzie skąpanym w czerwonawym świetle. Dobrze znane im 

kolory przybierały zupełnie nowe odcienie, a kontury przedmiotów rozmywały się lekko, 

sprawiając, że poszczególne obiekty nie odróżniały się tak mocno od tła. Krawędzie, które 

na zachodzie wydawały się sztywne i ostre, tu wyginały się miękko jak łuk kociego 

grzbietu.  Oczy Xyme błyszczały bardziej niż zwykle, a ich szary kolor zyskał nieziemską 

fioletową barwę. Axent tak skupił się na tej obserwacji, że nie zauważył, jak rozsuwają się 

harmonijkowe drzwi zdobione kunsztownym malowidłem, przedstawiającym dwa 

wirujące niby w tańcu smoki. Na progu stał sędziwy mężczyzna o długich splecionych  

w warkocz włosach i sumiastych wąsach. Axent nie mógł pozbyć się wrażenia, że jego 

twarz nie jest mu całkiem obca.  

– Nareszcie jesteście. Tak długo na was czekałem. – Kapitan barki skłonił się nisko, 

specyficznie składając ręce, tak że szerokie rękawy jego jedwabnej tuniki zupełnie 

przesłoniły dłonie. – Jestem Mistrz Li Yu – przedstawił się.  

Xyme odkłoniła się, wymierzając Axentowi lekkie szturchnięcie, które od razu 

przypomniało mu zasady protokołu. Wykonał precyzyjny ukłon, ciesząc się w duchu, że 

właśnie uświadomił sobie, dlaczego twarz mistrza wydaje mu się znajoma. Li Yu 

przypominał karpia, za którym podążali od kilku dobrych godzin. 

– Mówisz w naszym języku – Xyme stwierdziła oczywiste. 

– Znam wiele języków – odparł Li Yu z pogodnym uśmiechem. – A teraz wchodźcie, 

zapraszam. Laohu zaraz poda herbatę.  

Jak na zawołanie z dolnego pokładu bezszelestnie wyłoniła się młoda, gładko 

uczesana kobieta w bordowej, wąskiej sukni ze stójką. W dłoniach trzymała tacę, na 

której stał czajnik i trzy delikatne porcelanowe filiżanki, jedna z białym smokiem, druga 

z czarnym, a trzecia z miedzianym karpiem. 

– Moja przedstawia tygrysa – powiedziała Laohu i przez chwilę Axentowi zdawało 

się, że w jej źrenicach zapłonął bursztynowy blask. 

 W kajucie panował półmrok rozświetlany jedynie przez miniaturową wersję 

pokładowego lampionu. Na środku pomieszczenia znajdował się niewielki, niski stolik  

z ciemnego drewna, wokół którego rozłożono duże haftowane poduszki. Usiedli na nich 

zgodnie z sugestią mistrza. W rogu, na jadeitowym blacie stało osobliwej konstrukcji 

urządzenie złożone z rzeźbionego prostopadłościennego pudła i dość pokaźnej złotej 

konchy. Pokój wypełniała niezwykła muzyka, w której wysokie, a zarazem aksamitne 

tony piosenki mieszały się z melodyjnym brzmieniem instrumentów. 
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– „Kocham cię, różo”. Piękna pieśń – powiedział Li Yu wskazując na tajemnicze 

urządzenie. – Wielu przybyszów z Zachodu próbuje tu dotrzeć. 

– Jednak niewielu się to udaje – uzupełniła cicho Xyme. 

– Wam się udało, bo byliście razem. Ani ty, ani on nie dokonałby tego w pojedynkę 

– stwierdził z przekonaniem mistrz, ustawiając na stoliczku ciemnozielone, sześciokątne, 

zdobione roślinnymi ornamentami naczynie z kadzidełkami. 

– A to po co? – Axent skrzywił się, czując mdłą, intensywną woń. 

– Jak to po co? – zdziwił się mistrz. – Żeby zobaczyć legendę.  

 Opowiedział im historię o świecie ciemności i mroku, w którym najskrytsze 

pragnienia i tęsknoty zamykały się w niedościgłym i ulotnym promieniu gwiazdy. Wiele 

istot zamieszkujących ową krainę próbowało bezskutecznie odnaleźć wymarzone 

światło. Szukała go dręczona nieustannym zimnem boginka o imieniu Xin, której cera 

była jak alabaster, usta jak wiśnie, a włosy jak najprawdziwszy heban. Poszukiwał go 

również demon zwany Xang. Jego oblicze przecinały szkarłatne blizny, które, jak 

twierdził pewien szaman, mogły zagoić się tylko w świetle gwiazdy. Tułali się samotnie 

długie lata, aż wreszcie spotkali się na skalistym pustkowiu. Byli na tyle różni w swych 

naturach, że sama ich bliskość emitowała wielką siłę, energię różnicy. To właśnie z niej 

narodziła się gorąca gwiazda, której złociste, jasne promienie rozświetliły firmament 

rozciągający się nad ową krainą. Nazwano ją Xinxang dla upamiętnienia boginki i demona, 

po których słuch zaginął. Nikt ich już więcej nie widział, jednak niektórzy ludzie 

powiadali, że ona znalazła upragnione ciepło, po jego bliznach nie było już śladu, a na 

pustkowiu zazieleniły się pędy młodych roślin. 

 Li Yu posiadał niezwykle rzadki dar opowiadania tak żywego i plastycznego, że 

zarówno Xyme, jak i Axent mieli wrażenie, że nie tylko podróżują przez krainę, o której 

mówił mistrz, ale że sami grzeją się w niezwykłym blasku Xinxanag. A może była to 

jedynie zasługa kadzidełek. Oboje pogrążyli się w dziwnym transie i dojście do siebie 

zajęło im dłuższą chwilę. Pierwsza ocknęła się Xyme i od razu przystąpiła do zadawania 

pytań mistrzowi, mając nadzieję, że pomoże jej zinterpretować historię. 

– Skoro legenda powstała, to chyba już kiedyś zmagano się z problemem braku 

światła słonecznego? – powiedziała lekko drżącym głosem. 

Mistrz milczał, więc Axent, który w międzyczasie powrócił do jako takiej 

przytomności, poczuł się w obowiązku przerwania przedłużającej się ciszy i przemówienia 

głosem rozsądku, dającego mu złudzenie bezpieczeństwa, którego tak bardzo pragnął.  
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– Wątpię. Gdyby tak rzeczywiście było, mielibyśmy historyczne teksty i świadectwa 

prób, które podjęto w celu zaradzenia tej sytuacji. Po prostu paliwo wodorowe się 

skończyło.  

– To jeden sposób patrzenia na rzeczy – odezwał się w końcu mistrz. – Może Słońce 

zgasło, bo nie mogło już patrzeć na ten świat.  

– Nie chciało widzieć, co się z nim stało – szepnęła Xyme, a jej oczy zrobiły się 

jeszcze bardziej fiołkowe. Biła od niej aura nieprzeniknionego smutku i głębokiego 

zamyślenia. Axent nigdy jej takiej nie widział. Zawsze była pełna energii, 

skoncentrowana, gotowa do rozwiązania każdego problemu, który przed nią postawiono. 

Zwykle uosabiała czyste, niczym niezakłócone działanie. Nie przypuszczał, że pod tą 

zewnętrzną maską kryje się zdolność do cierpliwej refleksji i namysłu nad tym, co 

nieodgadnione. 

– U was świeci tylko sztuczne światło, a potrzebujecie światła prawdy. Nazywamy 

je zhenguang – odpowiedział Li Yu. 

– Czy prawdziwe światło jest czerwone? – zapytała Xyme. 

– Och nie, to tylko lampiony – powiedział mistrz wpatrując się w pergaminową 

latarenkę, mocno mrużąc czarne oczy. 

Axent czuł się już nieco zniecierpliwiony aurą tajemnicy i niedopowiedzenia. 

Oficjalnym celem misji wschodniej było pozyskanie konkretnych metod radzenia sobie  

z brakiem światła słonecznego, gdyż w państwach Zachodu panowało przekonanie, że ich 

wschodni sąsiedzi radzą sobie znacznie lepiej. Eksżołnierz antyarmii zaczął powoli 

dochodzić do wniosku, że był to raczej pewnego rodzaju eksperyment, który nawet jeśli 

nie przyniósłby oczekiwanych rezultatów, pomógłby przynajmniej pozbyć się 

niewygodnych osób takich jak Xyme, a przede wszystkim on sam. Nowych żołnierzy 

mogli sobie przecież wyprodukować w nieskazitelnych laboratoriach Izo-texu. 

– Dlaczego nam to wszystko mówisz? Co tak właściwie o nas wiesz? – zapytał. 

– Niewiele. Ja tylko opowiadam legendy – odparł mistrz uśmiechając się samymi 

kącikami ust – Czasami dwie odmienne natury nie potrafią współgrać ze światem,  

w którym przyszło im zamieszkać. Osobno męczą się i gubią, lecz razem tworzą zupełnie 

nową jakość. 

– Li Yu po prostu próbuje powiedzieć, że są różne formy istnienia – wyjaśniła 

Xyme, zaglądając na dno filiżanki z białym smokiem. 

Mistrz przytaknął ledwie zauważalnym skinieniem głowy. 
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– Prawdziwe światło powinno budować, a nie niszczyć – dodała po namyśle. – 

Wiesz najlepiej, że anihilacji towarzyszy emisja fotonów. 

Axent miał poczucie, że stoi za parawanem lub kotarą, za którą kryje się 

odpowiedź na nurtujące go pytania, lecz nie potrafi unieść ręki i uchylić rąbka materiału, 

żeby wreszcie ją ujrzeć. Możliwe, że przyczynę tego stanu rzeczy stanowił lęk przed tym, 

co nieznane, a może eksżołnierz po prostu nie był jeszcze gotowy, by stanąć w gorącym 

blasku zhenguang, które mogło oślepić nieprzygotowane i niewprawne oko. 

– Na nas już czas – powiedziała Xyme i zaczęła zbierać się do wyjścia. 

Yu Li odprowadził ich na brzeg. 

– Jak znajdziemy drogę powrotną? – spytał Axent, mimo że spodziewał się jaka 

będzie odpowiedź. 

– Po prostu podążajcie za karpiem – odparł mistrz. 

Laohu pomachała im z pokładu, jej ruchy były sprężyste i gładkie. Jeśli ktoś 

pragnąłby kiedyś namalować alegorię kociości, powinien zgłosić się właśnie do tej 

kobiety w sukni ze stójką. Zdaniem Axenta byłaby idealną modelką. Barka oddalała się 

powoli, aż w końcu lampiony stały się niewielkimi ognikami migoczącymi na linii 

horyzontu. Rozległ się znajomy plusk. Axent ujął Xyme za rękę i poprowadził w drogę 

powrotną przez mrok i gęstniejącą szarość. Krawędzie przedmiotów stawały się coraz 

bardziej ostre. Gdy dotarli do sztucznie oświetlonej granicy, figury niemal idealnie 

odróżniały się od tła.  

 

                                                                                      *** 

 Egzekucja rozpoczęła się zgodnie z planem. Świadkowie mówili, że eksżołnierz 

zdołał jej jednak uniknąć. Stał w ciemnościach, widząc jedynie zarysy sylwetek 

wykonawców wyroku i wątły blask czołowych latarek ulokowanych na ich hełmach. 

Zanim dowódca wydał komendę plutonowi, na plac wbiegła potargana dziewczyna  

w butach na wysokiej platformie. Dezerter otworzył szeroko ramiona. Zniknęli w snopie 

jasnego, intensywnego światła. Rozpoczęła się nowa epoka, którą w encyklopediach 

nazwano luxerą. 
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wyróżnienie 

 

Dominik Szewczyk 

„Szklane Miasta” 

 

Zacznę od tego, że nasze szklane miasto jest nie do poznania. Niby każdy się 

spodziewał, ale jednak niesmak pozostał, kiedy młode pokolenie pokryło ostatni mikron 

tafli. Nie ma już gdzie nosa wściubić; do parku nie wejdziesz, restauracje zrzucają żarcie 

z okien, bo w środku to już koryta, nie stoliki, a na ławeczkach przy ulicach siedzą sobie 

na kolanach. I to potrójnie. Oczywiście nikomu to nie przeszkadza, a nawet pojawiły się 

ruchy społeczne typu „piętruj na dziadku” albo, w zależności od wyznania, „imperatyw 

mnogi, łapmy się za nogi”. Ale za czasów młodości mojej trzeciej prababki do potęgi piątej 

było jeszcze inaczej. Zaryzykuję stwierdzenie, że lepiej, choć otrę się o banał. Babka też 

tak mówi. 

W każdym razie każdy wiedział, co nas czeka. Dlaczego? Ano dlatego, że przyrost 

naturalny od dłuższego czasu pozostaje na niewyobrażalnie wysokim poziomie. Jest co 

do gęby włożyć, to pączkujemy. I nawet pomimo emigracji wciąż jest nas więcej. W ogóle 

to ciekawa sprawa, te migracje, ale o tym może za chwilę. Najpierw się pochwalę, a tak! 

Bo jest czym. Sam się spączkowałem już ze sto razy. Sto razy! Wiecie, ile mi to daje 

potomstwa? A tyle, że kalkulator wpisuje „e” i za żadne skarby świata nie umiem 

rozszyfrować, co to za liczba. Czyli dużo. Niewyobrażalnie dużo. Łezka dumy mi się w oku 

kręci, ale do babuni to mi jeszcze brakuje. Ta to ma zacięcie. 

Wracając do migracji. Myślę nad tym, ile mogę, ale w takim harmidrze, jak lecisz 

chodnikiem i ktoś ci co chwilę pączkuje nad głową, ciężko dojść do wniosków. Wiem tyle, 

że co jakiś czas, ze trzydzieści procent populacji, czyli biliony bilionów, ładuje się na biały 

patyk i hajda w górę. Szybko o nich zapominamy, ale za cholerę nie wiem, czemu nas 

opuszczają. Czuję, że to jakaś subkultura eskapistyczna, choć zanim zdążę poprowadzić 

dialog, to już miasto wypełnione po brzegi i znów się przepychasz. A nad głową pyk, pyk, 

pączkują. Ze złośliwości też się raz spączkowałem przy jedzeniu, ale babula takim 

wzrokiem mnie obrzuciła, że wchłonąłem z powrotem. Potem miałem awersję i już tylko 

w zaciszu mogę. 
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Jednak to nie eskapiści, nie tłok, a nawet nie babula mi sen z powiek spędzają. Otóż 

żebyście dobrze pojęli grozę sytuacji, muszę trochę o geografii, ale niewiele, niezbyt 

skomplikowanie, więc bez paniki. Przebrniecie. Otóż nasze miasto, szklane u podstaw  

i rantu, położne jest na równinie laminowanej, co starsi jeszcze nazywają  

z przyzwyczajenia wiórowymi polami. Nie wiem czemu i co to ma do siebie, ale chyba 

remont był jakiś i stąd ta dwojakość. Tak czy owak płaska to przestrzeń i ogromna, tak że 

horyzont zawsze z niebem się zlewa idealnie równą krechą, jakby kto markerem 

pociągnął. A przynajmniej tak było do niedawna, bo już teraz nie. Teraz to obok stoi 

moloch, metropolia jak nasza, choć inna. No, jak nasza, bo też ze szkła ją zbudowali, ale  

w środku inaczej urządzona i coś niepokojącego się tam dzieje. Aberracje niestworzone  

i aż dreszcz przechodzi. 

Problem jest taki, że to pieruńsko daleko. A jak się przemieszczasz z prędkością 

dziewięciu centymetrów na godzinę, mnożąc się trzy razy po drodze, to nie masz już za 

bardzo chęci na zwiedzanie. A i oglądać ciężko, ponieważ optyka u nas bardziej na słowo 

honoru powstaje, bo nikomu nie potrzebna. Ale jak to „dlaczego”? Czy w gwiazdy nie 

patrzymy? No nie patrzymy, bo i po co? Jedna jest u nas, płaska i ciepła, dzień/noc się pali 

i grzeje przyjemnie. Wystarczy. A jak ktoś nawet głowę zadrze, to zaraz mu wlezą i wizję 

zasłonią, bo taki tłok u nas. 

Ale na oglądanie tych obcych się nawet komitet zebrał i kawał szyby przeczyścili, 

młodych, pewnie tych eskapistycznych, co się wzwyż mnożą, po rancie, do centrum 

przegonili, ale tyle tylko się udało, że warstwa obserwacyjna cienka jak drzazga przy 

szybie powstała. Wszyscy przyklejeni, jeden na drugim i patrzą. Raz się tam dopchnąłem, 

to wiem co mówię, chociaż mnie zaraz z ekscytacji spączkowało i Wojtuś mi miejsce zajął. 

Urwis mały. 

Wschodnia Szalka, bo tak to ich miasto nazwaliśmy, mniej jest zaludniona. 

Niewielkie tam przestrzenie zajęte, tak że przez szybę wszystko widać jak na dłoni.  

A cuda się okropne wyprawiają. No bo jak u nas na barkach nosisz ze trzy pokolenia  

i czwarte w drodze, to tam każdy jeden osobno, ledwo dycha, jakiś zwinięty i leniwy. 

Kolor też mają dziwny i zachowanie nietypowe, a o kulturze to ho-ho, różne rzeczy można 

powiedzieć, a żadnej pozytywnej. Oczywiście, że tego wszystkiego nie dojrzałem zza 

szybki, ale z różnymi rozmawiam, to wiem. Nie oszukują mnie przecież, bo sami też się 

dowiedzieli od innych, więc prawdę powtarzają. Ktoś musiał przecież widzieć, powiedział 

wszystkim i już. 
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Babeczka mówi, że oni wcale nie tacy dziwni. Że u nas też kiedyś podobnie było, 

aleśmy ewoluowali do ścisku i piętrowania, i teraz sobie innego życia nie wyobrażamy, 

my młodzi. Tak dodaje, ale przecież młodzi to ci od rantów i migracji. Babula już swoje 

przeżyła, to jej się ma prawo mieszać, ale ja przedstawię jak jest, bez koloryzowania. 

Ci ze wschodu dziwne rzeczy jedzą. U nas nikt by nie pomyślał nawet, żeby glony 

czy surowiznę z wody do gęby wsadzać, a tamci zajadają jak najlepsze frykasy. Mnożą się 

wolniej, ale jak tu się mnożyć, jak ci takie żarcie serwują? Kiedy widzą jeden drugiego, to 

nie włażą na siebie, a wici zbierają, żeby się nie poplątały i w swoje strony suną. Ogólnie 

każdy sobie i tyle tafli pustej, że aż się przykro robi. Takie to indywidua. 

Jak żeśmy ogarnęli, że tam miejsca tyle, a u nas tłok większy niż w puszce, to się 

zaraz kilka filozofii pokojowych objawiło i tak pierwsza głosiła, że jak wolne, to niczyje,  

a jak niczyje, to może być nasze. Logika żelazna, argumenty jak filary ziemi, no nie ma co 

dyskutować. Jednak zaraz ktoś inny pomysł rzucił, a i tego ciężko obalić było, bo rzecz 

głosił następującą: przyjaciele nasi wschodni słabo żyją i biednie, zasymilować ich trzeba 

i komfort im poprawić piętrowaniem. Idea górnolotna, empatyczna i filantropijna. Nic 

dodać, nic ująć. I jak się zdawało, żeśmy sobie już moralitety poukładali wierszem szyte, 

to się wtedy i inny odłam pojawił, a pewien jestem, że eskapiści w nim witki mieszali. 

Ale zaraz, zaraz, bo mnie posądzicie o hipokryzję społeczną, a wręcz przeciwnie 

jest przecież. To nie tak, że nam źle w ciasnocie i miejsca szukamy, ale szukamy, bo się już 

dzielić nie ma gdzie. Takeśmy w górę poszli, że ci z dołu od ciężaru się spłaszczyli, a rada 

endemiczna ich za nowy gatunek uznała. I nie byłoby z tym problemu, żeby oni tam na 

szybce grzecznie siedzieli, zamiast wyłazić na wierzch. Ale wciskać się w górne rejony 

zaczęli, toteż młodzi, krągli jeszcze, prędzej się musieli za pączkowanie wziąć, żeby 

tamtych ponownie zagrzebać. I kolejne poziomy przybyły, a społecznie to już nie kasty,  

a warstwy prawdziwe jak w torcie. Sam się trochę na boku odcisnąłem, a głęboko 

przecież nie siedzę. 

W każdym razie koncept ten ostatni jakiś bardziej skomplikowany był, bo chyba  

z planem działania od razu podany, toteż streszczę założenia, zamiast slogan wywieszać. 

Otóż powiedziano, biorąc przykład z płaszczaków pączkujących pod spodem kolonii, że 

forma zmienną jest i za bardzo nie należy się do niej przywiązywać, a raczej przystosować 

wygląd do tego, co się aktualnie zamierza zrobić. Ja to rozumiem takowo, że jak gdzieś 

sunę, to ergonomicznej, żebym się toczył, a jak się toczę, to chyba mógłbym przestać, bo 

zbędny ruch generuję i ciepło. I wtedy dopiero formę mam dobrą, bo jakąkolwiek. 
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Moja genialna myśl okazała się nieco chybiona, bo to chodziło o jakieś mutacje  

w pączkowaniu z tymi wschodnimi, ale wyższa to już nauka, a ja przecież dalej o filozofii 

i planie eskapistycznym. Ten wszak zakładał dalej, żeby rozmnożyć jeszcze kilka 

poziomów, ale nie w centrum i nie równomiernie nawet, a przy rancie szklanego muru, 

co by najmłodsi powypadali za burtę. Zaraz się protesty rozpoczęły, ale nie dlatego, że 

ktoś tam gdzieś pospada, ale dlatego, że ci na dole jeszcze bardziej się spłaszczą  

i w dwuwymiar przejść mogą, co by narodziło pytanie, czy się pączkować będą w bok czy 

w górę. Szczęśliwie górniacy mnożyć się zaczęli, zanim obawy z dołu na wierzch wyszły, 

więc czym wyżej protest docierał, tym dalej warstwa społeczna uciekała. I tak aż do rantu. 

Potem tu już wszystko jedno było, bo się masa nie zamieniała, ponieważ wszystko nowe 

za granicę szło i od tamtej strony się pączkowali, znów w warstwach. Okazało się, że ci  

z dołu, jeszcze z naszego szklanego miasta, zdrowo przesadzili, bo dalej zostali w trzech 

wymiarach, choć do pomiaru wysokości musiano nowe urządzenia stworzyć, tak skarleli. 

Kiedy się eskapiści wysypali z szalki, bo że to byli zawoalowani eskapiści, to już 

się każdy wtedy domyślił, i stertę z obu stron zrównała biomasa, rozpoczęto exodus 

kompletny poprzez laminowaną równinę. Najdłuższy był to chyba etap tego dziwacznego 

przedsięwzięcia, bo prędzej się w sumie pączkuje niż sunie, ale logistyka towarowa zbyt 

skomplikowanym okazała się procesem, by żywność prowadzić przez tyle centymetrów. 

Z równiny już ponoć widać było zarys lepiej i różnice nie tylko w strukturze społecznej, 

ale i jednostki dało się ujrzeć. Jakbym miał jednym słowem tych wschodnich określić to 

„totalna”, ale bardziej zrozumiale by dwoma wyszło, więc dodam, że „egzotyka”. 

Mimo planu genialnego i chęci do mutacji tych naszych, na miejscu pochód 

wyhamował, bo się bariera szklanego muru okazała nie do przebicia. Dostaw żywności 

nie zapewniono, a niewielka grupka bilionowa odcięta od reszty płaskim laminatem 

musiała w stagnację popaść, żeby nie wyschnąć i zniszczeć. Myśmy żałobę ogłosili na trzy 

sekundy po tej nieszczęsnej ekspedycji (dłużej się nie dało, bo się płaszczaki mnożyć 

zaczęły), a tamci wschodni jak gdyby nigdy nic dalej swoją smutną egzystencję wiedli. 

Zmiana przyszła nagle, bo się nasze i ich miasto z laminatu całe odrywa  

i w powietrze unosi ku świetlistej gwieździe, co nam przez tyle godzin ciepło dawała. 

Potem gdzieś na lewo i przyjemne temperatura wzrasta. Mnożymy się na potęgę i widzę, 

że babunia prym znowu wiedzie, ale każdy z potomków wgnieciony i krzywy jakiś, a zaraz 

potem już za ciepło na cokolwiek jest. 

W oddali biel mi majaczy i znikam powoli. 
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Głos wielokomórkowca dudni mi jeszcze w rybosomach: 

– Na niedzielę tę szalkę tylko zostawiłem, a zobacz jak się pomnożyły. Aż do tych 

japońskich bakterii dolazły. 

– Za dużo pożywki dałeś. Szkoda, że się zmieszały. Znów będziesz czekać dwa 

tygodnie na dostawę świeżej kolonii. 

 

 

 

 

 

 

 


