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Ja jestem Achilles i!Hektor,
Antoniusz i!Oktawian,

Napoleon i!Nelson,
Chrystus i!Omen.

I!pami"tam wszystko!
Czy mo#e by$ co% straszniejszego?
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Malia, Kreta, rok 1692 p.n.e.

 – Znaj chwil! stosown", a#od m$odo%ci obieraj m"dro%& za 
towarzyszk! 'ycia, ze wszystkich dóbr ona najpewniejsza#– 
powtórzy$ spokojnie Tacjades, obserwuj"c ch$opca.

Niesforny dziesi!ciolatek wci"' ciska$ kamienie w#mo  rze, 
udaj"c, 'e#nie s$yszy. Rozczochrane, ciemne w$osy wpada$y 
mu do oczu, ale zdawa$ si! nie zwraca& na to uwagi. Opad$ na 
kolana i#rozpocz"$ gwa$towne poszukiwania odpowiedniego 
od$amka skalnego do kolejnej próby. Kamie( mia$ si! odbi& 
od powierzchni wody co najmniej trzy razy.

 – To nudne, Tacjadesie#– j!kn"$ wreszcie dzieciak, wyczu-
waj"c, 'e#tym razem nie ucieknie od rozmowy.

 – Dlaczego tak uwa'asz?
 – Nie wiem. Po prostu nudne. Po co mam si! tego uczy&?
 – To nie lekcja, Hezonie, jestem twoim ojcem, nie nauczy-

cielem.#– Tacjades postanowi$ jeszcze troch! by& wyrozumia-
$y.#– Nie mo'esz bez przerwy po%wi!ca& czasu na agony* 
z#synami Filandra i#zawody w#ciskanie kamieniami w#morze. 
Przynajmniej kilka chwil dziennie po%wi!& w$asnemu umy-
s$owi, nie jeste% fellachem ani zeugit".

 * Agony – staro!ytne greckie zapasy.
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 – Od tego s" lekcje, Astarte, a...#– ch$opak przerwa$ w#pó$ 
zdania, rozumiej"c, 'e#si! zagalopowa$. Zerkn"$ ostro'nie 
w#stron! ojca, ale on patrzy$ na niego wci"' spokojnie i#cierp-
liwie, lekko tylko marszcz"c brwi. 

 – Przepraszam#– dopowiedzia$ cicho. Wsta$ z#kolan i#czeka$ 
na reakcj! Tacjadesa.

Ojciec wci"' jednak milcza$, przygl"daj"c si! rozbieganym, 
ciemnym oczom dzieciaka.

 – Znowu Hollas straszy$ ci! piratami?#– spyta$ wreszcie 
z#trosk" w#g$osie.

 – Kiedy dorosn!, b!d! pot!'ny jak Amenemhat*#– odpar$ 
dumnie Hezon, jednak nie zdo$a$ ukry& przed ojcem l!ku, który 
jak na z$o%& teraz wyra)niej da$o si! wyczu& w#g$osie ch$opca.

 – Jeste%my Eteokrete(czykami, a#nie Egipcjanami. Wy-
starczy, 'e#b!dziesz m!'ny jak Filander. I#nie kpij wi!cej przy 
mnie z#Astertusa, to nauczyciel.

 – Lecz nudny, Tacjadesie. Wszyscy nazywaj" go Astarte**.
 – Brawo, obra'aj" nie tylko nauczyciela, ale i#cudzych bo-

gów. Bierz z#nich przyk$ad! Jak Astoreth przyjdzie kiedy% 
do ciebie we#%nie i#poprosi o#rozliczenie, zobaczymy, jaki 
b!dziesz bohaterski.

Hezon wyra)nie si! wystraszy$. Patrzy$ szeroko otwarty-
mi oczami na ojca, czekaj"c na jakie% wyja%nienie. Tacjades 
podszed$ do niego szybko i#mocno przytuli$.

 – *artowa$em, maluchu.#– U%miechn"$ si! dobrodusznie.#– 
Ale nie wyzbywaj si! szacunku do 'adnego cz$owieka, je%li 
nie jeste% absolutnie pewien, 'e#racja jest po twojej stronie.

 – A#kiedy mog! by& tego pewien?
 – Jak doro%niesz, by& mo'e twój umys$ pozwoli ci dostrze-

ga& ró'nice mi!dzy lud)mi. A#je%li jeszcze raz Hollas b!dzie 

 * Amenemhat III – w"adca Egiptu od 1853 p.n.e., XII dynastia.
 ** Astarte (Astoreth) – bogini ksi#!yca, niebios, wojny i$mi"o%ci, czczona 

przez Fenicjan, Asyryjczyków i$Babilo&czyków.



9

papla& o#piratach, powiedz mu, 'e#poprosz! kap$ana, aby 
nas$a$ na niego Molocha*. Nie 'artuj!! To nie s" tematy do 
rozmów m$odzie(ców.

 – Moloch to te' nie nasz bóg#– j!kn"$ nie%mia$o dzieciak.
 – Wiem, ale dla celów wychowawczych mo'emy go sobie 

po'yczy& zza morza!
Przez chwil! nic nie mówili. Szum morza jakby przycich$ 

i#wyra)niej s$ycha& by$o ze wzgórza pomruk pot!'nego pa$acu, 
widocznego st"d jak na d$oni. Dziesi"tki postaci krz"taj"-
cych si! mi!dzy wszechobecnymi czerwonymi kolumnami 
na wszystkich kondygnacjach niczym w#labiryncie Dedala 
gotowa$y si! do wieczornych zaj!&: narad, mod$ów, spotka( 
lub pracy przy pitosach, w#ogromnych kuchniach czy przy 
remoncie skrzyd$a wschodniego, który trwa$ ju' od wiosny. 
Cho& z#tego miejsca do pierwszych polythyr** trzeba by$o i%& 
co najmniej trzy stadiony, ta niezwyk$a, monumentalna, asy-
metryczna kompozycja z#najprzeró'niejszej wielko%ci bloków, 
sze%cianów i#prostok"tów sk$adaj"cych si! na apartamenty, 
megarony, perystyle, $a)nie czy baseny nawet o#tej porze dnia, 
kiedy s$o(ce mia$o si! ku zachodowi#– pyszni$a si! szcze-
gó$ami, kolorytem i#fantazj" zrodzon" niegdy% w#umys$ach 
wielkich in'ynierów z#Malii. Pot!'na bry$a pa$acu by& mo'e 
nie by$a a' tak ogromna jak w#Knossos, a#ca$o%& tak bogata 
jak w#Fajstos, ale musia$a nowych przybyszów przygniata& 
ju' samym swoim wygl"dem niczym u%piony cyklop zastyg$y 
w#ska$ach.

Tacjades dostrzeg$ drobn" posta& biegn"c" w#ich stron!. Po 
chwili rozpozna$ Tiksa#– jednego z#ch$opców roznosz"cych 
drobne wiadomo%ci w%ród prytanów*** i#ich rodzin.

 * Moloch – bóstwo czczone przez Asyryjczyków, Fenicjan i$Kartagi&czyków; 
sk"adano mu ofiary z$ludzi, czasem nawet z$niemowl't.

 ** Polythyry – %ciany przebite otworami, charakterystyczne dla staro!ytnych 
krete&skich pa"aców.

 *** Prytanowie – cz"onkowie wielkiej rady sprawuj'cej w"adz# nad miastem.
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 – Panie!#– krzycza$ z#daleka.#– Straszne wie%ci! Straszne 
wie%ci! Panie!

 – Spokojnie, ch$opcze#– rzek$ Tacjades, gdy pos$aniec 
w#ko(cu go dopad$. Wiedzia$, 'e#dzieciak cz!sto zbyt aktorsko 
przekazuje rozprowadzane wiadomo%ci.#– Mów po ludzku.

 – Czcigodny Filander kaza$ natychmiast ci! znale)&, panie. 
Zaraz narada u#króla!

 – A#co w#tym takiego strasznego?
Tiks przez chwil! znieruchomia$, jakby oblicza$ co% w#swojej 

rozgrzanej $epetynie.
 – Tak dok$adnie to nie wiem#– przyzna$ ze wstydem.#– 

Ale#wiem, 'e#co% si! sta$o. W#pa$acu wielki niepokój i#po%piech.
Tacjades przez moment si! zastanawia$. Poprawi$ na ramio-

nach swoj" szat! przypominaj"c" nieco m!ski pe plos i#roztar$ 
d$onie, jak to zwykle czyni$, gdy chwila wymaga$a rozwa'nej 
decyzji. Jego szczup$a sylwetka, mimo m$odego jeszcze wie-
ku, mia$a w#sobie naturaln" dostojno%&. Zaczyna$ $ysie&, ale 
nie robi$ z#tego problemu. Ciemne, lekko przymru'one oczy 
nigdy nie gubi$y wrodzonego spokoju, cho& tym razem tli$a 
si! w#nich zapowied) ostrzegawczej my%li, 'e#mo'e jednak 
dzisiaj Tiks niewiele mija si! z#prawd".

 – Hezonie, wracaj do matki#– rzuci$ w#stron! syna cicho, 
ale na tyle zdecydowanie, aby tamtemu szybko wyparowa$y 
z#g$owy jakiekolwiek buntownicze pomys $y.#– I#w$ó' co% na 
siebie, nie biegaj tak nago, robi si! zimno.

Ch$opcy pomkn!li szybko w#stron! pa$acu, ale Tacjades 
zosta$ jeszcze przez chwil! nad brzegiem morza. Wbi$ wzrok 
daleko w#horyzont, zaciskaj"c mimowolnie d$onie.

 – O#Demeter, chro( nas!#– wyszepta$.#– Oby to nie by$o 
to, co my%l!.
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***

 – To $otry, penisy*, raby** gówniane!#– cedzi$ przez z!by 
Filander, pot!'ny, wysoki, imponuj"co umi!%niony blondyn 
id"cy obok przyjaciela d$ugim korytarzem wzd$u' dziedzi(ca 
oddzielonego od nich portykiem. +wie'o odmalowane na 
ciemnoczerwono kolumny pachnia$y jeszcze farb".

 – Ciszej!#– skarci$ go Tacjades.#– Nie wzbudzaj paniki. Kto 
jeszcze o#tym wie?

 – Nie mam poj!cia, pos$owie s" u#króla. Jutro b!dziemy 
chyba jechali do Knossos.

 – A#tamci ju' wiedz"?
 – Pos$owie mówi", 'e#tak.
Zaniepokojony Tacjades pokr!ci$ g$ow".
 – Ale Fajstos?! Rozumiem, 'e#napadali na niewielkie mie-

%ciny, lecz porwa& si! na taki pa$ac...
 – Coraz bardziej s" rozzuchwaleni, chc" prawdziwych 

bogactw, rosn" w#si$!. Niechby ich Megera potopi$a w#wirach!#– 
pomstowa$ Filander.#– Od lat mówi!, 'e#powinni%my mie& 
oddzia$y z#prawdziwego zdarzenia, jak Egipcjanie, a#nie t! 
band! %piewaków i#tupaczy, którzy udaj" Hyksosów***.

Tacjades zatrzyma$ si! na chwil!, gniewnie spogl"daj"c 
na przyjaciela.

 – Pami!tasz jak"% wojn! na wyspie?
 – No i#co z#tego?
 – Mój ojciec, dziad i#przodkowie, których znam, te' nie 

pami!taj"! To nie Cyrenajka czy Argolida! My nie znamy 
wojen! Nie umiemy ich prowadzi&! Nie ma kto nas uczy&! 

 * Penisy – tu: pogardliwie i$wulgarnie o$wrogach.
 ** Rab – staro!ytny niewolnik.
 *** Hyksosi – gr. forma egipskiego okre%lenia semickich przywódców 

szczepowych pochodz'cych z$Azji, którzy uzale!nili od siebie 
w$XVII$w.$p.n.e. ca"y Egipt.
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Naczyta$e% si! i#napatrzy$e% na Egipcjan, i#pr!'ysz mi!%nie, 
a#jak chcesz to zrobi&?!

 – Byli%my tyle razy w#Egipcie#– upiera$ si! Filander.
 – Ale po to, by handlowa&! Wiesz, co b!dzie, jak si! dowiedz", 

'e#chcemy si! zbroi&?!
 – Jeste%my zagro'eni!
 – To tylko piraci!#– przerwa$ mu zdecydowanie Tacjades.#– 

Zapu%cili si! za daleko i#dostan" nauczk!, na to mamy si$!. 
Fajstos jest kiepsko ufortyfikowane i#pewnie dlatego tam 
uderzyli, ale pami!taj: to tylko bandy by$ych rabów.

 – I#by$ych 'o$nierzy#– dopowiedzia$ Filander.
 – Wiesz co% o#stratach?
 – Odparli ich, jednak podobno nie jest dobrze. To dla nich 

wielki szok.
 – Jak to po napadzie. Ilu ludzi zgin!$o?
 – Nie wiem.
 – A#maj"tek?
 – Nie wiem.
Tacjades machn"$ r!k".
 – To przesta( histeryzowa&, bo ci! ch$opcy us$ysz"! Mój 

syn ju' chodzi ca$y rozdygotany, bo Hollas zachowuje si! 
jak ty. Pójdziemy zaraz na rad! i#opanujemy sytuacj!. Kiedy 
mamy by& u#króla?

 – Przy%l" po nas.
 – Dobrze, id! na razie do siebie, mo'e zd"'! si! jeszcze umy&.
Tacjades dotkn"$ r!k" czo$a i#opar$ si! o#%cian!.
 – Co ci jest?#– spyta$ Filander, widz"c jego wykrzywion" 

twarz.
 – G$owa mnie rozbola$a, pewnie od tego twojego biado-

lenia#– odpar$, jakby bagatelizowa$ spraw!, ale po chwili a' 
sykn"$ z#bólu i#zacisn"$ mocno oczy.

 – Lepiej po%l! po lekarza, 'eby% u#króla by$ w#formie.
 – Je%li móg$by%... mo'e rzeczywi%cie. Pójd! si! na chwil! 

po$o'y&.
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 – Lostis czy Alaraster?
 – Obu nie lubi!. Przy%lij kogokolwiek.#– Tacjades machn"$ 

r!k" i#poszed$ wolno w#stron! swojego apartamentu.

Hezon bieg$ dziedzi(cem najszybciej, jak tylko potrafi$, by 
wreszcie dopa%& drzwi, a#nast!pnie wspi"& si! na schody. 
Tam spodziewa$ si! zasta& Filandra, który, cho& wci"' za-
aferowany wie%ciami z#Fajstos, nie móg$ si! oprze&, aby nie 
poklepa& po po%ladkach dwóch nagich s$u'ek przemykaj"cych 
korytarzem. Hezon, nie zwa'aj"c na wymian! u%miechów 
mi!dzy nim a#dziewcz!tami, dopad$ do olbrzyma i#mocno 
poci"gn"$ go za tunik!.

 – Uwa'aj, Hezonie!# – Filander si! u%miechn"$.# – Pod-
rzesz mi ubranie, a#nie mam cia$a takiego jak te syreny!#– 
Widz"c jednak przera'enie w# oczach ch$opca, szybko spo-
wa'nia$.#– Co znowu?!#– spyta$ z#niepokojem.

 – Mój ojciec!
 – Jest u#siebie#– odpar$ Filander.
 – Wiem! Ale co% si! sta$o... Dopad$y go duchy z#Hadesu! 

Wydzieraj" mu serce! Ratuj go!
 – Przy$ó' sobie co% zimnego do czo$a, g$uptasie, ponosi 

ci!.
 – B$agam, Filandrze, biegnij ze mn" do niego!
 – Nie 'artuj ze mnie, Hezonie.#– Olbrzym pokiwa$ gro)-

nie palcem.#– Ja te' w#dzieci(stwie czyta$em bajki cyrenaj-
skie, ale nie robi$em o#to tyle ha$asu!

,zy w#oczach dzieciaka wyda$y mu si! jednak autentyczne.
 – Zaraz jest narada u#króla, ale... no, dobrze, tylko szybko. 

Je%li to 'art, powiesz! ci! do góry nogami na drzewie przy 
dziedzi(cu!#– mrukn"$ ostrzegawczo.

Gdy dobiegli do $o'a, Tacjades by$ przytomny. Mia$ spoco-
ne czo$o, szeroko otwarte, nieobecne oczy, rozszerzone )re-
nice, a#cia$em dziwnie regularnie wstrz"sa$y dreszcze, jakby 
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by$ rzeczywi%cie powa'nie chory. Przera'ony lekarz sta$ 
przy nim, nie%mia$o spogl"daj"c co pewien czas na gniewne 
oblicze Filandra.

 – Wiem, 'e#nie lubisz lekarzy, ale to ju' przesada#– wy-
szepta$ przyjacielowi prosto do ucha olbrzym.# – Co ci si! 
sta$o, stary brachu?

Tacjades jakby nie us$ysza$ tych s$ów. Patrzy$ spokojnie, 
cho& t!po w#sufit, nie reaguj"c.

 – Powiedz co%, podst!pny Sylenie*, bo naprawd! zacznie-
my si! ba&. Trzeba i%& do króla#– j!kn"$ Filander.

Chory zerwa$ si! nagle i# mocno z$apa$ szat! przyjaciela 
tak, 'e#nawet on mia$ k$opot z#nabraniem tchu.

 – Dalekie krainy!# – krzykn"$ Tacjades prosto w# jego 
twarz.#– Nieznani ludzie, nieznani bogowie i#wojny! Jestem 
tam,  Filandrze! Jestem tam teraz! Zabierz mnie z#tego Hade-
su, bo umarli id" po mnie!

 – Ci"gle to krzyczy#– wyj"ka$ lekarz z#trwog".
 – Powinno si! tu zabroni& czytania wierszy Cyrenajczy-

ków; powa'ni prytanowie ju' nawet choruj" w# poetyckim 
stylu.# – Filander próbowa$ si! u%miechn"&, ale po chwili 
spochmurnia$, zni'y$ g$os i#nachyli$ si! nad przyjacielem.#– 
Nie wyg$upiaj si!, stary brachu, nie jest tak )le, nie wiedzia-
$em, 'e#ci piraci zrobi" na tobie a' takie wra'enie.

Tacjades z$apa$ kilka g$!bszych oddechów i#zacz"$ mówi&, 
ale ju' znacznie ciszej.

 – Ja nie 'artuj!# – szepta$ przera'ony.# – Widz! dalekie 
przestrzenie, tak jak ciebie tutaj. Widz! strach, jaki trudno 
wyobrazi& sobie %miertelnikowi. Co% wci"ga mnie niczym 
wir morski i#wiem, 'e#ju' nie pu%ci, a#ty nie jeste% w#stanie 
tego zobaczy&. To przecie' nie jest %mier&!

Filander mocno przygarn"$ do siebie Tacjadesa.

 * Sylen – bo!ek p"yn'cej wody, który nauczy" Dionizosa pi( wino. Cz#sto 
upija" si#, aby filozofowa(.



 – Po prostu nagle si! rozchorowa$e%, mo'e co% ci zaszko-
dzi$o, mo'e naw"cha$e% si! tych dziwnych ro%lin z#wybrze'a, 
mo'e ch$odny wiatr od morza przyniós$ z#tymi rabami jakie% 
%wi(stwo, ale to z#pewno%ci" nie %mier&#– uspokoi$ go, sam 
dr'"c coraz bardziej.

 – Wiem, 'e#to nie %mier&#– odpar$ chory prawie normalnym 
tonem.#– Ale l!k rozdziera mnie na strz!py, bo czuj!, 'e#to 
co% znacznie gorszego.



16

 
 

Okolice Jelling, kraj Danów, rok 987

Konie Devirka i#Desgeara gna$y przez las tak szybko, 'e#nie 
sposób by$o zatrzyma& spojrzenia cho& na chwil! na jakim-
kolwiek drzewie czy zwierzynie, z#rzadka umykaj"cej z#drogi 
przed je)d)cami. Zacz!$o %wita& ju' jaki% czas temu, jednak 
mimo 'e#pó$ nocy jechali, nadal nie zwalniali tempa, mkn"c 
wci"' na po$udnie.

Devirk#– m$odszy o#kilka lat od Desgeara i#jakby drobniejszy, 
twarz mia$ delikatniejsz" i#mniej surow", ale w$osy d$u'sze, 
jasne jak zbo'e, niezwi"zane niczym. O#pó$ konia z#przodu je-
cha$ Desgear, ubrany stosowniej do podró'y#– w#ciep$e spodnie 
w"skie na $ydkach i#szerokie, g!sto plisowane od kolan w#gór!, 
koszul! we$nian" i#wygodny kaftan ze skóry. W$osy splecione 
w#regularne warkocze nie przeszkadza$y mu w#szybkiej je)dzie, 
cho& gdyby kto% teraz zajrza$ mu w#rozpalone oczy i#dostrzeg$ 
zaci%ni!te usta#– z#pewno%ci" nie uciek$by od trwogi i#widok 
ten musia$by zapami!ta& na d$ugo.

Devirk wygl"da$ nie tylko na spokojniejszego, ale nawet 
pozbawionego jakichkolwiek emocji. Jecha$ za starszym bra-
tem jakby w#pó$%nie, t!po wpatrzony w#k$"b jego konia, nie 
mówi"c nic i#nie narzekaj"c na zimno, cho& mia$ na sobie 
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tylko d$ug" koszul! i#lekkie spodnie. Na szcz!%cie heyannir* 
$agodny by$ tego lata i#ch$ód nie dokucza$ dotkliwie, cho& w$a-
%nie o#zdrowie brata teraz, kiedy zgubili ju' pogo(, Desgear 
martwi$ si! najbardziej. Z#przodu po prawej stronie b$ysn!$o 
mi!dzy drzewami jezioro i#starszy brat postanowi$ zwolni&.

 – Widz! jakie% domostwo!#– krzykn"$ do ty$u, ale Devirk 
nie zareagowa$. Jecha$ wci"' za Desgearem, jakby oboj!tne 
mu by$o, dok"d go zaprowadzi.

Chata wygl"da$a na ryback", mocno nadgryzion" z!bem 
czasu, zaniedban" i#chyba opuszczon", wi!c skr!cili w# jej 
stron!, ale jad"c ju' ostro'niej. Zanim jednak zatrzymali konie, 
z#ciemnego wn!trza wy$oni$ si! siwy starzec bez broni i#– jak 
szybko dostrzeg$ Desgear#– tak'e bez oznak strachu na twarzy, 
czym na pierwszy rzut oka zyska$ sobie jego sympati!. Strój 
starca wyda$ si! obu braciom do%& dziwny, niepraktyczny 
i#nazbyt kolorowy: pe$en ozdób, p!telek i#osobliwych sznurków. 
Wszystko to by$o dziwaczne, bo nijak taka posta& nie pasowa$a 
do rozwalaj"cej si! cha$upy. Staro%& raczej nie nadwer!'y$a 
jeszcze jego t!'yzny i#– jak wynika$o z#wyrazu twarzy#– tak'e 
nie zarazi$a umys$u. Tylko siwe w$osy i#poorane bruzdami 
czo$o wskazywa$y na podesz$y wiek.

 – Jestem Desgear, syn Denavala, karl**, a#to mój brat De-
virk#– przywita$ si! uprzejmie starszy z#je)d)ców, ca$y czas 
uwa'nie obserwuj"c starca. Na wszelki wypadek.

Ten uk$oni$ si!, ale cho& odpowiedzia$ wolno i#stara$ si! 
mówi& jak najwyra)niej, Desgear nie zrozumia$ ani jednego 
s$owa. No, mo'e tylko heil!, co pewnie mia$o oznacza& powi-
tanie. Chwil! niezr!cznej ciszy przerwa$ spokojny, zm!czony 
g$os Devirka.

 * Heyannir – nazwa jednego z$miesi#cy staronordyckich, wed"ug zwyczajów 
wikingów „czas zbierania siana”.

 ** Karl – w$spo"ecze&stwie Normanów wolny cz"owiek.
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 – Mówi j!zykiem Ludolfingów*, jest z#kraju Ottonów.
 – A#sk"d ty to mo'esz wiedzie&?!#– zbeszta$ go Desgear.
Devirk ponownie nie zwróci$ uwagi na jego s$owa, tylko#– 

bez najmniejszego zreszt" problemu#– wypowiedzia$ kilka 
niezrozumia$ych dla starszego brata zda(, na które z#kolei 
starzec zareagowa$ z#ogromnym entuzjazmem, rewan'uj"c 
si! kolejnym zbiorem sycz"cych, szeleszcz"cych i#be$kotli-
wych#– jakby szczeka$ pies#– g$osek.

 – Mówi, 'e#jest podró'nikiem i#kronikarzem#– wyja%ni$ De-
virk.#– Przyby$ tu z#synem, który poszed$ chyba co% upolowa&. 
Bardzo jest rad, 'e#nas spotka$ i#'e#rozumiemy jego mow!.

 – Widz!#– warkn"$ rozdra'niony Desgear.#– Japa mu si! 
cieszy, jakby wygra$ worek z$ota w#nefatavl**.

Zeskoczy$ z#konia, u%miechaj"c si! mo'liwie najszczerzej 
do starca, ale szybko spowa'nia$, kiedy podszed$ do wci"' 
tkwi"cego na koniu brata.

 – Sk"d znasz jego j!zyk?!#– sykn"$ z#wyra)nym niepokojem.
 – Nie wiem#– odpar$ oboj!tnie Devirk.#– Zostajemy tu?
 – Na wszystkich Azów i#Wanów, co si! z#tob" dzieje, bracie?!
 – Zostajemy tu? On nas zaprasza.
Desgear zacisn"$ mocniej usta z#bezsilno%ci.
 – Powiedz mu, 'e#zostajemy, je%li pozwoli#– rzek$ z#irytacj".
Devirk szepn"$ do starca kilka s$ów, a#po otrzymanej od-

powiedzi zgramoli$ si! z#konia i#niemal natychmiast upad$ 
na ziemi!.

 – Mój brat jest chory!#– rzuci$ Desgear do Niemca, ale tego 
nikt nie musia$ t$umaczy&. Tamten szybko podszed$ do nich, 
aby pomóc przenie%& m$odego do chaty.

W#%rodku po$o'yli go na starym, drewnianym wyrze i#do-
piero teraz Desgear mia$ czas, aby si! rozejrze&.

 * J#zyk Ludolfingów – tu: j#zyk niemiecki, od nazwy dynastii saskiej, z$której 
pochodzili cesarze niemieccy, mi#dzy innymi Otton I, II i$III.

 ** Nefatavl – popularna w%ród wikingów gra planszowa.
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 – Co za brudas z#tego Ottina, ten chlew nie nadaje si! nawet 
dla zwierz"t#– j!kn"$, przykrywaj"c brata swoim kaftanem.

 – To nie jest jego dom, przyjecha$ tu wczoraj i#dzisiaj wy-
je'd'a#– odpar$ Devirk, otwieraj"c zamkni!te przez d$u'szy 
czas oczy.#– Nie wie, czyj to dom.

 – Odpoczywaj.
 – Widz!, 'e#trudny czas obudzi$ w#tobie starych bogów.
 – Nie trzeba ich zapomina&, nawet wyznaj"c Christa. Szcze-

gólnie teraz.
Starzec, widz"c, 'e#bracia chc" porozmawia&, wyszed$ 

z#chaty. Chwil! pó)niej wikingowie znów us$yszeli to dziw-
ne szwargotanie, którym przywita$ ich „gospodarz”, po czym 
jaka% wielka g$owa z#nienaturalnie krótkimi w$osami zajrza$a 
do chaty, aby si! przywita& i#szczekn!$a oczywi%cie: „Heil!”. 
U%miech zdradzi$ brak kilku kluczowych dla urody z!bów, ale 
wida& syn kronikarza nie mia$ kompleksów. Bracia przerwali 
rozmow!. Na ich oko m$ody Niemiec, w#wieku oko$o trzydzie-
stu lat, wygl"da$ troch! g$upkowato, wi!c tylko uprzejmie mu 
si! odk$onili i#przestali zwraca& na niego uwag!.

 – Nie martw si! tak#– powiedzia$ wreszcie Devirk, widz"c 
wci"' zasmucone oblicze brata.#– I#tak podró' by$a nam 
s"dzona.

 – Podró'?!#– oburzy$ si! Desgear.#– W#%rodku nocy, niemal 
bez niczego, z#sakw" na 'ycie i#jazd! mo'e nawet do vetr*, 
musieli%my ucieka& przed mieczami Tveskæga**, bo tobie 
zachcia$o si! romansowania z#córk" Dagome***? To nazy-
wasz „podró'"”?!

 * Vetr – miesi'c rozpoczynaj'cy w$kalendarzu wikingów zim#.
 ** Tveskæg – Swen Wid"obrody, przywódca buntu przeciwko swojemu ojcu 

Haraldowi Sinoz#bemu – w"adcy Jutlandii, Fionii, Zelandii i$ziem dzisiejszej 
pd. Szwecji, pó)niejszy król Danii, Norwegii i$Anglii.

 *** Dagome – polski ksi'!# Mieszko I, zwany tak na Zachodzie i$w%ród 
Normanów. Jego córka, siostra Boles"awa Chrobrego, Gunhilda (Sygryda) 
wysz"a za Swena Wid"obrodego.
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 – Ona nie jest jego 'on" i#by& mo'e nigdy nie b!dzie#– od-
par$ spokojnie Devirk.

 – I# jeszcze to! Teraz, kiedy zmog$a ci! ta straszna cho-
roba!#– warkn"$ przez z!by Desgear, nie chc"c jednak, aby 
szwargocz"cy przed chat" Niemcy go us$yszeli.

 – Kocham ci!, bracie, ale nie prosi$em, aby% mnie ratowa$.
 – Stul dziób, m$okosie! Mia$em pozwoli&, by roznie%li ci! na 

mieczach? Od tygodnia jeste% pó$przytomny. I#tak wygl"dasz, 
jakby% umiera$.

 – Co chcesz teraz zrobi&?
Desgear nabra$ g$!boko powietrza, aby si! uspokoi&.
 – Chc! dotrze& do Truso*. S$ysza$em, 'e#w#tym mie%cie 

'yj" w#zgodzie i#pokoju S$owianie, Danowie, Fryzowie, a#na-
wet Sasi. Tam mamy szans!. Zapomnimy, kim jeste%my, 
zaczniemy od pocz"tku.

 – Widzia$em, jak zapomnia$e%, kim jeste%.# – Devirk 
u%miechn"$ si! z#trudem.#– Wypapla$e% temu Ottinowi wszyst-
ko ju' w#pierwszym zdaniu.

 – Tutaj to co innego. Jeste%my w#swoim kraju. Zanim si! 
rozniesie, co si! sta$o, otworem stan" przed nami wszystkie 
drzwi.

 – Mo'e jednak pój%& za jarlem**?
 – Jarl jest zgubiony. Tylko na po$udniu b!dziemy bezpieczni. 

Odpoczywaj.
 – Ból g$owy mija, s$abo%& powoli te'.
 – Widzia$em. Z#konia zeskoczy$e% jak Tyr.
 – To chwilowe, wiem, co mówi!.#– Devirk opar$ si! na 

$okciu.#– Nie rozumiesz tego, bracie.
 – Tak! Nie rozumiem!#– Desgear wpi$ gniewny wzrok 

w#m$odego.#– Nie wiem, jakie to czary i#kto ci to zrobi$, a#cho& 

 * Truso – miasto nad jeziorem Dru!no w$okolicach dzisiejszego Elbl'ga.
 ** Jarl – najwy!szy kap"an i$s#dzia, ale tu Devirkowi chodzi o$Haralda 

Sinoz#bego, przeciwko któremu wyst'pi" Swen Wid"obrody.
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znasz mnie, l!kam si!. Przez tyle dni w#$o'u krzycza$e% o#bo-
gach, dalekich krainach, szepta$e% w#niezrozumia$ych j!zykach, 
teraz rozmawiasz jak ze swoim z#tym Ottinem. Powiedz mi 
prawd!! Nie opuszcz! ci!, ale powiedz, co si! dzieje?

 – Sam tego nie pojmuj! i#wierz mi, 'e#'ycie chcia$em so-
bie odebra& jeszcze niedawno, jednak teraz próbuj!...#– G$os 
Devirka wreszcie straci$ oboj!tno%&.#– Od pachol!cych lat 
p$ywam z#tob" po %wiecie i#du'o ju' widzia$em, ale to jest... jak 
wszystko naraz. Jak spojrzenie boga, wi!kszego od Walfadra, 
o#którym Bestli marzy& nie mog$a.

 – Sk"d znasz j!zyk Ludolfingów?!
 – Znam j!zyki ludów Karola i#dawnych cesarzy*. Znam 

krainy tak dalekie, 'e#bracia o#nich nawet nie marzyli. Znam ist-
nie( tysi"ce i#%mierci tysi"ce, bo kto% rozwar$ przede mn" jak"% 
bram! straszn" i#pi!kn", a#pami!& otworzy$a si! na wszystkie 
czasy. Bracie, ja 'yj! tu i#wsz!dzie jednocze%nie, a#jedyne, czego 
nie wiem, to kim naprawd! jestem i#dlaczego jestem.

Devirk opad$ z#powrotem na $ó'ko, aby odpocz"&.
 – No, skromno%ci to ci raczej nie przyby$o#– mrukn"$ 

Desgear. 
W#g$!bi serca by$ przera'ony. Obj"$ d$o(mi g$ow! i#próbo-

wa$ si! uspokoi&. Podszed$ chwiejnym krokiem do wyj%cia, 
aby zaczerpn"& %wie'ego powietrza, stan"$ w#progu i#ci!'ko 
oddycha$, jakby to on bieg$ pó$ nocy zamiast koni. Stary Nie-
miec zbli'y$ si! do niego, gadaj"c po swojemu, jednak wiking 
nie reagowa$. Chcia$ wierzy&, 'e#jego brat chwilowo postrada$ 
zmys$y i#'e#to minie w#podró'y, ale szale(cy nie mówi" j!zy-
kami ludów, których nigdy wcze%niej nie poznali.

Niemcy po'egnali si! oko$o po$udnia. Zrobili to na migi z#Des-
gearem, któremu uda$o si! wymacha& uprzejm" pro%b!, aby 

 * J#zyk dawnych cesarzy – "acina.
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nie budzi& brata, bo jest chory i#przyda mu si! kilkugodzinny 
odpoczynek. Wcze%niej starzec zapisa$ kilka zda( w#swojej 
ksi!dze, po czym wyprowadzi$ z#synem z#ma$ej przybudówki 
w#tylnej cz!%ci cha$upy wóz, na którym umie%ci$ niewielki do-
bytek oraz w$asn" szanown" osob!. Ciekawostk" by$o to, 'e#do 
wozu zaprz"g$ os$a, bo konia mia$ tylko szczerbaty olbrzym. 
Desgear odetchn"$ z#ulg", widz"c, 'e#w!drowcy nie kieruj" 
si! w#stron! Jelling, a#raczej w#kierunku Zelandii. Wiking 
odprowadza$ wzrokiem dwójk! dziwaków, a' znikn!li mi!dzy 
drzewami, a#nast!pnie wróci$ do %rodka, gdzie od kilku ju' 
godzin Devirk spa$ tak mocno, 'e#nie zbudzi$y go nawet ha$asy 
pakowania kolejnych tobo$ków dwumetrowego, pot!'nego jak 
tur, za to wiecznie u%miechni!tego syna kronikarza. Ojciec, 
jak zorientowa$ si! Desgear, kilkakrotnie zwraca$ mu uwag!, 
by robi$ to ciszej, ale szczerbol wyra)nie nic nie móg$ na to 
poradzi&, 'e#urodzi$ si! z#r!kami wyciosanymi z#d!bowin 
najciemniejszego saskiego lasu i#– niestety#– subtelno%ci" 
Polifema*.

Devirk obudzi$ si! dopiero pod wieczór, ale ju' po kilku 
chwilach poczu$ dziwny, nieodparty niepokój. Si$y wyra)nie 
mu wróci$y i#– jak oceni$ po pewnym czasie Desgear#– fizycz-
nie w$a%ciwie przypomina$ m$okosa sprzed kilku tygodni, 
gorzej by$o z#tym, co brat dostrzeg$ w#jego oczach.

 – Na jak d$ugo starczy ci tym razem si$?#– spyta$ na wszelki 
wypadek.

 – Teraz ju' b!dzie tylko lepiej#– odpar$ Devirk, wyra)nie 
czego% nas$uchuj"c.

Podszed$ ostro'nie do wyj%cia, usiad$ przy nim na minut! 
i#da$ znak Desgearowi, aby zamilk$. Oczy m$odego wikinga 

 * Polifem – mit. pot#!ny cyklop wyst#puj'cy m.in. w$Odysei Homera. 
Polifem uwi#zi" w$swojej jaskini Odyseusza i$jego towarzyszy, zamykaj'c 
wej%cie wielkim g"azem, a$nast#pnie po!ar" kilku z$nich. Odyseusz jednak 
zdo"a" upi( go winem, a$kiedy olbrzym zasn'", wypali" mu roz!arzonym 
dr'giem jedyne oko.
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b$yszcza$y w#mroku jak %lepia soko$a szukaj"cego zdobyczy. 
Jego ruchy#– ciche, spokojne, przypominaj"ce bratu skrada-
j"cego si! wilka lub szakala z#kraju Maurów, podarowanego 
niegdy% przez tamtejszego ksi!cia Kamaala Sinoz!bemu, do 
którego tylko jarl móg$ podchodzi& i#karmi& go z#r!ki#– znów 
obudzi$y stary l!k Desgeara.

 – Co% s$yszysz?# – zagadn"$ szeptem z# wyra)nym 
niepokojem.

Devirk poprosi$ gestem, aby brat milcza$ jeszcze przez 
moment, po czym po%wi!ci$ kilka chwil na zastanowienie. 
Opu%ci$ g$ow! i#zamkn"$ oczy. Nie na d$ugo jednak. Nie czas 
by$o teraz odpoczywa&. Otworzy$ wi!c powieki i#wbi$ wzrok 
w#drzwi wej%ciowe.

 – Co si! dzieje?!#– spyta$ wci"' szeptem, ale ju' bardziej 
zdecydowanie Desgear.

 – Jak tu przyjechali%my, z#ty$u, za domem widzia$em sta r" 
$ód) ryback". Kiepsk" i#woln", ale to jedyna szansa.#– Devirk 
mówi$ to, nie spuszczaj"c z#oka wej%cia do domu.#– Musisz 
przep$yn"& na drug" stron! jeziora. Tam si! spotkamy.

 – Czy% ty postrada$ zmys$y?!#– oburzy$ si! nie na 'arty 
Desgear.#– My%lisz, 'e#nas znale)li?

 – Nie my%l!, tylko wiem, 'e#nas znale)li, ale nie ci, o#któ-
rych my%lisz.

 – Na Thora*! Kiedy ich us$ysza$e%?
 – Otoczyli dom, s" w#promieniu stu kroków od chaty.
 – Sk"d to wiesz, mo'e ci si! wydaje? Ja ich nawet nie us$y-

sza$em, a#ty wiesz, gdzie oni s"?! To mo'e powiesz jeszcze, 
ilu ich jest?

 – Czterech.
 – O#Bo'e Chri%cie! Pomó'!#– Desgear z$apa$ si! za g$ow!.#– 

Albo ty jeste% szalony, albo czeka nas walka, a#miecz mam 

 * Thor – skandynawski bóg o$ogromnej sile, przyjazny ludziom, opiekun 
domostw.
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tylko ja. Twojego nie zd"'yli%my zabra&. Sk"d wiesz, 'e#jest 
ich czterech?

 – Wiem. Pos$uchaj teraz.#– M$ody wiking przeniós$ wzrok 
na brata.#– Tak nie damy rady, musisz zrobi& to, o#co prosi$em.

 – To znaczy uciec?!#– Desgearowi nie mie%ci$o si! to w#g$o-
wie.#– I#zostawi& ciebie, m$okosa, na pastw! tych czterech, jak 
mówisz, zbirów. Kompletnie ju' postrada$e% zmys$y!

 – Wybacz mi, bracie#– prosi$ dalej Devirk.#– Ale skoro 
widzia$e% ju' tyle dziwnych rzeczy zwi"zanych ze mn", to 
uwierz mi, b$agam, jeszcze tym razem, inaczej zginiemy.

 – Chcesz z#nimi walczy& sam?
 – Ty nie dasz im rady.
 – Przecie' to ja ci! uczy$em walki! Nie ma lepszego ode 

mnie w#Jelling!
 – W#Jelling tak, lecz takich jak oni nigdy jeszcze nie mia$e% 

przed sob". W#normalnych warunkach pi!ciu naszych nie 
da$oby rady nawet jednemu z#nich.

Desgear cofn"$ si! o#krok pod %cian! i#lekko otworzy$ usta, 
staraj"c si! za wszelk" cen! ukry& przera'enie.

 – Sk"d wiesz?!
 – Mówi mi to co%, co przyby$o do mojego umys$u kilka dni 

temu i#czego si! tak l!kasz. Wiem, kim s" ci ludzie, i#wiem, 
czego chc". Przy nich psy Tveskæga to dzieciaki z#rózgami.

 – Je%li mamy zgin"&, to razem.
 – Oni nie przyszli po ciebie, ale po mnie. Ciebie zabij" tylko 

wtedy, je%li staniesz im na drodze.
 – Dlaczego chc" w$a%nie ciebie?
 – Bo wiedz", kim jestem. Chc" tego, co mam teraz w#g$owie. 

Nie wiedz" tylko, na ile zd"'y$em nabra& si$.#– Devirk przerwa$ 
na chwil!, aby Desgear dok$adnie go us$ysza$.#– Dam im rad!, 
je%li wsi"dziesz na t! $ód) i#zdo$asz uciec. Nie b!d" ci! goni&.

 – Dwóch to lepiej ni' jeden!
 – Nie tym razem. Natychmiast ci! zabij" albo wykorzystaj" 

przeciwko mnie.
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 – Do%&, Devirk! Nie mam zamiaru tego s$ucha&. Pójd! 
razem z#tob".#– Desgear wyj"$ miecz gotów do walki.

 – Mamy tylko jeden miecz#– zauwa'y$ spokojnie m$ody 
wiking.

 – Jest tu troch! 'elastwa, u'yjemy go jako broni, mo'e uda 
si! im co% odebra&.

 – Desgearze!#– przerwa$ zdecydowanie Devirk.#– Ko(czy 
nam si! czas. Je%li mnie nie pos$uchasz, odbior! ci miecz, 
a# je%li b!d! musia$, odbior! ci te' przytomno%&, aby% nie 
móg$ przeszkodzi&.

 – O#czym ty mówisz, bezczelny dzieciaku?!#– roze%mia$ si! 
po raz pierwszy od wielu dni starszy brat.#– Nie potrafi$e% 
mi nigdy zada& 'adnego ciosu nawet drewnianym mieczem, 
a#to nie zabawa. To jest metal; zabija, a#ty nigdy jeszcze nikogo 
nie zabi$e%!

Zanim Desgear sko(czy$, Devirk ju' by$ przy nim. Niemal 
niezauwa'alnym, precyzyjnym ruchem podbi$ w#odpowied-
nim miejscu nadgarstek brata, wyj"$ mu z#tak rozlu)nionego 
na chwil! chwytu miecz i#przystawi$ b$yskawicznie ostrze do 
szyi Desgeara.

 – Ja nie 'artuj!#– szepn"$ bratu prosto do ucha Devirk.#– 
Zrobisz, o#co prosz!, czy pogrzebiesz swym uporem nas obu?

Nasta$a krótka chwila ciszy. Niewielka stru'ka potu prze-
mierzy$a policzek Desgeara.

 – Zrobi!, co powiesz#– odpar$ wolno starszy wiking. Mimo 
'e#brat odda$ mu ju' miecz, nadal sta$ jak wryty na %rodku 
chaty.#– Na Odyna!#– szepn"$, czuj"c, jak $zy nap$ywaj" mu 
do oczu.#– Je%li nawet bogowie s" w#moim bracie, jak mam 
go opu%ci&? Dan tego nie potrafi...

 – Tylko tak mo'esz mi pomóc. Przedosta( si! na drug" stro-
n! jeziora. Miecz we), mo'e by& ci potrzebny.#– Devirk pod-
bieg$ do wyj%cia, po czym znikn"$ za nim niemal bezszelestnie.
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Cisza dochodz"ca zewsz"d do uszu Desgeara by$a niezno%na. 
Je%li nawet w#lesie jego brat walczy$ teraz na %mier& i#'ycie, nie 
by$a to walka, któr" Dan zna$ z#dotychczasowego 'ycia. Nikt 
nie krzycza$, nie %ciera$ si! mieczem z#wrogiem, nie upada$ 
pokonany na ziemi!, co Desgear na pewno by us$ysza$. Tylko 
czasem jaki% krótki %wist, z$amana ga$"zka, jakby wiatr na 
chwil! wnikn"$ mi!dzy drzewa i#znowu cisza. Mimo strachu 
narastaj"cego coraz ch$odniejszym cieniem w#sercu, które, 
wydawa& by si! mog$o, zamar$o w#przera'eniu#– dumny wi-
king nie potrafi$ uciec. +cisn"$ bro( mocno w#d$oni i#wyszed$ 
przed chat!, czekaj"c na to, co nieuchronne. Dopiero teraz 
us$ysza$, jak miecze spotykaj" si! ze sob". Ale czyni$y to tak 
nies$ychanie szybko, 'e#'aden normalny cz$owiek dokona& by 
tego nie potrafi$. Nagle na tle %ciany lasu pojawi$ si! cz$owiek 
ubrany w#ciemnozielon" sukman!, niczym mnich, i#niemal 
natychmiast pad$ na ziemi! po straszliwym ciosie. Le'a$ 
przez moment, nie mog"c si! ruszy&, ale po chwili ci!'ko 
wsta$ i#podniós$ z#ziemi sztylet, który wypu%ci$ z#r"k. Wtedy 
zza drzew wy$oni$ si! Devirk. Jego wilcze spojrzenie jesz-
cze bardziej przerazi$o Desgeara, i#tak ju' odchodz"cego od 
zmys$ów w#t! diabelsk" noc. M$ody wiking trzyma$ w#r!kach 
czyj% miecz. Troch! inny ni' zwyk$a bro( Danów, bardziej 
zakrzywiony, przypominaj"cy italski. Wolno, spokojnie zbli-
'a$ si! do rannego. Z#lasu wy$oni$ si! kolejny mnich. Szed$, 
zataczaj"c si! szeroko. Desgear wiedzia$, 'e#jest %miertelnie 
ranny. Ostatkiem si$ umieraj"cy zdo$a$ zdj"& z#ramienia $uk, 
si!gn"& po strza$! i#wymierzy& w#Devirka.

 – Nie!!!#– wrzasn"$ na ca$e gard$o stoj"cy przy chacie bez-
radny wiking.

Trzej walcz"cy natychmiast spojrzeli w#jego stron!. Mnich, 
który podniós$ si! w$a%nie z#ziemi, b$yskawicznie si!gn"$ 
pod sukman! po nó' i#rzuci$ nim p$ynnym ruchem. Z#pew-
no%ci" trafi$by Desgeara, gdyby nie Devirk, który w#ostatniej 
chwili zdo$a$ podbi& wrogowi r!k! i#zaraz potem zada& trzy 



ciosy mieczem tak szybko, 'e#jego starszy brat, obok którego 
%wisn"$ przed chwil" rzucony sztylet, nie umia$ tego nawet 
dostrzec. U$amek sekundy pó)niej z#$uku drugiego mnicha 
wylecia$a strza$a w#stron! m$odego Dana. Znów nadludzko 
szybki i#dok$adny ruch mieczem i#przepo$owiona strza$a 
spad$a bezu'ytecznie na ziemi!. Drugi mnich pad$ na ziemi! 
nieprzytomny, a#Devirk schyli$ si! po odci!ty grot strza$y 
i#przyjrza$ mu si! uwa'nie. Dopiero teraz gro)nie spojrza$ na 
brata i#rozkazuj"co wskaza$ r!k" $ód). Tym razem Desgear, 
nie czekaj"c, szybko pobieg$ w#stron! jeziora. Devirk odpro-
wadzi$ go wzrokiem, a#gdy tamten znik$, ponownie zacz"$ 
i%& w#stron! lasu.
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Warszawa, wspó!cze"nie

Doktor B$a'ej Kulawik#– rze%ki czterdziestolatek z#karto-
flastym nosem, twarz" okr"g$" jak wiejski bochenek chleba, 
ale za to z#kobieco uroczymi, jak twierdzi$a wi!kszo%& piel!-
gniarek, niebieskimi oczami, u%miechn"$ si! od ucha do ucha 
z#niek$aman" rado%ci" i#– trzeba przyzna&#– wdzi!czno%ci", 
'e#doktor Aleksandra Sambierska raczy$a z#$aski swojej wróci& 
wreszcie z#urlopu. Gdy wi!c ujrza$ j" w#drzwiach gabinetu, 
móg$ spokojnie zwali& swoje co najmniej o#trzydzie%ci kilo za 
ci!'kie cia$o z#powrotem na wygodny fotel i#odetchn"& z#ulg".

Kolega Kulawika, jego rówie%nik, zreszt" kumpel ze stu-
diów#– Zenon Jab$o(ski, lekarz sumienny, dok$adny i#wnikliwy, 
ale nijak nieumiej"cy pozby& si! abnegackiego wygl"du, przy-
sypia$ na kanapie pod %cian". Machn"$ niedbale r!k", reaguj"c 
oszcz!dnie na powrót kole'anki do pracy i#zaszczycaj"c j" 
tylko krótkim: „Cze%&, Marchewa!”, na powitanie.

Rudow$osa, drobna, niska pani doktor by$a uwielbiana 
przez ordynatora, bardzo lubiana przy tym#– co mo'e troch! 
dziwne#– przez kolegów i#zwykle szanowana przez pacjentów. 
Przynajmniej tych, którzy cho& troch! $apali, o#co dooko$a 
chodzi. Jako psychiatra znana by$a z#oczytania, dociekliwo%ci 
i#nieuleczalnej mi$o%ci do przypadków ciekawych i#trudnych. 
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Pewien wyj"tek poniek"d stanowi$ tu jej m"'#– przypadek 
klasycznie ciekawy i#trudny, który dwa lata temu wymieni$ 
ambitn" 'on! lekark! na dziewi!tnastoletni" absolwentk! 
szko$y zawodowej w#Koluszkach o#kierunku kulinarnym czy 
'ywieniowym#– w#ka'dym razie jakim% zwi"zanym z#'arciem. 
W#tym przypadku diagnoza i#rokowanie by$y raczej niepo-
my%lne. *yje im si! od tej pory podobno wspaniale#– ona jako 
zast!pczyni bufetowej dba z#po%wi!ceniem o#'o$"dek nowego 
m!'a, on rewan'uje jej si! tym, 'e#stosunkowo rzadko truje 
o#filologii klasycznej, ograniczaj"c si! do wyk$adów na uczelni. 
Samotna pani doktor przebola$a ju' strat!, ale od tego czasu 'a-
den powa'ny m!'czyzna w#jej 'yciu si! nie pojawi$. Podobno...

Obchodz"c ostatnio swoje trzydzieste pi"te urodziny, niko-
go nie zaprosi$a, nie urz"dzi$a przyj!cia, a#tylko kupi$a sobie 
dobry koniak i#przepijaj"c do lustra, udawa$a, 'e#wszystko 
idzie w#dobrym kierunku. Koledzy uwa'ali, 'e#prze%liczne 
piegi i#uroczy u%miech nadal j" zdobi$y, a#kretyn m"' mo'e si! 
schowa&! Cho& niewdzi!czny filolog klasyczny nigdy nie mówi$, 
'e#odchodzi, bo 'ona nie mo'e da& mu dzieci, ale jako% tak si! 
z$o'y$o, 'e#pani bufetowa w#ci"'! zasz$a niemal natychmiast 
i#bobas mia$ ju' prawie rok. Kto% ze wspólnych znajomych 
go podobno widzia$, wi!c szybko doniesiono opuszczonej 
zdradziecko Oli, 'e#dziecko jest brzydkie, czerwone i#wiecznie 
drze mord!. Troch! pomog$o.

 – Jak by$o?#– spyta$ wst!pnie Kulawik.
 – Zno%nie. Pobiega$am troch! po górach.#– Ola pad$a na 

fotel po drugiej stronie jego biurka.#– A#co u#was?
 – Ciekawie. Nawet Zenio tak twierdzi.
 – Widz!#– prychn!$a z#przyjacielskim zreszt" u%miechem.
Zenio nadal przysypia$ na kanapie.
 – We) si! jako% zachowuj!#– skarci$ go Kulawik.
 – Spadaj, grubasie!#– mrukn"$, nie otwieraj"c oczu, Jab$o(ski.
 – Chcemy o#nim pogada&, je$opo!#– nalega$.
Zenio otworzy$ oczy i#pokr!ci$ g$ow", okazuj"c niezadowolenie.



30

 – Nie daj si! zrobi& w#bambuko, Marchewa#– ostrzeg$ 
zdradziecko, posy$aj"c koledze rewan'ystowski u%miech.

 – Podniecacie mnie, $obuzy! Tamten ju' naopowiada$ mi 
przez telefon, 'e#macie co%, czego jeszcze nie widzia$am. Ga-
dajcie, do cholery!

Zenio przyj"$ powoli postaw! siedz"c".
 – Przyjecha$ do nas z#neurologii#– zacz"$ Kulawik.#– M!'-

czyzna, dwadzie%cia osiem lat, do tej pory niewykazuj"cy 
'adnych odst!pstw od normy. Trzy tygodnie temu straci$ nagle 
przytomno%&, zacz"$ gor"czkowa&, nie mo'na by$o nawi"za& 
z#nim sensownego kontaktu. Przewieziono go do szpitala na 
Sobieskiego. Wygl"da$o na ostre zapalenie mózgu.

 – No i?#– spyta$a przepisowo Ola.
 – To nie by$o zapalenie mózgu.#– Kulawik wyj"$ z#otwartej 

teczki jeden z#dokumentów i#poda$ kole'ance.#– Tu masz ba-
dania p$ynu mózgowo-rdzeniowego. Zrobili jeszcze rezonans, 
EEG i#te' guzik.

 – Co to znaczy „guzik”?
 – Rezonans czysty#– wtr"ci$ Jab$o(ski.#– A#w#EEG tyle by$o 

artefaktów, 'e#nie mogli niczego stwierdzi&.
 – Od kiedy jest u#nas?#– spyta$a Ola.
 – Od dwóch tygodni#– odpar$ Kulawik.#– Przyjecha$ nie-

d$ugo po tym, jak wyjecha$a%.
 – I#chcesz, 'ebym go teraz przej!$a? Po takim czasie? Co 

naprawd! stwierdzili%cie?
 – Wszystko#– mrukn"$ znudzonym tonem Jab$o(ski.
 – Pytam powa'nie, Zeniu.
 – A#ja ci powa'nie odpowiadam. Przerobili%my z#nim tu 

chyba wszystkie mo'liwe psychozy. Jakby jaja sobie z#nas robi$.
Sambierska spojrza$a pow"tpiewaj"co na Kulawika.
 – O#czym wy gadacie?
 – Olu, nigdy czego% takiego nie widzia$em#– o%wiadczy$ 

%miertelnie powa'nie Kulawik.#– Mo'na by$o u#niego stwier-
dzi& objawy parafreniczne z#wszelkimi mo'liwymi omamami 
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i#urojeniami, paranoj! prze%ladowcz", paranoj! wynalazcz", 
rozszczepienie osobowo%ci, schizofreni! zdezorganizowan", 
katatoni!, osobowo%& wielorak", co tylko chcesz, codziennie 
co innego.

 – Niemo'liwe#– przerwa$a mu Ola.#– To musi by& jakie% 
oszustwo.

 – Szkoda, 'e#tego nie widzia$a%.#– Zenio równie' sta$ si! 
kamiennie powa'ny.

 – Mówcie, co po kolei.#– Sambierska roz$o'y$a r!ce.
 – U#nas zacz"$ od silnych stanów pobudzeniowych i#l!ko-

wych#– ci"gn"$ Kulawik.#– Widzia$ Boga, diab$a, anio$y, hi-
stori! %wiata, cytuj!: „tysi"ce istnie(”, czasy pradawne oraz te 
mniej pradawne i#tak dalej. Pó)niej by$ po kolei jakim% urz!d-
nikiem królewskim na staro'ytnej Krecie, nast!pnie wojowni-
kiem rzymskim, wikingiem, a#nawet jednym z#pu$kowników 
W$adys$awa IV. Dora)nie jechali%my na benzodiazepinach 
i#obserwowali%my, bo 'adnej terapii nie mogli%my zastosowa& 
u#kogo%, komu codziennie stawiali%my inn" diagnoz!.

 – Chcesz powiedzie&, 'e#jeszcze si! co% zmieni$o?
 – Potem si! troch! uspokoi$ i#zacz"$ mówi& w#jakich% ob-

cych j!zykach, i#nie mówi! tu o#angielskim czy francuskim, 
ale takich, których by chyba 'aden poliglota nie zrozumia$. 
Udawa$ karatek! albo kogo% takiego.

 – Uuu... Jest unieruchomiony?
 – Nie, nikomu nie robi$ krzywdy. Ograniczy$ si! do „tre-

ningu”. Odosobnili%my go na pewien czas, ale nie by$o z#tego 
punktu widzenia k$opotów, wi!c wróci$ do nor malnej sali, 
pod okiem sanitariusza.

 – Jak bystry?
 – Ja za nim nie nad"'am, a#ty?#– mrukn"$ do Zenia.
Jab$o(ski machn"$ tylko r!k".
 – Mo'e poczeka& na starego?#– zaproponowa$a wreszcie Ola.
 – Stary wraca za dwa tygodnie ze Stanów, to raczej nie 

wchodzi w#gr!#– odpar$ Kulawik.
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 – No dobra, od kogo go przejmuj!?
 – Od nikogo.
 – S$ucham?
 – No, powiedzmy,#'e ode mnie#– b"kn"$ Kulawik.#– Nie 

postawiono ostatecznej diagnozy, wi!c nie przydzieli$em go 
jeszcze nikomu, czeka$em na ciebie. Do%& dok$adnie opisa-
$em histori! choroby, w#teczce masz badania i#wszystko, co 
zdo$ali%my zgromadzi&.

Ola pokiwa$a g$ow", wsta$a z#fotela i#wolno przesz$a si! po 
gabinecie.

 – Te urojenia z#osobami, z#którymi si! identyfikowa$... mo'e 
on przerabia swoje poprzednie wcielenia? Mo'e wierzy, 'e...

 – Raczej nie#– przerwa$ kole'ance Zenio.
 – Dlaczego?
 – By$ rycerzem imperium karoli(skiego i# jednocze%nie 

rzymskim kupcem. Podawa$ nam nawet dok$adne daty. *yli 
niemal równocze%nie.

 – Jak on to wyja%nia?
 – Nie wyja%nia.#– Kulawik roz$o'y$ r!ce.#– Nie wie, dlaczego 

go to spotka$o.
 – To ju' co%#– mrukn!$a z#zadowolenia Ola.#– Ma szans! 

si! jako% odbi&. Mo'e nawet wykorzystam te wcielenia...
 – B!dzie ci!'ko, to katolik.
 – Dziewi!&dziesi"t procent Polaków tak mówi, z#czego 

po$owa nie pami!ta, kiedy ostatni raz by$a w#ko%ciele.
 – Ten dok$adnie pami!ta.
 – Jeste% pewien?
 – Ponad wszelk" w"tpliwo%&.#– Kulawik zamkn"$ teczk! 

pacjenta i#przesun"$ na drug" stron! biurka, aby Ola mog$a 
si! z#ni" dok$adnie zapozna&.
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Ksi"dz Krzysztof Lorent spokojnie wsta$ z#$ó'ka. Postanowi$, 
'e#przejdzie si! po korytarzu i#jeszcze raz uporz"dkuje my%li.

 – Masz papierosa?#– spyta$ jak zwykle Jacu%, pacjent z#s"-
siedniego $ó'ka. By$ o#kilka lat m$odszy od Lorenta, chorobliwie 
chudy i#wiecznie przygarbiony. Spotka$ si! z#nim wzrokiem 
na bardzo krótko i#nie czekaj"c na odpowied), pobieg$ gdzie% 
w#po%piechu.

Krótki, urywany %miech starszego cz$owieka z#trzeciego 
$ó'ka zawis$ nagle w#powietrzu. Krzysztof ruszy$ wolno do 
otwartych przed chwil" przez Jacusia drzwi. Wyszed$ na 
korytarz i#skr!ci$ w#lewo, w#stron! okratowanego na ko(cu 
przej%cia. Niewysoka lekarka, która sz$a naprzeciwko, uj!$a 
Krzysztofa ciep$ym, uroczym u%miechem.

 – Mog! zaj"& ksi!dzu kilka minut?#– spyta$a uprzejmie, 
gdy ju' si! spotkali.

 – Oczywi%cie#– odpar$, przytakuj"c lekko.
 – Mo'e usi"dziemy?# – Wskaza$a woln" $awk! stoj"c" 

pod#%cian"
Krzysztof, usi$uj"c pu%ci& j" przodem, zatrzyma$ si! na 

chwil!, ale instynkt do%wiadczonego psychiatry natychmiast 
zareagowa$: „nigdy nie stawa& do pacjenta ty$em”. Wzi!$a go 
wi!c z#u%miechem pod rami! i#tak dobrn!li do $awki.

 – Nazywam si! Aleksandra Sambierska# – przedstawi$a 
si!.#– Nie znamy si! jeszcze, pracuj! na tym oddziale.

 – Przydzielono pani" do mnie?# – spyta$ nie%mia$o 
Krzysztof.

 – „Przydzielono” to mo'e niezbyt dobre s$owo, prosz! 
ksi!dza, ale b!dziemy cz!sto si! spotyka& i# ze wszelkimi 
problemami prosz! zwraca& si! do mnie.

 – Pani jest katoliczk"?
 – Nie#– odpar$a szczerze.#– Jestem niewierz"ca.
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 – Mówi pani o#Bogu?
 – Nie rozumiem.
 – Mówi"c, 'e#jest pani niewierz"ca, mia$a pani na my%li 

wiar! w#Boga?
 – Oczywi%cie.
 – Nie zawsze to takie oczywiste. Jean-Paul Sartre twierdzi$, 

'e#znacznie wi!cej wiary nale'y z#siebie wykrzesa&, usi$uj"c 
uwierzy& w#materialny pocz"tek %wiata, a#potem w#teori! 
ewolucji, ni' staraj"c si! uwierzy& w#istnienie pot!gi duchowej, 
która ten %wiat powo$a$a do 'ycia.

 – Ciekawe, 'e#ksi"dz si! na niego powo$uje. Je%li dobrze 
pami!tam, Sartre by$ lewicowym ateist".

 – No w$a%nie.#– Krzysztof tajemniczym u%miechem przy-
zna$ jej racj!.#– Co jest w#takim razie dla pani podstaw" do 
optymizmu?#– spyta$, zak$adaj"c nog! na nog!.

 – *yciowego?
 – Tak. Co sprawia, 'e#chce pani codziennie rano si! budzi&, 

dzia$a&, stawia& przed sob" zadania?
 – W$a%nie to. Samo przez si!. Warto 'y& dla codziennych 

ma$ych k$opotów, dla dobrej herbaty i#smacznego %niadania, 
dla pracy i#po'ytecznych dzia$a(, dla ogl"dania nieba codzien-
nie nad sob" i#cieszenia si! s$o(cem. Warto.

 – Pani jest samotna...#– wtr"ci$ cicho Krzysztof.
 – Nie czuj! si! samotna#– sk$ama$a lekarka, zaskoczona 

lekko t" uwag".#– Bior! to, co daje mi %wiat. A#skoro Bóg 
stworzy$ %wiat, wi!c musi by& on najdoskonalszym z#mo'li-
wych.#– Roze%mia$a si! weso$o.

 – Bardziej bym pani" podejrzewa$ o#cytowanie Woltera 
ni' Leibniza.

 – Licz!, 'e#wyka'e ksi"dz troch! zrozumienia i#tolerancji, 
wspó$pracuj"c ze mn".

 – To ju' terapia?
 – To po prostu rozmowa#– sk$ama$a ponownie Ola.
 – Prosz! mnie tak nie nazywa&#– poprosi$ uprzejmie pacjent.
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 – Jak?
 – Prosz! nie tytu$owa& mnie ksi!dzem. Odgrywam tu 

zupe$nie inn" rol!.
 – Jak si! ksi!dzu wydaje, jak"?
 – Pacjenta. I#chyba niewiele si! w#tej kwestii myl!#– odpar$ 

spokojnie.
Lekarka roze%mia$a si! szczerze.
 – No tak. My%la$am, 'e#ksi...
 – Krzysztof.
 – ...'e# co% innego mo'esz mie& na my%li, Krzysztofie. 

Ja wprawdzie odgrywam tu rol! lekarki, ale mów do 
mnie Aleksandra. I#je%li pozwolisz, zadam ci kilka pyta(. 
Niektóre mog" si! wydawa& troch! g$upie, ale taka jest 
tu procedura.

 – Prosz!#– zgodzi$ si! g$adko.
 – Wiesz, dlaczego si! tu znalaz$e%?
 – Oczywi%cie.
 – Przypomnisz mi?
 – Mam objawy kilku ci!'kich psychoz.
Ola, mimo 'e#przyzwyczajona do profesjonalnego zacho-

wania wobec pacjentów, nie potrafi$a ukry& zdziwienia.
 – Znasz si! na psychiatrii?#– wybrn!$a niezbyt m"drym 

pytaniem.
 – Na tyle, na ile ksi"dz si! powinien na tym zna&. Zasko-

czy$o ci!, 'e#zdaj! sobie spraw! ze swojego stanu?
Lekarka przez chwil! milcza$a.
 – Nie, zastanawiam si!, czy mogliby%my porozmawia& 

o#twojej pami!ci...
 – Ch!tnie porozmawiam na ten temat, ale nie teraz.
 – Dlaczego?
 – Chyba oboje nie jeste%my jeszcze na to gotowi, na pewno 

nie jeste%my wobec siebie szczerzy, a#to warunek konieczny 
do takiej wymiany my%li.

 – Nie jeste%my szczerzy?#– powtórzy$a Ola.
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 – W#rozmowie ze mn" sk$ama$a% przynajmniej pi!& razy, 
ja tylko raz. To niesprawiedliwe.

Lekarka postanowi$a nie zaprzecza&.
 – Id! teraz na obchód.#– U%miech nie znika$ z# jej ust.#– 

Przemy%l!, co mi powiedzia$e%, i#wróc! za kilka godzin, zgoda?
 – Zgoda.

Grupa lekarzy wolno wesz$a do kolejnej sali. Zanim jednak 
Kulawik zd"'y$ zacz"&, jeden z#asystentów podszed$ szybko do 
niego i#szepn"$ mu co% na ucho. Lekarz skin"$ na Jab$o(skiego, 
aby poprowadzi$ obchód dalej, klepn"$ w#rami! Sambiersk" 
i#oboje wyszli na korytarz. Przeszli kilka metrów w#stron! 
jego gabinetu, kiedy nagle si! zatrzyma$.

 – Nie zd"'y$em zapyta&.#– Rozejrza$ si! po pustym kory-
tarzu.#– Jak ci z#nim posz$o?

 – M"drala straszny#– mrukn!$a Ola.
 – Dasz sobie z#nim rad!?
 – Poczytam troch! Tatarkiewicza i#powinnam opanowa& 

sytuacj!.#– U%miechn!$a si! zdawkowo.
 – Pytam powa'nie.
Ola roz$o'y$a r!ce i#zastanowi$a si! przez chwil!.
 – Lubi mie& kontrol!. Urz"dzi$ sobie seans, na którym 

czu$am si! jak pacjent, i#pewnie o#to mu chodzi$o. Na pierwszy 
rzut oka chyba mnie polubi$. Przygotowuje mnie.

 – Do czego?
 – Do tego, aby powiedzie& kilka rewelacji, w#które mam 

uwierzy&. Chce mnie przekona&, 'e#nie jest chory.
 – Od czego zaczniesz?
 – Od schizofrenii paranoidalnej.
 – Ostro'nie.#– Kulawik zajrza$ jej g$!boko w#oczy.#– Nie 

dopasowuj w$asnych teorii do pacjenta.
 – Spokojnie, czyta$am to, co mi da$e%. Rzeczywi%cie bardzo 

nietypowy przypadek, szczególnie gdy si! we)mie pod uwag! 
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przebieg pierwszej fazy ataku choroby, ale na pocz"tku chc! 
w$a%nie to wykluczy&. W#przeciwnym razie zaproponuj! 
terapi! w#tym kierunku.

Kulawik spojrza$ w#stron! sali, z#której w$a%nie wyszli 
lekarze, aby przej%& do nast!pnej.

 – Jego proboszcz jest w#moim gabinecie#– powiedzia$ po 
chwili.

 – Mam i%& z#tob"?
 – Tak.

Châtillon, po!udniowa Francja, rok 2007

Aureil zamkn"$ oczy i#opu%ci$ g$ow!. Milcza$ bardzo d$ugo. 
Luigi Balea by$ przekonany, 'e#mistrz si! modli. Nie %mia$ mu 
przerywa&, wi!c czeka$. Z$o'y$ r!ce jak do rozmowy z#Bogiem 
i#obserwowa$ wychudzon", drobn", ale wci"' wzbudzaj"c" 
w#nim l!k posta& nauczyciela.

 – Czy to pewne?#– odezwa$ si! po d$u'szym czasie Aureil.
 – Wszystkie znaki na to wskazuj"#– odpowiedzia$ Luigi, 

schylaj"c nisko g$ow! i#nie chc"c spotka& wzroku starca.
Aureil nie%piesznie przebieg$ d$oni" po siwych w$osach.
 – Tyle razy ju' si! mylili%my...#– mrukn"$ cicho, jakby 

do#siebie.
 – Teraz to naprawd! zupe$nie co innego, ojcze.
 – Krótko 'yjesz, ch$opcze.#– Starzec pokr!ci$ g$ow".#– Przy-

pomnij mi, ile masz lat?
 – Dwadzie%cia siedem.
 – Hm.#– Na ponurym obliczu Aureila przez sekund! za-

go%ci$a zapowied) ledwie zauwa'alnego, ale jednak u%mie-
chu.#– Sze%&dziesi"t lat temu, kiedy by$em w#twoim wieku, 
te' ju' kilka razy my%la$em, 'e#go znalaz$em, 'e#w#ko(cu si! 
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pojawi$... I#jak do tej pory zawsze si! myli$em, podobnie jak 
mój ojciec i#jego ojciec...

 – Musimy spróbowa&!#– zdoby$ si! na odwag! Luigi, podno-
sz"c g$os, jednak wyczu$ na sobie karc"ce spojrzenie mistrza, 
wi!c zamilk$.

 – Nie mam swoich dzieci.# – Aureil zacz"$ wolno prze-
chadza& si! po sali.#– Mam tylko was i#t! straszliw" wiedz!, 
któr" przekazywano przez pokolenia. Musz! jej uczy&. Wy 
jeste%cie nast!pni. Takie jest nasze przeznaczenie. Zamek, 
w#którym mieszkamy, ma ponad czterysta lat. Jest tu wszyst-
ko, co zgromadzi$a przez ten czas moja rodzina. Wiesz, co 
by by$o, gdyby jakikolwiek nierozwa'ny ruch zak$óci$ nam 
spokój?

 – Wiem, ojcze, zdaj! sobie z#tego spraw!#– j!kn"$ cicho 
ch$opak.

 – Wiesz, jaka ci"'y na nas odpowiedzialno%&?
 – Tak, ojcze!
 – I#dalej uwa'asz, 'e#go znale)li%cie?!
Luigi odwa'nie podniós$ wzrok.
 – Tak, ojcze!
Starzec zmarszczy$ brwi i#znów przez kilka minut milcza$.
 – No dobrze#– odezwa$ si! wreszcie.#– Przygotujmy si! wi!c. 

Nie$atwo b!dzie si! z#nim zmierzy&. Aha, i#na razie trzymaj 
Iosifa z#dala od tego.

 – Tak, mistrzu.
 – Zostaw mnie teraz samego.
 – Przygotowywa$em si! na to ca$e 'ycie!#– nie ust!powa$ 

Luigi.
 – Ale krótkie 'ycie#– westchn"$ smutno Aureil.#– Bardzo 

krótkie 'ycie. Wyjd) i#zostaw mnie samego.

Ksi"dz proboszcz Alojzy Demel wydusi$ z#siebie prawie uprzej-
my u%miech, kiedy Ola i#Kulawik pojawili si! w#drzwiach 
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gabinetu, cho& wyra)nie przysz$o mu to z#trudem. Doktor 
B$a'ej#– jak nazywali go chyba wszyscy, nawi"zuj"c do s$yn-
nego niegdy% Szpitala na peryferiach, z#satysfakcj" zauwa'y$, 
'e#duchowny jest jeszcze grubszy od niego i#nawet obszerna 
sutanna nie zdo$a$a tego ukry&. Takie momenty poprawia$y 
mu zwykle humor i#rado%niej nastraja$y do rozmowy.

 – Witam ksi!dza!#– Wyci"gn"$ ra)no d$o(.#– Herbaty, 
kawy?

 – Nie, dzi!kuj!#– odpar$ uprzejmie, ale dosy& ch$odno go%&.
 – Usi"d)my#– zaproponowa$ Kulawik i#wskaza$ duchow-

nemu kanap!.
Oli nie podoba$y si! protekcjonalne spojrzenie i#dra'ni"cy, 

jej zdaniem, sposób bycia klechy, jednak na razie postanowi$a 
nie dawa& tego po sobie pozna&.

 – Przejd! od razu do rzeczy#– zacz"$ Demel, przymru'aj"c 
oczy.#– Jak d$ugo to mo'e potrwa&?

 – Rozumiem, 'e#chodzi o#pobyt ksi!dza Krzysztofa w#szpi-
talu?#– upewni$ si! Kulawik.

 – Oczywi%cie.
 – Przy takich schorzeniach to bardzo trudne do okre%le-

nia#– wyzna$ szczerze lekarz.#– Mo'e kilka tygodni, mo'e 
wiele lat.

 – Jak to?!#– Na duchownym wyra)nie ta wiadomo%& zrobi$a 
piorunuj"ce wra'enie.#– Przecie' go leczycie!

 – Tak, ale to nie takie proste.#– Kulawik pokr!ci$ g$ow".#– 
Ksi"dz Krzysztof nie ma grypy ani anginy. Obawiamy si!, 
'e#zapad$ na ci!'k" psychoz!, i#mo'liwe, 'e#b!dzie si! z#ni" 
zmaga$ do ko(ca 'ycia.

Nawet Ol! nieco zdumia$ stanowczy ton doktora B$a'eja.
 – To znaczy, 'e#nie wróci do nas?#– spyta$ dr'"cym g$osem 

proboszcz.
 – Nie wiemy.
 – Czy s" pa(stwo katolikami?#– Ksi"dz wyra)nie stara$ 

si! opanowa&.
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 – Przepraszam# – wtr"ci$a Ola.# – Jakie to ma znaczenie 
w#tym momencie?

 – Chcieliby%my, aby lekarz prowadz"cy ksi!dza Krzyszto-
fa by$ wyznania rzymskokatolickiego#– wyja%ni$ proboszcz 
tonem wyra)nie nieznosz"cym sprzeciwu.

 – To szpital pa(stwowy#– podj"$ wyzwanie Kulawik.#– Od 
naszego personelu nie wymagamy zaanga'owania religij-
nego, tylko profesjonalizmu. Ksi"dz Krzysztof jest nie tylko 
kap$anem, ale tak'e obywatelem tego kraju i#podlega przede 
wszystkim prawu, które narzuca nam ustawa. Nie ma tam 
ani s$owa o#obowi"zku bycia cz$onkiem jakiejkolwiek wspól-
noty religijnej.

 – W#takim razie przeniesiemy ksi!dza Krzysztofa do innej 
placówki#– odpar$ ch$odno proboszcz.

 – Nie wyra'amy na to zgody#– o%wiadczy$ spokojnie lekarz.
 – Chory ma chyba prawo do wyboru placówki, w#której 

jest leczony!
 – Nie w#tym stanie. O#zmianie szpitala mo'e zadecydowa& 

tylko s"d na podstawie wniosku rodziny.
 – Jedyn" rodzin" ksi!dza Krzysztofa jeste%my my.
 – Rozumiem, ale z#prawnego punktu widzenia to nie jest 

wi"'"ce. Zosta$a wydana decyzja o#ubezw$asnowolnieniu tego 
pacjenta na czas nieokre%lony. Oznacza to, 'e#do odwo$ania 
nie mo'e on kierowa& w$asnymi poczynaniami.

 – To nie do przyj!cia#– j!kn"$ ksi"dz.
 – Przykro mi.
 – To bardzo niezr!czna sytuacja dla naszej parafii. Dlaczego 

pa(stwo jako lekarze nie chc" z#nami wspó$pracowa&?!
 – Na razie s$ysz! '"dania, a#nie ch!& wspó$pracy.#– Kulawik 

ani na moment nie straci$ zimnej krwi.
Proboszcz odczeka$ chwil!, któr" najprawdopodobniej zu'y$ 

na t$umienie w#sobie gniewu, i#spróbowa$ jeszcze raz.
 – Co, jako parafia, mo'emy zrobi& dla Krzysztofa?#– spyta$ 

prawie spokojnie.
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 – To, co zwi"zane z#potrzebami religijnymi, staramy si! 
pacjentom zapewni&. Nasza kaplica jest czynna ca$y czas. 
My%l! jednak, 'e#teraz potrzebny mu przede wszystkim spokój.

 – Mo'emy go swobodnie odwiedza&?
 – W#wyznaczonych godzinach, tak.
Duchowny spu%ci$ g$ow!. Straci$ rezon i#nagle zrobi$ si! 

smutny.
 – Mo'emy ksi!dzu zada& kilka pyta(?#– wtr"ci$a Ola.
 – Prosz!#– mrukn"$ cicho.
Sambierska spojrza$a kontrolnie na koleg!. Kulawik nie-

znacznie przytakn"$ g$ow".
 – Wiem, 'e#to do%& ogólne#– zacz!$a#– ale jaki ksi"dz Krzysz-

tof by$ przed chorob"? Wygl"da$ raczej na introwertyka czy 
cz$owieka otwartego? Na smutnego, weso$ego, pogodnego... 
No, chodzi o#wszystko, co ksi"dz pami!ta.

Ten temat wyra)nie si! proboszczowi spodoba$. Wydusi$ 
z#siebie nawet u%miech, splót$ palce i#spojrza$ na chwil! w#gór!, 
co chyba pomaga$o mu w#skupieniu.

 – Krzysztof to m$ody duchowny. Przepe$niony wiar" i#mi-
$o%ci". Otwarty, radosny... Z#pokor" przyjmuj"cy smutki.

„Rany boskie...#– j!kn!$a w#my%lach Ola#– gdzie oni si! tego 
ucz"?”.

 – Prosz! ksi!dza#– powiedzia$a na g$os.#– Jeste%my lekarza-
mi, a#to jest szpital, w#którym leczymy ludzi, a#nie odprawiamy 
rekolekcje ignacja(skie.

 – Nie rozumiem.#– Gniew powoli wraca$ na oblicze proboszcza.
 – Prosz! powiedzie& co% o#pacjencie! Co%, co mo'e nam si! 

przyda&. A#nie oficjaln" formu$k! o#tym, jak powinien wygl"da& 
idealny duchowny.

 – Pani chyba rzeczywi%cie dawno nie by$a w#'adnej %wi"tyni.
 – Jestem ateistk"#– odpar$a zniecierpliwiona.
 – Nigdy nie wpu%ci$a pani Chrystusa do serca?
 – Nie rozmawiamy na mój temat.#– Ola nigdy nie przepa-

da$a za ksi!'mi, ale ten wyj"tkowo j" dra'ni$.
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 – Co jeszcze mo'na o#nim powiedzie&...#– Proboszcz roz-
$o'y$ r!ce. 

 – Jak ksi"dz my%li, dlaczego nasz pacjent zosta$ duchow-
nym? Jest wysokim, przystojnym m!'czyzn".#– Ola postano-
wi$a, 'e#czas podr!czy& klech!.

Kulawik rzuci$ jej subtelne, ale jednak bardzo krytyczne 
spojrzenie. To by$o g$upie i#niepotrzebne. Popisy pani dok-
tor tylko dodatkowo rozdra'ni" i#tak nie$atwego rozmówc!, 
leczenie utknie w#martwym punkcie, a#czas nagli$.

 – Prosz! sobie wyobrazi&, 'e#jest co% wi!cej ni' przyziem-
no%& i#materialna pustota#– rzuci$ nieprzyjemnym tonem 
proboszcz.#– Podejrzewam, 'e#trudno to pani zrozumie&, lecz 
Krzysztof czu$ powo$anie od wczesnego dzieci(stwa. Wiem 
to od jego %wi!tej pami!ci rodziców. Pó)niej bezgraniczna 
wiara pog$!bia$a w#nim potrzeb! s$u'enia Bogu i#Ko%cio$owi.

 – Ksi"dz Krzysztof naszym zdaniem posiada rozleg$" wie-
dz! filozoficzn" i#historyczn"#– wtr"ci$ Kulawik, próbuj"c 
uci"& ten do niczego nieprowadz"cy spór.#– Czym, pomijaj"c 
oczywi%cie duszpastersk" pos$ug!, nasz pacjent szczególnie 
si! interesowa$?

Proboszcz dopiero po d$u'szym czasie przeniós$ wzrok 
z#Oli na jej koleg!.

 – By$ wyj"tkowo zdolnym klerykiem. Jest bardzo oczytany. 
Ma pan racj!, interesuje si! filozofi", co u#duchownych nie 
jest niczym wyj"tkowym. O# jego zainteresowaniach histo-
rycznych nie wiem. Ale mog! %mia$o powiedzie&, 'e#mimo 
tak m$odego wieku ju' teraz wielu prze$o'onych postrzega 
go jako my%liciela o#bardzo obiecuj"cej przysz$o%ci.

 – Rozumiem.#– Lekarz kiwn"$ g$ow".#– A#jego osobowo%&? 
Prosz! teraz by& szczerym, czy mia$ mi$e usposobienie, czy...

 – Czy takie jak ja?#– przerwa$ proboszcz, w#którego u%mie-
chu tym razem wyra)nie mo'na by$o dostrzec ironi!.

 – Nie to chcia$em powiedzie&.#– Kulawik stara$ si! by& 
maksymalnie uprzejmy.
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 – Bywam surowy#– odpar$ wynio%le ksi"dz.#– Ale prze de 
wszystkim w#stosunku do siebie. Pos$uga duchowa wymaga 
dyscypliny, to nieodzowne. Krzysztof nigdy nie dawa$ powo-
dów do upomnie(. Cho& rzeczywi%cie by$ i#jest ciep$ym cz$o-
wiekiem, ciesz"cym si! wyj"tkow" sympati" i#powa'aniem 
w%ród wiernych.

 – A#czy...#– Lekarz zastanowi$ si! przez chwil!.#– Wiadomo 
co% ksi!dzu o#niepokojach naszego pacjenta? L!kach, my%lach, 
które go w#jaki% sposób prze%ladowa$y przed przyj%ciem tutaj?

Proboszcz uniós$ brwi, staj"c si! na chwil! jednym wielkim 
znakiem zapytania.

 – Prawie ka'dy ma takie my%li, tyle 'e#u#zdrowych ludzi 
szybko mijaj". Natomiast u#niektórych... nie mijaj" i#staj" si! 
czym% na kszta$t obsesji#– wyja%ni$ Kulawik.#– Zapowied) 
choroby eksponuje si! w$a%nie w#taki sposób.

 – Krzysztof nie mia$ tego typu my%li. By$ skupiony na 
pomocy innym. Nie mia$ zbyt wiele czasu dla siebie#– odpar$ 
krótko proboszcz, skutecznie omijaj"c wzrok lekarza.

 – To znaczy... ksi"dz nie zauwa'y$ takich objawów#– wtr"-
ci$a Ola, wyra)nie akcentuj"c s$owo „ksi"dz”.

Gniewne spojrzenie klechy wywo$a$o z$o%liw" satysfakcj! 
Sambierskiej.

 – Nie mam ju' nic do dodania#– powiedzia$ oficjalnie pro-
boszcz i#uniós$ si! dostojnie z#kanapy.#– Nie mam tak'e zbyt 
wiele czasu, a#chcia$bym odwiedzi& ksi!dza Krzysztofa. Czy 
to mo'liwe w#tej chwili?

 – Oczywi%cie#– odpar$ szybko Kulawik.
 – Jest chyba w#swojej sali#– doda$a Ola.
Duchowny, lekko sk$aniaj"c g$ow!, bez s$owa wyszed$ 

z#gabinetu.
Kulawik natychmiast przeniós$ spojrzenie na kole'ank!. 

Nic nie mówi$, ale gdyby mia$ do dyspozycji gromy Zeusa, 
nie waha$by si! zes$a& ich na Sambiersk".

 – No co?#– odezwa$a si! wreszcie Ola.
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 – No, gówno!#– warkn"$ przez z!by lekarz.#– Mog$aby% 
czasem pukn"& si! w#g$ow! albo przebada& hormony?

 – Nie lubi! takich durniów jak on.
 – To jest ksi"dz! Duchowny, kap$an!
 – I#co z#tego?!
 – A#to jest szpital! Twoja przesz$o%& nie mo'e mie& wp$ywu 

na prac!! Je%li wci"' nie umiesz zapanowa& nad tym, co si! 
wtedy sta$o, zabieram ci tego pacjenta.

 – Ten pacjent to co innego.
 – To te' ksi"dz.
 – Jest inny.
 – I#wiesz to po kilku minutach rozmowy z#nim i#paru kart-

kach dokumentów?!#– Kulawik zmarszczy$ gniewnie czo$o.
 – Czuj! to.
 – Czujesz to?!#– Lekarz pokr!ci$ g$ow", jakby nie dowie-

rza$.#– Co to jest?! Film o#ameryka(skich gliniarzach, 'e#masz 
„przeczucia”?!

 – Przepraszam, dopiero wróci$am z#urlopu, zapomnia-
$am#si!.#– Ola unios$a pojednawczo r!k!.

 – Uspokoisz si!?
 – Tak.
 – Przestaniesz szale&?
 – Ja nie szalej!.
Kolejne gniewne spojrzenie Kulawika przywo$a$o j" do 

porz"dku.
 – Dobra, dobra! Od tej chwili wznios! si! na wy'yny obiek-

tywizmu i#niezale'no%ci, dobrze ju'?#– j!kn!$a zrezygnowana 
Ola.

 – Id) do domu, zaczniesz od jutra.#– Lekarz machn"$ r!k".
 – Przecie' jest dopiero jedenasta...
 – Wi!c we) jego papiery i#popracuj w#domu. Ale zejd) z#oczu 

temu proboszczowi!
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***

Sala &wicze( dr'a$a od uderze( drewnianych mieczy. Luigi 
Balea, stoj"c oparty o#%cian!, przypatrywa$ si! oboj!tnie, jak 
Iosif Punin bezlito%nie ok$ada czterech m$odych alumnów. 
Jego ruchy zaskakiwa$y regularno%ci" i#konsekwencj", jakby 
ta(czy$ wed$ug okre%lonego z#góry schematu. *aden krok, 
unik, uderzenie nie by$y przypadkowe, a#szybko%&#– tak nie-
wiarygodna, 'e#pozwala$a na „ustawianie” sobie przeciw-
ników w#najdogodniejszy sposób, nie zostawiaj"c im chwili 
wytchnienia. Kiedy Punin uzna$ wreszcie, 'e#trening dobiega 
ko(ca, bez trudu powali$ na d!bow" pod$og! ka'dego z#pod-
opiecznych w#odst!pie dos$ownie u$amków sekund, ciosami 
niegro)nymi, ale bolesnymi i#ko(cz"cymi si! przynajmniej 
minut" na pod$odze. Iosif si! wyprostowa$. By$ ubrany tylko 
w#czarne, lu)ne spodnie do treningu. Ca$e jego zlane potem 
cia$o, pot!'nie umi!%nione, bez grama zb!dnego t$uszczu, 
l%ni$o %wiat$em z#lamp. Mia$ rzadkie, jasne w$osy, ma$e, sine, 
chytre oczy i#nazbyt wystaj"ce ko%ci policzkowe.

Rzuci$ w#k"t drewnian" atrap! miecza i#zbli'y$ si! do 
Luigiego.

 – Co powiedzia$ mistrz?#– spyta$, nie zwa'aj"c na j!cz"cych 
cicho uczniów na pod$odze. Jego oddech szybko powróci$ do 
normy.

 – Przygotowujemy si!#– odpar$ z#powag" Balea.
 – Wspaniale.#– Punin zacisn"$ pi!%ci z#pasj".
 – Ty na razie zostajesz#– doda$ oboj!tnie Luigi.
 – Co?!
 – Taka jest decyzja.
 – Jestem w#twoim wieku i#'yj! tu jak ty, od dzieci(stwa! 

Jestem lepszy od ciebie, wiesz o#tym!#– Jego nos zatrzyma$ 
si! centymetr od twarzy Luigiego.

 – Milcz!#– mrukn"$ cicho Balea.#– Tu s" studenci.
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 – Wyjd)cie!#– wrzasn"$ w#ich stron! w%ciek$y Punin.
Czwórka obola$ych ch$opców, z#których najstarszy mia$ 

najwy'ej dziewi!tna%cie lat, szybko zebra$a si! z#pod$ogi 
i#w#po%piechu opu%ci$a sal!, zamykaj"c za sob" ci!'kie drzwi.

 – Przesta( wreszcie knu& za moimi plecami!#– warkn"$ Pu-
nin.#– Nie pozb!dziesz si! mnie. To ja znalaz$em tego Polaka!

 – Nie ty, Iosifie, tylko ludzie, których tobie przydzielono.#– 
Luigi nawet na chwil! nie straci$ zimnej krwi. Jego oboj!tny 
wyraz twarzy wydawa$ si! tak naturalny jak %nieg na Syberii.

Punin z#w%ciek$o%ci" cisn"$ zielonym habitem o#pod$og!, 
wydobywaj"c z#siebie wrzask, który z#pewno%ci" by$o s$ycha& 
nawet za drzwiami.

 – Ty g$upcze!#– rzuci$ z#pogard" Balea i#ruszy$ w#stron! 
drzwi.

 – Dlaczego?!#– wrzasn"$ za nim Iosif.#– Dlaczego ci"gle ty?!
Luigi nie zamierza$ d$u'ej tego s$ucha&. Otworzy$ drzwi 

i#szybko za nimi znikn"$.
Aureil wy$"czy$ podgl"d sali treningowej i#zasun"$ ogromny 

obraz Joakima Skovgaarda, za którym znajdowa$y si! ekrany. 
Podszed$ do biurka i#nacisn"$ zielony przycisk po prawej stro-
nie. Kiedy us$ysza$ g$os stra'nika, nachyli$ si! nad mikrofonem.

 – Przy%lij do mnie Iosifa Punina!#– rozkaza$.

 – Masz papierosa?#– spyta$ Jacu%.
 – Nie mam# – odpar$ cierpliwie Krzysztof i# zamkn"$ 

oczy, usi$uj"c odpocz"&. Le'a$ na swoim $ó'ku na wznak 
w#szlafroku.

Jacu% podszed$ nie%mia$o do niego, drapi"c si! praw" r!k" 
w#lewe ucho.

 – -le si! czujesz?#– spyta$, nie otwieraj"c oczu, Lorent. 
Wyczu$ ch$opaka bez problemu, ale wiedzia$, 'e#nie umie by& 
agresywny ani w#'aden inny sposób niebezpieczny czy gro)ny.

 – Mój organizm wymaga uspokojenia.
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Krzysztof otworzy$ oczy.
 – Co% si! sta$o?
Jacu% roz$o'y$ bezradnie r!ce.
 – Niestety, wci"' jestem %ledzony#– stwierdzi$.#– Ponad 

wszelk" w"tpliwo%&.
 – Rozumiem#– odrzek$ spokojnie Lorent.#– A#nie uwa'asz, 

'e#fakt przebywania w#tym szpitalu troch! ci! jednak chroni?
Jacu% zrezygnowany machn"$ r!k" i#przysiad$ nie%mia$o 

na $ó'ku ksi!dza.
 – Co oni tu maj" za ochron!! Wiesz, co to dla nich prze-

nikn"& przez takie drzwi czy bram! na dole? To pestka! Nic! 
Masz papierosa?

 – Wiem, 'e#musisz si! uspokoi&, ale akurat w#tym pokoju 
raczej jeste% bezpieczny. Wszyscy mo'emy by& w#razie czego 
%wiadkami; ja, pan Alojzy.#– Krzysztof wskaza$ na le'"cego 
pod %cian" katatonika.

 – Pan Alojzy?! On nawet nie wie, o#co w#ogóle chodzi!
 – A#ja?
 – My%lisz, 'e#móg$by% ich zauwa'y&?#– spyta$ Jacu% z#nadziej".
 – Jestem s$ug" bo'ym.#– Krzysztof powiedzia$ to niech!tnie, 

ale rozumia$, 'e#trudno o#lepszy argument.
Ch$opak zamy%li$ si!, chowaj"c twarz w#d$oniach.
 – Gdyby nie te cienie...#– j!kn"$ p$aczliwie po chwili.#– 

Wiesz, jak to jest... czuj! si! zm!czony.
 – Tak, wiem. Po$ó' si!, popilnuj! otoczenia. Na pewno 

teraz si! nie odwa'".
 – Lubi! kolor zielony. I#pani" Karpi(sk", mieszka naprze-

ciwko mamy#– wyzna$ szczerze Jacu%.#– A#ty lubisz na przyk$ad 
Beatlesów?

 – Nie zgadzam si! z#niektórymi rzeczami, o#których %pie-
wali, ale... raczej tak.

 – Johna %ledzili i#w#ko(cu go zabili 8 grudnia o#22.50. 
George’a#otruli...

 – George Harrison zmar$ na raka gard$a i#krtani.



48

 – …29 listopada 2001 roku#– uzupe$ni$ ch$opak.#– Ale to 
tylko wersja oficjalna. Dwa lata wcze%niej ju' próbowano go 
zabi&, nie s"dzisz?

 – Napad$ go zwyk$y rabu%#– odpar$ cierpliwie Krzysztof.
 – Bo'e, jaki ty jeste% naiwny!#– 'achn"$ si! Jacu% i#zerwa$ 

z#$ó'ka.#– Nie potrafisz wyj%& poza te zwyk$e pi!& zmys$ów! 
+wiat szumi, mówi, ko$ysze si!, straszy, pociesza, mordu-
je, jednak nikt tego nie s$yszy. Nikt nie s$yszy tych g$osów. 
A#jak stajesz si! wyj"tkowy, wtedy przeklinasz t! chwil! i#nie 
chcesz... Masz papierosa?

 – Nie mam.#– Krzysztof ponownie zamkn"$ oczy.
 – Ile razy rozmawia$e% z#Bogiem?#– nie dawa$ za wygran" 

ch$opak.#– Przyznaj si!. Ile razy s$ysza$e% jego g$os?
 – Codziennie.
 – Co codziennie?
 – Codziennie rozmawiam z#Bogiem. Po prostu czuj! w#sobie 

jego wol! i#g$os.
 – Tak dos$ownie?!
 – Umiem si! na to otworzy&.
 – I#to nie wyobra'enie?
 – Nie.
 – Ale s$yszysz go tak jak mnie teraz? W#taki sposób?
 – Nie w#taki sposób.
 – To z#nim nie rozmawia$e%!#– zawyrokowa$ Jacu%.
Krzysztof otworzy$ oczy i#usiad$ na $ó'ku. By$ wyra)nie 

znu'ony, ale uzna$, 'e#ch$opakowi nale'y si! wyja%nienie.
 – Jacku... nie jeste% Bogiem. Jeste% cz$owiekiem. Nie mo'esz 

rozmawia& ze Stwórc" jak z#lud)mi. Z#Bogiem rozmawia si! 
j!zykiem wiary. Wpuszcza si! go do swojego serca i#dzi!ki 
temu uczy si! pokory, mi$o%ci, czasem po%wi!cenia, czasem 
cierpienia. Ci, którzy „s$ysz"” Boga w#sposób, w#jaki my tu 
rozmawiamy, ulegaj" zwyk$ej u$udzie i#najcz!%ciej s" chorzy.#– 
Lorent u%miechn"$ si! do ch$opaka, usi$uj"c z$agodzi& ci!'ar 
ostatnich s$ów.
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 – Przebywam w#tym szpitalu, bo jestem inny, a#nie cho-
ry. To znaczy: jestem chory, ale... jestem tu, bo mam takie... 
l!ki i#trudno mi by& wtedy samemu...#– G$os ch$opca sta$ si! 
p$aczliwy.#– Dlaczego ja?! Dlaczego nie mog! by& zwyk$ym 
studentem?!

 – Spokojnie, wszystko dobrze. Po prostu masz gorszy 
dzie(...# – Ksi"dz nie%mia$o próbowa$ wyci"gn"& do niego 
r!k!.

Jacu% zacisn"$ mocno usta, sta$ przez chwil!, szukaj"c od-
powiedniego s$owa, po czym nagle wybieg$ z#sali.

 – Jacek!#– zawo$a$ Krzysztof, ale ch$opak by$ ju' daleko na 
korytarzu.#– Przepraszam...

Spu%ci$ g$ow!. Dotkn"$ czubkami palców czo$a i#pozosta$ 
tak w#bezruchu kilka chwil. Po minucie, mo'e dwóch, us$y-
sza$ na korytarzu kroki, a# nast!pnie skrzypni!cie drzwi, 
lecz nie by$ to 'aden chory ani nawet lekarz. Tym razem po-
jawi$a si! w#nich zwalista posta& ksi!dza Demela.

 – Jak si! czujesz?#– spyta$ z#niek$aman" trosk" w#g$osie 
proboszcz.

 – Bior"c pod uwag! okoliczno%ci, nie)le#– odpar$ niemal 
pogodnie Krzysztof.#– A#co u#ciebie, wujku?

 – Troch! pusto.
Lorent wydusi$ z#siebie u%miech.
 – Chyba nie zaniedbujesz wiernych?
Tym razem, co mo'e wyda& si! niewiarygodne, u%miech-

n"$ si! proboszcz.
 – Rozmawia$em z# tutejszym personelem.# – Nagle spo-

wa'nia$, kiedy tylko wypowiedzia$ te s$owa.
 – To chyba nie by$ najlepszy pomys$#– skomentowa$ szyb-

ko Krzysztof.
 – Dlaczego?
 – Wybacz, 'e#to mówi!, ale nie s"dz!, aby% znalaz$ z#nimi 

wspólny j!zyk.
 – Nie rozumiem...
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 – Rozumiesz#– odpar$ ciep$o, jednak bez cienia w"tpliwo%ci 
Lorent.

 – Znowu zaczynasz.#– Proboszcz pokr!ci$ g$ow", okazuj"c 
niezadowolenie.#– Mo'esz mie& mnie za osch$ego, lecz nie za 
ograniczonego. Stara$em si! nawi"za& z#nimi odpowiedni dla 
naszej sytuacji kontakt.

 – I#jak wam posz$o?#– spyta$, znaj"c odpowied), Krzysztof.
 – To nie chodzi o#mnie, ale o#ciebie. Nie zapewni" ci tu 

takiej opieki jak trzeba.
Ksi"dz Demel zacz"$ chodzi& po sali w#t! i#z#powrotem, 

mrugaj"c %miesznie oczami. D$ugo przy tym milcza$, jed-
nak wida& by$o, 'e#zbiera$ si! do d$u'szej przemowy. G$o%no 
oddycha$, rozciera$ d$onie, co kilka sekund spogl"daj"c na 
swojego wychowanka.

 – Nie denerwuj si!#– uspokoi$ go Lorent.#– Nie s" tacy )li.
Proboszcz ponownie pokr!ci$ g$ow".
 – Nie powiniene% tu by&#– upiera$ si!.#– Wyra)nie ci si! 

poprawia, czujesz si! coraz lepiej, a#ta atmosfera zatruwa 
twój umys$!

 – To szpital dla umys$owo i#psychicznie chorych, wujku. 
Jaka ma by& tu atmosfera? Modlitewnego skupienia?

 – Przesz$y ci ju' te... przywidzenia, prawda?
 – Tak#– sk$ama$ Krzysztof, ale Demel wyra)nie go do tego 

zmusi$.
 – To co tu jeszcze robisz? Mój ojciec mia$ w#pi!&dziesi"tym 

trzecim zapalenie mózgu. Po pewnym czasie wszystko wróci$o 
do normy i#prze'y$ jeszcze sporo pi!knych lat...

 – Nie planuj! umrze&#– zapewni$ Lorent.
 – No, ja my%l!. Chcia$bym z#tob" porozmawia&, jak zorga-

nizowa& twój powrót.
Krzysztof nieznacznie drgn"$. Znów lekko dotkn"$ czub-

kami palców swojego czo$a, jakby zastanawia$ si!, czy przy-
padkiem nie warto przemilcze& tego, o#czym w$a%nie chcia$ 
powiadomi& prze$o'onego. Przymkn"$ oczy, aby $atwiej si! 
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skupi& i#wyrówna& oddech, zak$ócony nieco my%lami, które 
opanowa$y jego umys$ i#rozprasza$y spokój. Do rozmowy na 
ten temat przygotowywa$ si! ju' od kilku dni, mimo wszystko 
nast"pi$a chyba zbyt szybko.

 – Ja ju' nie wróc!, ksi!'e proboszczu#– powiedzia$ cicho, ale 
nawet taki ton podzia$a$ na Demela, jakby kto% rzuci$ w#niego 
stukilowym odwa'nikiem.

 – O#czym ty mówisz?! Przecie' przed chwil"...
 – Nie wróc! ju' do kap$a(stwa#– wyja%ni$ krótko i#tre%ci-

wie Lorent.
Nast"pi$a do%& d$uga i#k$opotliwa cisza. Szeroko otwarte 

oczy proboszcza zdradza$y bezradno%& i#niedowierzanie.
 – Nie rozumiem...
 – Je%li mnie st"d wypuszcz", wujku, odejd! z#Ko%cio$a. 

Przestan! by& ksi!dzem.
 – Ale... dlaczego?! Jak to w#ogóle mo'liwe?
 – Nie s"dz!, abym potrafi$ ci to teraz wyt$umaczy&.
 – Mo'e jednak spróbuj… – G$os proboszcza wyra)nie si! 

za$ama$.
 – My%l!, 'e#Bóg... Czuj! to... wyznacza mi teraz inne zadania. 

Ja musz! w#tej chwili robi& co% innego.
 – A#co mo'na robi& lepszego dla Boga, ni' mu s$u'y&?!
 – Nie mówi!, 'e#to, co zmuszony jestem robi&, b!dzie lepsze. 

Mówi! tylko, 'e#to konieczne.
Demel ukry$ twarz w#d$oniach.
 – Nie mog! tego s$ucha&. Mówi$e%, 'e# jest ci lepiej, 

'e#zdrowiejesz.
 – Nigdy nie by$em chory#– odpar$ %miertelnie powa' nie 

Krzysztof, zagl"daj"c g$!boko w#oczy proboszczowi.#– Ani oni, 
ani ty nie jeste%cie w#stanie tego zrozumie&, cho& to prawda.

 – Wszyscy pacjenci w#tym szpitalu tak mówi"!#– Demel 
nie wytrzyma$.

 – To nie ma sensu.#– Lorent zrezygnowany pokr!ci$ g$o-
w".#– Porozmawiajmy kiedy indziej.
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 – Uspokój si!. Mam g$!bok" wiar!, 'e#to minie i#wszystko 
sko(czy si! dobrze.

 – Nic nie minie.
 – Ja wiem swoje.
 – Nie zmieni! zdania, wujku.
Demel u%miechn"$ si!, jakby kompletnie nic si! nie sta$o.
 – No, chyba rzeczywi%cie pora na mnie. Przyjd! jutro.
 – Nie wierzysz mi?
 – Jutro porozmawiamy.#– Proboszcz chwiejnym  krokiem 

podszed$ do drzwi.# – Oby Bóg mia$ ci! w# swojej szcze-
gólnej opiece i#zes$a$ na ciebie b$ogos$awie(stwo zdrowia 
i#g$!bokiej#wiary.

Aureil przywita$ Punina dobrotliwym, starczym u%miechem.
 – Zbli' si!, ch$opcze!#– Wskaza$ mu miejsce na drewnianym 

krze%le, metr od biurka, za którym siedzia$.
 – Wybacz, ojcze, nie zd"'y$em jeszcze wzi"& k"pieli.#– Iosif 

schyli$ nisko g$ow!.
 – Nie szkodzi, nie b!d! ci! d$ugo zatrzymywa$.
Mistrz wsta$ i#wolno zacz"$ chodzi& po komnacie.
 – Wszystko w#porz"dku, ch$opcze? Zdrowie dopisuje?#– 

spyta$ pogodnie.
 – Jak najbardziej, ojcze.
 – Post!py w#treningach?
 – Zadowalaj"ce, ale wci"' czyni! wysi$ki, aby wykorzysta& 

maksimum mo'liwo%ci.
 – To dobrze, dobrze...
Aureil wolno pog$adzi$ swoj" siw" czupryn!, spaceruj"c 

przez chwil! w#milczeniu.
 – Wiesz, jak kocham swoje go$!bie?#– zapyta$ nagle.
 – Tak, mistrzu, wszyscy to wiemy.
Starzec roz$o'y$ r!ce, jakby boryka$ si! z#problemem, któ-

rego nie potrafi$ rozwi"za&.
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 – Mam z#nimi ostatnio sporo zmartwie(.
 – Co% si! sta$o?#– spyta$ niepewnie Punin.
 – Od dobrych kilku dni zachowuj" si! niespokojnie. Mniej 

jedz", odnosz! nawet wra'enie, 'e#ich spo$eczne zachowania 
straci$y na sile.#– Zak$opotanie na twarzy Iosifa nie wywo$a$o 
'adnej reakcji starca.#– Legendy o#tym, 'e#$"cz" si! w#pary na 
ca$e 'ycie, s" prawdziwe#– ci"gn"$.#– Samiec wybiera sobie 
partnerk! i#zostaje z#ni" do ko(ca, chyba 'e#zdarzy si! jakie%...#– 
Aureil przeniós$ wzrok na m$odzie(ca i#zmarszczy$ brwi.#– Cza-
sem jednak nie jeste%my w#stanie odgadn"&, co mo'e wp!dzi& 
w#nieszcz!%cie tak wra'liwe stworzenie. Gruboskórni, aro-
ganccy homo sapiens dawno ju' utracili cechuj"c" ich jeszcze 
kilkaset lat temu empati! w#stosunku do natury, nie s"dzisz?

 – Tak... to mo'liwe#– odpar$ nie%mia$o Punin.
 – Go$!biom by& mo'e wystarcza samo przeczucie nieszcz!-

%cia...#– Aureil znowu charakterystycznym gestem pog$adzi$ 
swoje w$osy.#– Mo'e wyczuwaj" niepokój u#innych? Nie bez 
przyczyny s" symbolem pokoju, bo w$a%nie wtedy, gdy milknie 
nienawi%&, zazdro%&, zawi%&... gdy pod$o%& zostaje zwyci!'ona 
przez mi$o%&, jak wykazuj" liczne przes$anki, wtedy go$!bie 
s" najszcz!%liwsze. Daj" si! dotyka& ludziom, p$odz" liczne 
potomstwo, maj" apetyt...

 – Tak, tak. Te' o#tym s$ysza$em.
 – Jak my%lisz, Iosifie, czy jest mo'liwe, 'e#w#naszym oto-

czeniu mog$o zdarzy& si! co%, co niepokoi$oby nawet tak nie-
%wiadome zwierz!ta jak moje go$!bie? Wiesz... one s" jak 
najczulsze urz"dzenia.#– Starzec si! u%miechn"$.

 – Nie zauwa'y$em, aby w#zamku... to znaczy w#naszej 
spo$eczno%ci, mia$y ostatnio miejsce jakie% niepokoje. Na-
tychmiast bym o#tym ojca powiadomi$#– o%wiadczy$ pewnym 
g$osem Punin.

 – Rozumiem. To mi wystarcza. Mo'liwe przecie', 'e#to ta 
nowa karma, któr" przywióz$ z#Pary'a Claude.

 – Czy mog! odej%&?#– spyta$ z#nadziej" Iosif.
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 – Oczywi%cie. Przepraszam, 'e#ci! niepokoi$em. Wiesz, jak 
to jest; stary cz$owiek czasem musi wyla& swoje 'ale.

M$odzieniec uk$oni$ si! z#szacunkiem i#ruszy$ w#kierunku 
drzwi.

 – A, jeszcze jedno!#– dogoni$ go g$os Aureila.
 – Tak, mistrzu?
 – Skoro ju' mnie odwiedzi$e%... zapytam: a#ciebie nic nie 

martwi? Masz wszystko, czego ci trzeba?
 – Nie mam wielkich wymaga(, ojcze#– odpar$ z#dum" 

Punin.
 – Wiem, ale mów %mia$o#– zach!ci$ starzec.
Iosif przez chwil! walczy$ z#my%lami.
 – Wszyscy przygotowujemy si! na spotkanie z#Kap$anem. 

Staram si! oczywi%cie zachowa& nale'ny spokój, ale... jestem 
tym podniecony i#wiele sobie po tym obiecuj!.

 – To oczywiste. Doskonale ci! rozumiem. Dla ka'dego z#nas 
to wielkie prze'ycie#– przyzna$ dobrotliwie mistrz.#– Musimy 
si! dobrze przygotowa&.

 – Tak, ojcze.
 – Jak uczy nas historia, cierpliwo%& jest jedn" z#najpot!'-

niejszych, ale i, niestety, najrzadziej spotykanych cnót. Jej 
brak str"ca$ ju' z#piedesta$u najwi!ksze pot!gi tego %wiata. 
Najm!'niejsi herosi gin!li, pope$niaj"c ten b$"d. A#na historii 
znamy si! tutaj chyba szczególnie dobrze, prawda, ch$opcze?

 – Tak, mistrzu.
 – Tak à propos historii... wiesz, jakie s$owa wypowiedzia$ 

wielki Ajaks pod Troj", gdy na polu bitwy zobaczy$ Hektora?
 – „Oto wreszcie cz$owiek, którego warto zabi&”.
 – W$a%nie. I#co uczyni$?
 – Ruszy$ na Hektora...
 – ...i#zgin"$#– dopowiedzia$ Aureil.#– Wielki, niezwy ci!'ony 

Ajaks stoj"cy u#wrót miasta swoich marze(, w#naj s$ynniejszej 
bitwie wszech czasów, której ka'dy bohater mia$ przej%& do 
historii. I#w$a%nie w#tej najwa'niejszej chwili taki heros nie 
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potrafi$ zrozumie&, 'e#jeszcze nie czas. *e bogowie wyznaczyli 
Hektorowi inny moment na %mier&.

Starzec zbli'y$ si! do Punina i#po$o'y$ mu na ramieniu d$o(.
 – Ca$" sztuk" 'ycia, mój ch$opcze#– ci"gn"$ mistrz#– jest 

umiej!tno%& znalezienia w# sobie wiedzy nie tylko na swój 
temat, lecz tak'e na temat w$asnego przeznaczenia. To 
równie' dotyczy nas.# – Aureil ponownie zmarszczy$ moc-
no brwi.

 – Wiem, jak to trudne, ojcze#– powiedzia$ cicho Iosif.
 – Na pewno?#– Palce starca zacisn!$y si! na ramieniu Pu-

nina, a' ch$opak poczu$ wzbieraj"cy ból.
 – Staram si!, mistrzu!#– j!kn"$.
 – Nie zawsze %mierci da si! unikn"&#– kontynuowa$ Au-

reil, nie zwalniaj"c u%cisku.#– Ale nigdy ona nie mo'e by& 
pozbawiona sensu.

 – Tak, mistrzu!
 – Achilles, ulubieniec bogów, niemal nie%miertelny rycerz, 

zanim wybra$ si! na t! wojn!, przyszed$ do matki, prosz"c 
o#rad!. „Je%li nie pojedziesz tam, b!dziesz 'y$ d$ugo#– odpar-
$a.#– Ale gdy prochy twoje znikn" pod ziemi", zginiesz na 
zawsze. Je%li jednak przyb!dziesz tam, ju' nie wrócisz, ale 
w#umys$ach ludzi b!dziesz 'y$ wiecznie”. Co wybra$, wie-
my wszyscy. Tylko czy m"drze?#– Aureil jeszcze mocniej 
zacisn"$#palce.

 – Nie wiem, ojcze...#– j!kn"$ ch$opak, czuj"c, jak zaczyna 
si! trz"%& z#bólu. *elazne imad$o precyzyjnie uciskaj"ce nerw 
promieniowy powodowa$o trudne do wytrzymania cierpienie.

 – Dobrze!#– odpar$ $agodnie starzec i#lekko zwolni$ u%cisk.#– 
Tylko on móg$ zna& prawid$ow" odpowied) na to pytanie. My 
nie dowiemy si! ju' nic wi!cej, co najwy'ej mo'emy by& mu 
wdzi!czni za jego wielko%&.

 – Tak, ojcze.
 – Czy obiecasz mi, 'e#w#modlitwach i#indywidualnej me-

dytacji po%wi!cisz wi!cej czasu temu zagadnieniu?



 – Tak, ojcze!
 – Czy zajrzysz w#g$"b siebie, dok$adaj"c wszelkich stara(, 

aby wydoby& prawd!?
 – Taaak, ojcze...#– Iosif wci"' nie móg$ powstrzyma& dr'e-

nia cia$a.
 – Wracaj do siebie, rycerzu. Je%li Bóg ci! wybra$, b!dziesz 

o#tym wiedzia$#– zako(czy$ spokojnie mistrz, zdejmuj"c r!k! 
z#jego ramienia.

Punin by$ przera'ony.
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