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Kobieta zawyła z bólu. Witchdoctor wylał z drewnianej miseczki odrobinę krwi na 

jej nagie podbrzusze i krocze. 

- „Blut ist leben” – pomyślał. – „[i tu po rusku] 

Rozległo się walenie do drzwi. 

- „Mówiłem mu, żeby tu nie sterczał. Mówiłem, żeby gdzieś pojechał” – myślał 

dalej Witchdoctor. – „To, co tu robimy, jest straszne. To, co tu robimy jest kosztowne.” 

Walenie rozległo się znowu. Zignorował je. To nieważne, drzwi są wzmacniane 

stalą, framuga też, nie puszczą. Z pewnych miejsc nie ma odwrotu. Z pewnych miejsc nie 

ma ucieczki. 

Kobieta zaczęła się szarpać, ale nie mogła się wyrwać z krępujących pasów. Teraz 

krzyczała już co chwila. Poczuła duchy, poczuła jak wpełzają do niej do środka. 

- „Dobrze”. 

Witchdoctor odstawił miseczkę i otworzył stojącą opodal klatkę. Wydobył z niej 

wróbla. Przerażony ptak trzepotał mu się w dłoni. 

Następnie podkręcił ogień nad butlą gazową. Od zapachu gorącej wódki zakręciło 

go w nosie. 

- Życie za życie – szepnął i, powtarzając te słowa jak mantrę – życie za życie, życie 

za życie, życie za życie – włożył dłoń razem z uwięzionym w niej wróblem do garnka. 

Przeszył go dobrze znany ból. Krótka agonia ptaka zatrzęsła całym jego ramieniem, ale 

trzymał mocno, żeby nie rozlać wywaru. 



Dopiero po dobrej minucie wyciągnął rękę, zostawiając martwego wróbla. Uniósł 

ją na wysokość oczu. Pokryła się bąblami. Skóra już zaczynała złazić. 

- „Coś żywego i coś martwego” – pomyślał. 

Poczuł delikatne mrowienie, gdy duchy, zwabione zapachem gotowanego mięsa, 

oderwały się na chwilę od kobiety i oplotły go, chciwie ssąc oparzenia, pożerając martwy 

naskórek. Po chwili ręka była już jak nowa – różowa i gładka. A Witchdoctor wiedział, że 

panuje nad duchami. 

Rozgonił cienie zebrane nad miseczką. Podniósł ją. Od zapachu krwi 

menstruacyjnej na chwilę chwyciły go mdłości. Nienawidził tego zapachu.  

Przelał zawartość miseczki do garnka. Dorzucił garść pigułek, które roztopiły się 

błyskawicznie. Następnie zamieszał, zdjął garnek z ognia i zaczął pić. Płyn parzył mu 

usta i przełyk, ale musiał wypić wszystko, żeby unieszkodliwić truciznę. Gdy skończył, 

wypluł z powrotem płyn i zmusił kobietę, żeby teraz ona go wypiła. 

Krztusiła się pomiędzy wrzaskami, a potem nagle ucichła. 

Za to nasiliło się walenie do drzwi. Facet po drugiej stronie najwyraźniej 

próbował je wyważyć. 

- Ciii… 

Witchdoctor pogłaskał swoją pacjentkę po głowie. Delikatnie dotknął palcami jej 

wzgórka łonowego. Wpuścić duchy to prosta sprawa, ale potem zmusić je do wyjścia… 

Nabrał powietrza do płuc, a później wykrzyknął słowo mocy. 

Impet duchów opuszczających ciało kobiety sprawił, że upadł. Były wściekłe, 

dopiero zaczęły się rozsmakowywać, a on przyzwał je z powrotem. 

Ciało Witchdoctora ogarnęły drgawki. W ustach poczuł posmak krwi i rzygowin. 

Na kilka sekund wypełnił go ból jakby jakieś dzikie zwierzę wyszarpywało mu trzewia. 

Te wrażenia ustały równie gwałtownie, co się zaczęły. 

Ustało także walenie do drzwi. Wewnątrz zagraconej stodoły zapadła cisza. 

Witchdoctor odetchnął głęboko. Po skończonym rytuale zawsze przychodziła 

chwilowa ulga. Ciało stawało się chłodne, pot przysychał, głowa robiła się lekka. Gdy 

duchy odchodziły, przez krótki czas czuł się czysty, czysty i zmęczony. To było coś jak 

wymioty po nocy chlania, organizm bronił się, wyrzucał toksyny. 

Trwało to, dopóki nie zaczął myśleć. Czyli przeważnie niedługo. 



- Otwieraj te drzwi, ty kurwo jebana! – w głosie czekającego na dworze człowieka 

brzmiał strach, Witchdoctor wyczuwał go wyraźnie. 

Wstał. Podszedł do drzwi, ale ich nie otworzył. 

- To już prawie koniec – powiedział. – Jeszcze tylko chwila… 

- Otwieraj, kurwo jebana, otwieraj! 

Blacha ponownie zahuczała pod gradem bezsilny ciosów. 

- Proszę się nie bać, pańskiej żonie nic nie jest. 

Witchdoctor wrócił do kobiety. Nalał wiadro pełne wody, dorzucił tam odrobinę 

ludwika, a potem przy pomocy gąbki zaczął ją myć. Wyczyszczoną ubrał. Dopiero wtedy 

rozpiął krępujące ją pasy i szepnął do jej ucha kolejne słowo mocy, inne tym razem. 

Powoli otworzyła oczy. 

- Sooo…? 

- Ciii. 

Witchdoctor pomógł jej wstać. Chwiała się lekko. Półprzytomnym wzrokiem 

wodziła po otoczeniu. Poprowadził ją do wyjścia. Szła ostrożnie, niepewnie, jak 

staruszka o zreumatyzowanych kolanach. 

Otworzył drzwi. Czekający mężczyzna skoczył ku niemu, ale najpierw wpadła mu 

w ręce kobieta. Wyglądał trochę, jakby nie wiedział, skąd się tam wzięła. Po krótkim 

momencie konsternacji odprowadził ją do czekającego nieopodal BMW. 

W psich podskokach wrócił do Witchdoctora, wepchnął go z powrotem do szopy. 

Przygwoździł do ściany. Chciał mu przywalić, było to po nim widać. Po prostu nie 

wiedział, co innego mógłby zrobić. 

- Coś ty jej skurwielu zajebany zrobił, co? – wysapał. 

- Ostrzegałem pana, jak to będzie wyglądać… – odparł Witchdoctor. Nie miał siły, 

ani ochoty się bronić. 

Facet puścił go i cofnął się gwałtownie. Uniósł ręce. Zrobił krok w jedną stronę, 

potem krok w drugą. Gniewnym ruchem wyciągnął portfel z kieszeni i wydobył z niego 

plik banknotów. 

Witchdoctor wyciągnął po niego rękę, ale tamten tylko cofnął się jeszcze bardziej. 

- Lepiej módl się, zasrańcu, żeby to twoje pierdolone wudu zadziałało – 

powiedział. – Bo jak nie… Jak się dowiem, że to było na nic… Znajdę cię i zapierdolę jak 

psa. Jak psa zapierdolę. 



Rzucił pieniądze na ziemię i wyszedł. 

Witchdoctor westchnął, podniósł zwitek, schował go do kieszeni. Był 

przyzwyczajony do takich reakcji. Ludzie bali się tego, co robił. Chcieli, żeby ich leczył, 

zabrał ból, usunął raka albo, jak w tym wypadku, dał dzieci. Ale potem trzeba było wziąć 

odpowiedzialność za to, o co się prosiło i z tym nie potrafili sobie poradzić. Winili jego. 

Jedni patrzyli z cichym wyrzutem, inni uciekali i próbowali zapomnieć, jeszcze inni 

reagowali agresją. Nie chodziło tylko o poniżenie, ból. Wiedzieli, że dostają coś, na co w 

świecie tak naprawdę nie ma miejsca. 

Odsunął się od ściany, rozejrzał. Syf, który pozostał po rytuale, napełniał odrazą, 

lecz nie miał zamiaru sprzątać. Wyszedł, starannie zamknął za sobą drzwi. W oddali 

nadal było słychać gniewne warczenie silnika BMW piłowanego na wysokim biegu. 

Powlókł się do domu. 

Usiadł na kanapie, dokładnie w miejscu, w którym przez prawdopodobnie jakieś 

dwadzieścia lat siadał poprzedni właściciel. Można je było poznać po przebarwieniu. 

Czyjś kościsty tyłek starł stamtąd większą część zieleni, pozostawiając szaro-żółtą plamę. 

Teraz, gdy rytuał się skończył, a twarze uczestników powoli ginęły z pamięci, do 

głowy Witchdoctora zaczęły napływać myśli. Nienawidził tych myśli, ale były 

nieuniknione. Włączył telewizor, żeby je zagłuszyć. Dźwięk podkręcił na maksa. 

Po kilku minutach zrobiło mu się nieswojo, więc poszedł do kuchni. Był głodny, 

ale wiedział, że gdyby cokolwiek teraz zjadł, zaraz by to wyrzygał. Zamiast tego 

wyciągnął z lodówki butelkę wódki. Chciał wrócić z nią do kanapy, ale nie wytrzymał tak 

długo. Trzęsącymi się rękami ściągnął nakrętkę i pociągnął długi łyk. Gorąco rozlało się 

po jego pustym żołądku, roztapiając formującą się tam grudę. 

Odetchnął. Z powrotem siadł przed telewizorem. Zza bełkotu gadających głów i 

szumu w głowie prawie nie słyszał głosów. 

Zdążył opróżnić pół butelki zanim nadszedł kryzys. Wiedział, że nadejdzie, 

dlatego pił. To pomagało. A kryzys nadchodził zawsze. 

Zaczęło się od drżenia. Później przyszły łzy, mdłości, złość. Krzyknął. Cisnął 

butelką o ścianę. 

Było po wszystkim. 



Wstał i zaczął zbierać kawałki szkła, starannie spijając resztki wódki. Gdy uporał 

się ze sprzątaniem, poszedł znowu do kuchni. Wyrzucił ostre skorupy. Zajrzał do 

lodówki. Drugiej butelki nie miał. 

- Kurwa… - mruknął. 

Sfrustrowany wrócił na kanapę. Położył się. Zgrzytnęły stare sprężyny. Gadające 

głowy nadawały nieustannie. 

Czasami, jeśli dobrze się ułożył, osiągał coś w rodzaju stanu zawieszenia. 

Niewygoda, ból karku, szum w głowie, hałas… Umysł się rozpraszał. Rzeczywistość 

zaczynała uwierać, trzymała wszystko w kupie. Byle tylko wytrzymać, przeczekać, 

przemęczyć się, a potem zasnąć… Ale nigdy nie za mocno. Głęboki sen był niebezpieczny. 

Można było wtedy zobaczyć rzeczy, których nie powinno się widzieć. Tak samo 

niebezpieczna była cisza. To, co czasem w niej słyszał… 

A, no i lustra. Na litość Boską, trzeba uważać na lustra. Nie patrzeć kątem oka. 

Gdy światło złego księżyca odbije się w pewien odpowiedni sposób, otwierają się 

przestrzenie… 

Miejsca. Głosy wzywają do miejsc. Pokazują obrazy. 

Obrazy głosów… 

- Nigdy nie jesteś sam – szepnął ktoś i Witchdoctor się obudził. 

Zdążyła zapaść noc. Właściwie to już powoli zbierała się, by ustąpić miejsca 

nowemu dniowi. Tani elektroniczny zegarek na telewizorze pokazywał godzinę za dwie 

czwartą rano. 

Witchdoctor uniósł się z kanapy, zatoczył. Upadł na kolana. Przez chwilę 

wstrząsały nim suche torsje. Wreszcie udało mu się zwymiotować żółcią. Dom wypełnił 

się drażniącym zapachem do połowy strawionego alkoholu. 

Witchdcotor popełzł do drzwi. 

Wieśniacy z pobliża nieraz podkradali się pod osłoną nocy do jego rudery, by 

zostawić jakiś dar. Wódkę, przeważnie wódkę. Rzadziej mleko, kiełbasę, chleb. Nie był 

pewien, czy to ze strachu, czy z litości. Pewnie jedno z drugim się mieszało, bo w 

równanie wchodziła też pogarda. Bywało, że zamiast jedzenia znajdował na swoim progu 

martwą żabę albo ciągle świeże gówno. Młode łebki robiły takie rzeczy, żeby się wykazać. 

Za dnia mało kto się pojawiał, chyba że klienci. Jeśli ktoś ze wsi miał jakąś sprawę 

do niego, wymykał się bladym świtem, by sąsiedzi nie widzieli. 



Tym razem na wycieraczce zastał starą plastikową torbę z Pewexu. Ktoś musiał 

chomikować ją w jakiejś szufladzie przez dwadzieścia lat. W środku znajdował się 

bochenek chleba, spora gomółka sera i butelka Pana Tadeusza. 

- „Sołtys” – pomyślał Witchdoctor. 

Nie wstając wciągnął torbę za próg, zatrzasnął drzwi i zaczął pić. 

Gdy butelka była pusta, położył się na plecach. Kręciło mu się w głowie. Głosy 

stały się niewyraźne. Ale nie mógł spać, więc tylko wirował, wirował, wirował… Nie 

potrafiłby powiedzieć, w którym momencie światło poranka zaczęło wkradać się do 

pokoju. 

Koło południa wytrzeźwiał. To było coś, co jego ciało potrafiło robić. Przez 

piętnaście minut pocił się jak świnia, a potem wstawał i czuł się jak nowy. Żadnego kaca, 

nic. Nie był pewien, jak to się działo. Przypuszczał, że odruchowo przetwarzał trucizny 

tak samo jak podczas rytuału. 

Wstał i w ciuchach poszedł wziąć prysznic. Śmierdział jak bydlę. 

Po kąpieli wywiesił mokre rzeczy na krawędzi otwartego okna i ubrał się w coś 

czystego. Jakieś stare jeansy, rozciągnięty t-shirt. 

Poszedł do szopy, wytoczył stamtąd Komarka i pojechał do wsi. 

To była niedziela, a Witchdoctor chciał iść do kościoła. Jak zwykle łudził się, że 

skorzysta z sakramentu spowiedzi. Tak, powie, wyrzuci z siebie, pozbędzie się, podzieli 

ciężarem… Tak, tak. 

- „Proszę ojca, zabiłem człowieka…” 

Zastanawialiście się kiedyś, czy księża przy piwie rozważają, co by zrobili, gdyby 

ktoś im coś takiego wyznał? Witchdoctor się zastanawiał. Często. Przypuszczał, że to 

nawet się zdarzało. Potem starsi pouczali młodszych, jak się zachować. 

- „Pierwsza rzecz to nie panikować. To, że słyszycie coś takiego, nie znaczy jeszcze, 

że rozmawiacie z mordercą. Psychologia, moi drodzy, psychologia. Ludzie się winią, 

ludzie mówią sobie ‘zabiłem’. A co uczynili w rzeczywistości? No, to co zwykle. Nic. Nie 

mieli czasu, nie mieli cierpliwości, nie mieli środków. W dziewięciu na dziesięć 

przypadków, jak ktoś mówi ‘zabiłem’ to tak naprawdę ma na myśli ‘pozwoliłem umrzeć’, 

a to zupełnie co innego. Więc czego chcą od was. Rozgrzeszenia, oczywiście. Chcą, 

żebyście im powiedzieli coś, z czego doskonale zdają sobie sprawę. Nikogo nie zabili. 

Spowiedź to czasami jest taki trochę teatr. Rozumiecie, ci ludzie odgrywają wielką winę, 



taką widowiskową, hollywoodzką winę. ‘Zabiłem’ – to jest duże słowo. Ale to jest przede 

wszystkim sztuczne słowo. A oni potrzebują tej sztuczności, bo z prawdą nie potrafią 

sobie poradzić.” 

Witchdoctor był pewien, że gdyby powiedział, że kogoś zabił, ksiądz zwyczajnie by 

mu nie uwierzył. Z początku byłby przestraszony, owszem. Ciśnienie by mu skoczyło, 

wtuliłby się głębiej w miękkie oparcie konfesjonału. Nie ma gdzie uciekać, więc zostaje 

tylko zadawać pytania i modlić się, żeby odpowiedzi były… Jakie? 

Gdyby spowiednik naciskał, Witchdoctor musiałby przyznać, że nie zabił nikogo 

tak naprawdę, własnymi rękami. Z pewnością uspokoiłby staruszka. Zabijał tylko tak 

jakby. Robił coś i wiedział, że prędzej czy później… 

Bóg, kiedy stworzył świat, stworzył porządek. Moc witchdoctorów była tylko 

zmienną w równaniu. W rytuałach ofiarowywali różne rzeczy, aby się ukryć, zamaskować 

swoje oszustwo. Tylko że Boga się nie da oszukać. „Życie za życie”. Prosta arytmetyka 

kazała sądzić, że ktoś gdzieś na pajęczynie rzeczywistości prędzej czy później musiał 

umrzeć. Jego głos dołączał do tysięcy innych głosów, które Witchdoctor słyszał w swojej 

głowie. 

Zresztą, co to znaczy żyć? Dawno już doszedł do wniosku, że tak naprawdę 

nikomu nie dał życia, a tylko inny rodzaj śmierci. 

- „To nieprawda. Jesteś ręką Boga, jesteś leczącą ręką…” 

- Zamknij się. 

Zaparkował na dziedzińcu, przypiął motor do stojaka na rowery. Msza trwała już 

od kilku minut. Ludzie patrzyli na niego z wyrzutem i odrobiną strachu. Stanął na 

uboczu, pod drzewem. Nikt inny nigdy tam nie stawał. To było jego miejsce. 

Nabożeństwo podziałało na niego kojąco. Wyciszył się. Głosy wreszcie zamilkły. 

Do domu wracał podbudowany. 

Na miejscu zauważył, że ma niespodziewanego gościa. Przed jego drzwiami, na 

trawie, siedział jakiś człowiek. Ubrany był w szary, znoszony garnitur. Na nogach miał 

adidasy, na głowie kapelusz, na szyi wielobarwną chustę. Obrócił się, usłyszawszy 

brzęczenia motoru. Witchodoctor spostrzegł, że jest śniady, szpakowaty. Rozpoznał go. 

Uśmiechnął się. 

- Goran! – zawołał, zajeżdżając pod szopę. 

Cygan wyszczerzył się, ukazując dwa złote zęby. 



- Miszka, dobrze cię widzieć [może po rusku to dać?] – powiedział. 

Witchdoctor podszedł bliżej. Uściskali się. 

- Ty mi nie miszkaj, Goran. Wiesz, że tylko matula… 

- Wiem – Goran ucałował go w oba policzki, drapiąc przy tym wąsami. 

Weszli do środka. Witchdoctor zaczął się krzątać, zrzucać stare gazety ze stołu, 

sprzątać graty. Cygan stał i się przyglądał. 

- Co cię sprowadza? – spytał wreszcie Witchdoctor. 

- To potym, to potym. Ty, Miszka, stawiaj na razie wódeczkę, pogadamy, 

pośpiewamy, potym ci wszystko opowiem. 

Witchdoctor się stropił. 

- Nie mam wódki. Wyszła cała. 

Goran machnął dłonią w wielkopańskim geście. Błysnął złoty sygnet. 

- Niczewo – powiedział. – Pojedziem twoją popierdziaszką. 

Witchdoctor nie mógł powstrzymać śmiechu.  

Wyszli z powrotem na dwór, wpakowali się we dwóch na Komarka i pojechali. 

Witchdoctor wolał nie zajeżdżać do wsi, w tamtejszym sklepie czuł się nieswojo. Zamiast 

tego pojechali na oddaloną o przeszło trzydzieści kilometrów stację benzynową. Goran 

nie narzekał na przejażdżkę. 

Witchdoctor czuł, że odżywa. Rozkoszował się wiatrem we włosach i słońcem. 

Ucieczka od domu oraz niepewnych, wiecznie umykających oczu mieszkańców wsi 

napełniła go radością, jakiej dawno nie doświadczył. Przez ostatnie tygodnie dusił się, a 

teraz wreszcie zaczął oddychać. 

Kupili wódkę, a gdy wrócili do domu, zaczęli śpiewać. 

Goran zmusił go, by ściągnął ze strychu starą gitarę. Nastroił ją i grał. Pięknie grał 

i pięknie śpiewał: Wysockiego, Okudżawę, innych bardów. Szczupłymi palcami głaskał 

struny, ognistym, cygańskim głosem podnosił lament lub głosił radość, chwalił miłość, 

wspominał rozstania. 

Witchdoctor czuł, że mógłby tak spędzić całe życie. Roztapiał się w muzyce, 

popijając wódkę i zagryzając śledzikiem. 

Niestety nic nie trwa wiecznie. W końcu Goran odłożył gitarę, choć do tego czasu 

słońce zaczęło już zachodzić. Wychylił ostatni kieliszek i poważnie popatrzył na 

przyjaciela. 



- Miszka – powiedział. – Ty znasz, że ja nie od siebie tu przychodzę. 

Brzmiał całkiem trzeźwo, wzrok miał skupiony. 

- Wiem, wiem – przyznał niechętnie Witchdoctor. Jemu powieki ciążyły już 

mocno od wódki i po niespokojnej nocy. Chciał spać i już nic nie mówić. 

- Król do mnie dzwonił – Goran wygrzebał z wewnętrznej kieszeni marynarki 

starą Nokię. – Powinieneś sobie taki sprawić, dużo by to ułatwiło. 

- Sram na telefonię komórkową! Wszystko tylllko… Wszystko tylko komplykuje. 

- Król się o ciebie martwi. 

- Sram też na waszego królla, sram na niego, słyszysz?! 

Witchdoctora nagle ogarnął gniew. Poderwał się z miejsca, przewracając krzesło. 

Goran ani drgnął. Witchdoctor posapał przez chwilę, po czym podniósł krzesło i z 

powrotem usiadł. Dolał sobie wódki. 

- Nie powinieneś tak go lekceważyć – upomniał delikatnie Cygan. – Zajął się tobą, 

odkąd… 

- Nie mów mi o tym! Nie mów mi! 

- W porządku… 

Milczeli przez dobrą minutę. 

- Przejeżdżałeś przez Chotyniec? – zapytał w końcu Witchdoctor, podążając za 

myślą, która się dopiero co wykluła. 

- Tak. Byłem… 

- Te groby? Uprzątnięte? 

Goran zawahał się. 

- Miszka… 

- Nie mów tak do mnie! Michał. Ja jestem Polak, Cyganie zawszony! 

Goran roześmiał się. Witchdoctor przypomniał sobie, że kiedyś za podobne 

wyzwisko chciał pchnąć faceta nożem. 

- Wiesz, co on o tobie mówi. 

- Kto? 

- Król. 

- Ta-a. Jestem ręką Boga. 

- Stare kobiety widziały w płomieniach twoją twarz. Widziały twoje narodziny… 



Goran urwał nagle. Coś zawisło w powietrzu niedopowiedziane. Nalał im obu 

wódki. Wypili. 

- Jak ci się tu żyje? – zapytał, zmieniając temat. Wyraźnie krążył wokół czegoś, ale 

nie mógł tego wypowiedzieć. – Leczysz? 

- Leczę. 

- Masz wielki dar. Król mówi, że nie spotkał nigdy tak utalentowanego 

witchdoctora. A bywał przecie i w Rosji, i w Niemczech, nawet w Stanach. 

- Kaworkian jest lepszy, i Stanisławski. Jest wielu, którzy potrafią więcej niż ja. 

Dlaczego ciągle próbujesz mi wmówić, że jestem najlepszy? 

Cygan zastanowił się przez chwilę. 

- Masz rację – powiedział. – Nie jesteś. Ale każdy z was został powołany do czego 

innego, a twoje powołanie jest straszniejsze niż tamtych. 

- Nikt nas nie powołał, Goran. Jesteśmy aberracjami. Na jednym końcu boskiej 

pajęczyny coś się pierdoli, a na drugimi powstajemy my. To prawo równowagi. Powstaje 

próżnia, więc ktoś musi ją wypełnić. 

- Tak – zgodził się po prostu Goran. Przygryzł wąsa. 

- No co? – zapytał Witchdoctor. 

- Miszka… Czas się wypełnia. 

- On…? 

- Tak, On znów się przebudził. Król przysłał mnie tu, żebym cię wezwał do 

Warszawy. 
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- W porządku, pani Marianno… 

- „No wreszcie” – pomyślała. Wreszcie głos zabrał ten sympatycznie wyglądający 

facet, Pan Redaktor. Z nerwów zapomniała, jak się nazywał. Jakoś Witold, Władysław… 

Nieważne, grunt, że wreszcie będzie miała okazję pogadać z nim, a nie tymi hienami z 

HRu. 

Pan Redaktor od razu wpadł jej w oko. W sensie zupełnie niewinnym: miał w 

sobie coś z dobrego wujka. Był odrobinę podtyty, podłysiały, miał brodę, okulary i 

wielkie brązowe oczy, które ciągle się uśmiechały. 



- W porządku, pani Marianno – powiedział. – Koledzy trochę panią 

przemaglowali, rozebrali na cząsteczki pani CV. Ja z kolei chciałby zadać pani pytanie 

rodem z podręcznika dla korporacyjnych menedżerów, które jednak wydaje mi się 

kluczowe. Dlaczego uważa pani, że się nadaje do tej pracy? Dlaczego chciałaby pani się 

tym zająć? Dziennikarstwo ekonomiczne nie jest najbardziej zapierająca dech w piersi 

odmianą tej szlachetnej sztuki. 

- „Szczerość i pewność siebie” – pomyślała Marianna. 

- Przyznaję, że ekonomia nigdy nie była moim konikiem i nie znam się na niej za 

dobrze. Jednak z państwa oferty wynika, że nie szukacie kolejnego ekonomisty, tylko 

kogoś, kto, po pierwsze, będzie świetnie znał angielski, a po drugie, będzie umiał dobrze 

pisać. Ekonomii można się nauczyć, lecz do języka, czy to obcego, czy własnego, trzeba 

mieć talent. 

- I pani ten talent ma… 

Uśmiechnęła się. 

- To kwestia genów. Mój ojciec był dziennikarzem, a mój młodszy brat jest 

pisarzem. 

Pan Redaktor spojrzał w CV. 

- Rostocka… - wymruczał. – Ale oczywiście to nie pani panieńskie nazwisko… 

- Werner – podpowiedziała. – Aleksander Dionizy Werner. 

- Ach, „Imaginarium” – oczy Pana Redaktora rozświetliły się nagle. Facet i 

babeczka z HRu wymienili puste spojrzenia. – Znakomita książka! Więc to pani brat? 

- Mały Aleks – Marianna uśmiechnęła się. 

Szczerze powiedziawszy była w szoku. Powieść Aleksa rozeszła się w nakładzie 

dokładnie ośmiuset dwudziestu siedmiu egzemplarzy, z czego pięć kupiła sama 

Marianna, żeby potem rozdać wśród znajomych, a kolejne pięć ich najmłodsza siostra 

Ewelina. To, że trafiła na kogoś, kto czytał „Imaginarium” i jeszcze był nim zachwycony, 

zakrawało na cud. 

- „Cóż, punkt dla mnie” – pomyślała. Przez następnych kilka minut rozmawiali o 

literaturze. 

- A wracając do tematu… - powiedział później Pan Redaktor. – Jest pani 

anglistką, nie wątpię, że świetnie zna pani angielski, co się dobrze składa, bo będziemy 

pracować przede wszystkim na źródłach anglojęzycznych. W CV pisze pani również, że 



współpracowała amatorsko jako publicystka z kilkoma portalami kulturalnymi. Czy 

prowadzi pani bloga? 

- „Blog” – odruchowo poprawiła w myślach. – „Kogo?, co?, blog”. 

- Prowadzę. Głównie recenzuję tam książki, rzadziej filmy. 

- Coś w rodzaju „Prowincjonalnego nauczycielstwa”? 

- Tak, jeśli uznamy, że Mokotów to prowincja. 

Pan Redaktor roześmiał się. 

- Skoro o nauczycielstwie mowa – wtrąciła babeczka z HRu. – Jak wygląda 

sprawa z pani dotychczasowymi zobowiązaniami zawodowymi? 

- Złożyłam już wymówienie, lecz obiecałam pani dyrektor, że zostanę jeszcze do 

końca czerwca. Oczywiście, jeśli będzie taka potrzeba, pracę mogę zacząć od zaraz, może 

w jakiejś formie zdalnej. 

- Na razie nie ma pośpiechu – Pan Redaktor wyraźnie zganił swoją 

współpracowniczkę wzrokiem. – I tak jesteśmy jeszcze w fazie organizacyjnej – 

westchnął, stuknął knykciami w stół. – Okej, starczy tego gadania. Pani CV bardzo mi się 

podoba.  Potrzebuję świeżej krwi, kogoś nieskażonego ekonomicznym bełkotem. 

Chciałbym jeszcze tylko zobaczyć, jak sobie pani z tym poradzi w praktyce. Mam tu 

wydrukowany krótki artykulik z Financial Timesa. Poproszę panią może tu obok, do sali 

konferencyjnej. My tymczasem pogadamy sobie z następnym kandydatem, a panią 

prosiłbym o krótkie streszczenie tego tekstu. Pół stroniczki, góra stroniczka. W 

porządku? 

Pan Redaktor już unosił się z miejsca, więc Marianna również wstała, kiwając 

przy tym głową. 

- Pani Ewo – zawołał Pan Redaktor, przyzywając sekretarkę. – Proszę tu zabrać 

panią do sali konferencyjnej. – Następnie zwrócił się znów do Marianny. – Czy ma pani 

własny komputer? To znakomicie. Tam jeszcze pewnie siedzi poprzednia osoba, ale 

proszę się nie przejmować. Nie ma pośpiechu. 

Sekretarka zaprowadziła ją do dużego pomieszczenia, które niemal w całości 

wypełniał gigantyczny stół. Przy stole siedział młody mężczyzna z zaczesaną na bok 

grzywką. Na nosie miał okulary w grubych czerwono-czarnych oprawkach. Ubrany był w 

zamszową marynarkę i rozchełstaną czarną koszulę. Wokół szyi okręcił sobie błękitno-

brązową chustę. Wypisz-wymaluj świeżo upieczony dziennikarz. 



- Dzień dobry – powiedziała Marianna. 

Młody człowiek prawie oderwał wzrok od komputera firmy Apple, na którym 

pracował, wydał z siebie nieartykułowany dźwięk, machnął trochę ręką, a trochę całą 

swoją osobą w geście powitania i na tym kontakt się skończył. 

- „Ciekawe, na które urodziny rodzice kupili mu tę zabawkę” – pomyślała 

złośliwie Marianna. – „Nikt, kto szuka pracy za trzy tysiące miesięcznie, nie byłby w 

stanie pozwolić sobie na takiego laptopa.” 

Uśmiechnęła się do sekretarki i, wyciągnąwszy własnego malutkiego netbooka, 

siadła przy stole. Zajrzała do wydruku, który dostała od Pana Redaktora. „What Side 

Effects Can Persistently Low Rates Cause In British Economy?”. Zaczęła czytać. 

Po kilku pierwszych zdaniach poczuła, że w jej umyśle pojawiła się dziura. Rosła z 

każdym kolejnym akapitem, aż w końcu w głowie pozostała tylko pustka. Procenty, 

wzory, statystyki, taki a taki wzrost w trzecim kwartale zeszłego roku, najniższy od 

zapaści z drugiego kwartału dwa tysiące ósmego roku, ale nadal wyższy od wzrostu w 

drugim kwartale zeszłego roku… 

- „Matko, nie rozumiem z tego ani słowa” – pomyślała. Przelała się przez nią fala 

paniki. 

Zaraz jednak włączył się system obronny. 

- „Nie bądź głupia, rozumiesz słowa, tylko nie rozumiesz liczb. Olej liczby. Skup 

się na słowach. Tu wzrost, tu spadek, wnioski, szczegóły są nieważne. Przeformułuj to 

tak, żebyś rozumiała. O to chodzi, to ma być tekst, który przeczyta szary zjadacz chleba, 

mający do zainwestowania tysiąc złotych.” 

Odetchnęła głęboko. Od nowa zabrała się za czytanie. Tym razem wyjęła z torebki 

czerwony mazak (nauczycielki zawsze mają przy sobie czerwony mazak) i zaczęła 

podkreślać kluczowe w jej mniemaniu zdania. Liczby ignorowała. Ignorowała też 

wymierzone w brytyjskich polityków ostrze dziennikarskiej satyry. Dla Polaków 

narzekania na lorda jakiegoś tam nie miały znaczenia. Liczyły się suche fakty. Czy 

polityka publicznych oszczędności w dobie kryzysu może przynieść pożądane skutki, czy 

raczej rząd powinien zwiększyć inwestycje. 

Okej, okej, okej. Całość powoli nabierała sensu. 



Marianna zaczęła pisać. Momentami tłumaczyła po prostu całe zdania, kiedy 

indziej streszczała coś. Unikała własnych interpretacji. „Pamiętaj o swoich 

ograniczeniach, do maksimum wykorzystaj talenty”. 

Po czterdziestu minutach miała gotowy tekst. Zapisała go na pendrive’a. 

Zamknęła pokrywę komputera i uniosła wzrok. 

Młody człowiek na drugim końcu stołu nadal się biedził nad swoim artykułem. 

Lampka na obudowie wetkniętego do komputera modemu od bezprzewodowego 

Internetu migała wściekle. 

- „Drąży, dłubie, szuka brudów” – pomyślała Marianna. – „He’s got a taste for 

investigative journalism. Nie w tej robocie, złotko. Zapomnij, co ci wmawiali na 

studiach, tutaj czeka cię szara, przyziemna robota. Żadnych sensacji.” 

Wyszła z sali konferencyjnej. Zapukała nieśmiało do sekretariatu. Sekretarka 

otworzyła drzwi, ale w tym samym momencie z „pokoju przesłuchań” wyłonił się Pan 

Redaktor wraz z jakąś dziewczyną, prawdopodobnie kolejną kandydatką. 

- O, pani Marianna! – zawołał. – Już pani skończyła? 

- Tak – odparła, wręczając mu pen-drive’a. 

- Znakomicie – Pan Redaktor zwrócił się do sekretarki. – Pani Ewo, proszę 

odprowadzić panią Kasię – następnie znowu skupił się na Mariannie. – I jak? Jak się 

pani podobał tekst? 

- „Szczerość i pewność siebie”. 

- Dziękuję, bardzo ciekawy. Wreszcie zaczynam rozumieć, o co chodzi w tym 

całym kryzysie. Na początku przeraziły mnie trochę te wszystkie cyfry, ale jak tylko sobie 

wszystko uporządkowałam w głowie, to poszło jak z płatka. 

- No i właśnie o to chodzi. Ci ekonomiści to straszne gaduły, szastają stopami 

procentowymi, indeksami wzrostu gospodarczego, PKB… Ktoś musi to wszystko 

tłumaczyć z polskiego… to znaczy, najpierw z angielskiego na polski, a potem z polskiego 

na nasze. 

Marianna nie bardzo wiedziała, co odpowiedzieć, więc uśmiechnęła się tylko. 

Redaktor zawahał się, a potem uścisnął jej dłoń. 

- No – powiedział. – To nie zatrzymuję pani. Dam znać, jak poszło, w przyszłym 

tygodniu. Najdalej w poniedziałek jeszcze następnego. No. Dowidzenia. 

- Dowidzenia. 



W drodze do domu nie mogła przestać myśleć: „Czyli, krótko mówiąc, odezwiemy 

się do pani. Najstarsza śpiewka w interesie.” Próbowała się uspokajać, wmawiając sobie, 

że dobrze poszło. Jej tekst był fajny, przejrzysty. Profesjonalny, ale nie ciężki. Poza tym, 

czego się, głupia, bała? Przecież nie mogą jej od razu udzielić odpowiedzi. Muszą 

przeczytać x tekstów i wybrać najlepsze. To wymaga czasu. Bywa, że „odezwiemy się” 

znaczy właśnie to i nic innego. 

Niemniej jednak uspokoiła się dopiero, gdy dotarła do domu, nalała sobie wina i 

zapadła się w najwygodniejszy fotel z nowo-nabytą książką Susan Hill w dłoni. 

Allegro było dla niej prawdziwym darem niebios. Zawsze uważała, że literaturę 

powinno się poznawać w oryginale, lecz za czasów studenckich musiała się sporo 

nakombinować, żeby choćby pożyczyć jakąś w miarę współczesną powieść w oryginalnej 

wersji językowej. Teraz w zasięgu jednego kliknięcia miała ich tysiące. Co więcej, wiele z 

nich można było dostać za dziesięć, czasem nawet za pięć złotych. 

- „Wszystko będzie dobrze” – zdecydowały, opróżniwszy kieliszek. 

Wierzyła, że we wszechświecie panuje równowaga. Przez ostatnie dwa lata była 

bez przerwy gnojona. Teraz przyszedł czas, by dostała coś od życia. 

Uśmiechnęła się. Pierwszy prezent już dostała, dwa miesiące wcześniej. To ze 

względu na niego zaczęła szukać nowej pracy. 

- „Moje życie przypomina trochę życie bohaterek tej książki” – pomyślała. – 

„Jestem kobietą w średnim wieku… No, prawie średnim wieku. Okej, trzydzieści siedem 

to jeszcze młodość. Więc jestem młodą kobietą, której całe życie wywróciło się do góry 

nogami. Zaczynam od nowa i idzie świetnie. Mam tylko nadzieję, że pani Hill nie 

postanowiła ich wszystkich pozabijać w ostatnim rozdziale. To by kiepsko wróżyło…” 

Zadzwoniła komórka. Radosna melodyjka z „Wallace’a i Gromita”. 

Marianna odebrała. 

- Halo? 

- No cześć, Mania – w słuchawce zabrzmiał głos Aleksa. – I jak tam poszło? 

- Wiesz co, nie wiem. Jakoś… No jakoś poszło. Zobaczymy, tak? Nie było bardzo 

źle. Nie ma co się martwić na zapas, nie? 

- No pewnie. Ty się tymi korporacyjnymi szczurami nie przejmuj. 



- To nie są korporacyjne szczury. Właściwie byli bardzo mili. Wiesz, 

pogadkowaliśmy sobie trochę, co to ja robię, czy mam blog, co czytam. Wyobraź sobie, 

że jeden facet czytał nawet twoją powieść. 

- No patrzcie państwo, takie rzeczy. Tę starą szmirę? No nic, gusta narodu nigdy 

nie przestaną mnie zaskakiwać. 

Marianna pomyślała, że jeśli dostanie tę pracę, to będzie musiała zaprosić Aleksa 

na dobry obiad. Przy okazji mogłaby mu wreszcie przedstawić Andrzeja. Ostatecznie 

odkąd umarł tata, to mały Aleks stał się głową rodu. Z pewnością chętnie udzieli jej 

błogosławieństwa. 

Wizja małego braciszka z przejęciem wyrażającego akceptację dla nowego 

związku sprawiła, że się roześmiała. 

- Co się chichrasz? – zagadnął Aleks. 

- A nic, nic. Adrenalina ze mnie schodzi, tyle. 

- No, nic dziwnego. 

- A co u ciebie? 

- Stara bieda. Ciągle walczę o to,  by ponieść kaganek oświaty do prostego ludu. 

- Piszesz coś nowego? 

- Przymierzam się. Ale jeszcze nie wiem, czy się za to wezmę. Może szkoda 

zdrowia? Prostaczkowie i tak wzgardzą błyskotliwością mego geniuszu. 

Marianna roześmiała się. 

- Przestań być taki łudialeniczny. O czym będzie ta nowa książka? 

- Hm… Nie wiem, czy ci mówić… Jeszcze się to wszystko… 

- Daj spokój. Gadaj. 

- Okej. No więc to będzie horror. 

- Proszę, proszę. Horror? 

- Tak, ale chcę do tego podejść poważnie. To będzie artystyczny horror, nie takie 

fiu bździu jak ten twój Pilipiak uprawia. 

- Pilipiuk. Dobrze wiesz, jak się nazywa. I, hej!, wcale nie jest taki zły. Dobrze się 

to czyta. 

- No, już nie będziemy tego roztrząsać. Ja chcę napisać coś twardego, życiowego, 

w duchu Bratnego, takie rozliczenie z losami Polski pod przykrywką historii o 



ponadnaturalnej grozie. I chcę, żeby tłem dla mojej opowieści była panorama Warszawy. 

Innej Warszawy, magicznej, tej Warszawy zabitej, a teraz ożywionej. 

- Brzmi ambitnie. Już słyszę, jak cię wychwalają pod niebiosa w „Kultura, 

głupcze”. 

- Daj spokój, jeśli nawet uda mi się to kiedyś napisać, to i tak nikt tego nie 

przeczyta. „Imaginarium” to był świadomy skok na kasę, a pomysł wcale nie chwycił. 

Pomyśl, co będzie, jeśli teraz rzucę się w odmęty poważnej literatury. 

- Wiesz, horror to dość popularny gatunek. A nuż się sprzeda. 

- Może. Na razie nawet nie zacząłem pisać, więc nie ma co gdybać. 

Marianna odłożyła książkę i poszła wstawić kieliszek do zlewu. 

- Masz już jakiś pomysł na głównego bohatera? – zapytała. Wiedziała, że Aleks 

uwielbia opowiadać o całym tym „procesie twórczym”, nawet jeśli de facto niczego w 

danej chwili nie tworzył. 

- Myślałem, żeby bohaterem uczynić pisarza. To znaczy, jednego z bohaterów. I 

ten pisarz też mógłby pisać właśnie horror o Warszawie. Rozumiesz, to by była taka 

literatura autotematyczna, podwójnie zapośredniczona. 

- Chcesz umieścić w powieści siebie piszącego tę powieść. Zakręcone. Podoba mi 

się. 

- Mógłbym też tam wrzucić ciebie – Aleks się roześmiał. 

- Nie, dziękuję. Moje życie i tak już za bardzo przypomina fabułę łzawej 

obyczajówki. Tego tylko brakuje, żebym trafiła do horroru. 

- Jesteś dla siebie zbyt surowa, siostrzyczko. 

- Wiem. 

Aleks westchnął. 

- Dobra, nie gadam już. I tak pewnie pół abonamentu zużyłem. 

- Okej. Musimy się umówić jakoś w najbliższym czasie na obiad, to się spokojnie 

wygadasz. 

- Jasna sprawa. No to trzymaj się. 

- Trzymaj się, pa. 

- Pa, pa. 

Aleks się rozłączył. Marianna położyła komórkę na blacie w kuchni. 



Zrobiła się głodna, więc postanowiła coś upichcić na szybko. Wygrzebała z 

zamrażalnika paczkę warzyw. Wrzuciła je na patelnię, podlała oliwą, posypała 

dołączonymi do zestawu toskańskimi ziołami, podgrzała. Do obiadu nalała sobie kolejną 

lampkę wina. 

Była mniej więcej w połowie posiłku, gdy zadzwonił domofon. Szybko rzuciła 

okiem na komórkę, żeby sprawdzić, czy ktoś się nie zapowiadał. Żadnych nowych 

wiadomości. 

Podeszła do drzwi i zdjęła słuchawkę z widełek. 

- Kto tam? – zapytała. 

Kiedy usłyszała odpowiedź, poczuła, że gęba sama jej się śmieje. 

Wcisnęła przycisk zwalniający zamek na klatkę. Po chwili zabrzmiało pukanie do 

drzwi. Otworzyła. 

Na korytarzu stał mężczyzna w brązowej skórzanej kurtce ze śmiesznymi 

frędzlami, pod którą widać było podkoszulek z logiem grupy Cream. Uśmiechał się. Jego 

jasne oczy błyszczały za okularami. 

- Cześć, kochanie – Marianna rzuciła mu się na szyję. 

Pocałował ją, łaskocząc przy tym brodą. 

 


