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Ludzie, którzy zajmuj! si" pisaniem ksi!#ek, 
maj! t" fajn! mo#liwo$%, #e mog! zadedykowa% 

swoj! opowie$%, komu tylko chc!.

Korzystam z&tego przywileju i&przesy'am 
niniejszym wyrazy wdzi"czno$ci trójce moich 

wspania'ych&przyjació', z&pokor! dzi"kuj!c:

Kubie Bierzy!skiemu!– za prawdziw! przyja(), 
wyj!tkow! m!dro$% i&inspiracj",

Ewie Gutowicz!– za wielkie serce, pomoc, wsparcie 
i&krytyczny ogl!d tego, co najwa#niejsze,

Ani Bierzy!skiej!– za wielk! wra#liwo$% i&zrozumienie 
szczególnie dla tych, którym broni% si" najtrudniej…

Krzysztof Kotowski



…ze wszystkiego, co dano nam w!ksi"#kach!–
to tylko mi$uj% –

co napisano w$asn" krwi"…

Friedrich Nietzsche * 
 

 * F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, t!um. w!asne autora.
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Tu# przed zmierzchem
W&pieprzonej willi esbeka

Indianin w"lizgn#$ si% do salonu tak cicho, &e kole" drzemi#cy 
przy wielkim d%bowym stole nawet nie drgn#$. Obserwowa-
$em spraw%, kl%cz#c w!progu drzwi jednego z!wej"', w!ka&dej 
chwili gotowy do ucieczki korytarzem w!lewo, potem w!dó$ 
i!na zewn#trz. Na razie wszystko sz$o, jak trzeba. Robi$o si% 
coraz ciemniej, ale na szcz%"cie okna willi by$y spore, szcze-
gólnie w!tym pomieszczeniu, i!jako tako jeszcze mog$em wi-
dzie', co wyprawia ten debil. Na sto procent by$ wci#& na 
bani, bo przecie& &aden normalny cz$owiek nie by$by w!sta-
nie wytrze(wie' w!godzin% po wychlaniu pe$nej butelczyny 
siwuchy. Schowa$ si% na chwil% za jak#" prza"n# kolumn#, 
po czym!– nie wiem, po jakiego grzyba!– fikn#$ co" w!stylu 
pokracznego koz$a i!waln#$ $bem w!bok rokokowej szafy sto-
j#cej przy "cianie. Obudzi$o to oczywi"cie go"cia zza biurka, 
ale w$a"nie wtedy jakim" cudem Indianin odnalaz$ w!sobie 
pomys$ na tak sprawne (dos$ownie dwa!) ruchy… &e b$yska-
wicznie znalaz$ si% przy facecie. Wyj#$ swój zapyzia$y, brudny 
szpikulec, który mu zrobi$ jeszcze dziadzio!– wódz z!Zadu-
piewa znad Missouri!– ale zamiast wbi' go go"ciowi w!szyj%, 
przy$o&y$ mu w! $eb trzonkiem. Biedak zd#&y$ tylko otwo-
rzy' nieinteligentnie buzi%, a!nast%pnie straci$ przytomno"'. 
Przenios$em wzrok kilka metrów w!lewo i!niestety dopiero 
wtedy zobaczy$em to, co by$o najgorsz# rzecz#, jaka mog$a 
si% sta'. Laster (kurwa ma'!) pojawi$ si% jak duch w!prze-
ciwleg$ych drzwiach! Na Boga, jakim cudem tak szybko tutaj 
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Marynarz

Jak si% w!to wszystko wpakowa$em?
Klasycznie, czyli nie u&ywaj#c w! istotnych momentach, 

gdy tego wymaga$a sytuacja, mózgu. Mo&e i! jestem niety-
powy, dziwnie si% od&ywiam i!raczej trudno mnie nazwa' 
wzorowym obywatelem, ale nie jestem idiot#. W!tamtych 
czasach zwykle wiedzia$em co i!jak. Dba$em o!dyskrecj%. Lu-
dzie mi ufali.

O!tym, co robili"my z!Orin#, nie wiedzia$ nikt oprócz na-
szej trójki i… jeszcze kilka bardzo specyficznych osób, ale 
o!tym opowiem wam zdecydowanie pó(niej. Oficjalnie by$em 
cz$owiekiem od za$atwiania spraw.

Pilnowa$em w$asnych interesów oraz oczywi"cie intere-
sów klientów. Do pewnego czasu wszystko mi$o si% toczy$o. 
Ludzie si% rozwodzili, ja ich "ledzi$em, robi$em przydatne 
zdj%cia!– i!komu to przeszkadza$o?

Stara$em si% nie wchodzi' nikomu istotnemu w! drog%. 
Zwykle tak kombinowa$em, &eby nie by' po &adnej ze stron. 
Podchodzi$em do wszelkich dziwactw z!najwi%kszym zrozu-
mieniem. Przytula$em z!uczuciem biedne, zdradzane kobiety, 
a!za pó$ godziny strzela$em misia z!ich m%&ami w!akcie zro-
zumienia m%skich s$abo"ci. Nie udawa$em facetów ze starych 
filmów z!Bogartem czy Nicholsonem o!bohaterskich prywat-
nych detektywach. Mówi#c szczerze, w!ogóle nie lubi$em by' 
bohaterski. Lubi$em by'… niezad$u&ony. Dzisiejsi komornicy 
nie lubi# takich jak ja. Za to bardzo lubi# sprawy takich jak 
ja, cho' oczywi"cie o!najwi%kszych moich tajemnicach ani 
wtedy, ani dzisiaj nie maj#, na ich szcz%"cie, poj%cia.

wyl#dowa$?! Je"li patrze' na &ycie w!miar% logicznie!– to by$o 
kompletnie niewykonalne! Przecie& cztery, mo&e nieca$e pi%' 
godzin temu siedzia$ w!norze Sk#pego czterysta siedemdzie-
si#t kilometrów st#d i!obija$ mu ryj!– co W#ski i!Martynka 
pono' sprawdzili ponad wszelk# w#tpliwo"'! Teraz trzyma$ 
w!d$oni spluw%, któr# powoli zacz#$ mierzy' w!Indianina. 
Przylgn#$em do pod$ogi, staraj#c si% jak najszybciej co" wy-
my"li', a!nast%pnie odczo$ga$em si% najciszej, jak to tylko 
mo&liwe, aby po$#czy' si% z!Orin#. Laster chyba mnie nie 
zauwa&y$, ale co z!tego, kiedy i!tak mieli"my przesrane.

 – Orina!!– wyszepta$em do krótkofalówki.
 – Tak?!– odezwa$a si% beznami%tnie.
 – Laster tu jest.
 – Niemo&liwe.
 – Mo&liwe. Nie wiem, co robi', to twoja akcja.
 – Zlikwiduj go.
 – Mierzy do Indianina.
 – To niech Indianin go zlikwiduje.
Zamkn#$em na chwil% oczy i!odetchn#$em g$%boko, aby 

wprowadzi' do organizmu spokój.
 – Kochanie, czy ty s$yszysz, co do ciebie mówi%?! Indianin 

jest po z$ej stronie lufy!
 – Id% do was!– rzuci$a i!zako)czy$a po$#czenie.
Oblecia$ mnie strach. Teraz by$y dwie mo&liwo"ci: Orina tu 

wpadnie i!w!swoim stylu zrobi jatk% albo nie zd#&y i!Indianin 
zaraz b%dzie martwy. Oba rozwi#zania bardzo z$e. Znowu 
podczo$ga$em si% do punktu, z!którego wszystko uprzednio 
obserwowa$em. W!tej sytuacji by' mo&e sta$ si% nawet cud 
numer dwa i!Indianin cho' troch% wytrze(wia$. Nie wiem. 
Jedno by$o pewne!– zauwa&y$ Lastera, ale ten jako" nie strze-
la$. Dobrze. Na schodach s$ysza$em ju& Orin%. *le. Tak czy 
owak, jak wspomnia$em!– by$o ostro przechlapane.
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nad drzwiami, ale tak zwana zawodowa nieskromno"' i!hi-
pokryzja jednak powinny mie' jakie" granice.

 – Czuj% si% jak u!psychologa.!– Odchrz#kn#$ niepewnie.
 – Mój zawód polega troch% tak&e i!na tym!– sk$ama$em 

g$adko.!– Prosz% by' szczerym.
Marynarz na chwil% zamilkn#$. Rozejrza$ si% dooko$a z!– 

jak mi si% wydawa$o!– nie"mia$ym zak$opotaniem.
 – Wie pan, kto to jest Éric Tabarly?! – spyta$ po kilku 

sekundach.
 – Nie mam poj%cia.
 – +eglarz, Francuz.
 – Rozumiem.
 – Zwyk$ mawia', &e je"li kto" kiedykolwiek wypad$ ze stat-

ku do morza, nigdy nie powinien wraca' do tej pracy. Podob-
no uwa&a, &e taki kto" po prostu si% nie nadaje.

 – Tutaj nie pomog%.!– Roz$o&y$em r%ce.
 – Tak przy okazji, mniej wi%cej trzydzie"ci lat pó(niej Éric 

Tabarly wypad$ za burt% uderzony gaflem. Cia$o znaleziono 
pó$tora miesi#ca pó(niej daleko od tego miejsca. Ale wtedy 
us$ysza$em to nazwisko pierwszy raz.

 – Czy ju& rozmawiamy o!sprawie?!– upewni$em si%.
 – Moja trzecia &ona…
Nie wiedzia$em, czy to mia$o zwiastowa' odpowied( na 

moje pytanie.
 – Trzy razy wchodzi$em na ten pok$ad i!w$a"nie trzeci raz 

wypadam za burt%.
Jego wyrafinowana metafora mia$a pewnie oznacza' gr% 

wst%pn# przed konkretami, ale to akurat normalne u!klien-
tów. Nie niecierpliwi$em si%, za to mi p$acili. Siedz#c przy 
tym biurku, niejednokrotnie s$ysza$em wi%ksze idiotyzmy.

 – Naprawd% mi przykro.!– Chlipn#$em z!fili&anki stoj#cej 
przede mn#.!– Czy ma pan kontakt z!&on#?!– Postanowi$em 
aktywnie pomóc.

 – Nie.

Ten facet, od którego zacz%$y si% k$opoty, pojawi$ si% jak 
ka&dy inny. Najpierw zadzwoni$, przedstawi$ si% jako mary-
narz, umówi$ si%, a!potem przyszed$. Normalnie. Bez fajki 
w!z%bach i!zaniedbanej, "mierdz#cej zup# sprzed tygodnia 
brody. Nie mia$ koszuli w!paski ani nie udawa$ romantyka. 
Przyszed$ w!tanim garniturze, uczesany jak zarozumia$y bu-
rak z!wielkiego portowego miasta!– do ty$u na Rudolfa Valen-
tino!– ale sprawia$ uspokajaj#ce wra&enie mi$ego i!g$upiego. 
Niestety nie by$ ani mi$y, ani g$upi, ale o!tym dowiedzia$em 
si% du&o za pó(no…

 – To prosta sprawa!– powiedzia$ bez specjalnych wst%-
pów, gdy tylko poda$ mi r%k%, usiad$ w!fotelu i!odmówi$, kiedy 
zaproponowa$em co" do picia.!– Nie b%dzie mia$ pan z!tym 
wielkiego k$opotu. A!ja si% po prostu na tym nie znam.

 – Mówi$ pan, &e pracuje na statku morskim, troch% tu da-
leko do morza…!– Unios$em badawczo brwi.

 – No tak… Jestem wachtowym na Konradzie. To statek 
handlowy. Do"' spory.

 – Rozumiem.
Nic nie rozumia$em. Sk#d tutaj znalaz$ si% jaki" marynarz, 

w!dodatku polecony przez W#skiego? Wyj#$em notes.
 – Nie ma pan nic przeciwko?!– spyta$em klasycznie i, jak 

mi si% wydawa$o, swojsko.
 – Jak na filmach!– zauwa&y$ odkrywczo.
 – Robi% wszystko, aby by' na czasie.! – Poszerzy$em 

u"miech.!– W!czym mog% pomóc?
 – Mam ma$y k$opot…
 – No prosz%… Z!&on#?!– zach%ci$em.
 – S$ysza$em, &e zna si% pan na tym. Polecono mi pana.
Zrezygnowa$em z!pytania, na które zreszt# zna$em odpo-

wied(: „A!kto mnie poleci$?”!– z!nadziej#, &e marynarz szyb-
ko zacznie by' konkretny.

 – Mo&e pan liczy' na dyskrecj%, szybko"' i!skuteczno"'!– 
wyrecytowa$em co", co w$a"ciwie powinienem sobie powiesi' 



14

 – Jest pan… jak prawnik, prawda? Obowi#zuje pana 
tajemnica?

 – Oczywi"cie!– wystrzeli$em natychmiast.!– Co tak na-
prawd% $#czy$o pana &on% z!tym Bliftem?

 – Zbyt wiele.!– Marynarz zmarszczy$ brwi i!na chwil% sta$ 
si% surowy.

 – Rozumiem. Musz% mie' troch% wi%cej danych na temat…
 – Dostarcz% je panu!– przerwa$ sucho.!– Przyszed$em tyl-

ko upewni' si%, czy…!– Zawaha$ si%.!– We(mie pan t% spraw%?
Jeszcze raz przyjrza$em si% uwa&nie facetowi.
 – Tak. Warunki takie, jak poda$em przez telefon. Stawka 

sta$a p$acona raz w!tygodniu plus koszty. Je"li dojd% do wnio-
sku, &e sprawa nie rokuje pozytywnie, zachowuj% tajemnic% 
na zawsze, $#cznie z!moim dotychczasowym honorarium. Ale 
oczywi"cie natychmiast przestaje pan mi p$aci'.

 – Cz%sto dochodzi pan do wniosku, &e sprawa nie rokuje 
pozytywnie?!– spyta$ spokojnie.

 – Jeszcze mi si% nie zdarzy$o!– sk$ama$em powtórnie.!– 
Ale zawsze mo&e by' ten pierwszy raz.

 – W!porz#dku.!– Marynarz podniós$ si% z!fotela.!– Jeszcze 
dzi" wieczorem zadzwoni% i!dostarcz% panu materia$y. Jest 
tego sporo.

 – Nie ma tu obowi#zku podawania swoich personaliów, 
ale… jak mam si% do pana zwraca'?

 – Nazywam si% Laster. Eryk Laster.

 – Czy mam j# znale('? Dowiedzie' si%, co porabia?
 – Na razie nie.
 – Nie?!– upewni$em si%.
 – Niedawno odkry$em… &e Anna chyba wpakowa$a si% 

w!pewne k$opoty…!– zacz#$ wreszcie nie"mia$o.
Zaciekawi$ mnie.
 – Sk#d pan to wie?
 – Na razie nie mog% powiedzie'. Mam nadziej%, &e pan to 

zrozumie. Ale to nie przeszkodzi w!pa)skim zadaniu.
Jasne, oczywi"cie wiedzia$ lepiej ode mnie, co mi pomo&e, 

a!co nie, ale nie mia$em zamiaru go poucza'.
 – A!jaka jest natura tych k$opotów?!– spyta$em.
 – Natura?
 – Tak. Co to za k$opoty?
 – Tego te& nie mog% powiedzie'.
 – Hmm…!– Po raz kolejny roz$o&y$em r%ce.
 – Chcia$bym, aby postara$ si% pan znale(' pewien… 

dziennik.
 – Aha.!– Kiwn#$em cierpliwie g$ow#.!– S$ucham dalej.
 – Jego autorem jest cz$owiek o! nazwisku Blift. Roman 

Blift.
 – A!co to za pan?
 – Kochanek mojej &ony!– odpar$ tonem, jakby zamawia$ 

kolejn# herbat% w!kawiarni.
 – Rozumiem. Wie pan mo&e, kiedy i!gdzie ostatni raz go 

widziano?
 – Tutaj. W!Bia$owie&y.
 – Aha…
 – Potem znikn#$!– kontynuowa$ marynarz.!– Nikt nie wie 

gdzie.
 – To w! kontek"cie pa)skiej &ony chyba nie tak (le…! – 

 Wydoby$em z!siebie ciute)k% koniunkturalizmu.
 – Zale&y mi tylko na dzienniku.
 – Czy w!tym dzienniku… znajd% k$opoty?
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nowoczesnymi rozrywkami, lecz tak&e wygod# &ycia i!obie-
cuj#c# karier#. Wisz#ca Ska$a nie szuka$ daleko. Zamiesz-
ka$ w!Tulsie i!w!krótkim czasie sta$ si% zaskakuj#co spraw-
nym biznesmenem. Ju& w!1914 roku posiada$ sze"' sklepów 
z!obuwiem skórzanym, a!w!ci#gu nast%pnych dwudziestu 
lat pomno&y$ swój maj#tek trzydziestokrotnie. Jego &ona!– 
Wzniesiona R%ka!– dostosowa$a si% do sytuacji wyj#tkowo 
sprawnie: do tego stopnia, &e za&#da$a w!pewnym momencie 
ameryka)skiego nazwiska. I!tak Wisz#ca Ska$a oraz Wznie-
siona R%ka stali si% Johnem i!Alice O’Sagsonami. Ich jedyny 
syn!– Patrick, cz$owiek przystojny i!zdolny!– mia$ natur% 
buntownicz#. Nie umia$ si% pogodzi' z!niegdysiejszym wy-
borem ojca i!gdy osi#gn#$ wiek m%ski, postanowi$ wzgardzi' 
maj#tkiem rodziców, aby wróci' na ziemie przodków!– gdzie 
z!otwartymi r%kami przyj#$ go wódz D$uga Fajka. Jego rodzina 
prowadzi$a tam do"' skromny &ywot mimo posiadanego ma-
j#tku, którego nigdy nie spo&ytkowano i!z!którym w$a"ciwie 
nie wiedziano, co zrobi'. Szacunek do tradycji szczególnie 
imponowa$ Patrickowi, cho' jeszcze bardziej zaimponowa$a 
mu m$odziutka i!seksowna Bia$a Chmura!– wnuczka D$ugiej 
Fajki. Wódz nie odwa&y$ si% odmówi' m$odemu O’Sagsono-
wi. Nama"ci$ ich zwi#zek i!powierzy$ opiece bogów, po czym 
w!nied$ugim do"' czasie przeniós$ si% do krainy wiecznych 
$owów!– jak wie"' nios$a: w!spokoju ducha, mimo tak wie-
lu rozczarowa) doznanych w!&yciu. Patrick i!Bia$a Chmura 
&yli przez kilkana"cie lat na ziemiach Osed&ów, wychowuj#c 
dwójk% dzieci: syna Dumnego Or$a oraz córk% Stoj#c# Brzoz%.

Dopiero wie"' z!Tulsy o!ataku serca Johna O’Sagsona "ci#g-
n%$a ich z!powrotem do miasta, gdzie po pogrzebie ojca rodzi-
ny, pono' targani wobec niego wyrzutami sumienia, zostali 
ju& na zawsze. Chc#c nie chc#c, Patrick odziedziczy$ firm%, 
ale zarz#dzanie jej powierzy$ bia$ym. Dumny Orze$ przyj#$ to 
z!wyj#tkowym rozczarowaniem. Wierzy$, &e ma w!sobie pot%-
g% ducha dziadka oraz si$% zdoln# dokonywa' rzeczy wielkich. 

Indianin

Indianin by$ mniej wi%cej prawdziwy. Jego ojciec, polski emi-
grant pracuj#cy w!Tulsie w!stanie Oklahoma jako in&ynier 
budowlany, pozna$ tam urodziw# pono' jak marzenie Stoj#c# 
Brzoz%, wnuczk% Wisz#cej Ska$y, jednego z!najwa&niejszych 
cz$onków Wielkiej Rady plemienia Osed&ów, i… od tej pory 
przeznaczenie sta$o si% dla niego oczywiste. Przodkowie 
Wisz#cej Ska$y!– przeniesieni niegdy" przez „bia$ych braci” 
z!ich rodzinnych terenów nad doln# Missouri do rezerwatu 
oklahomskiego w!pobli&u Tulsy!– wiedli w!miar% spokojne 
&ycie do roku 1906, kiedy to w!pobli&u ich domostw odkry-
to pot%&ne z$o&a ropy naftowej. Wujek Sam nigdy dot#d tak 
celnie nie strzeli$ sobie w!stop% jak wtedy, gdy zmusi$ Indian 
do zamieszkania na terenach, które kilka lat pó(niej okaza$y 
si% najdro&szym kawa$kiem ziemi w!"rodkowych Stanach. 
I! tak rz#d USA zosta$ zmuszony do wyp$acenia Osed&om 
ponad o"miu milionów ówczesnych dolarów za prawo do 
eksploatacji.

Dzisiaj odpowiada to sumie dwustu milionów dolarów, co 
uczyni$o szczep Wisz#cej Ska$y "rodowiskiem o!najwy&szym 
dochodzie na jednego mieszka)ca w!ca$ym kraju. Paradok-
salnie nie wp$yn%$o to na jedno"' Osed&ów. Poszczególni 
cz$onkowie plemienia, staj#c si% lud(mi wyj#tkowo zamo&ny-
mi, powoli oscylowali w!stron% samodzielno"ci i!karygodnie 
zapominali o!tradycji. Doprowadzili tym zreszt# D$ug# Fajk% 
Pokoju!– wodza o!do"' rozleg$ych ambicjach!– do g$%bokiej 
depresji. Wyprowadzali si% po cichu, pod ró&nymi preteksta-
mi, do wielkich miast, które kusi$y nie tylko wod# ognist# czy 
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Sat-Okha! – D$ugie Pióro, który po opuszczeniu ojczystej 
„ziemi s$onych ska$” przyj#$ polskie imi% i!nazwisko Stani-
s$aw Sup$atowicz i!zosta$ s$ynnym popularyzatorem kultury 
india)skiej w!Polsce. Jak pewnie pokolenie lat siedemdziesi#-
tych pami%ta, D$ugie Pióro cz%sto bywa$ w!Teleranku i!Ekra-
nie z&bratkiem; opowiada$ o!swoim barwnym dzieci)stwie 
na preriach w!telewizji oraz w!ksi#&kach, których sp$odzi$ 
co najmniej dziesi%'.

Mój Indianin lubi$ wspomina' swoich przodków, a!gadk% 
mia$ imponuj#c#. Uwielbia$ rozprawia' o! tym, jak odzie-
dziczy$ po dziadku umiej%tno"' tropienia i!s$yszenia dusz 
z!krainy wiecznych $owów. Kiedy zjawi$ si% u!mnie pewnego 
deszczowego dnia z!polecenia W#skiego (o!którym dok$ad-
niej opowiem wam pó(niej), w!przyp$ywie szale)stwa i!pod 
sporym wp$ywem moich ówczesnych kumpli!– zatrudni$em 
go. Mimo &e wiecznie zion#$ alkoholem i!niemal nie zmienia$ 
ubrania, by$ zadziwiaj#co sprawny w!robocie i!– co tu du&o 
mówi'!– w!niektórych sprawach znacznie przewy&sza$ mnie 
instynktem. A!przecie&!– bior#c pod uwag% to, kim czy raczej 

„czym” naprawd% jestem!– powinno by' odwrotnie. Ja jednak 
w!przeciwie)stwie do niego opowiada' o!sobie nie bardzo 
lubi$em, szczególnie &e nie mia$o to specjalnego sensu. Albo 
musia$em k$ama', albo… No w$a"ciwie zawsze musia$em 
k$ama'.

Prawdziwe imi% i!nazwisko mojego Indianina by$o zawsty-
dzaj#co nieindia)skie!– Jan Kostewicz. Nienawidzi$ go. A!po-
niewa& za zwrócenie si% do niego per „Jasiu” grozi$a utrata 
skalpu, nie podejmowa$em dyskusji na ten temat i!nazywa-
$em go tak, jak chcia$: Johnem O’Sagsonem. Ka&dy ma pra-
wo nazywa' si% tak, jak mu si% podoba. Kiedy Cassius Clay 
og$osi$ pewnego dnia, &e od teraz nazywa si% Muhammad Ali, 
to wszyscy tak zacz%li do niego mówi'. Kiedy mój asystent 
Jasiu Kostewicz og$osi$, i& nazywa si% Johnny O’Sagson, nie 
oponowa$em i!tak ju& zosta$o.

W!obu wypadkach si% myli$, z!czego trze(wy ojciec zdawa$ 
sobie doskonale spraw%. Dumny Orze$ od najwcze"niejszych 
lat by$ dzieckiem romantycznym, ambitnym i!– co nieste-
ty zdarza si% tak&e w"ród Indian!– do"' g$upawym. G$ówn# 
nadziej# Patricka sta$a si% wi%c bystra, zdolna, cho' niestety 
równie& romantyczna córka. Ona jak na z$o"' nie mia$a am-
bicji zwi#zanych z!biznesem ani nauk#, za to czujnie, odk#d 
tylko natura obdarzy$a j# kobiecymi hormonami, wypatry-
wa$a mi$o"ci &ycia. Po kilku nieudanych próbach znalaz$a j# 
w!osobie tajemniczego przybysza z!dalekiego kraju. M$ody 
wojskowy, z!wykszta$cenia in&ynier, który przyby$ do Sta-
nów tu& po wojnie, nie da$ si% d$ugo kusi' i!wbrew protestom 
Patricka O’Sagsona poj#$ j# za &on%, i!to w!obrz#dku katolic-
kim. Ko"ció$ polski w!Tulsie ochrzci$ now# wiern# imieniem 
Zdzis$awa!– na cze"' b$ogos$awionej Zdzis$awy Czeskiej, pa-
tronki m$odych ma$&e)stw i!matek. Patrick, który nigdy nie 
by$ w!stanie wymówi' nowego imienia córki, zamkn#$ si% 
w!sobie, a!na staro"' zdziwacza$. Wysy$a$ na zmian% listy 
protestacyjne do pisarki Joan Lindsay, autorki Pikniku pod 
wisz!c! ska'!, &#daj#c zmiany tytu$u jej dzie$a ur#gaj#cego 
pami%ci jego ojca, oraz do Ericha Honeckera, przywódcy Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej, okre"laj#cego Muzeum 
Indian na terenie jego komunistycznego kraju jako „dumny 
przyk$ad walki Indian z!ameryka)skim imperializmem”.

In&ynier Adam Kostewicz!– szcz%"liwy m#& Zdzis$awy Ko-
stewicz, primo voto Stoj#ca Brzoza!– wytrzyma$ w!Stanach 
Zjednoczonych jeszcze kilkana"cie lat, a& wreszcie dozna$ 
napadu mi$o"ci do ojczyzny tak silnego, &e namówi$ ma$-
&onk% na brawurow# podró& z!nim oraz ich jedynym synem 
do kraju przodków. Miejscem nowego szcz%"cia rodzinnego 
mia$a by' Puszcza Bia$owieska!– swojska, pi%kna i!polska, 
a!co najwa&niejsze: bogata w!bizony.

Rodzina Kostewiczów zadziwiaj#co szybko zaaklima-
tyzowa$a si% w! Bia$owie&y. Poznali tam mi%dzy innymi 



2120

a!nierzadk# szlachetno"' krwiopijców nastolatki, a!nawet 
romantyczki wieku dojrza$ego nagradzaj# szlochami w!ki-
nach i!przed telewizorami. Dziwne? Nie wydaje mi si%. Znak 
naszych czasów. Wszystko staje na g$owie; kochamy potwo-
ry, taka moda. A!co ze mn#? Jak chyba ju& mówi$em, nie lu-
bi% o!tym gada'. Krety)sko jest komukolwiek powiedzie': 

„Wiesz, stary, mam ma$y problem!– &ywi% si% ludzk# krwi#”. 
Wol% ograniczy' si% do tego, co akurat jest na tapecie, staram 
si% nie pakowa' w!zbyt du&e k$opoty i!bywam wielu ludziom 
pomocny, cho' jak ju& wspomina$em!– jestem nietypowy.

Z!wy&ej wspomnianymi bohaterami ludzkiej (re&yserskiej) 
wyobra(ni $#czy mnie chyba tylko jedno: (ród$o po&ywienia… 
no i!mo&e jeszcze to, &e bardzo, bardzo niewielu tak zwanych 
normalnych ludzi zna mój male)ki sekret. Przez pewien czas 
nie wiedzia$ o!nim tak&e John O’Sagson. Nie by$o powodu. Jak 
mówi$em, ludzie niezwykle rzadko s# dopuszczani do naszej 
tajemnicy. Mówi#c „rzadko”, mam na my"li: prawie nigdy. 
Przypadek chcia$, &e Indianin którego" dnia dowiedzia$ si% 
o!sprawie, ale… wzruszy$ tylko ramionami, $ykn#$ siwuchy 
i!orzek$, &e ma to w!dupie. Nie z!takimi duchami i!strzygami 
mia$ do czynienia, wi%c &adna to dla niego rewelacja. Gdy 
jego pradziadowie uprawiali kukurydz%, mieli sta$y kontakt 
z!wszelkimi deohako i!by$o spoko.

 – Deohako?!– spyta$em wówczas nieco zbity z!tropu.
 – Deohako, duchy kukurydzy, kretynie.!– Machn#$ z!za-

&enowaniem r%k#.!– Jeste" wampirem, a!na niczym si% nie 
znasz. Teraz istnieje wiele duchów kukurydzy, ale kiedy" by$a 
tylko Onatha. Pi%kna, romantyczna nimfa, przyjazna pierw-
szym ludziom. Którego" dnia, gdy szuka$a rosy, porwa$ j# 
Hahgwehdaetgah i!uprowadzi$ do podziemi.

 – Hahg… co?!
 – Mówi$em, &e niczego nie czaisz.!– Roz$o&y$ bezradnie 

r%ce.!– Hahgwehdaetgah to z$y brat Hahgwehdiyu!– boga, 
który tworzy dobre rzeczy.

Jak to jest by! 
wampirem z"filmu…

Wiecie, jak to jest dzisiaj z!tymi wampirami z!kina czy z!telewi-
zji!– zawsze panuj# inne zasady. Na pocz#tku ka&dego filmu bo-
hater t$umaczy widzom, jak to jest by' wampirem z!tej akurat 
opowie"ci. Czasem do snu potrzebna jest im trumna, czasem 
nie. Czasem boj# si% czosnku, kiedy indziej nie. W!Wywiadzie 
z&wampirem s$o)ce je niszczy, ale ju& w!sadze Zmierzch!– nie. 
W!serialu, który zreszt# zawsze uwielbia$em!– Pami"tniki 
wampirów!– s$o)ce co prawda sprawia ma$y problem, ale 
wystarczy za$o&y' na palec odpowiedni pier"cie) i!wszystko 
jest wporzo. W!dodatku koledzy i!kole&anki wampiry maj# 
zdolno"' genialnej hipnozy, dzi%ki czemu mog# zmusza' ludzi, 
do czego tylko chc#!– przede wszystkim do zapominania. I!jest 
git. +adnej odpowiedzialno"ci, pretensji po pogryzieniu czy 
traumy. Wszyscy s# zadowoleni!– i!co? Chyba sze"' czy siedem 
sezonów. Nie pami%tam. Ta pi%kna Bu$garka z!obsady w!ko)cu 
wymi%k$a, zrezygnowa$a z!g$ównej zreszt# roli, a!potem nie 
chcia$o mi si% ju& tego ogl#da'. Mimo &e m#dre to wszystko 
raczej nie by$o!– poch$ania$em z!zapartym tchem. Dobrze 
napisany scenariusz, krwi"ci (z!ka&dego mo&liwego punktu 
widzenia) bohaterowie, ka&dy nonsens mo&na by$o z!u"mie-
chem od ucha do ucha serialowi wybaczy'. Fajny paradoks.

Stary, dobry Dracula jest ju& passé. Teraz wampiry nie 
s# ju& z$e!– tylko… skomplikowane. Maj# rozterki, kochaj# 
si% w!ludziach, rozpalaj# ich nami%tno"ci i!prze&ywaj# bunt 
przeciwko w$asnej naturze. Widzowie ju& ich si% nie boj#, 
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albo przep%dza$a robale i!wszystko wraca$o do normy. Nie 
zawsze mia$a czas, rozumiesz, ale lubi$a moich pradziadków.

 – Bez w#tpienia. S$ysza$em, &e mieli sporo kasy.
 – A!to pó(niej. Zreszt# niewa&ne. Co" jeszcze chcesz?
Postanowi$em, &e kolejny raz poczyni% wysi$ek:
 – Johnny, obawiam si%, &e nie zwróci$e" dostatecznej uwa-

gi na to, co si% przed chwil# sta$o. Z$apa$e" mnie w$a"nie 
przez przypadek na piciu krwi. To ludzka krew. Potrzebuj% 
jej do &ycia. Zwyk$e posi$ki mi nie wystarczaj#. Widzia$e" 
wielokrotnie, jak jem, ale to tylko fasada. To tak, jakby" ty 
&ywi$ si% wy$#cznie mi%tówkami. Potrzebuj% znacznie wi%cej 
energii do utrzymania mojego organizmu w!odpowiedniej 
formie, bo inaczej umr%. Do tego musz% mie' czyst# krew. 
Odstaw na chwil% wód% i!skup si%. Ogarniasz w!ogóle temat?

 – A!jakiej grupy krwi potrzebujesz?
 – Oboj%tne, kurwa, jakiej! Masz zapami%ta' tylko to, aby 

o!tym zapomnie'! Na zawsze!
 – W!porz#dku, czego si% tak denerwujesz? Przecie& chyba 

mnie nie zjesz?
 – Nie jadam ludzi. Pij% tylko ich krew.
 – No, ale to trzeba najpierw…
 – Niczego nie trzeba najpierw!!– przerwa$em mo&e troch% 

za nerwowo.!– Pij% krew kiedy" pobran# od ludzi, nikogo nie 
zabijam. Nie oddawa$e" nigdy krwi?

 – A!sk#d j# bierzesz?
 – Nie twoja sprawa. Nie zatrudni$em ci%, aby rozprawia' 

o!moim &arciu. Masz po prostu wykonywa' swoj# robot%.
Indianin u"miechn#$ si% wyra(nie rozbawiony.
 – Czyli nie jeste" gro(ny?
 – Jeszcze chwila i!zaczn% by'!
O’Sagson klepn#$ weso$o d$oni# w!kolano.
 – Stary, jest okej. Jak wspomnia$em, mam to wszystko 

gdzie". Gdyby" tylko móg$ nie je"' przy mnie, by$oby… no 
wiesz… bez obrazy, ale na my"l o!tym troch% chce mi si% rzyga'.

 – Bracia…!– upewni$em si%.
 – Tak, bli(niacy. Bracia oddechu wiatru. Hahgwehdaetgah 

ma swoj# chat% w!podziemiach i!kiedy jest okazja, potrafi za-
biera' oddech wybranym ofiarom. Oczywi"cie pewne czary 
przed tym chroni#, ale nie wszystko naraz…

 – Johnny!!– przerwa$em mu na chwil%.!– Czy us$ysza$e", 
co ci przed chwil# wy$o&y$em? Jestem wampirem i!tylko ty 
o!tym… No, prawie tylko ty!– od kilku zreszt# minut!– wiesz! 
Kiedy b%d% mia$ sto lat, dalej b%d% wygl#da$ tak jak teraz!

 – Wielkie mi mecyje!!– Indianin znowu machn#$ r%k#.!– 
Moja prababcia &y$a sto dwana"cie lat.

 – I!wygl#da$a tak jak ja w!wieku stu lat?!
 – By$a du&o $adniejsza.
Tym razem ja machn#$em ze zrezygnowaniem r%k#.
 – Okej, zanim wrócimy do roboty, chc%, aby" wiedzia$, &e 

masz tego nikomu nie mówi'!
 – A!o!czym tu gada'?!– O’Sagson skrzywi$ si% z!lekkim 

zniecierpliwieniem.!– Ja ci opowiadam wa&ne rzeczy, a!ty 
mi posuwasz jakie" bzdury! Chcesz wiedzie', co by$o dalej 
z!Onath#?

 – Oczywi"cie!– przytakn#$em z!rezygnacj#, wymuszaj#c 
u"miech.!– Zabra$ jej oddech ten z$y bóg?

 – Nie. Uratowa$o j# s$o)ce, to chyba jasne! Nie domy"li$e" 
si%?

 – Pewnie, wodzu, jak mog$oby by' inaczej? S$o)ce j# ura-
towa$o!– przytakn#$em z!mo&liwie najbardziej przekonywa-
j#cym wyrazem twarzy.

 – I!teraz wraz z!innymi duchami kukurydzy opiekuje si% 
zbiorami. Moi pradziadowie cz%sto z!ni# gadali.

 – Wspaniale. Jak im to sz$o?
 – Co?
 – To gadanie.
 – No wiesz…!– Indianin westchn#$.!– Czasem d$ugo by$a z$a 

pogoda, susza albo szara)cza… No to Onatha zsy$a$a deszcz 
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 – Zrozumia$e"?!!– powtórzy$em uparcie.
 – A!co tu do rozumienia? Jeste" wampirem i!tyle. Mo&e 

chcesz, abym pogada$ z!duchami? To mog$oby by'…
 – Masz z!nikim o!tym nie gada'!!– warkn#$em coraz bar-

dziej rozdra&niony.!– Z!&adnymi duchami!
Indianin pogr#&y$ si% na pewien czas w!my"lach.
 – Hmm!– mrukn#$ po d$u&szej chwili.!– Mo&e chocia& 

z!Estsanatlehi, dla bezpiecze)stwa, czy nie ma nic przeciwko…
 – A!co mog$aby mie' przeciwko?
 – No ona zajmuje si%… jak by ci to powiedzie'… yyy… po-

tworami. Z!ca$ym szacunkiem, oczywi"cie. Znaczy si%… li-
kwiduje je, &eby ludzie mieli spokój. Wiesz, z!potworami 
kiepsko si% &yje. Wi%c Estsanatlehi…

 – Johnny… krwi# &ywi# si% nawet komary, niektóre nie-
toperze i!wiele innych, ró&nych, bardzo fajnych na co dzie) 
zwierz#t! Ludzie jedz# kaszank%, czernin%, a!dawniej nawet 
sma&yli krew z!cebul# i!nie mieli z!tym problemu!

Indianin znów si% zamy"li$.
 – No taaak!– wyduka$ po kilku sekundach.!– Jest to jaki" 

argument. Estsanatlehi nie powinna mie' nic przeciwko. Ale 
pogada$bym z!ni#, bo…

 – Czy ty s$yszysz, kurwa, co do ciebie mówi%, czy nie s$y-
szysz, co do ciebie mówi%?!

 – Okej, okej, a… du&o masz takich podobnych do ciebie 
kolegów?

 – Podobno masz to w!dupie?!
 – Nie no… w!tym sensie, &e my"l% o!interesach i…
 – Ja tu jestem od my"lenia o!interesach! Ty jeste" moim 

asystentem!
Indianin podniós$ do góry d$onie w!ge"cie pojednania.
 – A!wi%c milczenie. Howgh! Niech b%dzie wola twoja!– wy-

recytowa$ uroczy"cie.
 – W$a"nie. Niech b%dzie. I!na tym zako)czmy.

Mateusz Ganc

Mateusz Ganc
Więcej informacji na www.5why.pl/kotowski


