
Grzegorz Gajek 

 

 

 

Węprzyn by night 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This one’s called „Cymbaline” and it’s… about a nightmare. 

- Roger Waters na koncercie w Filmore w 1970 roku 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Koniec trasy, dalej nie jadę – powiedział kierowca. 

 Marek westchnął, przetarł twarz i niechętnie uniósł się z fotela. Zasiedział się, 

rozespał w cieple i charakterystycznym, metaliczno-ludzkim zapachu starego PKS-u. 

Cóż, kolego, pora wysiadać.  

 - Hej, koniec trasy, słyszał pan? – Kierowca wyskoczył już z kabiny i teraz 

niecierpliwie popatrywał ku niemu od drzwi. 

 Marek ziewnął, kiwając głową, po czym machnął na faceta ręką, żeby trochę 

wyluzował. Następnie zdjął swoją torbę z półeczki ciągnącej się nad fotelami i wyszedł z 

autokaru. 

 Kierowca wydał z siebie niecierpliwy odgłos, przypominający nieco syk hydrauliki 

zatrzymującego się PKS-u. Człowiek i jego maszyna, zrośnięci w jedną nierozerwalną 

całość, współ-czującą, i współ-nieznoszącą ospałych podróżnych, gdy pora wracać do 

domu się nawalić. Chociaż może ten gość wcale nie był jakimś degeneratem. Ostatecznie 

Marek nic o nim nie wiedział. Równie dobrze mógł się niecierpliwić, bo gdzieś tam 



czekały na niego dzieciaki i miła żonka, z którą będzie się jeszcze tej nocy kochał, mimo 

iż już zbliżała się trzecia. 

 - Choć pewnie śpi – mruknął Marek, częściowo do kierowcy, częściowo do 

samego siebie. 

 - Co proszę? – Facet właśnie męczył się z zamkiem w drzwiach autokaru. 

 - Nie, nie, ja tak… nic. 

 Kierowca wreszcie uporał się z tym, co robił, i ruszył w stronę budynków bazy 

PKS-u. Tymczasem Marek postanowił obejrzeć dworzec. 

 Była to typowa dla małych miasteczek zajezdnia z dwoma podwójnymi 

stanowiskami dla autokarów. Każde stanowisko rozdzielono na pół ścianą z niewielkim 

daszkiem. Pod ścianą stały ławeczki (wcale nieodrapane, przeciwnie: pomalowane 

świeżą i błyszczącą, brązową farbą), a na niej wisiały tablice z rozkładami jazdy, 

reklamami i czymś, co wyglądało na herb miasta. 

 Marek podszedł do najbliższej tablicy i przyjrzał się herbowi. W biało-czerwonym 

(patriotycznym!) polu krzyżacki (już mniej patriotyczny) zamek i bocian (patriotyczny, 

że hej). To znaczy chyba bocian. Biorąc pod uwagę wierność ornitologiczną, równie 

dobrze mogła to być czarno-biała sroka.  

 Pod herbem widniały dwa napisy. Pierwszy, ten pod szkłem, głosił: 

 

WĘPRZYN WITA I ZAPRASZA 

NA WSPANIAŁY WYPOCZYNEK 

W PRAWDZIWYCH MAZURSKICH KLIMATACH 

 



 Drugi napis, ten na szkle, najwyraźniej został wykonany przez jakiegoś 

miejscowego żartownisia, gdyż głosił: 

 

TU NAPRAWDE ZDEHŁ KLENCZON 

 

 Marek pokręcił z dezaprobatą głową. Nie wolno śmiać się z barda. 

 Odwrócił się od tablicy. 

 W budynku dworca nadal paliły się światła. Kasy biletowe  już zamknięto, ale 

poczekalnia dla podróżnych była czynna, podobnie jak niewielki bar w prawym skrzydle.  

 Marek zaciągnął się świeżym mazurskim powietrzem i ruszył w tamtą stronę. 

Musiał gdzieś przeczekać do rana. Potem zacznie szukać jakiegoś miejsca, w którym 

mógłby się zahaczyć. Może na początek wynajmie gdzieś  bungalow. Było już po sezonie, 

zbliżał się październik, więc chyba nie będzie za drogo, w każdym razie na kilka dni 

starczy mu kasy. Do czasu, aż znajdzie jakąś robotę. Na przykład na stacji benzynowej, 

tam powinien się nadać, ostatecznie trzeba tylko umieć znaleźć dziurę i wsadzić do niej 

pistolet. To akurat każdy facet potrafi (zaśmiał się pod nosem ze swojego żarciku). 

Chociaż z drugiej strony to nie powieść Irwina Shawa, w której każdego włóczęgę 

przyjmuje się z otwartymi ramionami (bystry z ciebie chłopak, czemu chcesz się tutaj 

marnować?), poklepuje po plecach i płaci mu się za uczciwą pracę. W Polsce nawet cieć 

na stacji benzynowej jest pewnie jakimś przygłupim kuzynem szefa zmiany. 

 Nie, nie, kolego, u nas teraz jest kapitalizm, amerykański sen to my. 

 Marek potrząsnął głową. Zauważył, że od paru ładnych sekund stoi przed 

drzwiami dworcowej knajpy i wpatruje się w szyld z napisem „BAR”. 



 „Może nie będzie aż tak źle” – pomyślał. – „Masz strasznie pesymistyczną 

wyobraźnię. Może naprawdę te mazurskie klimaty i wypoczynek w towarzystwie czarno-

białych srok dobrze ci zrobią”. 

 Wreszcie zdecydował się na krok naprzód. Otworzył drzwi i wszedł do baru. 

 W środku panowała senna atmosfera. Starszawa barmanka w białym uniformie 

rozwiązywała właśnie krzyżówkę, siedząc na wysokim krześle za ladą. Było też kilkoro 

klientów. Jakaś rodzinka: ponury ojciec, mamusia z nadwagą i dzieciak w czapce z 

daszkiem. Siedzieli w kącie, na kanapie obitej czerwoną tapicerką, jedli frytki i pili coca-

colę. Jakieś dwa czy trzy stoliki od nich, mniej więcej pośrodku sali, facet w skórzanej 

kurtce palił papierosy (od dłuższego czasu, sądząc po zawartości stojącej przed nim 

popielniczki).  

 Marek podszedł do lady. Barmanka zdjęła okulary i zsunęła się z krzesła. 

 - Co podać? – zapytała.  

 Marek poczuł bardzo wyraźnie jej oddech – papierosy i alkohol. Skrzywił się, ale 

mimo to powiedział: 

 - Dobry wieczór. Coś może śniadaniowego… na przykład jakąś jajecznicę albo…? 

 - Jest jajecznica – przerwała mu barmanka i ku jego najwyższemu zaskoczeniu, 

uśmiechnęła się do niego. – Podać? 

 - Tak, poproszę. 

 - Z kiełbaską i na cebulce? 

 - Jak u mamy – uśmiechnął się i kiwnął głową. 

 - Coś do picia? Kawkę? 

 - Colę. 

 - Z lodówki? 



 Marek zastanowił się przez chwilę. Na dworze było zimno, a jego być może czekał 

nocleg w dworcowej poczekalni. Lepiej uważać na gardło. Tylko że tak bardzo nie lubił 

ciepłej coli. 

 - Nie, z półki – zdecydował mimo wszystko. 

 Barmanka podała mu butelkę. 

 - Pan siada – powiedziała. – Zawołam, jak będzie gotowe. 

 Marek wziął colę i wybrał miejsce przy oknie od strony miasta, plecami do 

pozostałych gości. Usiadł, zdjął nakrętkę, wziął łyka. Fe, ciepła. Ale słodka. I z kofeiną. 

Cukier  dobry. 

 Gdy tak siedział i popijał w milczeniu, nagle spostrzegł, że w barze jest jeszcze 

jedna osoba, której nie zauważył wcześniej. Siedziała w kącie za krawędzią lady, dlatego 

jej nie widział od strony wejścia. Była piękna. Nie tak po prostu piękna, tylko „napatrz 

się, gościu, ile możesz, bo już więcej takiej nie zobaczysz”. Markowi skojarzyła się z 

etiopską boginią. Dlaczego etiopską? Cóż, była Murzynką (i być może to w całej jej 

postaci dziwiło najbardziej). Ale znowu: nie taką zwykłą Murzynką z wielkim nosem, 

wielkimi ustami i wielkim tyłkiem. Wręcz przeciwnie, miała bardzo regularne i łagodne 

rysy twarzy, a do tego niesamowite oczy. (Marek pomyślał, że jego wewnętrzny głos 

brzmi trochę rasistowsko, ale nie mógł nic na to poradzić; uważał, że Murzynki są grube, 

a ta tutaj nie była. Owszem miała nieco bardziej zaokrąglone kształty niż paniusie z FTV, 

ale bez przesady). 

 - Podoba ci się nasza czarnuleczka, co? 

 Marek aż się wzdrygnął. Głos rozbrzmiał tuż koło jego ucha: rodzaj 

nieprzyjemnego, dychawicznego szeptu. Co gorsza, jego posiadacz zbliżył się całkiem 

bezgłośnie. I pachniał nieprzyjemnie - starą skórą przesiąkniętą papierosowym dymem. 



 Marek domyślił się, kto to, zanim się obejrzał. Pan Skórzana Kurtka najwyraźniej 

skończył już palić i teraz postanowił podkraść się do „nowego” w mieście. 

 - Tak, podoba ci się – ciągnął pochylony nad nim. – Widzę, jak na nią patrzysz, 

znam to spojrzenie, widziałem wielu, którzy tak patrzyli. Podoba ci się, nie? No powiedz, 

podoba się. Nie? 

 Marek odsunął się, potrącając stół i wywracając butelkę z colą, która stoczyła się 

na ziemię. Poczuł się w tej chwili jak straszny mięczak, ale głos tego faceta sprawił, że 

wyraźnie skoczyło mu ciśnienie. Jego serce zaczęło walić jak oszalałe i  zrobiło mu się 

zimno w dłonie. 

 - O co panu chodzi? – zapytał. 

 - Mi? – Skórzana Kurtka uśmiechnął się. Był brzydki i miał ohydny żółty nalot na 

zębach. – Mi o nic nie chodzi. Po prostu chcę wiedzieć, czy podoba ci się ta młoda dama? 

No to jak? Podoba ci się, nie? 

 Marek cofnął się jeszcze o krok, odruchowo ustawiając się tak, żeby pomiędzy nim 

a tamtym facetem znalazł się stół. 

 - Gościu… - zaczął.  

 - No, podoba ci się. Nie? 

 - Tak, tak, czy mogę teraz wrócić do mojej coli? – Marek pochylił się i podniósł 

butelkę z ziemi. 

 Skórzana Kurtka przestał się uśmiechać. Przez chwilę przyglądał się Markowi, po 

czym okrążył stół i stanął tuż przed nim, zbliżając swą twarz do jego twarzy.  

 - Zerżnąłbyś ją, co? – zapytał konfidencjonalnym szeptem. 

 Marek odsunął się gwałtownie. 

 - Facet! Weź… - zaciął się na chwilę.  – Weź spierdalaj! 



 Skórzana Kurtka błyskawicznym ruchem złapał go za nadgarstek i przyciągnął do 

siebie. 

 - Zerżnąłbyś ją – stwierdził. – Znam takich jak ty, gnojku, widziałem, jak na nią 

patrzyłeś, widziałem wielu, którzy tak patrzą, zerżnąłbyś ją bez mrugnięcia okiem, ty 

pierdolony zboczeńcu. 

 „Jezu, kurwa, psychol” – pomyślał Marek. – „Najebany psychol”. 

 Po tej krótkiej tyradzie, wygłoszonej zduszonym szeptem, pan Skórzana Kurtka 

puścił go i sięgnął za pazuchę. Przez ułamek sekundy Marek był przekonany, że wyjmie 

nóż, lecz zamiast tego w jego dłoni pojawiło się czarne skórzane etui. Rozłożył je, 

pokazując policyjną odznakę. 

 - Mam cię na oku, pojebie – mruknął. – Wiem, że spróbujesz ją zerżnąć, i nie 

pozwolę na to. Nie myśl, że kurwa pozwolę. Widziałem, jak na nią patrzyłeś, widziałem 

wielu, którzy tak patrzą. Nie pozwolę. 

 - Facet, od… - zaczął Marek, ale widok odznaki powstrzymał cisnące mu się na 

usta słowo. – Odczep się ode mnie.  

 Skórzana Kurtka roześmiał się głośno i nieprzyjemnie, po czym bez słowa 

odwrócił się i wyszedł z baru.  

 Marek poczuł, jak schodzi z niego adrenalina. Lekko trzęsącą się ręką spróbował 

odstawić butelkę coli z powrotem na stół, ale tylko przewrócił ją znowu. Tym razem 

jednak nie pozwolił jej spaść na ziemię. Opadł ciężko na krzesło i odetchnął głęboko. 

 Uderzył go surrealizm całego zajścia. Jak w jakimś pieprzonym amerykańskim 

filmie. Wyobraził sobie Bruce’a Willisa, mówiącego „I’m having an eye on you, fucker” i 

myśl ta nawet go rozbawiła, choć był to rodzaj histerycznego  rozbawienia. Pieprzony, 

nawalony gliniarz. Nie ma to jak dobry początek w nowym mieście. 



 Marek uniósł głowę i rozejrzał się po barze. Rodzinka z dzieciakiem z nowo 

odkrytym zapałem pałaszowała frytki, próbując nie odwracać się w jego stronę. 

Barmanka przyglądała mu się z dziwnym wyrazem twarzy. Przed nią parowała 

jajecznica.  

 Etiopska Bogini znikła. 

 Marek wstał i podszedł do lady. Spodziewał się, że barmanka jakoś skomentuje 

jego spięcie z panem Skórzaną Kurtką („You better watch out, stranger. McClane’s got 

his eye on you”), ale nic takiego nie zaszło. Przesunęła talerz w jego stronę i powiedziała: 

 - Osiem złotych. 

 Wysupłał portfel, który sprytnie zakamuflował na dnie torby, zapłacił i wrócił do 

stołu. Zjadł szybko. Miał ochotę już opuścić tę knajpę. Wiedział, że będzie mu się źle 

kojarzyć.  

 Rzucił ostatnie spojrzenie tam, gdzie jeszcze przed chwilą siedziała Etiopska 

Bogini. 

 O, a to co?  

 Wstał i podszedł do stolika. Na jednym z krzeseł leżał niewielki czarny futerał na 

aparat cyfrowy z napisem CANON. Marek uniósł go ostrożnie. W ułamku sekundy 

przeleciała mu przez głowę wizja romantycznej pogoni za tajemniczą nieznajomą. 

Wiedział jednak, że to tylko głupie mrzonki. Rozsądniej było zostawić aparat barmance. 

Dziewczyna może sobie jutro przypomnieć, że go tutaj zostawiła. Z drugiej strony, 

cholera wie, co ta barmanka z nim zrobi. Może lepiej po prostu odłożyć aparat na krzesło 

i zapomnieć o całej sprawie.  



 Popatrzył na boki, żeby zobaczyć, czy nikt go nie obserwuje, i kątem oka dostrzegł 

pomarańczowy błysk wyrzucanego na zewnątrz niedopałka. Chwilę później w jego polu 

widzenia pojawiła się etiopska bogini, kołyszącym krokiem wędrująca w stronę miasta.  

 Niewiele myśląc, wybiegł za drzwi z aparatem w dłoni.  

 Dziewczyna szła dość żwawo i powoli nikła już w cieniu pobliskiej alejki. Marek 

ruszył za nią truchtem. Nie chciał podrywać się do sprintu, żeby jej nie przestraszyć. 

Pomyślał, że może dobrze byłoby ją ostrzec, że się zbliża.  

 - Hej, proszę pani! – zawołał. – Proszę poczekać, zostawiła pani aparat! 

  Ona jednak chyba go nie usłyszała. A może faktycznie się przestraszyła. Tak czy 

owak skręciła w kolejną, jeszcze węższą alejkę. 

 „Że też nie boi się chodzić sama o tej porze takimi gównianymi uliczkami” – 

pomyślał Marek. Nie przyszło mu do głowy, że może on też powinien się bać. 

 Nagła eksplozja bólu w prawym kolanie ścięła go z nóg. Upadł, upuszczając aparat 

i swoją torbę podróżną. Kolejny cios spadł na jego twarz, ale zdołał zasłonić się ręką. W 

palcach coś mu chrupnęło i z wrzaskiem odtoczył się pod mur. 

 - Mówiłem, że cię będę obserwował – powiedział Skórzana Kurtka, wyłaniając się 

z cienia. Na dłoń nawijał właśnie gruby skórzany pasek z ciężką klamrą. – Nie myliłem 

się co do ciebie. Uganiasz się za dziewczętami po ciemnych alejkach, co? Myślałeś, że 

sobie tylko żartowałem, że chciałem cię nastraszyć. Srasz teraz po gaciach, nie? No 

powiedz, gnojku. Srasz, nie? Nawet nie myślałeś, że mogę się tak szybko zjawić. A ja 

wiedziałem, co z ciebie za jeden, dlatego grzecznie na ciebie poczekałem. 

 Marek jęknął i spróbował się unieść z ziemi, ale pan Skórzana Kurtka zamachnął 

się paskiem i ponownie uderzył go klamrą w kolano. Chlast. 



 - Wiedziałem, że za nią pójdziesz, jebany zboczeńcu – wysyczał. – Widziałem, jak 

na nią patrzysz, widziałem wielu, którzy tak patrzyli. Pierdoleni zboczeńcy. Wiedziałem, 

że nie odpuścisz, znam was, wiem, jak się nazywacie. Gwałciciele.  

 Mówienie najwyraźniej go podniecało. Zaczął przestępować nerwowo z nogi na 

nogę. Pasek skrzypiał, kiedy obracał go w rękach. 

 - Człowieku, na litość boską… - zaczął Marek, ale Skórzana Kurtka nie pozwolił 

mu dokończyć. Chlast. 

 - Wiesz, że co trzeci gwałciciel to mężczyzna w wieku między dwudziestym a 

trzydziestym rokiem życia? – zapytał, po czym uderzył go paskiem w ramię. 

Chlast. 

 - Wiesz, że prawie połowa gwałconych kobiet jest zbyt przerażona, żeby się 

bronić? Jak się z tym czujesz, gnojku? Też jesteś przerażony?  

Chlast. 

 - Wiesz, że dwadzieścia procent gwałtów odbywa się w obecności świadków? 

Chlast. 

 - Wiesz, że co drugi mężczyzna fantazjuje o brutalnym seksie? Ty pewnie też, nie?  

Chlast. 

 - Wiesz, że siedmiu z dziesięciu gwałcicieli przyznaje, że w dzieciństwie było 

molestowanych przez rodziców? A jak było z tobą? Tatuś kochał syneczka w pupcię, co? 

Chlast. 

 - Wiesz, że aż dziewięćdziesiąt procent gwałcicieli ma problemy z erekcją? – 

Chlast. – Tak, znam was, pojeby. – Chlast. – Nie staje wam normalnie, to szukacie 

wrażeń. – Chlast.  



 Statystyczna litania zdawała się powoli doprowadzać pana Skórzaną Kurtkę do 

szału. Nie, inaczej. Cholernie szybko doprowadzała go do szału. Zapluł się już, 

poczerwieniał na twarzy. Marek zauważył nawet, że jego dżinsy w okolicy krocza napięły 

się niebezpiecznie. 

 „Zajebie mnie skurwysyn, jak nic mnie zajebie, a potem spuści się na moje zimne 

zwłoki”. – Ta myśl wyrwała Marka z karuzeli bólu (chlast, chlast, chlast). Krzyknął 

głośno i pomiędzy kolejnymi razami rzucił się na atakującego go faceta (połowa 

gwałconych kobiet jest zbyt przerażona, żeby się bronić). Z impetem walnął nim o mur, a 

potem przygwoździł go do ziemi. 

 - Ty skurwysynu popierdolony! – wydarł się, dając upust wściekłości i bólowi. – 

Chciałem jej tylko oddać aparat! Pierdolony, kurwa, aparat! 

 Skórzana Kurtka znieruchomiał. Przez moment wydawało się, że dociera do 

niego, iż mógł popełnić błąd. 

 „Zaskarżę skurwysyna” – pomyślał Marek i w tej samej chwili uwierzył, że wyjdzie 

z tego cało. To był błąd. 

 Skórzana Kurtka szarpnął gwałtownie głową, uderzając go prosto w łuk brwiowy. 

Zabolało jak diabli i twarz Marka oblała krew. Zluzował nieco chwyt, a leżący pod nim 

facet wykorzystał to. Ścisnął go mocno silnymi ramionami i obrócił tak, że zamienili się 

miejscami. Następnie złapał go za nadgarstki i wykręcił mu ręce. Już nic nie mówił. 

Sapał tylko głośno, próbując utrzymać go jedną ręką, podczas gdy drugą sięgnął za plecy 

i coś tam gmerał. 

 „Szuka spluwy” – przemknęło Markowi przez myśl. Zaczął się miotać jeszcze 

gwałtowniej i jakoś udało mu się oswobodzić lewą dłoń. Szybko sięgnął nią za plecy 

Skórzanej Kurtki, żeby chwycić broń, zanim uda się to tamtemu. Palce zacisnęły się na 



gładkim, metalowym przedmiocie, ale nie zdołały go utrzymać. Co najmniej dwa były 

niesprawne po spotkaniu z metalową klamrą od paska. 

 Skórzana Kurtka wyjął zza pleców kajdanki i po krótkiej szamotaninie skuł ręce 

Marka. Uśmiechnął się i dopiero wtedy sięgnął po spluwę, którą zresztą nosił pod pachą. 

Potem wstał. Wyglądało na to, że zastanawia się, co dalej. 

 Marek nie mógł na niego patrzeć. Nie mógł patrzeć w czarny otwór lufy. Obrócił 

się na brzuch i zaczął odpełzać. Uświadomił sobie, że płacze z bólu i strachu. Z nosa 

wisiał mu czerwonawy glut. Całą prawą połowę twarzy miał zalaną krwią, która 

zostawiała ciemne plamy na chodniku. 

 TU NAPRAWDE ZDEHŁ KLENCZON. 

 A ty, Mareczku… Ty też tu zdechniesz. Naprawdę.  

 Ale strzał nie padł.  

 Marek usłyszał kroki co najmniej kilku osób. Niezgrabnie uniósł się na klęczki i 

obejrzał. Pan Skórzana Kurtka zniknął, za to u wylotu alejki pojawiło się parę postaci. 

Jedna nijaka, jedna potężna i jedna niewielka. Rodzinka z baru. 

 - Pomocy! – krzyknął rozpaczliwie Marek, choć w gruncie rzeczy nie było to chyba 

koniecznie. – Pomocy! 

 Tatuś pokazał żonie i dziecku, żeby zostali na miejscu, i podbiegł do niego. 

Wyciągnął ręce, jakby chciał mu pomóc wstać, ale zastygł w pół ruchu. 

 - Rajciu – powiedział. – Kto pana tak urządził? 

 Marek uniósł się na nogi. Pytanie było idiotyczne, ale mimo to odpowiedział. 

 - Jakiś pierdolony psychopata! 

 Tatuś skrzywił się nieco.  

 - Proszę tak nie przeklinać, dobrze? – szepnął. – Żona nie lubi, jak się przeklina. 



 Marek spojrzał na niego otępiałym wzrokiem. Nie przeklinać… Ktoś go prawie 

kurwa zajebał na śmierć, a on ma nie przeklinać. Co za różnica, do kurwy nędzy?! 

 - Dobrze – mruknął, czując, że opuszczają go siły. – Muszę do szpitala. Proszę, czy 

może mnie pan zabrać do szpitala? 

 - Jasna sprawa, partnerze – oświadczył radośnie tatuś. (Partnerze? Kto tak mówi? 

Przecież, to nawet nie jest, kurwa, po polsku!). – Mamy tu niedaleko samochód. Zaraz 

pana zabierzemy. Pomóc panu iść? 

 Marek pokiwał głową. Tatuś wziął go pod ramię i podniósł z ziemi jego torbę oraz 

aparat fotograficzny. Razem wyszli z alejki. Żona i synalek ruszyli za nimi i po minucie 

lub dwóch znaleźli się w samochodzie. Był to stary ford escort w wersji combi, na oko 

rocznik 1990. Fotele obłożono włochatymi narzutami, które wydzielały nieprzyjemną 

woń będącą mieszaniną potu i waniliowego odświeżacza powietrza. Pod lusterkiem 

wstecznym wisiała pluszowa owieczka, a pod osłoną przeciwsłoneczną po stronie 

pasażera dyndał medalik ze świętym Krzysztofem. Tatuś siadł za kierownicą i zapiął pas 

(na którym miał przypiętą kolejną pluszową zabawkę – królika Bugsa), po czym kazał to 

samo uczynić pozostałym. 

 - Chce pan chusteczkę nawilżaną, żeby oczyścić twarz? – zapytała uprzejmie 

mamusia. 

 Marek pokiwał głową, ale chyba tego nie dostrzegła, więc powiedział: 

 - Tak, poproszę.  

 Kobieta wygrzebała z torebki paczkę nawilżanych chusteczek o zapachu 

czerwonych grejpfrutów i podała mu jedną. 

 Tatuś zapalił silnik, włączył światła, sprawdził, czy wszyscy mają zapięte pasy, i w 

końcu ruszył. 



 Marek zajął się swoimi obrażeniami. Wyobrażał sobie, że musi wyglądać 

okropnie. Na twarzy i koszuli miał mnóstwo krwi, był brudny i usmarkany. Bolało go 

prawie całe ciało, ale najbardziej prawe kolano i lewa dłoń. 

 Otarł twarz, zaczynając od nosa i ust, a potem spróbował oczyścić ranę nad 

okiem. Chusteczka momentalnie zmieniła się w bury glut, ale nie poprosił o następną. 

Kto normalny daje jedną chusteczkę facetowi, który dopiero co wyszedł ze spotkania z 

dwunogim buldożerem?  

 Następnie przyjrzał się swoim dłoniom. Kajdanki krępowały jego ruchy, ale udało 

mu się zbadać najbardziej obolałe palce. Były nieco spuchnięte i zaczerwienione, ale ku 

swemu najwyższemu zdumieniu stwierdził, że chyba nie są złamane. Na próbę szarpnął 

kajdanki, lecz to oczywiście nic nie dało. 

 - W tym mieście jest szpital? – zapytał. 

 - Nie, ale jest w Szczytnie – odpowiedział tatuś, łapiąc jego spojrzenie w lusterku 

wstecznym. Po chwili dodał, jakby coś mu nagle przyszło do głowy: – Ale niech się pan 

nie martwi, to żaden problem. Do Szczytna jest ze dwadzieścia, trzydzieści kilometrów. 

Nie ma sprawy. 

 - Dziękuję – odparł Marek i apatycznie wpatrzył się w swoje stopy. 

 W samochodzie było ciepło i lekko kołysało. Za oknami śmigały plamy 

pomarańczowego światła, cienie tańczyły. Silnik mruczał cicho, wszyscy milczeli. Marek 

poczuł się senny.  

 - Rajciu! – Tatuś chyba nie potrafił wytrzymać długo w ciszy. – Ale ktoś pana 

urządził.  



 Marek nie odezwał się. Cały czas przyglądał się swoim stopom. Kątem oka 

widział, jak cień jego kolan wskakuje na drzwi, gdy plama światła przelatuje przez 

samochód, a potem znika, gdy znów rozlewa się cień. 

 - To jednak niebezpieczne chodzić o tej porze po ulicy – ciągnął tatuś. – Wie pan, 

ciągle się słyszy o jakichś napaściach i w ogóle. Jak ta dziewczyna ostatnio. W 

wiadomościach mówili. Wyszła z dyskoteki i tyle ją widzieli. Miał pan sporo szczęścia, 

żeśmy przechodzili, nie? 

 Marek dalej milczał. Oczy mu się zamykały. W głowie miał pustkę, słowa 

gadającego do niego faceta utykały gdzieś w przestrzeni między nimi. Światła 

przelatywały coraz rzadziej, po jakimś czasie zaczęły się pojawiać tylko przygodnie, a w 

końcu zapadła ciemność. Chyba wyjechali z miasta. 

 Pstryk. Tatuś sięgnął nad głowę i zapalił niewielką lampkę w kabinie. 

 - Albo autostop. – Rozważania na temat nocnych niebezpieczeństw najwyraźniej 

go fascynowały. – Wie pan, nigdy bym nie skorzystał z autostopu po zmroku. Strach, 

nie? Nie wiadomo, na kogo się trafi. W wiadomościach ostatnio mówili o tych 

porywaczach, nie wiem, czy pan słyszał. Biorą dziewczyny na stopa, a potem jakoś je 

ogłuszają i wywożą do Rosji albo na Ukrainę, albo do Szwecji.  

 Sięgnął do schowka. Otworzył go i chwilę w nim grzebał. Wydobył gumę do żucia. 

Kontynuował swój wywód, głośno ciamkając. 

 - Wyobrażam sobie, że chłopców też porywają, tylko rzadziej – roześmiał się 

nienaturalnie. – Oczywiście dla pana to może brzmieć dziwnie. W pewnym sensie złapał 

pan stopa. A po tym, co pan przeszedł, ma się pan czego bać. 

 Pstryk. Charakterystyczny odgłos centralnego zamka wyrwał Marka zza ściany 

otępienia. 



 - Czemu pan zamyka drzwi? – zapytał. 

 - Ostrożność – odparł tatuś. Obrócił głowę w jego stronę, żeby spojrzeć nad 

oparciem fotela, i uśmiechnął się. Między jego zębami błyskała guma do żucia. – A co, 

napędziłem panu stracha? W sumie nie wie pan, czy nie wywożę pana do Rosji albo 

Szwecji, nie? A jeszcze ma pan na rękach te kajdanki. Wygląda groźnie, prawda? 

 Tatuś odwrócił się z powrotem w stronę drogi, a do tyłu spojrzała teraz mamusia. 

Nie uśmiechała się, po prostu przyglądała się Markowi – bezmyślnie i bez emocji. 

 Marka znowu ogarnęło to samo uczucie co wtedy, gdy usłyszał głos Skórzanej 

Kurtki tuż przy uchu. Nie, niemożliwe, przecież to pieprzona rodzinka z dzieckiem, 

pieprzona rodzinka z pieprzonym… 

 Spojrzał na siedzącego obok niego dzieciaka i zmartwiał. Spod czerwonej 

czapeczki z daszkiem nie wyglądała wcale twarz dziesięciolatka, której się spodziewał. 

Chłopak musiał mieć osiemnaście albo nawet dwadzieścia lat. Był mały, chudy i blady, w 

dodatku wyglądał na lekko niedorozwiniętego, ale kępki ciemnego, twardego zarostu na 

szyi nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do jego wieku. Przyglądał się Markowi z 

tym samym bezmyślnym wyrazem twarzy co jego matka. O ile oczywiście ta kobieta była 

naprawdę jego matką. 

 Przez okno znowu zaczęły wpadać jaskrawe płaty światła. Marek cofnął się w kąt i 

panicznie wyjrzał na zewnątrz. Właśnie mijali tablicę z napisem Węprzyn. 

Nieprzekreśloną. 

 - To nie jest kurwa moment na żarty! – krzyknął. – Niech pan nie pierdoli głupot, 

dlaczego wjeżdża pan z powrotem do miasta, niech pan kurwa nie pierdoli, po prostu 

chcę do tego pierdolonego…! 



 - Proszę nie przeklinać – przerwała mu stanowczo mamusia, po czym się 

odwróciła. 

 Tatuś posłał mu zakłopotane spojrzenie i otworzył wszystkie drzwi. 

 - Rajuśku – powiedział. – Nie sądziłem, że pan to weźmie na poważnie. Przecież 

nigdzie pana nie wywieziemy. 

 - Dlaczego znowu wjeżdżamy do miasta? – zapytał jeszcze raz Marek. Nerwowo 

dotknął rany nad okiem. Przyschła już i nie krwawiła.  

 - Kawałek jechaliśmy przez las. Nie wiem, dlaczego dwa razy postawili tablicę. Kto 

by tam zrozumiał polskich drogowców? 

 Marek nie poczuł się wcale uspokojony. Szarpnął od niechcenia kajdanki. Nie 

liczył na zbyt wiele i bardzo się zdziwił, kiedy nagle puściły i spadły na podłogę. Wyjrzał 

przez okno. Byli na obrzeżach miasta. Właściwie znowu wjeżdżali w las, tylko że wzdłuż 

drogi ciągnęły się jeszcze latarnie i tu i ówdzie stały jakieś chałupy: zajazdy, stacje 

benzynowe, magazyny i tym podobne. Przed oczami mignęła mu tablica „MINNESOTA 

blues club 24H 500m”. 

 - Wie pan co? – powiedział. – W sumie nie muszę do szpitala. Proszę mnie 

wysadzić przy tej knajpie, dobrze? Obmyję się tylko i będzie w porządku. 

 - Daj pan spokój… - chciał się sprzeciwić tatuś, ale Marek zaraz mu przerwał. 

 - Nie, nie, naprawdę. Nic mi nie jest. Tylko się obmyję i tyle. Proszę stanąć. 

 - Jak pan sobie życzy. 

 Tatuś zwolnił, włączył migacz i po chwili zjechał na pobocze. Marek czym prędzej 

wyskoczył na zewnątrz, rad, że udało mu się wydostać z tego upiornego samochodu. 

Zabrał swoje graty, machnął na pożegnanie posranej rodzince, a gdy tamci odjechali, 

odwrócił się w stronę obiecanej knajpy.  



Przy krawędzi szosy znajdował się tylko wielki szyld Pepsi z nazwą lokalu. Do 

samego baru trzeba było podejść kawałek żużlową drogą, aż na polankę w lesie. Pod 

szyldem wisiała karteczka „Dziś o 22.00 Prorok i jego kapela na żywo”.  

Marek ruszył dróżką. Po kilku krokach doleciała go muzyka.  

 

Mabbe there ain’t no Haven 

Mabbe there ain’t no Hell 

Hey, hey, hey… 

 

 Przystanął na chwilę i zaczął się przysłuchiwać. Piosenka po paru sekundach się 

skończyła i po krótkiej przerwie zaczęła się następna. Grała tylko gitara i harmonijka, ale 

rozpoznał utwór Creedence Clearwater Revival. 

 

Left a good job in the city 

Working for the man every night and day… 

 

 Ruszył dalej, próbując sobie przypomnieć tytuł.  

 

Big wheels keep on turnin’ 

Proud Mary keep on burnin’ 

Rollin’, rollin’, rollin’ on the river 

 

No tak, „Proud Mary”. Tak się nazywał ten kawałek. 



Zespół doszedł właśnie do drugiej zwrotki i urwał nagle, kiedy Marek wszedł do 

knajpy. 

W środku nie było żadnych gości. Tylko trzech facetów z kapeli siedziało przy 

jednym stoliku w towarzystwie kilkunastu kufli (część z nich była pełna, część pusta). 

Wszyscy trzej byli grubi i starzy. Gitarzysta miał wielką brodę i kowbojski kapelusz. 

Harmonijkarz miał mniejszą brodę i długie włosy, na które zatknął dumnie coś w 

rodzaju kapitańskiej czapeczki. Najbardziej jednak rzucał się w oczy trzeci, który na 

niczym nie grał, ale chyba śpiewał. Był ogromny. Musiał mieć ponad dwa metry wzrostu, 

a ważył chyba ze dwieście kilo. Na jego potężnych, włochatych barach tkwiła potężna, 

kwadratowa głowa. Twarz wyglądała jak jedna z tych na posągach z Wysp 

Wielkanocnych. Marek nie miał żadnych wątpliwości, że Prorok to właśnie on. 

- Toaleta jest na tyłach, w prawo za barem – odezwał się Prorok. Jak można się 

było spodziewać, miał głęboki, dudniący głos. Nie zabrzmiało w nim ani pół nuty 

zdziwienia. – Ogarnij się, chłopaku, a potem pewnie przyda ci się piwko. Zuza! 

Z zaplecza wyłoniła się ładna, choć już niemłoda kobieta. Spojrzała na Marka. 

Ona również się nie zdziwiła. 

- Zaraz ci przyniosę plastry i wodę utlenioną – mruknęła i ponownie znikła na 

zapleczu. 

Marek stał bezradnie, podczas gdy trzej faceci przyglądali mu się niecierpliwie. 

„Gdzie ja na miłość boską jestem?” – pomyślał. – „Czy tutaj takie rzeczy 

naprawdę dzieją na każdym kroku? To jakaś cholerna Strefa Mroku, czy jak?”. 

- No idźże się umyj, chłopcze – popędził go Prorok. 

- Właśnie, piwo nam stygnie – dorzucił gitarzysta. 



Marek chwilę jeszcze tkwił w miejscu, przypatrując im się z niedowierzaniem 

(całkiem jakby to oni byli zakrwawionymi brudasami), potem jednak drgnął i posłusznie 

ruszył w stronę toalety. Po drodze przechwyciła go barmanka Zuza, która wcisnęła mu 

buteleczkę wody utlenionej, paczkę plastrów i rolkę ręczników jednorazowych. Tak 

wyposażony zamknął się za drzwiami z obrazkiem chłopczyka sikającego do wiadra i 

zabrał do udzielania sobie spóźnionej pierwszej pomocy. 

Na początek ściągnął zakrwawione ciuchy i starannie obmył twarz i ramiona. 

Popatrzył w lustro. Nadal wyglądał jak straszydło, więc po prostu wcisnął całą głowę pod 

strumień ciepłej wody. Pomogło. Wytarł się i przemył rozcięty łuk brwiowy odrobiną 

wody utlenionej: zapiekło, ale nie aż tak, jak się spodziewał. Następnie przykleił plaster. 

Pozostałe obrażenia nie wydawały się na tyle poważne, żeby poddawać je jakimś 

szczególnym zabiegom, stwierdził zatem, że spróbuje uprać ciuchy. Zaczął od białej 

koszulki, która wyglądała znacznie gorzej niż ciemna, rozpinana bluza, którą nosił na 

wierzchu.  

Najpierw odkręcił ciepłą wodę, ale zaraz sobie przypomniał, co mu kiedyś 

powiedziała matka o pewnym nieporadnym filmowym zabójcy. „Już po gościu, policja go 

dorwie. Krew spiera się zimną wodą, każda kobieta to wie”. Marek miał wtedy siedem 

lat. Dopiero dużo później zrozumiał, skąd u kobiet bierze się ta niezwykła wiedza. 

Wylał na koszulkę odrobinę mydła w płynie i zaczął szorować. T-shirt 

błyskawicznie z białego przemienił się w bury. Cóż, widać tak miało być. W tej sytuacji 

nawet matczyna mądrość nie mogła pomóc. Zaklął pod nosem i wepchnął szmatę, którą 

jeszcze do niedawna nosił na sobie, do śmietnika. 

Z bluzą poszło mu lepiej, nawet dało się ją uratować, ale była mokra, więc i tak nie 

mógł jej założyć. Zamiast tego wygrzebał z torby nową koszulkę (czarna z logo Black 



Sabbath wydała mu się odpowiednia) i dżinsową kurtkę, która co prawda nie była tak 

ciepła jak bluza, ale na razie musiała wystarczyć. 

Przebrany i opatrzony wrócił do baru. Prorok i jego kumple przygrywali coś, kiedy 

był w toalecie, ale przestali, gdy z niej wyszedł. 

Marek zauważył, że przy stole pojawiło się jeszcze jedno krzesło. Przed nim stał 

wielki kufel, znad którego unosiła się para. 

- Siadaj, kolego – zaprosił go Prorok. – Pomyślałem, że grzane dobrze ci zrobi. 

Nie widziałem cię wcześniej w okolicy, a każdy, kto tu zawita, prędzej czy później do 

mnie trafia… Więc pomyślałem, że musisz być nowy. Co takiego sprowadza cię do 

Wampirzyna? 

- Wampirzyna? – zdziwił się Marek, siadając na przygotowanym miejscu i 

zaciągając się wspaniałym, korzennym zapachem. 

- To stara indiańska nazwa tego miasta. – Prorok mrugnął do niego 

porozumiewawczo. 

- Aha – skomentował inteligentnie Marek. Potrzebował chwili, żeby zebrać myśli. 

Spostrzegł, że Prorok przelotnie spojrzał na jego lewy nadgarstek. Stłumił chęć 

poprawienia mankietu. 

„Patrzy na zegarek” – powiedział sobie. – „Nie grzeb tam, to niczego nie 

zauważy”. 

Był jednak pewien, że Prorok zauważył. Wyglądał na faceta, który wszystko 

zauważa. 

- Cóż, tak naprawdę nie ma o czym opowiadać – odezwał się w końcu Marek. – 

Potrzebowałem zmiany otoczenia, więc pomyślałem, że może Mazury… I tak jakoś 

wyszło, że przyjechałem tutaj. Ale coś mi się wydaje, że nie zagrzeję tu miejsca. Może 



spróbuję w Szczytnie. Tak w ogóle to szukam pracy, jakby przypadkiem któryś z was 

wiedział o jakimś wakacie, to… no. 

Prorok przez chwilę przyglądał mu się uważnie. Wreszcie pociągnął długi łyk piwa 

(z równie gigantycznego kufla, na oko o pojemności dwóch litrów) i nagle postukał się 

wielgachnym paluchem w łuk brwiowy. 

- Rozumiem, że miejscowi cię nie polubili – powiedział. 

Marek również pociągnął łyk piwa. Smakowało świetnie. 

- Tylko jeden facet – wyjaśnił. – Ale to gliniarz, więc… no wiecie. 

- Gliniarz? – zainteresował się nagle gitarzysta. – Mamy w mieście jakichś 

psychopatycznych gliniarzy, chłopaki? 

Popatrzył po swoich towarzyszach. Harmonijkarz wzruszył ramionami, ale chyba 

się zamyślił. Marek zdał sobie sprawę, że z całej trójki tylko ten jeden dotąd się nie 

odezwał. 

Prorok podrapał się za uchem. 

- Nie przypominam sobie żadnych psychopatycznych gliniarzy – mruknął. – Jak 

wyglądał ten gość? 

Marek spróbował sobie przypomnieć i stwierdził, że ma z tym pewien problem. 

- Był jakiś taki… nierzucający się w oczy. Mały… chyba. Na pewno miał skórzaną 

kurtkę i strasznie dużo palił. 

Twarz harmonijkarza rozjaśniła się nagle. Klepnął Proroka w ramię, ale nadal nic 

nie mówił. 

Prorok nie zareagował. 

- A o co wam poszło? – zapytał gitarzysta. 



- Niech mnie cholera, jeśli wiem. – Marek pokręcił głową. – Facet był jakiś… - 

zawahał się, nie wiedząc, czy może użyć słowa, które mu się ciśnie na usta. 

- Pierdolnięty? – podpowiedział gitarzysta.   

- Gorzej, całkiem pojebany! - Wybuchnął Marek, czując, że przy tych facetach nie 

musi przebierać w słowach. - Ubzdurał sobie, że chcę zgwałcić jakąś dziewczynę. 

Strasznie się podniecił i pieprzył coś o jakichś statystykach gwałtów. Myślałem, że mnie 

normalnie zapierdoli na miejscu. Ale całe szczęście zjawiła się jakaś rodzinka… też 

zresztą pojebana… i ten facet gdzieś zwiał. Jeśli on jest tutaj gliniarzem, to po prostu nie 

ma chuja, żebym został. 

Marek z natury nie przeklinał, ale teraz potok wulgaryzmów pozwolił mu 

rozładować złość i strach. Ulżyło mu i pociągnął długi, uspokajający łyk ciepłego, 

słodkiego piwa. 

Tymczasem harmonijkarz znowu się ożywił i jeszcze raz klepnął Proroka w ramię. 

Zaczął coś pokazywać na migi. Prorok spojrzał na niego i nagle jego twarz również się 

rozjaśniła. 

- A niech mnie, jeśli to nie ten mały Jasiu Kogucik! – powiedział. – Pamiętacie? 

Gitarzysta pogardliwie smarknął (dosłownie, zielony glut śmignął prosto na 

podłogę). 

- Tego ubeka pierdolonego? – odparł. – Jak moglibyśmy nie pamiętać? 

- Przestań, jesteś niesprawiedliwy dla faceta… 

- Zaraz, zaraz – wtrącił się Marek. – Znacie tego psychola? 

- Znamy – przyznał Prorok. – A raczej znaliśmy. Chyba. Mieszkał tu taki jeden. 

Był w policji… znaczy wtedy jeszcze w milicji. Miał obsesję na punkcie gwałcicieli, bo 

jego siostra została zgwałcona i zamordowana. Palił jak parowóz. I miał taką skórzaną 



kurtkę… z Turcji ją chyba przywiózł. Wyjechał do Niemiec w osiemdziesiątym trzecim 

czy szóstym, a potem podobno do Stanów. Byłem przekonany, że nie żyje od dawna… 

Czy nie mówił nam jakoś w zeszłe święta Jacek Zalewski, że Jasiu kojfnął? Benek, nie 

pamiętasz? 

- E, ze dwa albo trzy lata temu to mówił. – Gitarzysta wzruszył ramionami. – A 

niech tam gnije gdzie chce, esbeckie nasienie. 

- No tak, tylko że najwyraźniej facet żyje, chyba że wrócił po zemstę zza grobu – 

burknął Marek. – Kogucik… 

Prorok spojrzał na niego, a na jego tytanicznym obliczu malowała się powaga. 

Marka przeszedł dreszcz. Uczucie surrealizmu szykowało się do kolejnej ofensywy 

na jego sterany mózg. Zemsta policjanta, przepraszam, milicjanta zombie. To brzmi jak 

fabuła jakiegoś kiepskiego komiksu – jak powiedział kiedyś Spider-Man.  

- Kogucik to nie jest jego prawdziwe nazwisko – powiedział Prorok. – Wiesz, 

dlaczego go tak nazywaliśmy?  

- Oj, daj spokój! – wybuchnął nagle Benek. – Nie będziesz chyba opowiadał tej 

gównianej historyjki z dzieciństwa? Co ty, Prorok, jakiś Steinbeck pierdolony jesteś? To 

był ubek, ubek pierdolony, że zacytuję wieszcza. 

- Nie żaden ubek – odparł spokojnie Prorok. – Milicjant. I to krótko. 

- Ubek, esbek, a chuj mnie tam!… 

- Dasz mi opowiedzieć? 

- A opowiadaj sobie i niech cię… niech cię cholera i twojego Jasia kurwa Kogucika 

tyż! 

Prorok westchnął przeciągle. Zabrzmiało to tak, jakby na dworze właśnie zaczynał 

się huragan. 



- Jasiu był najmniejszym dzieciakiem w szkole – zaczął. – Chudy, z krzywymi 

nogami, małomówny, dziewczyn się wstydził, z chłopakami w piłkę nie grał. Ale był, 

cholera jedna, zadziorny. I silny jak na takie chuchro. Wszyscy go zaczepiali, nabijali się 

z niego, a on nigdy nie puszczał niczego płazem. Bił się. Ryczał jak dziecko i młócił 

pięściami. Był kurduplem, więc nieraz mu gębę skuli, ale i niejednego większego od 

siebie sprał. A najgorzej się wkurzał, jak jego siostrę obrażali. Ona była z cztery czy pięć 

lat starsza od niego i w gruncie rzeczy niewarta tego, by ją bronić. Wiesz, latawica to się 

kiedyś ładnie nazywało. Już jak skończyła piętnaście lat, to wszyscy gadali, komu to ona 

nie daje. A Jasiu się wkurzał, bo wierzył, że to nieprawda. Ale niestety chyba się mylił. To 

nie była udana rodzina. Matka ich młodo odumarła. Ojciec był pijak… nie jakiś tam 

alkoholik, ale pijak po prostu. Pracę miewał albo i nie, a w końcu wylądował w więzieniu. 

Wyszedł odmieniony, ale było już trochę za późno. Córka… Alina się chyba nazywała czy 

Alicja… Jakoś tak, nieważne. W każdym razie była już wtedy podrośnięta i nienawidziła 

go. Za to Jasiu bardzo go kochał i też się wkurzał, kiedy na niego gadali. Tak się jakoś 

ułożyło, że on nawet na ludzi wyszedł, ale ona nie bardzo. No i któregoś dnia jakiś jej 

klient chciał najwyraźniej czegoś… dziwnego, a ona się nie zgodziła. Więc ją brutalnie 

zgwałcił, a potem zamordował. Jasiu był już wtedy w milicji i bardzo to przeżył. 

Zwłaszcza że nie udało im się odnaleźć sprawcy. A, i jeszcze ten ojciec umarł jakoś tak 

niewiele wcześniej. No i Jasiu zdziwaczał. Zaczął strasznie dużo palić, czasami wpadał w 

cug alkoholowy. Wtedy też zaczęła się ta jego obsesja na punkcie gwałcicieli. Na 

początku inni gliniarze trochę go chronili. Nawet jak pobił kilku podejrzanych, to tylko 

zaczęli mu dawać więcej papierkowej roboty. Ale jemu wszystko leciało z rąk. Zaczął się 

upijać po nocach, wdawać w bójki, czasami nie zjawiał się w pracy. W końcu musieli go 

zwolnić i wtedy wyjechał z kraju. W gruncie rzeczy to bardzo smutna historia. 



- Tak, jak cholera – burknął gitarzysta i jednym haustem dopił resztę piwa. – 

Zagrajmy lepiej jakiegoś bluesa, bo się popłaczę. 

To powiedziawszy, zaczął grać delikatne arpeggio. Przeskoczył kilka akordów, 

zagrał efektowne przejście, a potem powtórzył całość od nowa. Klasyczny 

dwunastotaktowy blues, spokojny, lekko melancholijny. Harmonijkarz (Marek wciąż nie 

wiedział, jak się nazywa) trącił Proroka i wszedł ze swoją partią. Jego harmonijka 

zabrzmiała jak gwizdek nadjeżdżającego pociągu. 

- No dalej, śpiewaj – powiedział Benek. 

Prorok zaśmiał się krótko, odstawił piwo.Już lekko kiwał się w rytm. Po chwili 

oczy mu uciekły, jakby wpadał w trans. Klasnął donośnie w dłonie, zaczął przytupywać. 

Otworzył usta, ale przez chwilę jeszcze nie śpiewał. W końcu popłynął głos. Był potężny, 

wibrujący i niski, a jednak uderzał w zadziwiająco miękkie tony. 

 

I followed her to the station 

With a suitcase in my hand. 

Yes I followed her down to the station 

And I had a suitcase in my hand. 

Oh Lord it’s hard to tell, it’s hard to tell 

When all your love is in vain. 

 

Marek rozpoznał piosenkę, choć nie mógł sobie przypomnieć, kto ją napisał. Jakiś 

stary bluesman jak Wilson Pickett czy Walter Trout. Na pewno grali ją kiedyś Rolling 

Stonesi, ale ani Mick Jagger, ani Keith Richards z pewnością nie spłodzili sami niczego 

tak dobrego. Opowiadała o prostym smutku czarnego człowieka… właściwie każdego 



człowieka, niezależnie od rasy… który w swoim życiu stracił coś ważnego. Marek poczuł, 

że on też zna ten smutek i pomyślał o Etiopskiej Bogini. 

Kiedy Prorok i jego kumple skończyli piosenkę, odezwał się cichym głosem. 

- Wiecie, przypomniała mi się jedna dziewczyna… 

- Zaczynamy noc zwierzeń bluesowych? – zaśmiał się Benek.  

Marek nie poczuł się onieśmielony tym komentarzem. Prorok i harmonijkarz 

pochylali się ku niemu z zaciekawieniem. Zrozumiał, że ci goście właśnie tak spędzają 

swoje wieczory, grają muzykę, którą kochają, i gawędzą o kobietach, które znali. 

- Właściwie nie chodzi o żadne wielkie zwierzenie – sprostował. – Nawet nie 

wiem, jak ona ma na imię. Nie chodzi o wielką miłość mojego życia… 

- E, a już liczyłem na jakąś pikantną historię – wtrącił znowu Benek. 

Tym razem interweniował Prorok. Klepnął go lekko wielkim łapskiem w tył 

głowy, zrzucając mu kapelusz. 

- Daj chłopakowi mówić – skarcił go. Następnie zwrócił się do Marka. – No dalej, 

opowiadaj. Każdy z nas spotkał kiedyś piękną dziewczynę, której nie miał okazji poznać. 

Przy bluesie dobrze się marzy. 

- W sumie to widziałem ją tylko przez chwilę… Dzisiaj, nie więcej niż kilka godzin 

temu. Była jak ta dziewczyna z „Love In Vain”… Nie wiem, jak to opisać, żeby nie wyszło 

głupio.  

Benek zagrał kilka pierwszych  dźwięków piosenki, którą dopiero co skończyli, i 

nagle odezwał się niespodziewanie poważnym tonem. 

- Wiem, o co ci chodzi. Kiedyś… za pięknych czasów minionego ustroju… 

siedziałem sobie na przystanku i grałem. Rozumiesz, takie sentymentalne bzdety, jak się 

gra przy ogniskach. Właściwie w tamtych czasach nie robiłem prawie nic innego poza 



przesiadywaniem w różnych miejscach i graniem. No i piciem oczywiście. No dobra, 

przypalałem czasami, ale to jebana komuna wtedy była i towaru  brakowało. Nieważne. 

Nie o tym chciałem. – Benek podrapał się w kark. – Więc siedziałem na tym przystanku i 

przyjechał PKS. Jakiś taki przelotowy, Gdańsk - Warszawa czy coś tam takie. Zatrzymali 

się pewnie na szczanie. I wysiadła z niego taka dziewczyna, ale po prostu no… po prostu 

no… - zaciął się na chwilę, nie mogąc znaleźć odpowiedniego słowa. Nagle jego oblicze 

się rozjaśniło. – Zajebista.  

Prorok zaśmiał się donośnie. Najwyraźniej poetycka wrażliwość Benka chwyciła 

go za serce. 

- Naprawdę, mówię wam – ciągnął tamten niezrażony. – Takiej dziewczyny to po 

prostunigdy nie widziałem. Wszyscy rozleźli się do sracza, na fajka czy gdzie tam chcieli, 

a ona stanęła przy tym autokarze. Nie patrzyła na mnie, ale widziałem, że mnie słucha. 

Potem, kiedy ludziska zleźli się z powrotem, też usiadła na swoim miejscu, spojrzała na 

mnie, uśmiechnęła się i autokar odjechał. Całkiem jak w tej piosence. 

- Tak, to jest właśnie coś takiego – przyznał Marek. W głowie zaczęła mu świtać 

pewna myśl. – Posłuchaj… e… Proroku. Mówiłeś, że znasz każdego w tym mieście, więc 

tak sobie pomyślałem… 

- Że może pomogę ci znaleźć tę dziewczynę? – Prorok się uśmiechnął. 

- No taa… Ale nie chodzi mi o żadne romantyczne sprawy, po prostu… Widzisz, 

byłem w tej samej knajpie, co ona. Zostawiła aparat, który próbowałem jej oddać, kiedy 

napadł mnie ten wasz Jasiu Kogucik. 

- Powiedz, jak wyglądała. 

- Cóż, jest… no… czarna… to znaczy jest Murzynką… Przypuszczam, że kogoś 

takiego trudno przegapić w małym mieście. 



W twarzy Proroka nagle zaszła jakaś zmiana, ale Marek nie mógł do końca 

uchwycić, na czym polegała. Frontman wydawał się nieco zaniepokojony, lecz także… 

No, wyglądało to tak, jakby coś zrozumiał. 

„Cholera, a jeśli doszedł do wniosku, że naprawdę jestem gwałcicielem i teraz 

próbuję wybadać, jaki ta dziewczyna ma adres?” – pomyślał Marek. 

Prorok jednak rzekł spokojnie: 

- Masz rację. Znam ją dobrze, czasami nawet pracuje u mnie. Na mojej łajbie. 

- Na co dzień niestety nie zgarniamy tantiem za platynowe płyty – wyjaśnił 

Benek. – Mamy łajbę. Wiesz, obwozimy turystów dookoła Jeziora Styczyńskiego, a 

czasami zabieramy ich na taką małą wysepkę na środku.  

- Nazywa się Weronika – ciągnął Prorok. – Ta dziewczyna znaczy się. Pewnie 

spodziewałeś się jakiejś Umgłendu, co? 

- Nie. – Marek postanowił nie przyznawać się, jak naprawdę nazywał ją w 

myślach. – Szczerze powiedziawszy, myślałem raczej o Nicole czy czymś w tym stylu. 

Wiecie, jakieś amerykańskie imię. 

- No tak. Gdzie właściwie ją spotkałeś?  

- W barze przy dworcu PKS-u. 

- Przy samym dworcu? – zdziwił się Prorok. 

- Tak. W tym samym budynku co poczekalnia. 

- Nie pomyliło ci się coś? Ta knajpa jest zamknięta od kilku miesięcy. 

- Spaliła się do samych fundamentów – dodał Benek. – A mówiłem tej pijanej 

cipie, żeby gasiła peta, kiedy zbiera obrusy do prania. Taka fajna knajpa i poszła do 

chuja. 



- Zaraz… – Marek poczuł się zdezorientowany. – Przecież dopiero co tam byłem, 

gadałem z barmanką. 

- Z Elą Nowacką? – spytał Benek. – Taką upasłą krową z krzywymi zębami i w 

okularach? 

- Dokładnie. 

- Niemożliwe. E-e. Ni chuja. Ta kretynka spaliła się razem z całym pieprzonym 

barem. 

Prorok wymienił zakłopotane spojrzenia z harmonijkarzem. 

- Pewnie chodziło ci o bar po drugiej stronie ulicy – stwierdził. – Te 

popeerelowskie zabytki, które nazywacie barmankami, wszystkie wyglądają tak samo. 

Marek wzruszył ramionami. Nie widział nigdzie żadnej spalonej knajpy, ale 

ostatecznie nie miał czasu na zwiedzanie. Może faktycznie minął budynek dworca i 

przeszedł na drugą stronę ulicy? W tej chwili nie mógł sobie przypomnieć.  

- No dobrze, a co z tą dziewczyną? – zapytał. – Weroniką? 

Prorok zamyślił się na chwilę, a potem zwrócił się do harmonijkarza. 

- Edi, zawiózłbyś go? 

Harmonijkarz przekrzywił głowę na bok, przyglądając się Markowi, a potem 

pokiwał nią energicznie. 

- Super – stwierdził Prorok. – Edi cię zawiezie. W ogóle to chyba pora, żebyśmy 

się przedstawili. Więc załatwmy to szybko. Mnie, jak się pewnie domyśliłeś, wszyscy 

nazywają Prorokiem i to imię mi odpowiada. Gitara rytmiczna, pan Bernard „Benek” 

Załusa; harmonijka, pan Edward „Edi” Cyliński. Edi jest niemową, więc nie zdziw się, 

jeśli nie będzie cię zabawiał rozmową w czasie drogi. Legenda głosi, że w poprzednim 

wcieleniu trochę za dużo kłamał, więc bogowie go pokarali – mrugnął 



porozumiewawczo, tak samo jak wtedy, kiedy mówił o indiańskiej nazwie miasta. – Ale 

za to jedna z pięknych boginek, która skrycie się w nim podkochiwała, postanowiła 

osłodzić mu jego męki i żeby mógł śpiewać, podarowała mu złotą harmonijkę, na której 

przygrywa jak nikt inny na tej planecie. 

Edi chyba się zarumienił (albo przynajmniej spróbował) i skromnie wzruszył 

ramionami.  

- A jak tobie na imię, chłopcze? 

- M… Marek. I grałem kiedyś na pianinie, ale nie za dobrze, więc przestałem. 

- No dobra. – Prorok uniósł się z miejsca. Benek i Edi poszli w jego ślady. – To 

jedźcie. My z Benkiem chyba przeniesiemy się na łajbę i tam sobie jeszcze pohałasujemy. 

Jakbyś nie miał gdzie się podziać, to możesz wrócić do nas z Edim. Na łódce znajdzie się 

nawet jakiś stary siennik, na którym można się przespać. A jeśli nie, to odwiedź nas 

jeszcze kiedyś. Na łajbie najłatwiej nas znaleźć. Kawałek za tym wspaniałym przybytkiem 

jest już jezioro i tam jest przycumowana. Pytaj Zuzy, pokaże ci gdzie. Aha, nazywa się 

„Etiopska Bogini”. 

Marek nie miał czasu się zdziwić, gdyż Edi pociągnął go za ramię do wyjścia, 

jednakże to, że łódź Proroka nosiła tę nazwę, wzbudziło w nim uczucie niepokoju. Jak 

częste są takie zbiegi okoliczności? Gdyby to był sen, nazwa mogłaby po prostu wyleźć z 

jego podświadomości. Podobnie jak gliniarz zombie i nieistniejąca knajpa. Aha, no i ta 

chora rodzinka też. Zwykła projekcja lęków i obsesji, pokłosie zbyt wielu nocy zarwanych 

nad książkami Stephena Kinga i H. P. Lovecrafta. Ale to przecież nie był sen. 

Edi zaciągnął go na niewielki parking. Stały tam tylko dwa samochody, dwie 

toyoty, żeby być dokładnym: potężna toyota hilux (wyglądała, jakby wyjechała prosto z 

rancza w Arizonie) i o wiele skromniejsza toyota corolla, model z lat dziewięćdziesiątych, 



ten, co wygląd jak rozdeptana żaba. Oczywiście wsiedli do corolli, wcześniej pakując 

aparat i torbę Marka do bagażnika. 

Edi zapalił silnik, uśmiechnął się przyjaźnie i pokazał Markowi, żeby zapiął pas. 

Potem ruszyli. Toyotka wyrwała błyskawicznie do przodu (to musiała być wersja z 

silnikiem 1.6). Harmonijkarz prowadził ją sprawnie, mocno dociskając pedał gazu. 

Błyskawicznie znaleźli się w centrum Węprzyna i tam dopiero Edi zwolnił - pozwolił 

samochodowi toczyć się, podczas gdy sam wyglądał uważnie przez okna.  

Marek poczuł ukłucie niepokoju. Nagle w jego głowie kilka faktów połączyło się w 

logiczny ciąg. Był środek nocy, a oni jechali do pięknej dziewczyny o egzotycznej urodzie. 

Może jeszcze do jej domu, co? Zupełnie zidiociałeś? Tak, zadzwonicie do drzwi, ona 

otworzy (w pełnym makijażu jak w amerykańskich filmach), podziękuje wam i zaprosi 

na kawę. No i ciastka, nie zapominaj o ciastkach. Mam dla ciebie złe wieści, kolego, 

twoja Etiopska Bogini jest… hm… jak by to powiedzieć? „Dziewczyną pracującą”? Czyli 

zwykłą dziwką. A boski Hermes-Edi prowadzi cię do burdelu albo co gorsza rozgląda się 

po ciemnych uliczkach, żeby zobaczyć, gdzie przyjmuje klientów piękna Nicole. Skąd 

wiesz, może naprawdę tak brzmi jej pseudonim artystyczny? 

Marek przełknął ślinę. Klepnął lekko Ediego w ramię. Harmonijkarz spojrzał na 

niego zdziwiony, lecz zaraz wrócił do przepatrywania ulic. 

- Słuchaj – zagadnął go Marek. – Może ty oddasz… e… Weronice… ten aparat? Ja 

chyba… chyba jednak nie chcę jej widzieć. 

Edi spojrzał na niego zdziwiony. Zaraz jednak się uśmiechnął i uspokajająco 

machnął ręką. Spróbował też przekazać mu coś na migi, ale Marek nie miał pojęcia, o co 

mu chodzi. Zresztą nie zastanawiał się nad tym długo, bocoś za plecami harmonijkarza 

przykuło jego uwagę. 



- Możesz się zatrzymać na chwilę? 

Edi nie zareagował od razu. Zwolnił, obejrzał się na to, co zauważył Marek, i 

dopiero potem stanął. Następnie cofnął trochę. 

Za oknem ukazał się budynek dworca PKS-u. W jednym z jego skrzydeł okna były 

zabite deskami, na których poprzyczepiano różne plakaty i ogłoszenia. Nad drzwiami 

wisiał nadtopiony, plastykowy szyld - można było odczytać litery „B” i „A”. Nieopodal 

stała jakaś kobieta i paliła papierosa. 

Marek wysiadł z samochodu i powoli podszedł do niej. Nie miała na sobie już tego 

białego uniformu, w którym widział ją wcześniej, ale poznał ją od razu. To była ta sama 

barmanka, która sprzedała mu jajecznicę i colę. 

Kiedy się zbliżał, zauważył, że kobieta chwieje się lekko na nogach. Wyraźnie czuć 

było od niej alkohol. Spojrzała na niego niezbyt przytomnie i uśmiechnęła się, pokazując 

brzydkie, pożółkłe zęby.  

- Hej, pamiętam cię – wymamrotała. – Smakowała ci moja jajecznica? 

Marek przełknął ślinę. 

Powiał wiatr. Barmanka zachwiała się mocniej. Niedopalony papieros wysunął się 

spomiędzy jej palców i upadł na ziemię. Zajęło się od niego kilka suchych liści, które 

jednak zaraz zgasły. 

TU NAPRAWDE ZDEHŁ KLENCZON 

Marek odwrócił się od niej (nie, jej tam nie ma, wcale jej tam nie ma) i podbiegł 

do samochodu. Edi spojrzał na niego dziwnie, ale oczywiście nic nie powiedział. Wrzucił 

jedynkę i pojechali dalej.  



Po jakiejś minucie czy dwóch zajechali do portu nad Jeziorem Styczyńskim. Było 

tam kilka knajp, ale wszystkie stały zamknięte. Przy pomoście kołysała się leniwie jedna 

jedyna żaglówka, której jeszcze nie ściągnięto na ląd.  

Edi minął część przeznaczoną dla łódek i zatrzymał się na niewielkim parkingu 

niedaleko plaży miejskiej. Pokazał Markowi, żeby wysiadł, sam jednak został za 

kierownicą, czekając, aż wygrzebie z bagażnika aparat. Następnie machnął na niego, 

żeby zbliżył się do okna, i zaczął coś pokazywać.  

- Mam iść tam? – zdziwił się Marek. 

Nieopodal znajdował się niewielki park z kilkoma ławeczkami i nieczynną 

fontanną pośrodku. Najwyraźniej tam właśnie chciał go wysłać Edi. 

- Zwariowałeś, mam łazić nocą po parku? 

Edi wzruszył ramionami, a potem uspokajająco zamachał rękami.  

- No dobra, ale lepiej nie gaś silnika, na wypadek jakbym tam spotkał Shoggotha 

albo jakieś inne Cthulhu. 

Wolał nie pytać, co piękna dziewczyna może robić o tej porze w ponurym parku. 

Westchnął i ruszył w kierunku fontanny.  

Zrobiło mu się nieprzyjemnie. Jak dotąd ciemne zakątki Węprzyna nie okazały się 

zbyt bezpieczne. Wcale by go nie zdziwiło, gdyby zza jakiegoś krzaka wytoczyło się 

dwóch pijanych karków. W Warszawie takie rzeczy były na porządku dziennym.  

Nerwowo zaciskając w dłoniach futerał z aparatem, dotarł w końcu do wybranego 

punktu i zaczął się rozglądać. Wyglądało na to, że w parku nie ma nikogo poza nim. 

Na co właściwie liczył? Po cholerę dał się tutaj wywieźć? Nawet gdyby faktycznie 

znalazł swoją boginię, to co by z tego miał? Kilka żenujących chwil wyjaśnień? Hej, 

chłoptasiu, chcesz się zabawić? (Nie wiedział, czy dziwki rzeczywiście tak zapraszają 



klientów, ale tak to zawsze brzmi na filmach). Nie, dziękuję, zgubiła pani swój aparat. 

Swoją drogą, ciekawe, jakie zdjęcia zostały nagrane na kartę pamięci. Jakieś ostre sceny 

z klientami? Fotografie kosztują pięć dych ekstra, kochasiu. 

Wiatr zaszurał zeschłymi liśćmi, a Marka przeszedł dreszcz. Postanowił, że wróci 

do samochodu, zostawi aparat Prorokowi, a następnego dnia wyjedzie do Szczytna, 

zapominając o wszystkim, co go spotkało w tej przeklętej mieścinie. Niestety zanim 

zdążył wprowadzić w życie swoje postanowienie, coś przykuło jego uwagę.  

Jedna z alejek, odchodzących od centralnego placyku, prowadziła do pomnika, 

który z daleka wyglądał jak ołtarz. Tuż przy nim dostrzegł ciemną sylwetkę o z grubsza 

kobiecych kształtach. Ruszył niepewnie w jej stronę. 

- Halo? – odezwał się. – Proszę pani, przepraszam… 

Nie było żadnej odpowiedzi.  

Marek zatrzymał się. 

- We… - zaczął, ale urwał zaraz. – Pani Weronika? 

Nadal nic. 

Podrapał się nerwowo po karku, postąpił jeszcze kilka kroków naprzód… i nagle 

go olśniło. Idioto, to przecież rzeźba! 

Uderzony tą myślą przyśpieszył, żeby potwierdzić swe domysły, i faktycznie, gdy 

się zbliżył, zobaczył kamienną figurę kobiety. Która wyglądała zupełnie jak jego Etiopska 

Bogini. 

- Chcesz się zabawić, chłoptasiu? 

Marek cofnął się gwałtownie. Czuł, że zalewa go fala paniki. Znał ten głos… Znał 

ten cholerny głos. Nie znowu, nie, kurwa, nie znowu, na miłość boską, nie znowu.  

Cienie za rzeźbą zakotłowały się. Coś powoli wyłoniło się z ciemności. 



- Taś, taś, taś – nuciło, stawiając kolejne kroki. – Taś, taś, taś, chłopaczku. 

Myślałeś, że mi się wymknąłeś, kochasiu? Naprawdę myślałeś, że mi się, kurwa, 

wymknąłeś, pojebany chłoptasiu? 

Głos, który słyszał Marek, z całą pewnością należał do pana Skórzanej Kurtki. 

Jednak to, co się do niego zbliżało, już nie było panem Skórzaną Kurtką. Teraz miało 

prawie dwa metry wzrostu i tylko w ogólnych zarysach przypominało człowieka. Jedna 

ręka była nienaturalnie długa i muskularna, druga zaś krótka i chuda, jakby uschnięta 

(jak podniesiesz rękę na matkę/ojca, to ci uschnie). Ale najgorsza była głowa. Nadal 

wyglądała jak głowa Skórzanej Kurtki, tyle że chyba dostała się w tryby kombajnu, gdyż 

nie była już kulista. Miała kształt wgniecionego w kilkunastu miejscach garnka.  

- Myślałeś, że ją tu znajdziesz, co? – gadał dalej Skórzana Kurtka. – Myślałeś, że 

mi się wymknąłeś, że teraz wreszcie będziesz mógł ją zerżnąć, nie? Nie?!  

Marek cofał się ciągle krok za krokiem, a stwór postępował w jego stronę.  

- Zła wiadomość, chłoptasiu-kochasiu, pierdolony lowelasiu… jej już tu nie ma. 

Teraz ja ją chronię i nigdy jej nie dorwiesz, słyszysz, nie dotkniesz jej swoimi 

pierdolonymi brudnymi łapskami, nie wetkniesz w niej swojego kutasa, bo wiesz co? 

Niedługo już nawet nie będziesz miał kutasa. Upierdolę ci go, a potem upierdolę ci 

głowę. Tak, chłoptasiu-kochasiu, teraz jestem duży, teraz jestem silny, teraz mogę ci 

upierdolić twoją jebaną główkę jedną rączką. 

Marek pomyślał, że mógłby zacząć uciekać, ale nie był w stanie się do tego zmusić. 

Czuł się jak w koszmarze… Nie, czuł się jak w jakimś popierdolonym amerykańskim 

horrorze, z tym że jemu ten facet naprawdę, kurwa, upierdoli główkę. Jemu, a nie 

jakiemuś manekinowi czy animowanemu komputerowo modelowi. W związku z tym 



mógł się tylko cofać, powoli, kroczek po kroczku. Taś, taś, taś. A potem bum. Kolejna zła 

wiadomość, chłoptasiu-kochasiu. Wpadłeś na fontannę, już dalej się nie cofniesz. 

Skórzana Kurtka podszedł do niego bardzo blisko, tak blisko, że niemal go 

dotykał. Na jego ustach pojawił się nieprzyjemny uśmiech. 

- Wiesz, co teraz będzie? – zapytał dziwnie spokojnym głosem. Zupełnie jakby nie 

groził, że mu zaraz upierdoli główkę, zupełnie jakby teraz mieli iść do kina albo na 

kręgle. 

Marek pomyślał, że abstrakcyjność sceny, w której uczestniczy, przekracza 

wszelkie granice. Nie, to wcale nie on patrzył prosto w pysk maszkarze brzydszej od 

Freddy’ego Kruegera. To w ogóle nawet nie była prawda. To był, to była… gra 

komputerowa. Trzeba nacisnąć shift i strzałkę w lewo i jego postać zacznie ostrożnie 

okrążać fontannę. Tylko nie puszczać shiftu, nie odrywać wzroku od oczu maszkary. 

Powoli, kroczek po kroczku, taś, taś, taś. 

O, i już. Postać jest bezpieczna. Boty nie potrafią skakać, więc ta maszkara nie 

przeskoczy przez fontannę. Teraz pora aktywować pozostałych członków drużyny. 

Pokręć myszką, rozejrzyj się, zobacz, gdzie są. Edi ciągle siedzi w samochodzie, ale 

właśnie się wychyla przez okno. Widzi twoją postać. Silnik samochodu ciągle jest na 

chodzie. Wystarczy do niego pobiec. To nie może być więcej niż pięćdziesiąt metrów. 

Biegałeś na sto metrów w podstawówce, pamiętasz? Miałeś najlepszy czas w klasie. Uda 

ci się. No już, biegnij. 

Marek rzucił się w prawo, jakby miał zamiar tam biec, ale w ostatniej chwili 

zmienił kierunek i pobiegł w lewo, w stronę parkingu. Skórzana Kurtka dał się nabrać. 

Skoczył w prawo, potem zawrócił, ale uderzył nogą o fontannę. Ryknął wściekle i rzucił 

się w pogoń. 



Marek tymczasem biegł, jakby go gonił… hm… zmutowany gliniarz zombie? 

Toyota zbliżała się błyskawicznie, ale nagle zdał sobie sprawę z czegoś bardzo złego. Edi 

ze swojego miejsca nie widział, co się dzieje, nie widział Skórzanej Kurtki. A kiedy 

zobaczył, że Marek biegnie w jego stronę, zaczął wysiadać z samochodu. 

- Nie! – wrzasnął Marek. – Nie wychodź! Nie wychodź! 

Nagle jakiś cień przemknął nad jego głową i Marek stanął jak wryty. Skórzana 

Kurtka dał gigantycznego susa i po prostu przeskoczył nad nim. 

- No, no, chłopaczku – powiedział. – Myślałeś, że uciekniesz? One też zawsze 

myślą, że mogą uciec, wiesz? Te dziewczyny, które padają ofiarą gwałtów. Ale przed 

niektórymi rzeczami nie można uciec, nie? Na przykład przede mną. Jestem teraz duży, 

jestem szybki i jestem skoczny, chłoptasiu. Nie uciekniesz mi. 

Marek spojrzał ponad jego ramieniem. Edi stał ciągle z jedną nogą w 

samochodzie. Nie ruszał się. Nic dziwnego. Co ty byś zrobił, jakby na twojej drodze 

stanął zmutowany gliniarz zombie? To nie był dobry moment paraliż. Marek zrozumiał, 

że od tego, co zrobi teraz Edi, może zależeć jego życie. Musiał kupić mu trochę czasu, 

żeby się otrząsnął. 

- Posłuchaj – odezwał się piskliwym głosem. – Nie jestem gwałcicielem, nigdy nie 

skrzywdziłem żadnej dziewczyny, nigdy… 

- Zamknij ryj, bo ci[ę] zajebię – przerwał mu brutalnie Skórzana Kurtka, choć nie 

wyglądał na zdenerwowanego. 

Marek ostrożnie wysunął prawą rękę przed siebie, żeby odciągnąć uwagę 

gliniarza, a lewą spróbował dać jakiś znak Ediemu. Nie przestał też mówić. 



- Proszę, tylko mnie wysłuchaj, okej? Nie jestem gwałcicielem, naprawdę. Nigdy 

nie skrzywdziłem żadnej dziewczyny. Wiem, co czujesz, wiem, co przeszedłeś. Ty i ja 

wcale się tak bardzo nie różnimy. 

- Różnimy się – burknął Skórzana Kurtka i nagle popatrzył na lewą rękę Marka. 

- Nie, nie, wcale nie. – Marek szybko przestał dawać sygnały Ediemu. – Spójrz – 

wyciągnął przed siebie lewą rękę i podwinął mankiet. – Obaj przeszliśmy przez piekło. 

Ja nawet… nawet chciałem się zabić, widzisz? – na lewym nadgarstku Marka, tuż pod 

paskiem zegarka, widniała brzydka, biała blizna. – Nie jestem gwałcicielem. Jestem 

miłym, wrażliwym facetem. 

Skórzana Kurtka skupił wzrok na bliźnie. Marek zamachał panicznie prawą ręką 

do Ediego i to wreszcie odniosło skutek. Harmonijkarz wsiadł do samochodu i cicho 

zamknął drzwi. 

- Co mnie obchodzi twoja pierdolona blizna? – zapytał Skórzana Kurtka. – 

Gdybym był takim pojebem jak ty, też chciałbym się zabić.  

Nagle rozległ się głośny pisk opon. Marek rzucił się na bok. Ostre światło 

reflektorów przecięło mrok i coś huknęło głucho. Tam, gdzie jeszcze przed chwilą stał 

Skórzana Kurtka, teraz stała corolla z wgniecioną maską. Edi otworzył drzwi od strony 

pasażera. Marek nie potrzebował większej zachęty, wskoczył do wozu i wrzasnął: 

- Jedź! 

Edi wrzucił wsteczny i wdepnął do oporu pedał gazu. Opony zawyły rozpaczliwie, 

zabuksowały, ale jakoś udało im się wyjechać z alejki na parking. Prosto na jakiś inny 

samochód. Rozległ się trzask tłuczonego metalu i szkła. Edi spanikował. Zgasł mu silnik. 



Marek rozejrzał się rozpaczliwie, żeby sprawdzić, co się dzieje. Na całym parkingu 

poza toyotą były tylko dwa samochody. Dwa pierdolone samochody, a oni wjechali w 

jeden z nich. 

Co gorsza, Skórzana Kurtka pozbierał się już po uderzeniu i jego pokraczna 

sylwetka właśnie pojawiła się w rzucanym przez reflektory corolli snopie światła. 

- Spierdalajmy stąd, spierdalajmy, spierdalajmy! – krzyknął Marek. 

Edi zmienił bieg na jedynkę i przekręcił kluczyk, ale Marek był przekonany, że 

silnik nie zapali. Kiedy człowiek się śpieszy, samochód rzęzi i rzęzi, ale żeby ruszył - nie 

ma mowy. Całe szczęście, że zombiaki tak wolno pełzają, nie? A zresztą wiadomo, że na 

filmach ostatnie trzy minuty do wybuchu bomby zawsze trwają kwadrans.  

Jednak życie – jak mawiają – to nie film. Nie oznacza to bynajmniej, że w 

rzeczywistości wszystko, co mogłoby pójść źle, idzie źle. Czasami na przykład silnik 

zaskakuje błyskawicznie. I tak właśnie stało się tym razem. Edi wykręcił kierownicę i 

znowu wcisnął gaz do dechy. Toyotka wyrwała gwałtownie do przodu, obróciła się i 

pomknęła w głąb miasta. Skórzana Kurtka został daleko za nimi. 

Marek poczuł się ogłuszony, jakby ktoś właśnie wyciął kawałek z jego życia. Jakby 

pomiędzy momentem, gdy był bliski śmierci, a tym, gdy był już bezpieczny, powstał jakiś 

gigantyczny uskok czasoprzestrzenny. Po prostu nie mógł uwierzyć, że nadal żyje. 

- Co to właściwie było? – zapytał. – Co to, kurwa, było? 

Edi nie odpowiedział. 

Resztę drogi pokonali w milczeniu. Nie trzeba było ustalać, dokąd zmierzają. 

Zostawili samochód na parkingu przy „Minnesota blues clubie”, zabrali z bagażnika 

aparat i piechotą powędrowali na pobliskie molo, gdzie stała „Etiopska Bogini”. 

Prorok nie wydawał się zdziwiony ich widokiem. 



- Nie znaleźliście jej?  - raczej stwierdził, niż zapytał. 

- Nie – odparł Marek. – Za to znaleźliśmy waszego małego Jasia Kogucika. Tylko 

że nie jest już mały. Przeciwnie, jest duży. Zajebiście wielki Jasiu Kogucik. 

Na chwilę zapadła cisza. Przerwał ją siedzący nieopodal i palący fajeczkę Benek. 

- O, kurwa – mruknął. 

- Aha – zgodził się Prorok. Następnie zwrócił się do Marka. – Chyba będzie 

dobrze, jeśli o tym pogadamy. 

- Racja – powiedział Marek. – Święta, kurwa, racja. Najwyższy czas, żeby ktoś mi 

wytłumaczył, co się dzieje w tym popierdolonym miasteczku. 

Prorok popatrzył po swoich dwóch kolegach. 

- Zostawcie nas samych, co, chłopaki? 

Tamci bez szemrania zeszli na ląd i stanęli na molo. Marek został sam z potężnym 

bluesmanem, który oparł się o reling swojej łajby i zapatrzył na jezioro – czarne w 

bezksiężycową noc. 

- Od czego mam zacząć? – zapytał Prorok. 

- Wiesz, jak wygląda teraz twój przyjaciel z dziecinnych lat, mały Jasio? – 

odpowiedział pytaniem Marek. 

- Domyślam się. 

- Nie, kurwa, nie domyślasz się. Wygląda jak pierdolony mutant z „Archiwum X”. 

Co więcej, z tego co mówisz, wynika, że to mutant, zombie, bo ten facet od dawna nie 

żyje. Podobnie jak barmanka z dworca PKS-u, którą zresztą też miałem przyjemność 

spotkać, a nawet zjeść podaną przez nią jajecznicę widmo. To jest dopiero temat na 

horror, co? Nawet King by na to nie wpadł, to lepsze niż „Christine” albo „Maglownica”. 

Pierdolona kurwa jajecznica widmo. No i jeszcze są te pojeby w samochodzie… [bo zdaje 



się, mówił] Nie rozwodziłem się na ich temat wcześniej, ale coś mi się zdaje, że wiesz, 

kogo mam na myśli. Szczerze powiedziawszy, nie zdziwiłbym się wcale, gdyby się 

okazało, że ty i twoi kolesie też jesteście od dawna martwi. Chciałbym tylko wiedzieć, 

jakim cudem się w to wszystko wpierdoliłem? 

Prorok nie odpowiedział, za to odsunął rękaw z jego lewego ramienia, odsłaniając 

bliznę na nadgarstku. Marek wyrwał rękę z uścisku i nerwowo wcisnął dłoń do kieszeni. 

- Co, sugerujesz, że ja też jestem martwy? O nie, nie wmówisz mi tego. Pamiętam, 

jak byłem w szpitalu, pamiętam, jak mnie odratowali, pamiętam, jak stamtąd 

wyszedłem, pamiętam, że zostawiłem list moim posranym rodzicom, że wyjeżdżam, 

pamiętam, jak kupiłem bilet na dworcu. Pamiętam wszystko, co się działo po tym, jak 

wpadłem na genialny pomysł poderżnięcia sobie pierdolonych żył, jasne? To znaczy, że 

nie umarłem. 

- Nie próbuję ci niczego wmawiać – odparł spokojnie Prorok. 

- Więc co, chcesz mnie powoli wdrożyć w nową rzeczywistość, w której będę 

musiał spędzić wieczność? Jesteś pojebany, wszyscy jesteście pojebani. 

Prorok drgnął. 

- To, co mówisz, nie jest miłe – mruknął, ale nie wyglądał na urażonego. – 

Przyjąłem cię tutaj, ugościłem, opowiadałem historie, dzieliłem się z tobą moją muzyką… 

- Wszystko pięknie i bardzo ci jestem za to wdzięczny, tylko co z tego, skoro nadal 

nie chcesz odpowiedzieć na moje pytania. 

- Próbuję, ale nie wiem, czy zauważyłeś, że ciągle gadasz i nie dajesz mi dojść do 

słowa? 

Marek zbaraniał na chwilę. Potem poczuł, że wreszcie uchodzi z niego para. Po 

spotkaniu ze Skórzaną Kurtką był tak roztrzęsiony, że faktycznie musiał się rozładować, i 



nie dopuszczał Proroka do głosu. Poczuł się niezręcznie. Oparł się obok niego o reling i 

również zapatrzył w jezioro. Westchnął. 

- No dobra – powiedział. – Więc o co tu chodzi? 

Prorok podrapał się wielkim paluchem po równie wielkim nosie. 

 - To nie jest łatwe do przyjęcia dla racjonalnie działającego umysłu – zaczął. 

 - Po tym co widziałem, nie sądzę, żeby mój umysł działał bardzo racjonalnie. 

 - Wiem, ale chodzi o to, że… Jasiu Kogucik stał się kimś… no cóż, w sumie kimś 

takim jak ja… 

 - Daj spokój, ten gość to jakieś monstrum – odparł Marek, choć nagle w jego 

głowie pojawiło się pytanie, dlaczego Prorok jest tak nieprawdopodobnie wielki. 

 - Być może. Nie wiem, co mogło mu się stać. Ale jeśli tak jak ja zboczył z drogi, 

jego przemiana musiała być… ogromna. Obawiałem się, że do tego dojdzie, ale nie 

sądziłem, że tak szybko. Miałem nadzieję, że razem z Edim odnajdziecie Boginię, 

zwrócicie jej totem, a potem… Potem wszystko potoczy się tak, jak powinno. Jak musi 

się potoczyć.  

 - Poczekaj, poczekaj, nic nie rozumiem. Z jakiej drogi zboczyłeś? 

 - Nie przeszedłem na drugą stronę. Wymknąłem się [Ś]śmierci. 

 - Czyli jednak…? 

 - Tak, Jasiu Kogucik właściwie nie żyje. Podobnie jak ci inni ludzie, których 

spotkałeś. Wszyscy oni błąkają się tutaj, w oczekiwaniu na Boginię. Na Weronikę… 

Nazywamy ją Weronika, to śmieszne, prawda?   

- Trochę… absurdalne 

Prorok roześmiał się. Jego potężny głos odbił się echem na drugim brzegu jeziora. 



- Masz rację – przyznał. – Widzisz, zanim zacząłem grać bluesa, byłem filologiem 

klasycznym. To też śmieszne, nie? Weronika, jak ta kobieta z Biblii. Vera eikon znaczy 

„prawdziwe oblicze”. To taka moja prywatna gierka słowna. Ona zna… albo przynajmniej 

myślę, że zna prawdziwe oblicze Boga. Albo bogów. W sumie to cholera wie. My 

jesteśmy tylko pośrednikami na tym świecie. Takich jak ja albo Jasiu Kogucik nazywam 

daimonami. Daimonion to coś w rodzaju… czy ja wiem… dżina albo anioła. Pomniejsi 

bogowie tacy jak Weronika wyrywają nas z objęć śmierci, abyśmy mogli im służyć. 

- Jesteś dżinem grającym bluesa? 

Prorok roześmiał się ponownie. 

- Blues to muzyka duszy – powiedział. – W jego dźwiękach i słowach kryją się 

stare zaklęcia. Bo widzisz, zaklęcia to wcale nie słowa. To uczucia i tęsknoty, nienazwane 

smutki, pragnienia. Nieważne, w jakim języku je wypowiesz, od ciebie zależy, czy 

nabiorą mocy. Oczywiście niektóre słowa są lepsze od innych, łatwiej ich użyć do 

wypowiadania zaklęć. Podobnie jak niektóre melodie. Lubisz na przykład Pink Floyd? 

- Znam, ale nie przepadam – odpowiedział Marek. - Wolę czarnego bluesa. 

Myślałem zresztą, że ty też. 

- Poniekąd – przytaknął Prorok. – Ale ci czterej faceci czuli bluesa. Tylko zabrali 

go w zupełnie inną przestrzeń. Krążą plotki, że na swoich koncertach rozdawali ludziom 

hasz albo maryśkę, ale to nieprawda. Oni potrafili wprowadzić ich w trans swoją 

muzyką. Wiele z ich piosenek stało się moimi zaklęciami. 

- Zaklęciami, których używasz… do czego właściwie? 

- Jestem trochę jak Hermes... 

- Posłaniec? – zdziwił się Marek. 



- Miałem raczej na myśli Hermesa Psychopomposa, przewodnika zagubionych 

dusz. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że każdy w tym mieście prędzej czy później do mnie 

trafi? 

- To trochę ponury żart. 

- Istotnie. Ale tym się właśnie zajmuję. O, jeśli wolisz, możesz mnie porównać do 

Charona. To chyba lepiej rozpoznawalny przykład z mitologii. 

- Gość, który przewoził dusze do krainy zmarłych? 

- Właśnie ten. Mam nawet łajbę. Zbieram zagubione dusze i przewożę je na wyspę 

do Bogini, która nakierowuje ja na właściwą drogę.  

Marek poczuł, że w jego głowie zaskakują jakieś trybiki. 

- Ale Bogini z jakiegoś powodu odeszła, prawda? – zapytał. – Dlatego nie 

znaleźliśmy jej w tym miejscu, do którego mnie wysłałeś z Edim. 

- Tak, odeszła… - Prorok zamyślił się na chwilę. – Myślę, że była nieszczęśliwa… 

ale kto zrozumie bogów? 

- I co teraz? 

- Nie wiem. Wiem o wiele mniej, niżbym chciał. W najlepszym razie trafiające tu 

dusze zostaną uwięzione i będą się błąkać między życiem a śmiercią. 

- A w najgorszym? 

Prorok potrząsnął wielką głową i wzruszył ramionami. 

- Cholera wie. Może wszechświat straci równowagę i cały się rozpadnie. Albo, 

czego bardziej się obawiam, na miejsce Bogini przybędzie ktoś inny, starszy. Bo widzisz, 

nawet bogowie nie są panami własnego losu, oni też czemuś służą. Widziałem zaledwie 

cień tej istoty, której służy Weronika, ale uwierz mi… nie chciałbym, żeby to coś nas 

odwiedziło. 



- Więc co możemy… - Marek ugryzł się w język. – Co możesz na to poradzić? 

- Ja? – Prorok uśmiechnął się niewesoło. – Nic. 

- Czułem, że to powiesz… – Marek westchnął. – Więc co, jestem wybrańcem 

Mocy, który przywróci ład we wszechświecie? 

Prorok zaśmiał się cicho, jakby ze smutkiem. 

- Nie wiem, czy Bóg albo bogowie mieli jakiś wielki plan co do ciebie. Może to 

było przeznaczenie, a może po prostu pech… Fakt faktem, że Bogini pozostawiła swój 

totem, a ty go podniosłeś.  

- To jest totem? – Marek z niedowierzaniem uniósł aparat fotograficzny, który 

ciągle miał zawieszony na szyi. 

- No tak… - Prorok wyglądał, jakby był trochę zakłopotany. – To tak jak z tymi 

zaklęciami. Sam przedmiot jest tylko przedmiotem, moc płynie z tego, kto go używa. 

- I co ja mam z nim teraz zrobić? 

- Musisz go użyć, żeby sprowadzić Boginię z powrotem. Żeby mogło się wydarzyć 

to, co musi się wydarzyć. 

- Ale dlaczego ja? – zapytał Marek. 

- Nie dasz rady go nikomu oddać. Na pewno przyszło ci to do głowy, lecz zawsze 

odrzucałeś tę myśl, prawda? Możesz go oddać tylko Bogini. A jeśli go zatrzymasz, to… no 

cóż… Nie wiem dokładnie. Przypuszczam, że przemieni cię w daimona. 

- Zaraz, zaraz, czy nie mówiłeś, że przemiana w daimona to wymknięcie się 

Ś]mierci?  

- Ty w pewien sposób wymknąłeś się Śmierci. 

Marek poczuł, że kolejny trybik zaskakuje w jego głowie. Przez chwilę milczał, 

analizując to, do czego doszedł, a w końcu odezwał się cicho. 



- Wtedy, w szpitalu… Wiesz, że przez chwilę byłem martwy? Przez jakieś 

trzydzieści sekund, przez pieprzone trzydzieści sekund – do jego głosu wkradła się 

niebezpieczna nuta. Niebezpieczna, bo dziwnie bliska rozpaczy. – To dlatego się w to 

wpakowałem, prawda? Zobaczyłem skrawek tego, co się znajduje po drugiej stronie, a 

potem wróciłem. O, kurwa, co ja teraz kurwa… - Głos uwiązł mu w gardle. Potem 

roześmiał się histerycznie, czując, że w oczach stają mu łzy. – Już nigdy więcej się nie 

zabiję, tego możesz być pewien. 

- Jeszcze nie wszystko stracone – powiedział Prorok. – Musimy oddać totem, to 

cię wyzwoli. Będziesz mógł wyjechać do Szczytna, zacząć wszystko od nowa. 

- Jak? Jak mamy to zrobić? Za każdym razem kiedy chcę się go pozbyć, na drodze 

staje mi to cholerne monstrum. 

- Będziemy musieli je zniszczyć – odparł poważnie Prorok. 

- Przecież on już jest martwy! 

- Tak. Dlatego będziemy musieli go zniszczyć. Zabić jego duszę.  

- W jaki sposób? 

- Odeślemy go do tej istoty, której służy Bogini. To jest możliwe, aczkolwiek 

będzie dosyć… makabryczne. Żeby go zniszczyć, trzeba wyciąć mu serce i złożyć je na 

ołtarzu na wyspie. 

Marek cofnął się od relingu i popatrzył na Proroka. 

- Mam mu wyciąć serce? – zapytał. – Czy ja wyglądam na pierdolonego rzeźnika? 

Nie wyciąłbym nawet wątróbki z martwej kury, a co dopiero ludzkie serce! 

- To już nie jest człowiek. Zresztą… myślę, że znajdzie się ktoś, kto nie będzie miał 

podobnych skrupułów.  

- Kto taki? 



- Te, jak to ująłeś, „pojeby w samochodzie”. Za życia ci ludzie porywali 

autospowiczów. Dziewczęta sprzedawali do nielegalnych burdeli. Chłopców różnie. Albo 

też do burdeli, albo na organy. Jedno serce w tę czy we w tę nie powinno im robić 

różnicy. 

Marek poczuł, że go mdli. Nagle zaczął się bać Proroka. 

- Nie, nie wezmę w tym udziału, nie mogę… 

Prorok westchnął ciężko. 

- Wydaję ci się teraz bezdusznym potworem, prawda? Takim samym jak Jasiu 

Kogucik. 

- Tak – przyznał szczerze Marek. 

- Jestem potworem. I mieszkam w potwornym świecie, do którego ty miałeś 

pecha trafić. Zabłąkane dusze to ludzie, których życie było przesiąknięte złem. Jakbym 

miał wybór, wolałbym wysłać do piekła tych psycholi zamiast Jasia, który był ofiarą zła, 

a nie jego sprawcą. Ale nie mogę tego zrobić. Mam zadanie do wykonania i muszę 

korzystać ze wszystkich dostępnych mi środków, żeby je wykonać. Tylko tak mogę 

zapracować na własne odkupienie. Tylko tak ty możesz zapracować na swoje. Siła, która 

steruje tym światem, czy jest to jeden wszechmocny Bóg, czy wielu mniejszych bogów, 

jest okrutna. To, co nam się wydaje złem, dla niej… Cholera wie, czym dla niej może być. 

Marek nie wiedział, co odpowiedzieć. Był przerażony. Jeszcze bardziej przerażony 

niż podczas spotkania ze Skórzaną Kurtką. Z potworem. Potworem… Potwory mają 

różne twarze, Marku. Prorok ma rację, jest potworem. Ale ty też nim jesteś. I nawet 

mówiąc „nie wezmę w tym udziału”, wiedziałeś, że weźmiesz. Bo chcesz się uwolnić. Bo 

wierzysz, że możesz skazać swoją duszę na potępienie. A szczerze powiedziawszy, gdyby 



na szali ważył się los całej ludzkości, nawet wtedy nie zgodziłbyś się poświęcić dla niej 

swojej duszy. Żaden człowiek by się nie zgodził. Żaden potwór by się nie zgodził. 

Milczenie się przedłużało i to chyba przeszkadzało Prorokowi, gdyż zaczął się 

wiercić, a w końcu zagadnął, zmieniając zupełnie temat. 

- To przez dziewczynę?  - zapytał, wskazując nadgarstek Marka. 

- Przez dziewczynę? – powtórzył wolno. Popatrzył na mankiet. – Czy ludzie 

zabijają się tylko z powodu nieszczęśliwej miłości? 

- Nie wiem – przyznał Prorok. 

- Panuje opinia, że samobójstwo zawsze ma jedną, konkretną przyczynę. Śmierć 

kogoś bliskiego, grzech, wielki miłosny zawód. Ale to nie tak. To, co zrobiłem, było 

pewnie najgłupszą rzeczą w moim życiu. Tym głupszą, że tak naprawdę nie wiem, czemu 

tak postąpiłem. Dziewczyna była gdzieś po drodze, ale dawno. Byli rodzice, w separacji, 

odkąd pamiętam. Ale jakoś nie mogli się rozwieść, nie mogli się zostawić w spokoju. Nie 

mogli mnie zostawić w spokoju. Były studia, do których nie byłem przekonany, była 

praca, którą bałem się podjąć, bo zbyt szybko musiałbym stać się samodzielny i stawić 

czoło światu. Chyba po prostu nie byłem zadowolony ze swojego życia i postanowiłem 

coś w nim zmienić. I chyba… chyba… tak myślę… nie wierzyłem, że naprawdę umrę. 

Raczej sądziłem, że się przemienię. I udało się, prawda? Tylko zupełnie nie tak to miało 

wyglądać. 

Prorok z namysłem pokiwał głową. 

- Niewiele rzeczy w tym… - zaczął, ale przerwał nagle. Jego twarz wykrzywiła 

złość. – Niewiele w tym popierdolonym świecie wygląda tak, jak miało wyglądać. 

Marek uniósł brwi. Po raz pierwszy usłyszał z ust Proroka przekleństwo i 

zaniepokoiło go to. Wolał jednak tej sprawy nie poruszać. 



- I co teraz? – zapytał. 

- To zależy od ciebie. 

Marek westchnął. 

- W porządku – powiedział. – Jak zwabimy Jasia Kogucika i Boginię? 

- Rozpoczniemy rytuał przejścia. Będziesz musiał przyłączyć się do mojego 

zaklęcia i obudzić moc totemu, to ściągnie Boginię. Jasiu przyjdzie za nią. W pierwszej 

kolejności trzeba się pozbyć jego, ale to zostaw naszym porywaczom ciał. Im nic nie grozi 

w odróżnieniu od ciebie. Bo wiesz, martwego już drugi raz nie da się zabić. Nawet gdyby 

go spalić na popiół, po jakimś czasie ten popiół zbierze się z powrotem do kupy i 

zregeneruje. 

- Jak Terminator – burknął Marek. – Ale czy to nie działa również przeciwko 

nam? Jak mamy załatwić Jasia Kogucika, jeśli będzie się ciągle regenerował? 

- Bogini, kiedy odeszła, zostawiła po sobie nóż ofiarny. To dzieło bogów, osnowy 

naszej rzeczywistości nie zatrzymają jego ostrza. Będziemy musieli go użyć, żeby wyciąć 

Jasiowi serce. 

- Świetnie. Magiczny rambonóż. I co dalej, jak go już załatwimy? 

- Bogini musiała udzielić Jasiowi części swojej mocy, żeby mógł stać się 

daimonem, więc będzie osłabiona, kiedy go zniszczymy. Nasze wspólne zaklęcie 

powinno być wystarczająco silne, żeby zmusić ją do powrotu. Wtedy będziemy mogli 

dokończyć rytuał przejścia i każdy radośnie pójdzie w swoją stronę.  

Marek czuł, że znowu zbiera mu się na płacz. 

- Kaszka z mleczkiem – powiedział trochę bardziej piskliwie, niż chciał. I nagle 

poczuł, że się uspokaja. Odsunął się od relingu i ruszył w stronę prowadzącego na molo 

trapu. 



Edi powitał go niepewnym uśmiechem i spojrzeniem zbitego psa. Benek stał 

nieco z boku i w zamyśleniu żuł cybuch fajki. 

- Będziesz musiał nauczyć się zaklęcia – zawołał za nim Prorok. 

- Chyba już je znam – odparł cicho Marek, choć wiedział, że tamten go nie 

usłyszy. Potem zwrócił się do Benka. – Znasz „Cymbaline”? 

Gitarzysta popatrzył na niego zdziwiony, następnie wymienił spojrzenia z Edim. 

- Pewnie, że znam – odparł. – Czekaj, zaraz skoczę po gitarę. 

Wszedł na pokład „Etiopskiej Bogini” w tym samym momencie, kiedy Prorok 

schodził na molo. 

- Będziesz musiał nauczyć się zaklęcia – powtórzył wielki bluesman. 

Marek nie zdążył odpowiedzieć, a już z pokładu łajby rozległy się ciche dźwięki 

gitary, grającej akordy łagodne, lecz i niepokojące zarazem. Chwilę później zjawił się 

Benek. 

Prorok odwrócił się zdziwiony. 

- Ty mu kazałeś to zagrać? – zapytał Marka. – Skąd znasz tę piosenkę? 

- Kiedy wspomniałeś o Pink Floyd, przyszła mi do głowy. 

- Ale skąd… skąd…? – Prorok zamilkł. Zdziwienie nagle go opuściło. – Znasz 

słowa? – upewnił się. 

- Jeśli będziesz śpiewał ze mną, to mi się przypomną – odparł Marek. 

- Racja. Benek, nie graj już. Łapcie się za cumy, chłopaki, odpływamy. Ja jeszcze 

muszę skoczyć po kogoś do knajpy. 

Marek nie wiedział, skąd się wziął jego nagły spokój i pewność, co i jak trzeba 

zrobić. Jeszcze przed minutą znajdował się na krawędzi paniki, a teraz nagle… Nagle 

ogarnęła go pustka, jakby już nic nie miało znaczenia. Obojętnie przyglądał się, jak 



Prorok odchodzi w stronę „Minnesota blues clubu”, a potem jak Edi i Benek wodują 

silnik, odpalają go i zabierają się do ściągania cum. Z równym spokojem przyjął powrót 

przerośniętego bluesmana i fakt, że wraz z nim pojawiła się posrana rodzinka. 

Zignorował powitania nowo przybyłych i niedbałym gestem kazał im ładować się na 

pokład. Sam też wlazł za nimi. 

Byli gotowi. 

TU NAPRAWDE ZDEHŁ KLENCZON 

Marek nie wiedział, dlaczego napis, który zobaczył zaraz po przybyciu do 

Węprzyna, znowu przyszedł mu do głowy. Może dlatego, że wreszcie zrozumiał, co jego 

autor miał na myśli. I że ten autor wcale nie był żartownisiem.  

Prorok stanął za sterem i wymieniając się z Edim i Benkiem jakimiś uwagami, 

powoli wyprowadził łajbę na  jezioro. Potem ruszyli wzdłuż brzegu. Silnik głośno 

terkotał, a woda chlupotała, rozcinana przez toporny kil. 

Zerwał się wiatr od strony lądu, niosący ze sobą deszcz liści, które w mroku 

bezksiężycowej nocy wyglądały jak czarne plamy. Marek popatrzył w niebo. Ciemne 

chmury mknęły coraz szybciej, jednak po paru minutach znów zwolniły. Szum i jęki 

nadbrzeżnych drzew umilkły. Odezwała się gitara. 

Nadprzyrodzony spokój opuścił Marka równie niespodziewanie, jak się zjawił. 

Do gitary dołączyła harmonijka, jej dźwięki meandrowały niespokojnie, powolne i 

niepewne. Wznosiły się i opadały, cichły i nabierały mocy. Potem włączył się potężny 

głos Proroka, odbijał się zwielokrotnionym echem od brzegów jeziora, zupełnie jakby to 

kilku ludzi śpiewało w różnych miejscach. 

 

The path you tread is narrow 



and the drop is sheer and very high. 

Ravens all are watching 

From a vantage point nearby. 

 

  Marek zaczął drżeć: po trosze z zimna, w znacznej części ze strachu. Mimo to 

również zaczął śpiewać (fakt, że znał słowa, choć nigdy w życiu jej nie słyszał, tylko 

wzmógł jego niepokój). Jego słabiutki, trzęsący się głos wtopił się w głos Proroka i 

pozornie w nim zginął. Pozornie, gdyż w jakiś niepojęty sposób go dopełniał. Doszli do 

refrenu: 

 

And it’s high time, Cymbaline 

Please wake me 

 

 W tym momencie wiatr zerwał się ponownie. Od strony lasu dobiegł odgłos 

przypominający zbiorowe westchnięcie, a po chwili między pniami drzew rozbłysło 

przedziwne błękitne światło. 

 - To ona! – krzyknął Prorok. Zakręcił gwałtownie kołem sterowym, kierując łajbę 

w stronę brzegu. – Benek, weź ster! 

 Przerwali zaklęcie. Benek chwycił koło, podczas gdy Prorok pobiegł pod pokład. 

Po chwili pojawił się z powrotem, niosąc w dłoni długi błyszczący sztylet. Marek 

zapatrzył się na zbliżającą się coraz szybciej czarną ścianę lasu, rozerwaną pośrodku 

przez świetlistą kulę. Zdawało mu się, że w powodzi blasku zaczyna dostrzegać 

niewyraźną sylwetką. Tylko jedną sylwetkę. 

 - Nie ma Skórzanej Kurtki! – rzucił przez ramię do pozostałych. 



 - Kogo? – zdziwił się Prorok. 

 - Jasia Kogucika – sprostował Marek. – Dlaczego nie ma go z nią? 

 Prorok stanął obok niego , aby się lepiej przyjrzeć brzegowi. Nic nie powiedział. 

 - Dlaczego nie ma go z nią? – powtórzył Marek. Jego głos zadrżał wyraźnie. 

 - O kurwa – zdążył tylko jęknąć Prorok, potem łajba nagle się zatrzęsła i usłyszeli 

huk, jakby wpłynęli na kamienie. W rozbryzgach piany coś wielkiego i czarnego wyłoniło 

się przed nimi z wody i z pełnym impetem uderzyło w dziób łodzi. 

 Marek runął do przodu, czując, jak coś twardego wbija mu się w pachwinę. Na 

oślep chwycił się relingu i jakimś cudem udało mu się na nim zawisnąć. Prorok nie miał 

tyle szczęścia. Zasada zachowania pędu bezlitośnie cisnęła jego ogromnym cielskiem 

prosto w odmęty jeziora. 

 - To on! – wydarł się Benek. – Bierzcie skurwiela! Bierzcie! 

 Marek spróbował podciągnąć się na pokład, ale śliskie stalowe linki wyśliznęły 

mu się z palców i w efekcie zawisł głową w dół i z nogami zaczepionymi o stalowy słupek, 

na który nadział się wcześniej. 

 Jak w jakimś idiotycznym francuskim filmie ujrzał odwrócone do góry nogami 

ludzkie postaci wskakujące do wody i rzucające się na potwora, którego już tylko resztki 

poszarpanej skórzanej kurtki pozwalały zidentyfikować jako Jasia Kogucika. Od ich 

ostatniego spotkania najwyraźniej urósł jeszcze bardziej. Mimo to trojgu 

zdesperowanych handlarzy organów jakoś udało się go powalić i cała grupa zmieniła się 

w wielką plątaninę rąk i nóg, taplających się w przybrzeżnym mule. 

 Marek, widząc, że stanęli w płytkim miejscu, puścił się i wpadł do wody, 

osłaniając głowę rękami. Grzmotnął nieprzyjemnie o dno, ale zaraz poderwał się na nogi 



i brodząc niezgrabnie, ruszył w stronę brzegu i Bogini. W duszy modlił się, żeby 

magiczne totemy były bardziej wodoodporne niż chińska elektronika.  

 Zatrzymało go donośne parsknięcie. Tuż obok niego wyłoniła się potężna, ciemna 

sylwetka. Spróbował odskoczyć w tył, jednak woda skutecznie utrudniała mu ruchy. 

Poczuł, jak coś podskakuje mu gwałtownie w piersi  i w końcu zrozumiał, co znaczy 

określenie „serce podeszło komuś do gardła”. 

 - O kurwa! – usłyszał i zorientował się, że tajemniczy stwór to nikt inny jak 

Prorok. Nie zdążył się jednak nacieszyć tym faktem, gdyż wielkolud wykrzyknął zaraz: – 

Zgubiłem sztylet! Zgubiłem ten pierdolony sztylet! 

 Jakby w odpowiedzi na jego słowa za ich plecami rozległ się przeraźliwy odgłos, 

podobny do kwiku zarzynanej świni. Moment później usłyszeli coś jakby mlaśnięcie i 

głośny plusk. A potem jeszcze dwa okrzyki. 

 Obejrzeli się tylko po to, by ujrzeć, jak Skórzany Potwór brodzi w ich stronę w 

wodzie, która jemu sięgała ledwie do kolan. Za nim na powierzchni jeziora unosiły się 

wielkie, ciemne grudy. W większej dłoni trzymał ofiarny sztylet. 

 Marek zamarł. Jak zahipnotyzowany wpatrywał się w zbliżającą się powoli 

monstrualną sylwetkę. Prawie się nie bał. Prawie. Spiął się tylko, szykując do 

konfrontacji. Na Proroka nawet nie patrzył, mimochodem tylko zarejestrował chlupot 

wody, kiedy tamten oddalał się powoli. 

 Co właściwie chcesz zrobić? 

 Żebym to ja wiedział. Żebym tylko, kurwa, wiedział. 

 Nagle od strony łodzi dało się słyszeć głośne plaśnięcie o wodę. Skórzany Potwór 

zatrzymał się, ale tylko na ułamek sekundy. Postąpił jeszcze kilka kroków naprzód. I 

znów stanął. A uszu Marka doszedł cichy dźwięk harmonijki. 



 Dopiero teraz zauważył, że w wodzie przy „Etiopskiej Bogini” stoi Edi. 

Harmonijkarz trzymał ręce przy twarzy, jakby chciał rozgrzać je swoim oddechem. 

Między jego palcami coś połyskiwało lekko, odbijając nadal sączącą się spomiędzy drzew 

poświatę. Marek mógłby przysiąc, że to coś jest złote, choć oczywiście w półmroku i z tej 

odległości nie widział zbyt dobrze. 

 Skórzany Potwór odwrócił się i dłuższą chwilę stał jak zaczarowany, podczas gdy 

Edi grał. Wyglądało to tak, jakby przedziwna, nieziemska melodia zawładnęła ciałem 

potwora, zmusiła je do posłuszeństwa.  

 „Może jeszcze wyjdziemy z tego cało” – przeleciało przez głowę Markowi, ale w tej 

chwili bestia się poruszyła. Nadal powoli, jakby musiała przeciwstawić się niewidocznej 

sile, zaczęła iść w stronę harmonijkarza. Gdy znalazła się tuż koło niego, z 

namaszczeniem uniosła sztylet i nieśpiesznym, ciężkim ruchem wbiła ostrze w pierś 

Ediego.  

 Harmonijkarz szarpnął się spazmatycznie, a spomiędzy jego złożonych dłoni 

pociekła krew. Nie przestał jednak grać. Nawet kiedy ciało zwisło bezwładnie, melodia 

trwała nadal. Zdawała się wypływać z niego razem z życiem. 

 Skórzany Potwór spróbował cofnąć ostrze, ale nie mógł. Zawył rozpaczliwie. Z 

jego ciałem zaczęło dziać się coś dziwnego. Gniło i usychało, poczynając od uzbrojonego 

ramienia. 

 Dla Marka w tym momencie czar prysł. Ogarnął go rodzaj zimnej furii, podobnej 

nieco do tego nienaturalnego spokoju, który odczuwał wcześniej. Ponownie wypełniła go 

pewność, że bardzo dobrze wie, co należy uczynić.  

 Podbiegł do Skórzanego Potwora i z całej siły uderzył złożonymi rękami w 

wyciągnięte ramię, które zdawało się przylepione do korpusu umierającego 



harmonijkarza. Ramię nieoczekiwanie pękło jak spróchniały badyl. Nawet nie pociekła z 

niego krew. Stwór z impetem przewrócił się do wody, a Marek wyszarpnął sztylet z piersi 

Ediego. Krótkim, idealnie wymierzonym pchnięciem wbił go w szyję gramolącego się 

monstrum. Skórzany Potwór padł i już się nie poruszył. Nie było trzeba wycinać mu 

serca. Marek nie miał pojęcia, skąd to wie, ale był pewny. 

 Ogarnął go kokon ciszy. Wszystko dookoła zamarło. Prorok i nadal stojący na 

pokładzie „Etiopskiej Bogini” Benek przyglądali mu się bez słowa. Poprawił zwisający 

mu z szyi futerał z aparatem i zaczął brnąć przez płytką wodę w stronę lśniącej na brzegu 

błękitnej kuli światła. Tym razem nic nie zagrodziło mu drogi. 

 Stanął twarzą w twarz z cudowną boginią. 

 Jej doskonałe rysy zachwyciły go po raz kolejny. Uśmiechnęła się, a jego ogarnął 

smutek. W tym uśmiechu była niema prośba, której on nie mógł spełnić. Coś zatoczyło 

krąg i coś się wypełniło. Nie wiedział dokładnie, co. Bardzo niewiele rozumiał ze świata 

bogów. 

 Bogini delikatnie dotknęła jego dłoni, którą bezwiednie zacisnął na pasku od 

aparatu. Popatrzył na jej smukłe palce. Przełknął głośno ślinę. Odsunął dłoń Weroniki i 

wyciągnął aparat z futerału. Totem.  

 Uruchomił go. Wszedł w tryb przeglądania zdjęć. Woda najwyraźniej nie 

zaszkodziła elektronice.  

 Obrazy przewijały się przed jego oczami, podczas gdy w jego umyśle przewijały się 

słowa. 

 Czy nie mówił nam jakoś w zeszłe święta Jacek Zalewski, że Jasiu kojfnął?   

 Spaliła się do samych fundamentów. A mówiłem tej pijanej cipie, żeby gasiła peta, 

kiedy zbiera obrusy do prania. 



 Za życia ci ludzie porywali autospowiczów. Dziewczęta sprzedawali do 

nielegalnych burdeli. Chłopców różnie. Albo też do burdeli, albo na organy. 

 Panuje opinia, że samobójstwo zawsze ma jednąkonkretną przyczynę. 

 Tak, Marku, tak to właśnie wyglądało. Nieprzyjemna sprawa, co? Tyle krwi. 

Sądzisz, że rodzicom udało się domyć wannę? No i taki blady jesteś… I żebyś się chociaż 

równo poharatał, a ty co? Trzęsła się rączka, prawda?  

 Marek spróbował przełknąć, ale miał sucho w ustach. W gruncie rzeczy już 

wcześniej wiedział. Nie wierzył ani sobie, ani Prorokowi. Wiedział, co wydarzyło się 

naprawdę. A jednak wolał się oszukiwać. 

 Ale, ale… W aparacie zostało jeszcze jedno zdjęcie, prawda? Nie obejrzysz go? 

 Marek powoli pokręcił głową, jakby próbował odpowiedzieć na czyjeś pytanie.  

 Żeby mogło się wydarzyć to, co się musi wydarzyć. 

 Jak mogłeś tak mnie zwodzić, Proroku? Czy nie wiedziałeś? Naprawdę nie 

wiedziałeś? 

 Marek schował aparat z powrotem do futerału i powoli uniósł sztylet. Ostrze bez 

oporu weszło w ciało bogini. Weronika upadła na ziemię, a on pochylił się, żeby wyciąć 

jej serce. Zawinął je delikatnie w skraj czarnej koszulki, poprawił pasek od aparatu, który 

teraz stał się jego totemem, i skierował się w stronę łodzi. Musieli jeszcze popłynąć na 

wyspę. 

 Żeby mogło się wydarzyć to, co się musi wydarzyć. 

 Teraz się przemieniłem. Teraz mogę zacząć wszystko od nowa. 
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