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Warsztaty pisarskie
po raz czwarty

W

ręce czytelników oddajemy specjalną publikację – owoc
warsztatów prozatorskich zorganizowanych przez stowarzyszenie Gdański Klub Fantastyki. Projekt otrzymał dofinansowanie Miasta Gdańska w konkursie Biura Prezydenta
ds. Kultury. Były to już czwarte warsztaty pisarskie zorganizowane
przez GKF. Ich założeniem było udzielenie profesjonalnego wsparcia w budowaniu podstaw warsztatu pisarza.
Szkolenie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia Klubu Osiedlowego „Maciuś I” przy Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”, który nieodpłatnie udostępnił sale na zajęcia. Bez wielkiego zaangażowania i bezinteresownej pomocy kierowniczki Klubu,
Urszuli Lisowskiej, zarówno ta, jak i wiele innych inicjatyw Gdańskiego Klubu Fantastyki nie miałyby szans powodzenia.
Udział w warsztatach był całkowicie bezpłatny dla uczestników.
O przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. Szkolenie prowadził
Grzegorz Szczepaniak – polonista, pracownik wydawnictwa, zawodowo zajmujący się redakcją i składem publikacji.
Zajęcia obejmowały krótkie wykłady, ćwiczenia praktyczne oraz
wzajemną analizę przygotowanych tekstów. Po każdej sesji uczestnicy mieli zadanie przygotowania krótkiej pracy z wykorzystaniem
wiedzy wyniesionej ze spotkania (np. zwięzłe opowiadanie w stu
słowach, dialog, dynamiczny opis sytuacji). Powstające w ten sposób „wprawki” miały być podstawą do napisania opowiadania. Nie
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było ograniczenia konwencji literackiej: w szczególności nie wymagaliśmy, aby przygotowywane utwory mieściły się w ramach
fantastyki. Zadaniem uczestników było jednak zmieszczenie się
w ogólnie określonym temacie. W obecnej edycji warsztatów przyjęto temat „Z drugiej strony”, z czego wynika również tytuł niniejszego zbioru. Siedem osób przygotowało opowiadania, które – po
przygotowaniu redakcyjnym i korektorskim – prezentujemy w niniejszym zbiorze.
W imieniu Autorów, GKF-u i wszystkich osób zaangażowanych
w przygotowanie niniejszego wydawnictwa życzę Czytelnikom
przyjemnej lektury.
Michał Szklarski

Strasznie zły był wilk
Maria Gral

T

en las był kiedyś mój. Nie w sensie prawnym, rzecz jasna,
nawet król nie odważyłby się posunąć tak daleko. Ktoś taki
jak ja – właścicielem ziemskim? Kapłani urządziliby drugą
Noc Pochodni. Nie, nazwisko mojego rodu nie znajdowało się na
akcie własności, ale nie miało to znaczenia. Urodziłem się w chałupie na wzgórzu otoczonym drzewami. Ojciec uczył mnie polowania
na zwierzynę w okolicznych zaroślach, matka – rozpoznawania
kolorów na przykładach barwnych, leśnych kwiatów. Las karmił
mnie i dostarczał schronienia, jak tylu wcześniejszym pokoleniom
naszej rodziny. Jeśli trafił się tu ktoś obcy, przemykał w pośpiechu,
wiedząc doskonale, na czyim terytorium się znajduje.
Aż pojawili się tamci.
Zaczęło się niewinnie, jak często bywa z początkami. Była późna
wiosna. Wracałem z targu, wciąż jeszcze czując słodycz pocałunków najmłodszej córki młynarza i ciepło jej ciała, kiedy trafiłem na
pierwszego intruza. Nie wiedziałem, skąd się wziął ani czym właściwie był, ale szczerze mówiąc nie interesowało mnie to zbytnio.
Ważne, że był tutaj. Wyglądał jak pomiot maciory i zakapiora spod
ciemnej gwiazdy: miał wielki, szczeciniasty ryj, którym nieustannie poruszał, wprawiając w drgania liczne podbródki i guzikowate,
rozbiegane oczka. Tłusty i rozlazły, przedzierał się przez gęste poszycie niezgrabnie, zataczając się jak pijany, ale jego potężna budowa zdradzała kryjące się pod sadłem mięśnie. Obrazu dopełniały
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krótkie spodenki, brudne i wymięte, przytrzymywane na opasłym
brzuchu przez parę przyciasnych szelek. Co gorsza, prosiakowate stworzenie cuchnęło – i to cuchnęło dziwnie, trochę zgnilizną,
a trochę gazem bagiennym.
Bestia złapała jego smród i warknęła krótko, niezadowolona z inwazji na swój teren. Uciszyłem ją, zanim Prosiak zorientował się,
że ktoś go obserwuje. Nie zamierzałem robić mu krzywdy. Wyglądał paskudnie, ale ocenianie obcych na podstawie wyglądu byłoby
z mojej strony potężną hipokryzją. Spiżarnia pękała w szwach, straty po zimie odrobiłem już dawno i nie potrzebowałem chwilowo
polować dla mięsa; zresztą sądząc po zapachu, Prosiak przyprawiłby mnie o niestrawność. No i nosił spodnie. Zdarza mi się czasem
zabić istotę rozumną, ale przecież nie dla zaspokojenia głodu. Poza
tym był zabawny. Oglądanie, jak to stworzenie błądzi w kółko, niezdarne i zagubione, dostarczyło mi trochę rozrywki. Zaplątywał się
w najbardziej kolczaste jeżyny, potykał o najmniejsze patyki i do
zachodu słońca cały był utytłany błotem i trawą, a dyszał tak głośno,
że nie potrzebowałem korzystać z talentów Bestii, żeby go słyszeć.
Z nadejściem mroku Prosiak zaczął panikować. Z nową energią rzucił się przed siebie, truchtając na oślep, smagany gałęziami,
strzygąc uszami za każdym razem, kiedy w oddali zahukała sowa.
Zabawiłem się trochę jego kosztem. Przemykałem na tyle blisko,
żeby mógł wyczuć moją obecność za plecami i zobaczyć lśniące
w mroku oczy Bestii, ale w końcu nawet jego przerażone kwiczenie
zaczęło mnie nudzić. Właśnie miałem zdecydować, że poluzuję Bestii postronki i wypłoszę go z lasu na niziny, kiedy Prosiak wtoczył
się na polankę.
Na moim terenie nie ma zbyt wielu łąk. Konkretnie – nie ma
żadnej. Siano dla mojego muła zbierałem z kilku większych polan,
rozrzuconych po lesie. Pierwszy pokos, już podeschnięty, czekał
właśnie w solidnym stogu, aż zwiozę go do stodoły.
Prosiak zobaczył oświetlony bladym światłem księżyca stóg i aż
podskoczył. Zapiszczał z radości i rzucił się w siano głową naprzód,
zakopując głęboko w środku. Zmarszczyłem brwi, a Bestia zawarczała, chcąc pogonić bezczelnego intruza, ale postanowiłem być
wspaniałomyślny. Jedna noc. Pozwolę stworzeniu odpocząć tu do

rana, a potem niech rusza w dalszą drogę. Mogę nawet sam go odeskortować do granicy lasu. Nie jestem takim potworem, jak opowiadają wieśniacy, nie rzucam wszystkich napotkanych wędrowców
Bestii na pożarcie.
Tylko kłusowników i bandytów.
Nie wróciłem do Prosiaka wczesnym rankiem. Miałem inne
obowiązki: nakarmić i oporządzić zwierzęta, patrolować drogi…
Sprawdziłem przy okazji, czy wszystkie tabliczki były na swoich
miejscach i czy jelenie, ocierając się o drzewa, nie zniszczyły znaków wyznaczających bezpieczne trasy – to mogłoby tłumaczyć
obecność nieproszonego gościa – ale wszystkie były na swoich
miejscach. Dziwne. Może stwór był tylko zwierzęciem, niezdolnym
do rozszyfrowania rysunków ostrzegających przed niebezpieczeństwem? Tylko kto widział zwierzę w spodniach?
Zignorowałem cichy głos doradzający, żebym się przejrzał w tafli
jeziora.
Słońce stało już wysoko, kiedy dotarłem na polankę. Spodziewałem się znaleźć rozbebeszony stóg, może chrapiącego Prosiaka, jeśli
stworzenie nie miało w zwyczaju zrywać się o poranku. Na pewno
nie byłem przygotowany na to, co ujrzałem.
Stóg był wybebeszony, owszem. Stwór wygrzebał ze środka tyle
siana, ile tylko się dało bez zawalenia całości i wzmocnił konstrukcję przy pomocy przywleczonych z lasu gałęzi. Ze zgromadzonego
siana wyplótł prymitywną matę, którą przysłonił otwór wejściowy.
To rozwiązywało wszystkie wątpliwości co do jego inteligencji…
Podkradłem się bliżej i wtedy zobaczyłem płot.
Zadzwoniło mi w uszach.
Przez chwilę na świecie nie istniało nic innego, tylko ten prosty,
chybotliwy płotek z plecionej trawy, wzmocnionej patykami. Sięgał mi do kolan, ale w moich oczach urósł do rozmiarów ostrokołu. Czysta, czerwona wściekłość zawrzała mi w żyłach, a gardło
zawibrowało złowrogim warkotem Bestii. Pozwoliłem Prosiakowi
przenocować na mojej ziemi, skorzystać z mojej własności, a co ten
plugawiec robi w zamian? Kradnie i niszczy, i stawia płoty. Bestia
wyrwała się na wolność, rozdzierając moje ciało, zmieniając mnie
w maszynę do zabijania.
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Nie jestem dumny z tego, co nastąpiło potem.
Trzeba zrozumieć, że kiedy się zmieniam, tracę kontrolę. Bestia
ma własną wolę, a kiedy osiąga swoją naturalną postać, nie da się jej
utrzymać na łańcuchu. To nie czyni z niej bezmyślnego mordercy,
jak chcieliby niektórzy, ale jej priorytety rzadko kiedy pokrywają się
z ludzkimi. To cecha rodzinna. Są tacy – głównie kapłani – którzy
nazywają to przekleństwem i niewątpliwym znakiem paktu z demonem. Ja tam na magii się nie znam, a żadnego demona nigdy nie widziałem na oczy. Wiem tylko tyle, że każdy dorosły mężczyzna w naszej rodzinie od czasów dalekiego pra-pra-pra-pradziada zmienia
skórę, gdy emocje okażą się zbyt silne, by utrzymać Bestię na wodzy.
Dlatego mieszkamy w tej gęstwinie. Praprzodek pochodził ze
szlachetnego rodu, był zaufanym króla, więc ówcześnie panujący
jaśnie miłościwy władca okazał łaskę i zwyczajowy stos zamienił
na konfiskatę majątku i przesiedlenie na dzikie rubieże. To o tym
ostrzegają tabliczki i znaki rozmieszczone wzdłuż szlaku: jeśli cenisz swoje życie, nie schodź z wyznaczonej drogi. Nie poluj bez zezwolenia, a nawet jeśli je otrzymasz – nie zapuszczaj się zbyt głęboko. Zwłaszcza po zmroku. Bestia jest bardzo terytorialna.
Nie jesteśmy jednak tylko potworami z lasu. Król nie był głupi
i przy jednym ogniu upiekł dwie pieczenie. Zapewnił przyjacielowi
schronienie, a odległej granicy – strażnika. Przemytnicy musieli sobie znaleźć inne trasy. Mało kto odważył się też kłusować w naszym
lesie. Odstraszaliśmy bandytów, naprawialiśmy drogi po wiosennych roztopach, dbaliśmy o utrzymanie pogłowia jeleni i dzików,
mieliśmy oko na naturalne drapieżniki… Chociaż większość wilków wyniosła się tuż po tym, jak praprzodek się wprowadził. Wyczuwają Bestię z daleka i wiedzą, że nie lubi konkurencji. Wbrew
strasznym historiom, opowiadanym przez wieśniaków, ten las jest
najbezpieczniejszym szlakiem w promieniu wielu mil.
O ile nie zejdzie się ze ścieżki.
Norka z siana nie zapewniła Prosiakowi żadnej ochrony. Ledwo
trzymała się w pionie i mógłbym ją pewnie zmieść z powierzchni
ziemi jednym solidnym kichnięciem. Przedarłem się przez nią, prawie jej nie zauważając, i rzuciłem na stwora, zaciskając kły na jego
gardle. Nie sądzę, żeby wiedział, co go zabiło: sama siła uderzenia

złamała mu kark. Był martwy, zanim jego ciało sięgnęło ziemi, ale
Bestii to nie wystarczyło.
Nie jestem dumny z tego, co zrobiłem, ale i się tego nie wstydzę.
Taką mam naturę.
Miałem rację. Mięso Prosiaka było obrzydliwe. Chorowałem po
nim przez tydzień.
***
Nadeszło lato, a z nim coraz więcej pracy. Uzupełniałem spiżarnię
na zimę, zbierałem i suszyłem zioła, polowałem i wyprawiałem skóry, żeby zawieźć je na targ. Nie ma się co dziwić: las zapewniał mi
schronienie i wyżywienie, owszem, ale już luksusy typu nowej piły
musiałem kupić – a żeby coś kupić, trzeba najpierw coś sprzedać,
skoro szlachecki majątek praprzodka przepadł na rzecz Korony. Na
czas targu miałem kapłańską dyspensę. Mogłem opuścić las i pokazywać się między przyzwoitymi ludźmi, o ile będę nosił kamizelkę
z naszytą wilczą głową, nie będę niepokoił bogobojnych obywateli,
no i przed zmierzchem wrócę do siebie.
O ile pierwszy i trzeci warunek spełniałem bez problemu, o tyle
drugi nie wydawał mi się wykonalny. Bogobojnych obywateli niepokoiła sama moja obecność. Nikt nie odważyłby się otwarcie rzucić mi wyzwania – nie po tym, jak którejś jesieni poturbowałem
trzech napastników za stodołą sołtysa, gdzie zasadzili się na mnie,
kiedy wracałem z targu – ale wiedziałem, że oferowali mi gorsze
ceny. Nie przeszkadzało mi to zanadto. Wystarczało mi na wszystkie potrzeby, a jeśli chcieli w granicach prawa wyżyć się na odmieńcu z lasu – cóż, świadczyło to tylko o ich słabości. Poza tym nie
wszyscy patrzyli na mnie z góry. Młynarzówna wciąż uśmiechała
się do mnie ukradkiem, odbierając zapłatę za mąkę, a na jej szyi
jaśniał mój podarunek: biegnący wilk, wyrzeźbiony w kawałku jeleniego rogu. Zmrużyłem oczy, z zadowoleniem wspominając mile
spędzone chwile. O tak, nie wszyscy uznawali mnie za potwora.
Było już ciemno, kiedy Leniuch, mój muł, dotoczył ciężki wózek do chaty, a ja czułem się ociężały i senny. Przegryzłem ostatnie
miodowe ciastko i postanowiłem odłożyć patrol na następny dzień.
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Dlatego Prosiaka numer dwa znalazłem dopiero, kiedy już zdążył się zadomowić.
Był zdecydowanie sprytniejszy niż poprzednik: zanim go wytropiłem, zmajstrował sobie całkiem przyzwoity szałas z patyków
okręconych łykiem, z solidnym balem na środku w ramach podpory. Nie był to cud architektury, ale sprawdzał się jako schronienie
przed deszczem i zwierzętami.
Przynajmniej przed większością zwierząt. Bestia najeżyła się
i warknęła cicho.
Prosiak Drugi był przed chałupką. Grzebał w ziemi zapamiętale,
jakby czegoś szukał. Pewnie robaków, bo trufle tu nie rosły… Był
mniejszy od pierwszego intruza, niższy i mniej rozlazły, o sprawniejszych ruchach i zwinniejszych palcach. Podkradłem się bliżej.
Nie miał prawa mnie usłyszeć – potrafiłem podejść najbardziej płochliwą sarnę na wyciągnięcie ręki – jednak wyczuł mnie w jakiś
sposób. Poderwał się, zakwiczał jak prawdziwa świnia i umknął do
szałasu. Ruszał się zaskakująco szybko. Nie miałem nawet czasu zażądać wyjaśnień.
Pościg! Bestia szarpnęła się do pogoni za uciekającą zwierzyną, ale powstrzymałem ją, mimo napiętych do granic bólu mięśni
i krwi dudniącej w skroniach. Musiałem wyglądać przerażająco, bo
z chatki dobiegło więcej podnieconych pisków. Walcząc o kontrolę,
podszedłem do drzwi – o ile te kilka krzywych badyli zasłużyło na
takie określenie. Wystarczyłoby porządnie pociągnąć i cała konstrukcja rozsypałaby się w stertę chrustu.
Nie pociągnąłem. Ojciec mawiał, że jeśli będziemy Bestii na zbyt
wiele pozwalać, prędzej czy później przejmie nad nami kontrolę,
więc starałem się trzymać ją na smyczy. Może i była to długa smycz,
ale dopóki to ja miałem w ręku odpowiedni koniec – spełniała swoje zadanie. Chociaż Bestia wyła i szarpała się na uwięzi, ja tu decydowałem. A w tej chwili chciałem porozmawiać z Prosiakiem.
— Hej! — Próbowałem uspokoić głos, ale nie było to proste.
W efekcie z mojego gardła wydobyło się coś pośredniego między
krzykiem i warczeniem. Nic dziwnego. Nie jeden, ale dwóch intruzów? W dodatku tak nietypowych? Jeszcze zrozumiałbym zdesperowanych przemytników albo naiwnego chłopa, ale świniostwory?

Próbujące zamieszkać w moim lesie? Bestia chciała krwi i szczerze
mówiąc, byłem skłonny się z nią zgodzić.
Ale najpierw – informacje.
— Hej, ty, w środku! — spróbowałem ponownie. W odpowiedzi
dostałem tylko więcej spanikowanych kwików. — Ta ziemia jest
pod moją ochroną. Zawijaj się stąd, ale migiem!
Żadnej reakcji. Wziąłem głęboki oddech.
— Odprowadzę cię do traktu, a stamtąd dojdziesz do miasteczka — zasugerowałem, siląc się na uprzejmość. Odczekałem chwilę,
czując jak moja cierpliwość wyczerpuje się, a smycz staje się coraz
cieńsza. Uniosłem wargi, odsłaniając zęby w wilczym grymasie. —
Otwieraj te cholerne drzwi, zarazo, albo sam to zrobię!
— Nie! Idź sobie!
O, więc jednak potrafił mówić? Nie zdążyłem się dobrze zdziwić,
bo pacyna miękkiego, cuchnącego błota trafiła mnie między oczy.
Smycz zerwała się w jednej chwili. Bestia rzuciła się do chatki,
roznosząc drzwi samym impetem skoku, a stukanie rozsypujących
się patyków zostało zagłuszone przez przedśmiertny skowyt Prosiaka.
Tym razem go nie zjadłem, nauczony doświadczeniem. Zakopałem truchło w najbliższym wykrocie, ale głowę obciąłem i zatknąłem na kiju na skraju lasu w nadziei, że odstraszy to kolejnych
nieproszonych gości.
***
Przez jakiś czas faktycznie odstraszało. Patrolowałem dwa razy
częściej niż zwykle, węszyłem w najbardziej niedostępnych chaszczach i nigdzie nie było śladu intruzów. Skąd oni w ogóle przyłazili?
Próbowałem iść po tropach Dwójki, ale w pewnym momencie
urwały się, jakby wyskoczył spod ziemi. I nie była to kwestia wywietrzenia zapachu: ten smród trzymał się solidnie. Zwierzyna nie
chciała podchodzić do miejsca, gdzie zakopałem trupa, ani nawet
do polanek, na których Prosiaki mieszkały. Zatknięta na kiju głowa
też nie zgniła, czego bym się spodziewał, tylko wyschła, nietknięta
przez kruki i inne trupojady.
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Zastanawiało mnie też, czego szukali w moim lesie. Czy naprawdę chcieli zakończyć swój żywot w szczękach Bestii? Skoro
jednak byli inteligentni, nie mogli przegapić znaków ostrzegawczych, porozstawianych na całym terenie. Tabliczki wyraźnie mówiły podróżnikom, jak los może ich spotkać, jeśli zejdą ze szlaku.
Przygotowałem nawet rysunki dla niepiśmiennych: wielki, zły wilk
szczerzący ostre zębiska.
Tak, umiałem czytać i pisać. Ojciec uparł się nauczyć nas alfabetu. Mówił, że im bardziej się ucywilizujemy, tym łatwiej będzie nam
kontrolować Bestię. Mój brat sarkał zawsze na te lekcje, a po śmierci ojca spędzał więcej czasu w wilczej skórze, niż chodząc na dwóch
nogach. Cóż, teraz jego skóra na pewno malowniczo prezentuje się
na podłodze przed kominkiem jakiegoś okolicznego władyki.
Mój brat był idiotą.
Czytanie pomagało mi też zachować zdrowe zmysły zimą. Przez
resztę roku miałem mnóstwo roboty, ale kiedy spadł śnieg, mój
świat zmniejszał się do ciepłego wnętrza chaty. Chyba, że pozwalałem Bestii przemierzać cichy las w wilczej postaci. Nie chciałem
tego robić zbyt często. Któregoś razu mógłbym nie wrócić. Zamiast
tego zbierałem biblioteczkę. Kiedy handlarze ciągnęli karawaną
przez las, kiedy odwiedzałem targ – szukałem książek. Miałem ich
już całkiem sporo. Zdecydowanie więcej, niż można by się spodziewać w domu półdzikiego potwora.
I w żadnej z nich nie było ani słowa o pojawiających się znikąd
prosiakowatych stworach chodzących na dwóch nogach.
W każdym razie przez jakiś czas nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Lato skończyło się i las wybuchł płomiennymi kolorami
jesieni. Polowałem, pracowałem, przygotowywałem się do zimy…
Zwyczajna, codzienna rutyna. Uspokoiłem się na tyle, że postanowiłem ponownie wybrać się do miasteczka. Miałem trochę skór do
sprzedania, kończyła mi się sól, przydałyby się też przed zimą nowe,
ciepłe skarpety. Ale przede wszystkim – tęskniłem za ludzkim towarzystwem. A zwłaszcza za chętnym, miękkim ciałem młynarzówny.
Niestety, tym razem zamiast dziewczyny wyszedł do mnie parobek, łypiąc spode łba i odzywając się tylko półsłówkami. Skąd
takie zimne przyjęcie wytłumaczył mi chwilę później stary młynarz,

głośno a dobitnie. Gdyby się nie bał, pewnie obiłby mnie pierwszym lepszym drągiem, ale i tak się nasłuchałem, co powinno się
robić takim, którzy bałamucą niewinne panienki. Spodziewałem
się, że każe mi się więcej we młynie nie pokazywać. Myliłem się.
Przyprowadzony przez młynarzową kapłan udzielił nam ślubu
bez zwyczajowych obrzędów, tylko trochę sarkając na takie pogwałcenie tradycji. Przecież i tak nie wpuściłby mnie do świątyni.
A nawet jeśli zerkał czasem na wystający brzuch panny młodej –
nie skomentował jej stanu ani słowem.
Wracałem do domu późnym wieczorem, wciąż oszołomiony.
Wózek, ciągnięty przez cierpliwego Leniucha, napchany był po
brzegi. Oprócz soli i skarpet musiałem przecież kupić wszystko, co
niezbędne dla młodej małżonki u progu rozwiązania, a młynarz
też dorzucił to i owo. W gruncie rzeczy porządny był z niego człowiek. Co prawda chętniej by sobie wykłuł oczy, niż z własnej woli
wybrał mnie na zięcia, ale skoro mleko już się wylało, nie poskąpił
córce posagu. Wielu było takich, którzy na jego miejscu wyrzuciliby dziewczynę z domu, albo i gorzej… Powoli toczyłem się wąską
dróżką, w myślach układając listę prac, które musiałem wykonać,
żeby przygotować dom na przyjęcie żony. Żony!
Zamyślony, dopiero na ostatnim podjeździe zauważyłem, że spomiędzy okiennic sączy się światło.
Bestia zareagowała, zanim moja świadomość zrozumiała, co właściwie zobaczyłem. Wystrzeliłem do przodu i rzuciłem się do drzwi,
szarpiąc za klamkę. Zamknięte. Przysiągłbym, że zostawiłem chałupę otwartą! Dłońmi, które przypominały szpony, sięgnąłem po
klucz, rozdzierając przypadkiem płótno sakwy. Dopiero za trzecią
próbą udało mi się trafić w zamek. Pchnąłem mocno – nic z tego.
Zaryglowane od środka. Zawyłem, a nieludzki dźwięk poniósł się
po lesie ponurym echem.
Obiegłem dom dookoła, bezskutecznie starając się znaleźć drogę
do środka. Przeorałem okiennice pazurami, zostawiając w nich głębokie bruzdy, ale nie udało mi się ich otworzyć. W ostatnim akcie
rozpaczy spróbowałem wyważyć tylne drzwi, uderzając w nie z rozbiegu. Obiłem sobie boleśnie ramię, ale ani drgnęły. Warknąłem nisko,
obiecując śmierć temu, kto odważył się przywłaszczyć moją siedzibę.
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I wtedy dotarł do mnie znajomy smród: odór gnijącego mięsa
i mokradeł. Zapach Prosiaków.
Oślepiła mnie biała, wrząca wściekłość. Bardziej wyczułem niż
usłyszałem ruch za plecami. Bestia napięła mięśnie, gotowa mordować – a ja nie zamierzałem jej w niczym przeszkadzać.
***
Obudziłem się wczesnym rankiem u brzegu płynącego przez las
potoku. Mięśnie paliły mnie żywym ogniem, a ramiona miałem
posiniaczone i podrapane. Jak przez mgłę pamiętałem bezowocne
próby dostania się do domu… Czy chociaż udało mi się pozbyć intruza? W ustach czułem smak krwi, ale nie była ohydna i bagnista,
jak u Prosiaka Pierwszego. Napiłem się wody i wstałem ze stęknięciem. Trzeba sprawdzić, jak się sprawy mają.
Najpierw trafiłem na fragmenty skóry, pokrytej myszatą sierścią.
Potem – na kopyto, rzucone niedbale pod krzakiem. A wreszcie na
resztki uprzęży, ubabrane juchą. Tyle zostało z Leniucha po tym,
jak skończyła z nim Bestia. Oparłem się o drzewo i zwymiotowałem hałaśliwie, starając się nie przyglądać na wpół strawionym kawałkom mięsa. Miałem tego muła od źrebaka – podarował mi go
ojciec, mówiąc, że dorosłe zwierzęta trudno przyzwyczaić do naszego zapachu. On i Piękna, łowna kotka, byli moimi jedynymi towarzyszami przez wiele srogich zim. Uderzyłem pięścią w szorstką
korę. Nie daruję tego Prosiakom. Jeszcze mi zapłacą.
Dom wciąż był dokładnie pozamykany. Tym razem myślałem rozsądniej i nie traciłem czasu na bezsensowne obijanie się
o drzwi – praprzodek wiedział, co robi, kiedy stawiał to schronienie. Stolarka była z solidnego dębu, okutego żelazem, a wszystkie
zawiasy były sprytnie poukrywane od wewnątrz. Co prawda mało
kto odważyłby się zaatakować członka naszej rodziny wprost, ale
przyjść w nocy i zadźgać śpiącego potwora to zupełnie inna sprawa… Byliśmy przygotowani na taką ewentualność. Co, rzecz jasna,
nie ułatwiało mi dotarcia do środka. Musiałem zadziałać jak człowiek, nie jak zwierzę. Bestia zaskomlała cicho, ale wiedziała, że teraz moja kolej.

Zerknąłem przez szparę w okiennicy. W półmroku trudno było
wyodrębnić szczegóły, ale widziałem jakiś ruch i słyszałem szuranie: duża sylwetka ciągnęła coś po podłodze. Cuchnęło niemożebnie, ale oprócz znajomego, zgniłego smrodu Prosiaka wyczuwałem
coś jeszcze. Siarkę? Bestia poruszyła się we mnie ze złością. Sukinsyn siedział w moim domu i coś kombinował.
Zapukałem donośnie we framugę.
— Wyłaź, skurwielu!
Odgłosy ze środka ucichły. Znowu pochyliłem się do szpary –
i napotkałem żółtawe, przekrwione oko intruza. Powstrzymałem
odruchową chęć dźgnięcia go z całej siły paluchem.
— Wyłaź, mówię! Pogadajmy!
— Już się rozpędziłem. — Głos Prosiaka Trzeciego był spokojny,
lekko kpiący i dużo wyraźniejszy niż jego poprzednika. — Żebyś
mnie zjadł, a resztki zatknął na kiju, jak moich braci? Tu mi dobrze.
Rodzeństwo? Skrzywiłem się. To nie rokowało najlepiej. Jeśli szuka
zemsty… Przez chwilę zastanowiłem się, czy nie pobiec do miasteczka
po pomoc. Normalnie nie miałbym czego tam szukać, ale w obecnej
sytuacji może młynarz by kogoś posłał… Tylko ładnie bym wtedy wyglądał: ledwo kilka godzin po ślubie, a już nie radzi sobie z obroną własnej rodziny. Potarłem czoło. Ten Prosiak jest zdecydowanie bardziej
inteligentny niż poprzednie, odwołam się do rozsądku, może zadziała…
— Wyjdź, to cię odstawię do miasteczka. — Spróbowałem raz
jeszcze. — Włos ci z głowy nie spadnie. Przykro mi z powodu twoich braci. — Nie było to nawet kłamstwo. Nie zawadzaliby mi wcale,
gdyby tylko poszli swoją drogą i nie upierali się bawić w osadników. — Ale sami są sobie winni. Ten las jest pod szczególną opieką.
Gdyby nie schodzili ze ścieżki…
— Daruj sobie — prychnął. — Matka specjalnie wysłała nas w to
miejsce, żeby nikt się za wcześnie nie zorientował. Wiedzieli, co
im grozi. Właściwie powinienem ci podziękować za pozbycie się
konkurencji. — Zaśmiał się nieprzyjemnie. — Nie żeby te tępaki
nadawały się na dowódcę…
Dowódcę? O czym mielibyśmy się zorientować za wcześnie? Coś
tu było bardzo nie w porządku – i to nie uwzględniając kradzieży
mojego domu.
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— Ktoś was tu wysłał?
— Przekonasz się niedługo.
— Czyli nie wyleziesz?
— Wyjdę, wyjdę, nie bój się — odpowiedział, rozbawiony. —
Wszyscy wyjdziemy. Ale jeszcze nie teraz. Poczekaj spokojnie, to
się przekonasz.
— Wszyscy? — Poczułem, że Bestia jeży sierść na karku. Poczekałem chwilę na wypadek, gdyby Prosiak coś jeszcze powiedział,
jednak po chwili ciszy ponownie usłyszałem szuranie. Przycisnąłem oko do szpary w okiennicy. Co on tam robił, na litość niebios?
W miarę jak mój wzrok przyzwyczajał się do panującego w domu
półmroku, z ciemności zaczął się wyłaniać niepokojący obraz. Wszystkie sprzęty poodsuwane były pod ściany – to przy tym hałasował. Prosiak, skulony wpół, dreptał tam i z powrotem po okręgu, którego środek wyznaczał kominek w największej izbie. Mamrotał przy tym coś
niezrozumiałego i wymachiwał rękami. Co do ciężkiej zarazy?
Nagła jasność spowodowała, że syknąłem i zmrużyłem oczy. Trasa
wydeptana przez stwora pokryła się skomplikowanymi, świetlistymi
symbolami, które skąpały całe pomieszczenie w czerwonym blasku. Widziałem teraz Prosiaka wyraźnie: uśmiechał się tryumfalnie,
a lśniący krąg rysował ostre, trupie cienie na jego zdeformowanej
twarzy. Wyglądał jak rzeźba ze świątyni… Zrobiło mi się zimno.
Chyba już nie mogłem więcej mówić, że nigdy nie widziałem
żadnego demona.
Musiałem mu przeszkodzić. Nie chodziło już nawet o mój dom –
jeśli Prosiak robił to, co sądziłem, to całe miasteczko było zagrożone.
Nie było już czasu na sprowadzenie pomocy, musiałem działać sam.
Rozejrzałem się desperacko. Jak dostać się do środka? Szopa na narzędzia powinna być otwarta, ale nawet nowa piła nie dałaby sobie
rady z zabezpieczeniami zamontowanymi przez pokolenia moich
przodków. Może gdybym miał taran… Niestety, jedynym sprzętem,
który chociaż trochę go przypominał, była drabina. Szczerze wątpiłem, czy udałoby mi się sforsować drzwi przy jej użyciu.
Drabina… Zatrzymałem się jak wryty i spojrzałem w górę.
To się mogło udać. Nie, to się musiało udać, inaczej wszyscy
byliśmy zgubieni. Najszybciej jak mogłem wspiąłem się na dach,

a stamtąd na kalenicę, starając się zrobić jak najmniej hałasu. Trąciłem nogą luźną dachówkę – zjechała po połaci i roztrzaskała się
na ziemi. Przekląłem w myślach, ale nie miałem czasu zatrzymywać
się i sprawdzać, czy Prosiak usłyszał. Miałem nadzieję, że był zbyt
zajęty swoim rytuałem.
Komin był czarny od sadzy i wąski, ale nie na tyle, żebym się
nie zmieścił. Oderwałem rękawy od koszuli i owinąłem wokół dłoni, po czym, zapierając się rękami i nogami, zacząłem schodzić do
środka. Ostrożnie – chałupa była wystarczająco wysoka, żeby upadek groził poważnymi następstwami, a z połamanymi nogami nic
bym nie zdziałał. Od smrodu siarki zapierało mi dech. Nie mogłem
nawet przetrzeć załzawionych oczu. Wszystkie siły poświęcałem na
powolne zsuwanie się w stronę izby.
Prawie zdążyłem.
Byłem może trzy – cztery stopy nad podłogą i już miałem zeskoczyć, kiedy czerwone światło buchnęło z nową siłą. Z dołu wionął
gorący, wilgotny wiatr, niosący ogłuszający ryk i fetor tak intensywny, że musiałem walczyć, by powstrzymać mdłości. Zerknąłem
w dół, mrużąc oczy.
Podłogi nie było. Zamiast niej widniała przepaść, a w niej – kłębiąca się horda groteskowych postaci. Nie tylko stwory podobne do
Prosiaków, ale cała potworna menażeria: kły, pazury, kopyta, rogi,
dzioby i skrzydła, a wszystko w obrażających ludzki rozsądek proporcjach i kombinacjach. Były ich dziesiątki. Nieduża armia.
Prosiak krzyczał teraz, kończąc inkantację, a dno przepaści przybliżało się z sekundy na sekundę, aż mogłem rozróżnić pojedyncze
włoski na brodzie najbliższego stwora. Ich oczy lśniły w czerwonym
blasku żądzą mordu. Bestia zesztywniała, rozpoznając podobnych
sobie łowców, i pomyślałem, że może jest ziarno prawdy w starych
opowieściach o pakcie z demonami.
Zamierzałem to wykorzystać przeciwko nim.
Wisiałem nad samym brzegiem piekielnego portalu – zbyt daleko od krawędzi, żebym mógł doskoczyć do Prosiaka i przerwać
rytuał. Może dałbym radę wdrapać się z powrotem na dach, ale
na pewno nie wystarczająco szybko, żeby ostrzec mieszkańców
miasteczka. Pomyślałem o mojej młodej żonie, o jej wystającym
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brzuchu. Akuszerka twierdziła, że rosną w nim bliźnięta. Zdarzało
się to dość często w mojej rodzinie. Wyobraziłem sobie, co zrobiłaby im horda i po raz pierwszy w życiu poczułem całkowitą jedność
z Bestią.
Rozluźniłem mięśnie i spadłem w sam środek zbliżającej się armii, zmieniając się w locie. Może uda mi się zabić wystarczająco
wielu, żeby reszta straciła ochotę na inwazję. Może nie.
W każdym razie zginę, walcząc o swoje.

Mechanicularis

Jarosław Białkowski

Z

iemia zatrzęsła się. Powietrze przeszła fala nienaturalnych
drgań. Dara spojrzała w górę i zobaczyła biały ślad na niebie.
Cofnęła się. Krzywo stanęła na kamieniu i coś chrupnęło.
Poczuła przeszywający ból, aż pociemniało jej w oczach. Zakręciło
jej się w głowie i pomyślała, że zaraz upadnie. Usiadła. Przez długą
chwilę trzymała kostkę, czuła jak ta puchnie i sztywnieje.
Och, jak bardzo chciała cofnąć czas.
— Pieprzony zwiadowca!
Po chwili udało jej się skupić na swojej sytuacji, a nie na bólu. Nie
było tak źle. Znajdowała się o pół godziny drogi od osady, na głównym trakcie. Był późny ranek. Ktoś powinien ją tu znaleźć, a jak nie,
to znajdzie jakiś kij… Rozejrzała się dookoła. Kilka metrów od niej
były brzózki, pod którymi leżało kilka gałęzi. Spróbowała wstać na
zdrowej nodze. Udało się, ale gdy tylko przeniosła cześć ciężaru na
drugą nogę, aż syknęła z bólu.
— No dobra, mogę iść na czworakach — powiedziała głośno,
żeby dodać sobie animuszu.
Powoli podczołgała się do gałęzi. Znalazła taką, która sięgała jej
do biodra i oberwała z niej mniejsze gałązki. Jeszcze raz spróbowała wstać, tym razem opierając się na gałęzi. Powoli, uważając na
każdy krok, poczłapała z powrotem na trakt.
Była piękna wiosna. W Dolinie był to pracowity czas zbiorów.
Bardziej uzdolnieni adepci, tacy jak Dara, za pomocą telekinezy
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odfiltrowywali pyłek z kwiatów i układali go do koszy, które mniej
uzdolnieni przenosili do osady, a tam alchemicy tworzyli z niego
różnorakie przetwory. Miód i jemu podobne były głównym wyrobem tej okolicy.
Już od najmłodszych lat Dara była całkiem niezła w swoim fachu.
Pewnie, że byli lepsi, ale nawet Wysoka Kirien powiedziała kiedyś,
że młoda adeptka „ma potencjał”, być może kiedyś zostanie wybrana przez radę osady do studiów na uniwersytecie. Jednak mocno
w to wątpiła. Miała szansę, ale… nie lubiła rady. W radzie zasiadali
magowie wysokich poziomów, tak powyżej dwudziestego.
— Też kiedyś dojdę do dwudziestego — krzyknęła w głuszę ze
złością, a ta złość dodała jej nowych sił.
— A wtedy jak mnie poproszą — pomyślała — powiem „nie, nie
chcę być w radzie, wypchajcie się”.
Na razie nie potrafiła zdać egzaminu na drugi poziom, ugh…
Umiejętnościami mogła się równać z poziomem drugim albo nawet trzecim, tylko że nigdy nie mogła zapamiętać niuansów herbalizmu i sklecić poprawnego eseju; ech… jeszcze im kiedyś pokaże.
Z rozmyślań wyrwał ją głośny śmiech gdzieś zza zakrętu traktu.
Była uratowana. Znała ten śmiech, należał do Arona, jej kolegi i rówieśnika.
***
Aron pomógł jej dotrzeć do osady. Było koło południa, kiedy
w końcu stanęli przed basztą południową, w której mieszkał Odeon
Uzdrowiciel. Był stary i zgarbiony, ale mimo że też był członkiem
rady, dał się lubić.
— Co my tu mamy? — powiedział do siebie, jakby problem nie
był wcale oczywisty.
Dara leżała z jedną nogą opartą na składanym stoliku. Odeon
oglądał spuchniętą kostkę ze wszystkich stron, kiwał głową i mruczał coś do siebie. Dara chciała, żeby to się skończyło.
— No i? — zapytała lekko zirytowana
— Dobrze — powiedział Odeon, nie zwracając uwagi na jej irytację. — Teraz może trochę zaboleć — wyjął spod stolika szczypce

i skalpel. Jednym długim ruchem przeciął skórę wzdłuż kostki. Dara
poczuła mrowienie i ból, ale był on całkiem do zniesienia, w każdym razie w porównaniu z tym, co przeżyła wcześniej.
Patrzyła z zainteresowaniem, jak uzdrowiciel szczypcami odchylił płat skóry. Wyciągnął jeszcze ostro zakończone narzędzie i zaczął
nim rozsuwać ścięgna. Pochylił się i wbił szczypce głębiej w kostkę.
Dara syknęła bardziej z zaskoczenia niż z bólu.
Pogmerał chwilę.
— A, tu cię mam! — powiedział z zadowoleniem. Wyciągnął
szczypcami fragment kółka zębatego, wyraźnie odłamanego od
większej całości. Dara westchnęła. Odeon wyciągnął drugie szczypce, powoli i metodycznie zabrał się za wybieranie część po części.
Dwa kółka zębate i oś były do wymiany.
— Hmmm — stwierdził i pokiwał głową. — Poczekaj tutaj —
i poszedł grzebać w szufladach.
Dara pochyliła się i spojrzała do wnętrza swojej nogi. Złote
i srebrne kółka oraz zębatki wyglądały na bardzo skomplikowane. Pomyślała, żeby włożyć tam palec, ale jednak nie odważyła się.
W końcu Odeon podszedł, trzymając w rękach kilka części, przymierzył jedną, potem drugą, pokiwał głową.
— Ta kontrapcja będzie pasować — szczypcami starannie umiejscowił części i za pomocą małego młoteczka wbił nowiutki, błyszczący wał. Spryskał wszystko tajemniczym specyfikiem o dziwnym
zapachu, wmasował ścięgna na swoje miejsce, czymś lepkim posmarował od wewnętrznej strony płat skóry i na koniec owinął kawałkiem białego płótna.
— Poruszaj nogą — powiedział.
Dara poruszała – ból zniknął! Uśmiechnęła się do Odeona.
— Wstań i pochodź trochę — Dara posłusznie wstała i przeszła
po baszcie. Czuła się całkiem dobrze. Miała ochotę podskoczyć, ale
nie do końca była pewna, czy to dobry pomysł.
— Do wieczora opuchlizna powinna zniknąć — powiedział Odeon wyraźnie zadowolony z efektu swoich poczynań. — Jutro będzie
jak nowa.
— Dziękuję. — Dara naprawdę czuła wdzięczność, jakiej dawno
nie zaznała.
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— Drobiazg. Powiesz mi, jak to się stało? — zapytał Odeon, starannie układając narzędzia.
Dara zastanawiaiła się przez chwilę. To, co powie, mogło zmienić
wszystko, ale już podjęła decyzję.
— To przez zwiadowcę — wyszeptała. Odeon zatrzymał się, położył szczypce i chyba pierwszy raz spojrzał jej w oczy.
— Że jak?
— Przez zwiadowcę, wydawało mi się że coś słyszę, spojrzałam
w górę i on tam był — tłumaczyła.
— Jesteś pewna?
— Tak, leciał wysoko, bardzo szybko… niekształtny, jakby widoczny tylko kątem oka. No i cofnęłam się na kamieniu i…
Odeon usiadł obok niej, drapiąc brodę.
Dara wiedziała że niekoniecznie jej uwierzy, ale wyglądało na to,
że potraktował jej słowa poważnie.
Zwiadowcy należeli do legend. Kiedyś było ich mnóstwo, wywoływali wojny i nieszczęścia. Teraz od czterech pokoleń nikt ich nie
widział.
Odeon nachylił się nad nią i spojrzał jej głęboko w oczy.
— Czy jesteś pewna, że to był zwiadowca?
***
Wyszła na dwór. Aron czekał na nią.
— I co? — spytał od razu, jak tylko ją zobaczył.
— I nic, jestem poskładana… — Darze nie chciało się wyjaśniać.
— Odeon to naprawdę wielki człowiek. — Aron gadał jak najęty. — Słyszałaś jak poskładał Talina? Miał rozcięty brzuch, a Odeon wyczyścił z niego piach, który dostał się do rany, przesmarował,
skleił… — Dara nie słuchała.
— Chodźmy nad rzekę — powiedziała. — Dzisiaj i tak już nic nie
zdziałamy.
— Będziemy się kochać? —zapytał Aron z nadzieją w głosie.
— Tak… — Dara zamyśliła się. — Będziemy… — i dodała w myślach, że czas sielanki może się niedługo skończyć.

***
Dara czuła się wspaniale, leżała naga w trawie, pośród kwiatów.
Obok szumiał strumyk. Aron stał obok i machał nożem.
— Wiesz… zacząłem brać lekcje u Korina — zaczął nieśmiało.
— Lekcje?
— Tak, lekcje walki. — Aron machnął nożem na odlew. Dara
spojrzała z zainteresowaniem.
— Czego się nauczyłeś?
Aron stanął w rozkroku z nożem schowanym za plecami.
— Należy trzymać nóż poza zasięgiem wzroku przeciwnika. Kiedy przeciwnik podchodzi, wyciągam nóż — Aron wyciągnął nóż
w otwartej dłoni — pokazuję przeciwnikowi i zaraz chowam go za
plecy. — Dara przyglądała się temu uważnie.
— Po co?
— To działa na psychikę. Przeciwnik widzi broń, a potem jej nie
widzi. Zagrożenie, które nie jest widoczne, wydaje się większe, niż
jest naprawdę.
— Ech… — Dara przekręciła się w trawie — … i tak nie będziesz
potrafił go użyć.
— Zobaczymy.
Aron schował nóż i położył się obok Dary.
— Chciałabym zobaczyć, co jest poza doliną.
— Przecież byłaś na wycieczce na przełęczy. Jest pustkowie.
— Za pustkowiem, tam gdzie jeżdzą karawany.
— To daleko.
— Mam schowane pastylki odżywcze. Są lekkie i moglibyśmy na
nich przeżyć wiele tygodni. Co byś powiedział na małą przygodę?
***
Powietrze oziębiło się, gdy Dara i Aron szli coraz wyżej południowym szlakiem. Droga była coraz bardziej kamienista. Dara odwróciła się. Było jeszcze ciemno. W dolinie zaczęła zbierać się mgła,
więc niewiele było widać. Westchnęła i przyspieszyła kroku.
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Szli długo w milczeniu. Było naprawdę stromo. Meandrowali
między skałami, które jak wielkie kły wyrastały z coraz mniej przyjaznego krajobrazu. Kiedy wyszli zza zakrętu, zobaczyli przełęcz.
„Jeszcze tylko trochę” – Dara powtarzała w myślach jak mantrę.
Było naprawdę zimno i wiatr wdzierał się pod jej płaszcz. Skuliła
się jeszcze bardziej.
Kolejne minuty wlokły się niemiłosiernie, ale w końcu dotarli
na przełęcz. Właśnie wstawało słońce, zalewając otwartą przestrzeń
po drugiej stronie ciepłym blaskiem.
— Ale tu pięknie — westchnęła. Aron nie do końca się z tym zgadzał, dla niego czerwone pustkowie, które ciągnęło się po horyzont,
wydawało się mało przyjazne. Poza kilkoma skarłaciałymi drzewami praktycznie nie było widać roślinności. Droga wiła się między
kamieniami, a dalej rozmywała i ginęła bez śladu.
Po lewej widać było koryto rzeki. Kamieniste brzegi wyglądały
zupełnie inaczej niż te, które znali w dolinie.
Dla Dary otwarta przestrzeń była esencją wolności. Niebieskie
niebo kontrastowało z rdzawą poświatą powierzchni. Słońce rozgrzewało ją i napawało optymizmem.
Ruszyła pierwsza. Aron zawahał się, spojrzał jeszcze raz na dolinę pogrążoną w cieniu gór. Zaczynał tęsknić do zieleni i wody, ale
zebrał się w sobie i energicznie poszedł za nią.
***
Do południa doszli do rzeki, która okazała się szeroka i trudno dostępna pomiędzy skałami. Szli wzdłuż jej brzegu, aż słońce zaczęło
chylić się ku zachodowi. Wtedy zauważyli jakiś ruch na krawędzi
widzenia.
Na początku nie byli pewni czy to zwierzęta, czy ludzie, ale po
jakimś czasie dało się ujrzeć pojedyncze sylwetki w szarych ubraniach. Dara parła do przodu, nie zwracając na to uwagi. Aron trzymał się trochę z tyłu, niepewnie spoglądając na nieznajomych.
Grupa rozdzieliła się, dwie osoby próbowały przeciąć im drogę,
a trzecia zachodziła ich od tyłu.

Teraz już widzieli, że to jacyś młodzicy w zakurzonych łachmanach. Dara wyszła dwa kroki do przodu.
— Witajcie! — Nikt jej nie odpowiedział i nastąpiła niezręczna cisza. Dara wymieniła niepewne spojrzenie z Aronem. Jeden
z młodzików, blondyn, trochę wyższy od pozostałych, przysiadł na
kamieniu przed nimi i ostentacyjnie bawił się nożem.
— Ha! — Spojrzał na Darę, a ta odruchowo się cofnęła. — Panoczki zabłędziły?
— W sumie to nie… — głos Dary zadrżał. Wzięła głębszy oddech. Wyprostowała się. — Nie. Nie zabłądziliśmy. Idziemy na południe, do Vislandu.
— Ho, ho, do Vajslandu — blondyn poruszył głową na boki jakby
się przeciągał. — Ale to w pierdu daleko.
W tym czasie drugi z grupy, niski ale mocno zbudowany, podszedł do Arona. Ten próbował nie okazać strachu. Chciał złapać za
nóż przy pasku, ale jakoś nie mógł się poruszyć.
— Ale zachlajstany pasek… — młodzik podszedł do Arona tak
blisko, że prawie się o niego otarł — …i ciuchy niczego sobie. Jak
myślisz? Ile Werbor nam za nie da?
Blondyn zaśmiał się.
— Słuchajcie — Dara próbowała przejąć inicjatywę. — Mamy
trochę jedzenia. Jeśli jesteście głodni, to możemy się podzielić i zaraz sobie pójdziemy. Nie będzie żadnych kłopotów.
— Oho! Kłopotów! Nie. Tego byśmy nie chcieli — blondyn wstał,
schował nóż i zeskoczył z kamienia.
— Do Vajslandu naprawdę długaśna droga, a na błoniach naszych szerokich — zatoczył krąg ręką — trudno o wygody.
Dara odetchnęła z ulgą. Sięgnęła po plecak i postawiła go przed
sobą.
Blondyn podszedł bliżej zaciekawiony, stanął koło Dary, o wiele
bliżej niż było to dla niej wygodne.
— Ale wypaśne kocadło — wskazał na zdobiony koc Dary.
— Tak, to do spania.
— No pewnie że do spania! — zaśmiał się Blondyn. — Przecież
nie do latania. — Wszyscy się zaśmiali.
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— A może właśnie do latania? — Blondyn przestał się uśmiechać.
Wyprężył się i stanął bokiem do Dary, jego bark prawie dotykał jej
piersi.
„O wiele za blisko” – pomyślała Dara. – „Co robić?!” – Coś krzyczało jej w środku z desperacją.
— Co ty mi tu paneczko intrastykujesz? — Blondyn wycedził
przez zęby i twarz mu się wykrzywiła. Dara poczuła gulę w brzuchu. Widziała kątem oka, jak pozostali młodzicy zachodzili ich ze
wszystkich stron. Poczuła miękkość w kolanach. Nie mogła oderwać oczu od jego spojrzenia.
— Ale nam się tu trafiło — usłyszała z tyłu.
— Może jakoś się dogadamy — głos jej drżał. — Tu niedaleko jest
jaskinia — kłamała jak w transie. — Mamy tam schowanych więcej kocadeł, drogich kamieni… — młodzicy stali niezdecydowani,
czekając na sygnał blondyna. Dara z powrotem odzyskała władzę
nad swoim ciałem.
„Pora zacząć czarować” – pomyślała i cofnęła się o krok. Poczuła, jak moc gromadzi się w czubkach palców. W tym czasie w dłoni mocno zbudowanego młodzika pojawił się nóż. Młodzik nagle,
bez żadnego ostrzeżenia, mocno pchnął nóż w podbrzusze Arona. Aron wciągnął powietrze i z niedowierzaniem patrzył w oczy
napastnika. Czerwona ciecz obficie ciekła na żwir pomiędzy nimi.
Młodzik przekręcił nóż i wyrwał go z boku Arona.
Dara wyciągnęła ręce, rozczapierzyła palce obu rąk i pozwoliła,
żeby moc zaczęła płynąć jak przez otwartą tamę. Zakręciło jej się
w głowie.
***
Czterech młodzików wraz z Aronem leżało przed nią pogrążonych
w głębokim śnie. Dara podbiegła do Arona i uniosła mu głowę.
— Aron! Obudź się — potrząsnęła jego ciałem. Mężczyzna otworzył oczy. Próbował coś powiedzieć, ale z ust pociekła mu czerwona
ciecz. Dara spojrzała na jego rozcięte podbrzusze i zobaczyła śliskie
czerwone tkanki w środku.
— Ale jak to? Gdzie się podziały kółka zębate i trybiki?

Aron próbował odpowiedzieć, ale samo oddychanie sprawiało
mu trudność.
Dara przyglądała się jego wnętrznościom z niedowierzaniem.
— Niedobrze. Co robić? Nikt mnie do tego nie przygotował. Iść
dalej, czy zawrócić? — głośno myślała. Aron westchnął po raz
ostatni.

Miłe złego początki
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iasto płonęło. Pożar strawił już dzielnicę portową, zamieszkałą głównie przez biedotę. Teraz płomienie lizały już kamienne budowle i świątynie w centrum, słychać było niewyraźne okrzyki. Ogień, chaos i czarny słup dymu. Na pobliskim
wzgórzu wynurzyło się z lasu dwóch konnych. Obaj wysocy, w czerni. Jeden ze szramą na twarzy.
— Łunę widać już na dziesięć mil — powiedział Sem, przecierając zeszpeconą blizną twarz. Dym gryzł w oczy, wdzierał się do
gardła nawet z tej odległości.
— Owszem, czas się stąd zwijać — dodał Seo, wbijając kolana
w boki spłoszonego konia. — Pewnie już nas szukają.
— No ba! Trzeba było zapłacić trybut imperatorowi — mruknął
Sem. — Ale teraz ma dziad gwarancję, że zapłacą. I w przyszłym
roku też.
— Nikt nie umie równie dobrze gwarantować zwrotu należności,
co ty, brachu! — Seo popatrzył na brata bliźniaka z nieukrywanym
podziwem. — No i ładny procent od windykacji będzie! Ile to już
działamy w tej branży? Pięć lat?
— Trzy, licząc od momentu, kiedy założyliśmy działalność. I nie
licząc czasu, który sami spędziliśmy za kratami. — Sem zadumał się
i wbił wzrok w dogorywającą wieżę ratusza. Seo ożywił się.
— „Sem & Seo. Windykacja”. Powinniśmy zrobić sobie szyld!

31
Miłe złego
początki

32
Hanna
Zysnarska

— A na chuj?! Jak chcą, to i tak do nas trafią. A gdzie byś ten szyld
zawiesił? Na koniu? Sobie na rzyci? Czy może na kwaterze, żeby ją
nam pospólstwo z dymem puściło?
— Przecież i tak nie umieją czytać — zaprotestował Seo.
— Coraz więcej umie.
— Bywasz czasem nieznośnie irytujący. — Seo rozpłynął się
w marzeniach powiększania rodzinnego biznesu. Oczami wyobraźni widział prężnie działający zakład. W końcu zawsze znajdzie się
ktoś, kto jest komuś coś winien. Zawsze.
Z rozmyślań wyrwał go tętent koni. Gdy bracia obrócili swoje rumaki, otaczał ich już niespiesznie oddział miejscowej straży. Seo szybko przebiegł po nich wzrokiem. Dwa tuziny zbrojnych. Niedobrze.
— Dobry dzień, panowie — odezwał się kapitan straży.
— Noż kurwa. — Koń Seo zarżał i zatańczył, lecz chłopak wprawnie go opanował.
Sem splunął i dobył miecza.
— Nie radzę — ostrzegł go kapitan.
— Ta, widzę, że sobie nie radzisz — odciął się Sem. — Seo! Dalej,
na nich!
Seo się zawahał. Oszacował szanse swoje i brata. W miarę dokładnie. Niepewnie podniósł ręce w górę w geście poddania i kątem
oka zobaczył przerażenie na twarzy Sema. Usłyszał tylko, jak kapitan wydaje rozkaz:
— Straż! Brać ich! — dowódca spojrzał na Seo, trzymającego ręce
nad głową i po namyśle dodał — Żywcem! Szpetnemu dać nauczkę!
— Seo, ty mały chu… — nie dokończył Sem, bo ponad tuzin
zbrojnych rzuciło się na niego, ściągnęło z konia i zaczęło okładać, nie szczędząc kopniaków i razów płazem mieczy. Chrupnęło
pęknięte żebro, trysnęła posoka. Sem wypluł krew, która zalała mu
twarz. Zasłaniając głowę, w ostatnim błysku świadomości pomyślał,
że znowu czeka go szycie. Wszystko trwało nie więcej niż kilkanaście uderzeń serca.
W tym czasie Seo dał się związać i bez marudzenia przyjął od
reszty strażników kilka grzecznościowych kopnięć i szturchańców.
Z rezygnacją i poczuciem winy przyglądał się, jak strażnicy katowali jego brata. Westchnął. „Czemu ty bywasz taki durny, Sem?”

Strażnicy przerzucili go przez łęk siodła. Po chwili to samo zrobili
z nieprzytomnym bliźniakiem, który w tym momencie przypominał krwawą miazgę. „Czemu bywasz tak bezdennie głupi?”
— Chłopcy, do miasta! Do lochu z nimi! Zobaczysz, mały. —
Kapitan podjechał do konia, przez którego przewieszony był Seo,
i zwrócił się do niego z upiornym uśmiechem. — Najdalej do następnej niedzieli będziemy mieli niezłe wieszanie!
Seo krew odpłynęła z twarzy. Zaklął szpetnie po brychońsku.
„Ale ze mnie idiota! Głupi i naiwny, tfu!”
Konni ruszyli w kierunku zabudowań.
***
Płomienie dogasały. Kto mógł, pomagał przy gaszeniu resztek pożaru. Mężczyźni, kobiety, nawet niedorostki. Nosili wiadra z wodą,
dzbanki, kto co akurat miał pod ręką. Słychać było płacz wystraszonych niemowląt i okrzyki dorosłych. Brzydgoń regularnie paliła
się co parę lat, więc starsi mieszkańcy zdążyli już przywyknąć. Dla
większości dzieci pożar miasta wciąż był nie lada atrakcją. A także
dla miejscowych bardów, którzy gasząc układali nowe rymy i nuty
o zagładzie świata. Oraz dla licznych towarzystw ubezpieczeniowych, które wraz z gryzącym dymem zwietrzyły w Brzydgoni niezły
interes. Spodziewany zwrot z inwestycji nie był duży, ale za to pewny.
Rozległ się tętent i w ruinach bramy pojawiła się straż miejska.
Dwa tuziny konnych i dwóch jeńców, związanych i przewieszonych
przez łęki siodeł. Jeden z mężczyzn, nieprzytomny, przypominał
krwisto-fioletowy worek ziemniaków i brudził krwią konia oraz
buty pilnującego go strażnika. Drugi z jeńców, nie tak mocno poturbowany jak jego kompan, oglądał świat do góry nogami z zupełnie nowej perspektywy. I klął w duchu, na czym świat stoi.
***
Loch miejskiego więzienia nie należał do przytulnych. Do kamiennych ścian przytwierdzono rdzewiejące obręcze, przez które można
było w razie potrzeby przeciągnąć łańcuch. Potrzeba pojawiała się
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zazwyczaj wraz z trudnym klientem. W kącie rozrzucone było trochę
zawilgoconej słomy, służącej za siennik. Nie było okna i Seo nie potrafił powiedzieć, czy jest dzień, czy noc. Na sienniku leżał Sem, wciąż
jeszcze nieprzytomny, fioletowo-bordowy i nieźle opuchnięty. Seo
dostał od strażników wodę i brudną, szarą szmatę, którą obmył brata
z krwi. Krew w wielu miejscach zamieniła się w strupy, które przywarły do ubrania i skleiły włosy. Seo obawiał się, że jeśli będzie próbował
je oderwać, to otworzy świeżo zasklepione rany i tylko pogorszy sytuację. „Jakby mogła być dużo gorsza” – westchnął. Spojrzał na brata.
Ciało na posłaniu poruszyło się. Sem powoli otworzył jedno oko.
Druga powieka była tak zapuchnięta, że nie było widać oczodołu.
Ani szramy, która odróżniała bliźniaków. Syknął z bólu i spojrzał na
Seo, a twarz wykrzywiła mu się gniewem.
— Ty! Niech ja cię dorwę, ty nędzna, tchórzliwa ropucho! — wycharczał Sem, próbując się poderwać. — Aaach! — Twarz wykrzywił ból, kiedy spróbował nabrać powietrza w płuca. Miał złamane
co najmniej dwa żebra. I pęknięty łuk brwiowy. — Gdzie jesteśmy?
— W lochu miejskiego więzienia — odparł Seo.
— Zauważyłem, że nie u baronowej Van der Hook — burknął
Sem.
— To czego pytasz? — Seo poczuł się odrobinę urażony. — Czeka
nas śmierć przez powieszenie. Kapitan mówił, że… — zaczął chłopak.
— Świetnie! Doprawdy, wybornie! Stryczek! — przerwał mu Sem
zirytowany, próbując nie oddychać zbyt głęboko. Połamane żebra
dawały o sobie znać w paskudnie bolesny sposób. — To na cholerę
zostawiłeś mnie samego z bandą tych obwiesiów?!
— Ja… — zająknął się Seo i zmieszany wbił wzrok w ziemię. —
Pomyślałem, że martwi nie mamy żadnych szans.
— Przecież właściwie już jesteśmy martwi! — skrzywił się Sem. —
Nie zauważyłeś?
— Teoretycznie rzecz biorąc, to wciąż mamy jakieś szanse — powiedział Seo, choć trudno było nie przyznać bratu racji. — Może
ktoś przyjdzie nas uratować…
— …komu nie zaleźliśmy jeszcze za skórę, co? — prychnął
Sem. — Jakoś nie wydaje mi się, żeby dużo osób miało po nas płakać. Powiedziałeś chociaż, że to nie my?

— Co nie my?
— Że to nie my podłożyliśmy ogień, ty tępy, prze-intele-ktu-alizo-wany baranie! — przesylabował Sem.
— Nie. Tego nie powiedziałem — odpowiedział z namysłem Seo,
obgryzając nerwowo paznokcie. — Myślisz, że by uwierzyli? —
spytał.
— Noż jasna i pieprzona cholera! Otaczają mnie idioci — burknął Sem. — Straż! Straż!!!
Żelazna zasuwa przesunęła się ze zgrzytem. W prześwicie braciom ukazały się oczy.
— Czego tam? Spokój!
— To nie my! Jesteśmy niewinni! — wykrzyknął Sem. — Macie
nie tych, co trzeba!
— Nieźle, nieźle! — odparł rozbawiony strażnik. — Naprawdę
dobrze to pomyślałeś! Coś jeszcze? Bo nie chce mi się tu dłużej stać.
— Tak. — powiedział Sem i nabrał powietrza. Żebra zabolały.
— O, a co?
— Pierdol się!
— Ahahaha! Nic innego na służbie nie robię! — strażnik nagle
spoważniał. — Jeśli jeszcze raz mnie tu zawołasz bez potrzeby,
to obiecuję, że wezmę ze sobą łańcuch. Jak skończę, to rodzona
matka cię nie pozna. — Zasuwa zgrzytnęła ponownie, zasłaniając
prześwit.
— Sem, daj spokój — powiedział cicho Seo. — W ten sposób stąd
nie wyjdziemy.
— Chuj, warto było spróbować. Jak masz lepszy pomysł, to jestem otwarty na propozycje.
— Darwin — szepnął Seo.
— Co?! Ten świrus, co ostatnie trzydzieści lat spędził na badaniach, udowadniając, że człowiek pochodzi od psa? W życiu nie
słyszałem większych bredni. Daj spokój.
— Ale posłuchaj — kontynuował niezrażony Seo. — To może zadziałać. Wiem, że on jest kompletnie spłukany. Wszystkie granty
na badania z Uniwersytetu w Mihrymar zostały mu cofnięte. Jeśli
powiemy, że załatwimy mu międzynarodową dotację… — oczy mu
błysnęły. — Zrobi dla nas wszystko! Rozumiesz? Wszystko!
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— Dotację?! Na te jego bzdury?! — pokręcił z niedowierzaniem
głową Sem. — Rozum postradałeś? Człowiek! Od psa! Ten zwichnięty na umyśle psiarczyk ma gębę jak małpiszon! Nie! Ja do tego
ręki nie przyłożę! Już wolę stryczek! — żachnął się. Seo wpatrywał
się w niego długo i uważnie, a uśmiech powoli rozjaśniał mu twarz.
— Straż! Hej! Straż!!! — zawołał. Usłyszał zgrzyt zasuwy, w prześwicie ukazały się oczy strażnika.
— Czego znowu?
— Mam prośbę — powiedział Seo i wciągnął powietrze. — Znasz
Darwina?
— Trudno nie znać. Czego chcesz? — strażnik spojrzał się na niego nieufnie, szukając podstępu. Zmarszczył brwi.
— Bo sprawa jest taka — pospieszył z wyjaśnieniem bliźniak. —
Jegomość posiada parę naszych rzeczy, nie do końca legalnego pochodzenia. Szkoda, żeby się miały zmarnować. Proszę, podzielimy
się — dodał szybko Seo. — Tylko…
— A co ja będę z tego miał? — przerwał mu strażnik. — Oprócz
kłopotów?
— Mój miecz już masz… to może moją dozgonną wdzięczność? — zaryzykował bliźniak.
— Taa, nie wątpię — mruknął strażnik i zatrzasnął prześwit.
***
Baronowa Van der Hook miała rezydencję na obrzeżach Brzydgoni.
Popijając na tarasie schłodzone białe wino, mogła z umiarkowanym zainteresowaniem podziwiać płonące w oddali miasto. „Pewnie znowu poszło o pieniądze”. Nie przejmowała się tym zbytnio.
Jak każda osoba wysoko urodzona, nie płaciła podatków. Uważała,
że sam fakt jej istnienia był wartością dodaną dla miasteczka, któremu od czasu do czasu sypnęła trochę grosza, by móc zachować
tytuł patronki sztuk. Baronowa była bardzo ekscentryczna i swoim
patronatem roztaczała głównie równie ekscentrycznych artystów,
którzy czasem zostawali jej kochankami. Każdy pożar miasta traktowała jako szansę na architektoniczną reorganizację. I prawie za
każdym razem była równie rozczarowana, gdy okazywało się, że

mieszkańcy odbudowywali zniszczone dzielnice dokładnie według
starego, sprawdzonego planu.
Od wielu lat kochankiem ekscentrycznej baronowej Van der
Hook był niejaki Darwin, znany głównie ze swoich badań nad pochodzeniem człowieka. Baronowa służyła mu też chętnie patronatem, przynajmniej w pierwszych latach badań, kiedy prognozy
były obiecujące, a naukowiec otrzymywał granty z Uniwersytetu
w Mihrymar dla młodych, niekonwencjonalnych talentów. Razem z Darwinem doszli do kilku przełomowych odkryć, w tym
najważniejszego, że najlepszą minetę robią charty antiofskie. Ponieważ w regionie nie było zbyt wielu arystokratek, baronowa Van
der Hook wyznaczała trendy w modzie. Założyła hodowlę psów
i szybko spopularyzowała tę rasę wśród okolicznych szlachcianek
i mieszczanek. Zwłaszcza tych, których mężowie wyjeżdżali na wiele miesięcy. Po jakimś czasie jednak rynek się nasycił i hodowla
chartów nie była już tak opłacalna. Van der Hook z całym swoim
pozytywnym nastawieniem do osoby Darwina zaczęła zauważać,
że sponsorowanie jego badań to marna inwestycja, a praktyczna
natura szybko kazała policzyć dotychczasowe wydatki. W ten sposób jedno z dwóch dużych źródeł dofinansowania wyschło. Darwin
próbował w łóżku różnych sztuczek, z psami i bez, ale niezależnie
od tego, jak się starał, nie dostał już od swojej baronowej ani dukata.
A to mocno wpłynęło na temperaturę jego uczuć. Ale trzeba było
dbać o reputację – znalezienie drugiego tak osobliwego kochanka
graniczyło z cudem.
Baronowa spojrzała smętnie w dal. Upiła łyk wina.
***
ŁUP! ŁUP! ŁUP! Rozległo się walenie do drzwi niewielkiego domu
w środku miasta.
— Otwierać! Straż miejska! — krzyknął gromko wojak. W domu
było cicho jak makiem zasiał.
— No już! Darwin, ruchy! Wiem, że tam jesteś!
Nagle usłyszeli szuranie, szczekanie, po chwili zawiasy skrzypnęły. W drzwiach pojawił się nerwowy jegomość w średnim wieku.
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Znad okularów sterczała na wszystkie strony bujna czupryna brązowo-rudych włosów. Darwin szarpnął się odruchowo za rzadką
brodę.
— O, sierżant Maruda, dzień dobry. Nic nie zrobiłem. W czym
mogę pomóc? — zapytał, siląc się na odwagę i obrzucił spojrzeniem
towarzysza wielkoluda.
— Wiemy z pewnego źródła, że przechowujesz w domu nielegalne rzeczy. — rzekł Maruda z tajemniczą miną.
— Ja? Nielegalne rzeczy? Panowie raczą żartować. Co niby takiego trzymam w domu? I co to za źródło? — Darwin szybko przebiegł myślą po wszystkich nie do końca legalnych i nieobyczajnych
rzeczach, które trzymał pod podłogą spiżarni. A także po liście
wszystkich potencjalnych kapusiów.
— Przestępcy. Podpalacze. Nie wiemy jeszcze, co u ciebie zostawili. — odrzekł Maruda. — Może sam nam powiesz? Chłopaki, do
środka!
— Zaraz, zaraz, nie tak prędko — wysyczał Darwin, czując, że
grunt mu umyka spod nóg! — Nakaz macie?
— Ja ci zaraz nakaz dam! — warknął sierżant. — Chłopaki…
— Maruda, czekaj, on ma rację — przerwał mu drugi strażnik. —
Kapitan Godot mówił, że trzeba mieć nakaz.
Sierżant Maruda podrapał się z namysłem po porastającej jego
twarz szczecinie. Westchnął, pomyślał raz jeszcze, machnął ręką
wielką jak łopata i zrezygnował. Po czym zrobił groźną minę i pogroził Darwinowi palcem.
— Ale żebyś nawet nie próbował nam krętaczyć! Zaraz wrócimy
z nakazem przeszukania! — dodał. Drzwi trzasnęły. Darwin za
nimi oddychał powoli i wsłuchiwał się w cichnące w oddali kroki. Gdy zupełnie ucichły, rzucił się do spiżarni wyjmować sprzęty
i precjoza. Trzeba je szybko ukryć u sąsiada. Darwin trzymał sztamę z sąsiadem, któremu w przypadku okazyjnych przeszukań dawał do przechowania swoje rzeczy. Sąsiad, trudniący się nielegalną
nocną działalnością, robił dokładnie to samo. Straż miejska bardzo
rzadko miała ze sobą nakaz, co dawało każdemu cenne minuty.
***

Tymczasem na komendzie strażnicy zaopatrzyli się w pergamin,
atrament i pióro. Co jednak nie rozwiązało ich problemu – żaden
z nich nie umiał dobrze pisać, a kapitan miał wrócić dopiero wieczorem. Popatrzyli niepewni na siebie.
— Maruda, ty pisz! Jako sierżant uczęszczasz do szkoły wieczorowej! — rzucił drugi strażnik.
— Lepiej nie. Ja dopiero uczę się łączyć litery — przyznał niechętnie Maruda, który momentalnie stracił pewność siebie.
— To i tak o litery lepiej niż ja! — pocieszył go strażnik. — Się
chłystkowi nakazu zachciało. Może poczekamy na Godota?
— Do tego czasu Darwin zdąży wszystko ukryć tak, że nic nie
znajdziemy, choćbyśmy szukali do Yule — westchnął Maruda i pomyślał, że jako sierżant chyba jednak nie uniknie tego przykrego
zadania. — Dobra, będę pisał. — Chwycił pióro, zamoczył w atramencie i przystawił do pergaminu. Literował na głos, stawiając koślawe litery i robiąc atramentowe plamy.
— N-a-k-a-z p-r-z-e…, zaraz, zaraz, Yorrik, przeszukanie jakie „ż”?
— A skąd mam wiedzieć? Tam nie ma przecież żadnego „ż”. Tam jest
„sz” — dodał z przekonaniem strażnik nazwany Yorrikiem, patrzący
Marudzie przez ramię, gdy ten nieudolnie starał się zapisać kilka słów. —
Dodaj jeszcze, że tu chodzi o znalezienie nielegalnego towaru!
— Jesteś pewien, że „sz”? Mi się wydawało, że…
— Nawet dwa! A kij tam, pisz „szukania”!
— Ooo, dobry pomysł. Dziękuję — dodał z wdzięcznością Maruda i z ulgą skreślił przedrostek. — Jeszcze podpis dowódcy. — Na
pergaminie było teraz napisane:
Nakas pszeszukania i znalezienia
Kaptan
Godot
— I jak? Co o tym myślisz? — spytał niepewnie Maruda i spojrzał
na Yorrika. Ten wzruszył ramionami.
— A ja wiem? Przecież nie umiem czytać. Jak bardzo chcesz, to
spytaj się więźnia, wyglądał na ogarniętego. Niech za dowódcę się
może chociaż podpisze, nie będzie na nas, że fałszowaliśmy.
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— No co ty! Ten patałach, co na nas z mieczem się porwał? —
z niedowierzaniem spytał Maruda. — Przecież on ma w głowie funt
kłaków zamiast mózgu! — Ale Yorrik pokręcił przecząco głową.
— Jego brat.
— Aha. No, nie wiem. — Maruda spojrzał na pergamin, na kolegę, znowu na pergamin. — Dobra, jak chcesz — dodał z westchnieniem i postukał palcami w pulpit. — Idziemy.
Zeszli do lochu, przyświecając sobie pochodnią. Maruda uderzył
kilka razy pięścią w żelazne drzwi. Zgrzytnęła zasuwa prześwitu.
— Hej, ty tam! Ty nieobity! Wstawaj!
— Wieszanie? Już? — spytał szybko Seo i zaschło mu w gardle.
Sem podniósł głowę z zainteresowaniem.
— Wieszanie dopiero jutro. Teraz chodź no tutaj, zerknij na ten
pergamin. — Seo zbliżył się do prześwitu. Oczy powoli przyzwyczajały się do światła. Zmrużył je, żeby odcyfrować napis.
— To jednak idziecie do Darwina? — zainteresował się Seo.
— Nie twoja rzecz — warknął Yorrik. — Czy to jest dobrze napisane?
— Jestem pod wrażeniem, naprawdę.
— Przestań się nabijać, nie polepszasz swojej sytuacji. Umiesz pisać?
— Umiem.
— Napiszesz to dobrze? Sfałszujesz podpis Godota?
— Wypuścicie mnie?
— Nie.
— To nie. Jak mam wam to napisać w tej ciemnicy? — Spytał
z niedowierzaniem Seo. — Was jest dwóch, niczym nie ryzykujecie.
Mój brat się na was nie rzuci.
— Noo… dobra. Ale nic nie kombinuj! I pisz co ci powiem!
— Przysięgam na matkę, że… — zaczął Seo.
— Nie potrzebujemy przysięgania. Wyłaź. — Zamek szczęknął
i drzwi lochu uchyliły się. Seo przysłonił oczy ręką. Światło pochodni oślepiało. Strażnicy dali mu czysty pergamin, atrament i pióro.
Yorrik stał nad chłopakiem z ręką na głowicy miecza. Maruda mówił. Seo pisał. Podniósł głowę, kiedy sierżant skończył dyktować.
— Już. Tyle.

— To teraz wracaj, skąd przybyłeś!
— Przybyłem z Brycho…
— Do lochu, mówię! — warknął Maruda i machnął ręką wielką
jak łopata. — I żebym dwa razy się nie musiał powtarzać! Bo łańcuch przyniosę!
— No dobra, już dobra… — Seo wrócił posłusznie do celi i usiadł
pod ścianą. Od siedzenia w lochu bolały go już wszystkie mięśnie.
Spojrzał na brata leżącego na zamokłym sienniku. Sem wpatrywał
się teraz w niego bardzo uważnie.
— Co im napisałeś?
— Zobaczysz — uśmiechnął się Seo. — Mam nadzieję.
***
Najpierw usłyszeli ożywione kroki i głosy na schodach, po chwili
walenie w żelazne drzwi.
— Wyłazić, już! Dzisiaj wasz wielki dzień! — zarechotał jeden ze
strażników. Nie był to ani Maruda, ani Yorrik. — Dzisiaj przejdziecie do historii!
— O, zawsze o tym marzyłem — powiedział z przekąsem Seo.
Sem był jeszcze bardziej ponury niż zwykle. Bracia udali się w kierunku wyjścia celi. — Gdzie sierżant Maruda?
— A-a, ptaszki! Nie tak szybko! — kolejny strażnik zabrzęczał
kajdanami, ignorując pytanie Seo. — Najpierw zakuwamy! — Obaj
bracia, zrezygnowani, dali się zakuć w kajdany.
— Już się zebrał na rynku niezły tłumek, będziecie dla mieszkańców nie lada atrakcją! Zachowujcie się więc ładnie, to zapamiętają
was przez kolejne dwie albo trzy niedziele. — Strażnik wyszczerzył
zęby w uśmiechu. — No to wio!
Strażnicy wypchnęli braci z celi, nie szczędząc im szturchańców.
Oczy odzwyczaiły się od światła i blask dnia ich oślepił. Poczuli za
to na twarzy i ciele ochłapy kapusty. Po zapachu. Zbiory tego warzywa były w tym roku nadzwyczaj dobre i większość mieszkańców
przezornie się w nie zaopatrzyła. A także w pomidory. I kamienie.
— Ej! Przestańcie! — wykrzyknął oburzony Seo, kiedy kolejny
kapuściany ochłap trafił go w twarz. Sem zakrywał głowę rękami.
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— To za nasze miasto, ty w mordę kopana łachudro! — pisnęła
jakaś mieszczka. Seo pokręcił głową. „Skąd w kobietach jest tyle
agresji?”
Strażnicy nie reagowali, najwyraźniej obrzucanie warzywami
było w dobrym tonie i z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk miejsca kaźni. Szli sobie spokojnie, pilnując tylko, by tłum nie
wdarł się i nie stratował więźniów, nim kat zdąży ich powiesić. Choć
właściwie rolę kata pełnił miejski rzeźnik, który został wyznaczony
do tej roli po tym, jak jakiś skrytobójca zabił kata kilka miesięcy
temu. Sprawował tę funkcję z ogromnym zaangażowaniem, starając się, by odpowiedzieć na wszystkie, nawet najbardziej bestialskie
zachcianki żądnego krwi tłumu. W ćwiartowaniu miał już w końcu
jakąś wprawę.
Na podeście, na którym stały szubienice, kat-rzeźnik trzymał dodatkowo pieniek, w który wbity był topór. Miało to podkreślać jego
nowe stanowisko. Przy szafocie stał Godot razem z Marudą. W tym
czasie więźniowie zbliżyli się do podestu, cały czas obsypywani warzywami. Na rynku zgromadziły się tłumy. Kapitan wepchnął ich
na drewniane stopnie.
— Jak miło, że postanowiliście nas tu odwiedzić — rzekł Godot.
Ani Seo, ani Sem nie odpowiedzieli. Nie rzekli też nic, kiedy kat
zakładał im pętle na szyję. Jakiś minstrel zdołał przedrzeć się przez
tłum do przodu, odchrząknął i zagrał kilka pierwszych nut:
Dziś na sznurze nie zadynda
Jakaś zwykła lafirynda,
Dzisiaj śmiercią los naznaczy
Dwóch parszywych podpalaczy!
Seo obrócił głowę w jego stronę.
— A wiesz, że całkiem zgrabne? — powiedział z uznaniem, zapominając na chwilę o sznurze zawiązanym dookoła jego szyi. Sem
przewrócił oczami i pokręcił głową z niedowierzaniem.
— Pięknie dziękować! — odrzekł doceniony minstrel. — Chcesz
usłyszeć drugą zwrotkę?

— Pewnie!
Minstrel odchrząknął raz jeszcze i przybrał natchniony wyraz
twarzy.
Żaden nie udawał chwata,
Kiedy w oczy spojrzał kata…
— Stulże wreszcie ten dziób! — warknął Sem. Minstrel zamilkł
urażony. Kat podchodził właśnie do Seo.
— Ostatnie słowo?
— Po co ci właściwie ten topór? No wiesz, przy wieszaniu. —
w Seo obudziła się niezdrowa ciekawość. Kat rzucił wzrokiem
w kierunku topora i wyszczerzył zęby.
— Yhy, trzeba przecie stanąć na wysokości zadania. Tłum czasem
lubi bisować — odparł złowieszczo, a Seo w duchu pożałował, że
w ogóle zapytał. Kat podszedł do Sema. Wśród mieszkańców narastała wrzawa. Ktoś próbował się przedrzeć przez tłum.
— Ostatnie słowo?
— Idź do diabła — powiedział Sem i splunął mu pod nogi. Ktoś
strasznie krzyczał. Kat wzruszył ramionami i poszedł w kierunku
pniaka z toporem, gdzie znajdował się mechanizm szafotu.
— Stać! Stać! — Przez tłum biegł Darwin, z przekrzywionymi
okularami na czole wyglądał jak opętany. — Uwolnić ich! Mam dokument! Pieczęcie! Tu jest napisane, że podpisali zgodę na dawców
organów! Tu jest napisane, że…
Kat zwolnił dźwignię.
— Przestań się tak drzeć! — strażnik Maruda zatrzymał Darwina i wyrwał mu pismo z rąk. Z niemałym trudem zaczął się
wczytywać, zatrzymując wzrok dłużej na „dawcach organów”. Zrobił wielkie oczy. Zwolniła się zapadnia. — O cholera! Kapitanie!
Mamy jakieś grube ryby, co ufundowali organy do katedry! Archidiakon będzie wściekły!
Zwolniła się zapadnia.
— O cholera! Kapitanie! Mamy jakieś grube ryby, co ufundowali organy do katedry! Archidiakon będzie wściekły! — Godot
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spojrzał zaskoczony na sierżanta. Wyrwał mu pismo i przeczytał.
Dwa razy.
Sem i Seo charczeli i szamotali się ze sznurem. Coraz mniej energicznie.
— Odciąć ich! Odciąć! — wykrzyknął kapitan do kata. — To
rozkaz!
Kat dwoma machnięciami topora odciął powieszonych braci.

Dzień mięsożujki

Marcin Szklarski

P

anią dyrektor Marię Meller przywitały brawa. Kilkadziesiąt
osób wlepiało wzrok w przysadzistą kobietę średniego wzrostu, ubraną na jasnoniebiesko. Stała na podium, uśmiechając
się szeroko.
— Szanowni państwo, mam zaszczyt ogłosić reformę Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. — Pokazała ogromny plakat wiszący na ścianie, przedstawiający włochatą głowę z wyszczerzonymi
zębami. — Jak wiecie, nasz rząd zawarł niedawno Porozumienie
Multimagiczne. W związku z tym, począwszy od dziś, będą z nami
pracować mięsożujki!
Rozległy się oklaski. Tymczasem na jednej ze ścian rzutnik wyświetlił hasło: „ŚWIĘTUJMY RÓŻNORODNOŚĆ”.
— Nasi koledzy na pierwszy rzut oka wydają się odstręczający,
ale to tylko pozór! Ci solidni pracownicy w głębi duszy są poczciwi i godni zaufania. Dlatego musimy dać im szansę. Mięsożujki
będą rozpatrywać wszystkie wnioski o zasiłki. Mamy nadzieję,
że ich asertywność przyniesie znaczące oszczędności, ponieważ
niektórzy ludzie mieli doprawdy zbyt dobre serce dla wnioskodawców.
Jeden ze zgromadzonych, młody mężczyzna w szarej marynarce, podniósł rękę. — Przepraszam, czy to na pewno dobry pomysł?
One są takie oślizgłe.
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— Wygląd nie może nas zmylić! Wszyscy musimy odrobić lekcję
z tolerancji. — Kobieta uśmiechnęła się. Tymczasem na ścianie pojawił się napis: „DZIEŃ MIĘSOŻUJKI”.
— A teraz chodźmy odwiedzić nowych kolegów! Przywitajmy ich
gorąco i życzliwie.
Pani dyrektor zeszła z podium, żegnana brawami. Potem opuścili salę.
***
W pomieszczeniu panował półmrok. Znajdowali się w podziemnej
hali zastawionej rzędami biurek. Siedziały za nimi włochate stworki. Każdy miał na sobie białą koszulkę z napisem „RAZEM DLA
ZUS”. Zewsząd dobiegało ciche pomlaskiwanie. Co jakiś czas rozlegało się warczenie.
Wtem jedno ze stworzeń, siedzące przy ścianie naprzeciwko
drzwi, zaczęło chichotać.
Pani dyrektor podeszła do biurka wraz z grupą ludzi.
— Dzień dobry. Jakiś dobry dowcip?
— Urwało mu nogę. — Rozmówca kłapnął kilka razy zębami.
Nagle cała sala zaczęła rechotać. Wszystkie stworki podrygiwały,
rozbryzgując dookoła ślinę. Niektóre oblizywały ogromne wargi.
Maria Meller cofnęła się niepewnie. Stanęła trochę dalej. Potem
uśmiechnęła się szeroko.
— Drodzy przyjaciele! Zaczynamy Dzień Mięsożujki! — Po tych
słowach wraz z kolegami zaczęła bić brawo. — Rozpoczynamy
nowy rozdział w stosunkach pomiędzy naszymi gatunkami! Pomimo dzielących nas różnic jednoczymy się, aby działać dla wspólnego dobra!
Stworzenia wstały zza biurek. Uśmiechały się szeroko. Niektóre
dłubały w nosie i wycierały zawartość o koszulki, na których zostawały brudne smugi. Nagle wszystkie zaczęły rytmicznie podskakiwać, plując i smarkając.
Rozległ się huk i sala wypełniła się konfetti. W powietrzu zaczęły
latać kolorowe baloniki.

— Już nikt nie będzie wytykać ślinienia się i innych objawów…
To znaczy… — Pani dyrektor spojrzała zaskoczona na mięsożujki.
Zapadła cisza. Wszystkie stworzenia patrzyły na nią szeroko
otwartymi oczami. Potem zaczęły warczeć i klekotać zębami.
— Ehm… Cieszmy się z tego, że możemy być razem! — Maria
Meller kontynuowała niezrażona. — Jesteśmy teraz przyjaciółmi!
Mięsożujki wyszły zza biurek i zaczęły się zbliżać, wysuwając
wielkie jęzory.
***
Franek i Czesiek jak zwykle nudzili się w stróżówce. Rozwalili się
na obrotowych fotelach, gapiąc się na mecz. Obok wyświetlał się
obraz z kamer.
Wtem Czesiek wstał. Powoli podszedł do jednego z monitorów.
— Coś się dzieje. — Wskazał na korytarz, w którym ktoś się słaniał. Potem upadł na ziemię i znieruchomiał.
— A niech to — Franek z żalem spojrzał na telewizor. — Ominie
nas druga połowa.
— Chodź, musimy to sprawdzić. — Czesiek otworzył drzwi stróżówki. Obaj ruszyli szybkim krokiem w stronę schodów.
Niedługo później znaleźli się na najniższej kondygnacji. Nagle
rozległy się donośne krzyki. Spojrzeli na siebie zdumieni. Ktoś jęczał wniebogłosy.
Minęli załom korytarza. Pod ścianą leżał mężczyzna. Podbiegli
do niego i obrócili na plecy. Był nieprzytomny. Na piersi miał plamę krwi. Z kikuta lewej dłoni lała się krew.
— Cholera, kto mu to zrobił? — Franek zdjął koszulę, przewiązał
ramię ponad raną i zacisnął bardzo mocny supeł.
Tymczasem Czesiek chwycił za telefon.
— Halo, pogotowie? Wyślijcie karetkę do ZUS-u. Krwotok…
Człowiekowi urwało rękę.
Zakończył rozmowę i ruszył do drzwi, zza których dobiegał donośny hałas. Ostrożnie je otworzył.
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Stoły w pomieszczeniu były poprzewracane. Mięsożujki biegały
we wszystkie strony, trzymając coś w rękach. Wszystkie miały twarze wymazane krwią. Podskakiwały wesoło, oblizując się.
Wzrok Cześka przyciągnęło najbliższe stworzenie. Popatrzyło na
niego, wyszczerzając ogromne zębiska. Potem wbiło je w oderwane
ramię, okryte materiałem koszuli, i zaczęło mlaskać.
Zatrzasnął drzwi. Zaczął ciężko oddychać.
Potem pobiegł w stronę schodów, mijając zdumionego kolegę.
***
Maria Meller siedziała pomiędzy ścianą a przewróconym na bok
stołem. Blat oddzielał ją od kilkunastu mięsożujek. Pracownicy próbowali je odgonić, waląc krzesłami w wyszczerzone mordy
z ostrymi zębami. Przeraźliwe krzyki mieszały się z warczeniem.
Jedno ze stworzeń wskoczyło na młodego mężczyznę i wgryzło
się w ramię. Kobieta obok uderzyła je ściągniętym butem. Mięsożujka odturlała się na bok, ale szybko się podniosła.
— Zabiją nas! — Mężczyzna w szarej marynarce próbował odepchnąć teczką napastników. Jeden z nich wskoczył mu na głowę,
wgryzł się we włosy i zaczął szarpać. Krew siknęła z oderwanego
skalpu i ochlapała dyrektor. Ofiara przewróciła się na podłogę. Kilka stworzeń rzuciło się na ramiona i odgryzło je. Potem wszystkie
skoczyły z powrotem za stół, trzymając w zębach zdobycz.
Pani dyrektor spojrzała przed siebie. Zaśliniona mięsożujka wbijała w nią wzrok, oblizując wielkie wargi.
Wtem pomieszczenie przeszył odgłos strzałów. Z sufitu nad nią
posypały się iskry.
Mięsożujka znieruchomiała. Potem z piskiem odskoczyła od
Meller.
Rozległa się długa seria. Wszystkie stworzenia rzuciły się do
ucieczki. Strzały huczały nieprzerwanie przez kilkadziesiąt sekund.
Potem w pomieszczeniu zaległa cisza.
Pani dyrektor wstała. Ciężko oddychała, z trudem trzymała się
na nogach. Za stołem leżało kilkadziesiąt małych ciał. Pomiędzy
strzaskanymi komputerami widać było zakrwawione zwłoki ludzi.

Mężczyźni w czarnych kamizelkach kuloodpornych wodzili bronią
po pobojowisku. Jeden z nich obrócił się w jej stronę i pomachał ręką.
***
Żołnierze podeszli do przewróconego stołu. Czworo pracowników
spojrzało na nich oszołomionym wzrokiem. Ich ubrania ociekały
czerwono-brunatną mazią.
Pani dyrektor odsunęła się od zwłok kolegi. Oparła się o ścianę.
— Na szczęście byliśmy obok. — Wąsaty mężczyzna szturchnął
bronią martwą mięsożujkę. — Przynajmniej niektórzy przeżyli.
— Zastępca dyrektora bał się tego tałatajstwa — dodał inny. —
Dobrze, że nas wezwał.
— Cholerne zwierzaki. Kto ich tu zaprosił?
Pani dyrektor spojrzała niepewnie na żołnierzy. — Chcieliśmy
dobrze — wymamrotała.
— Czemu was zaatakowały? Co im pani powiedziała? — spytał
wąsaty mężczyzna.
— Nic takiego. Trochę o przyjaźni… I chyba wspomniałam o ślinieniu się.
— Ha! I wszystko jasne. Naruszyła pani ich tabu. Kiedy słyszą
o ślinie, wpadają w szał.
Dyrektor podeszła do przewróconego stołu. Drżały jej ręce.
— Tolerancja jest ważna, ale czasem przydaje się seria z beryla —
rzucił któryś z żołnierzy.
Maria Meller kiwnęła głową. — Chyba musimy przemyśleć Porozumienie Multimagiczne — przyznała.
Rozejrzała się po pobojowisku. Pomiędzy ciałami ludzi leżały
małe, rozdyźdane zwłoki. Niektóre nadal trzymały w zębach kawały mięsa. Podleciał do niej żółty balonik, na którym widniała morda mięsożujki. Uderzyła go pięścią, odrzucając daleko.

Mamusia

Michał Szklarski

W

iecznie tam stała, w bramie kamienicy po drugiej stronie
ulicy. Jak była mała, żebrała – niby żeby wykarmić mamusię. Nie wiem, jak to było, bo nigdy nie widziałem ani
mamusi, ani tatusia. Wiem za to, że jak dorosła, to czekała na klientów i zabierała ich do siebie.
Teraz też tam była. Jak zwykle wytapetowana, aż stąd było widać
centymetr pudru i różową szminkę. I jak zwykle w krótkiej sukience, tak że widać jej było pół uda. Chociaż na pewno było jej zimno,
bo wrzesień był w tym roku bardzo chłodny. Oparłem się o parapet
i pociągnęłem z butelki. To znaczy chciałem, bo nic w niej nie było.
Skończyła się, cholera. Odstawiłem ją w kąt, obok kupy innych. Zabrzęczało szkło. Mój składzik butelek do skupu, pomyślałem smętnie. Kiedyś stało tam łóżeczko Piotrka.
Jak był tu Konrad, na wódkę wpadł, to powiedział, że się zapuściłem.
Że od kiedy Gocha sobie poszła, zrobił się tutaj niezły śmietnik. Ale
niech on pilnuje porządku w swoim domu. Tak mu powiedziałem. Odkurzacz czasem wyciągam – radziecki rzęch, model „Czajka 3”, ale coś
tam ciągnie. A że gdzieś się coś wala? Niech leży, po co mam zbierać.
Nie lubiła, jak mówiłem na nią Gocha. Wolała: Gosiu, Małgosiu,
kochanie. Ale co to ja, rozczulać się miałem? Ja jestem chłop, nie
baba. Więc mówiłem: Gocha.
Wyciągnęłem butelkę z zamrażalnika i nalałem sobie do literatki.
Gocha by się darła, że jak to, w niedzielę i do tego o tej porze. Że
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wstyd będzie iść do kościoła, że dziecko patrzy i takie tam. Ale ja
mam dzień wolny od pracy. Cały tydzień tyram, od poniedziałku
do soboty, to w niedzielę mi się wreszcie należy. W dzień wolny
robię, co chcę. No, ale Gochy już nie było. I Piotrka też.
Ze złością pociągnęłem długiego łyka. Głupie te baby. Najpierw
kochają, a potem jednak nie. Odwidzi im się. I jeszcze dziecko zabiorą. Jak Gocha. Któregoś dnia wróciłem po porannej zmianie
z roboty, jak porządny ojciec rodziny czekałem na obiad, a tu – pusta chałupa. I kartka na stole. Że nie może już ze mną wytrzymać,
że jestem pijak i daję zły przykład dziecku. I żebym jej nie szukał.
Na to ostatnie już naprawdę się wkurwiłem. Pojechałem jej szukać w pracy. I tam się dowiedziałem, że wymówiła robotę, a na
ostanie dni wzięła wolne. Musiała to długo planować. No i jak tylko
rano wyszłem do roboty, to pewnie zaraz spakowała walizki i poszła sobie. I zabrała też Piotrka.
Znalazłem ją u teściów. Nie chciała wracać, tylko wyła i się wściekała. No to chciałem zabrać Piotrka, poszarpałem się trochę z nią,
a potem jeszcze z teściem. A potem przyjechała milicja. Okazało się,
że teściowa poleciała do sąsiadów, co mieli telefon.
Zacisnąłem pięści. Ja ją tylko nazywałem Gocha, a ona zabrała
Piotrka i do sądu mnie podała. Tak wszystko przekręciła, że sędzia
nazwał mnie pijakiem, zakazał się zbliżać i kazał płacić alimenty.
Wiadomo, że nie płaciłem.
Otworzyłem okno. Stała tam dalej, zdzira. Widok ludziom psuła.
Że też MO nie mogło się zająć czymś takim, zamiast uczciwych ludzi nachodzić. Słyszałem kiedyś, jak z nimi rozmawiała. Nic się nie
bała. Co to, stać nie wolno?
Nagle pomyślałem, że skoro jestem teraz rozwiedziony, to przecież nikt mi nie zabroni. Nie interesowała mnie ani trochę, ale mężczyzna ma swoje potrzeby. A co. Dopiłem wódkę, zarzuciłem kurtkę i wyszłem.
— Mam na ciebie ochotę — zagaiłem.
Zmarszczyła brwi.
— Znam cię, mieszkasz po drugiej stronie. Żona się nie dowie?
Nie trzeba mi awantur z sąsiadami.

— Żony już nie ma. A w ogóle, nie twoja sprawa.
Spojrzała na mnie krzywo.
— Ano, nie moja. Chodźmy.
Poszłem za nią. Za bramą było błotniste podwórko, z którego
wchodziło się do klatek schodowych. Ominąłem kałuże. Na tablicy ogłoszeń plakat obiecywał, że będzie dostatnio i że partia zrobi,
żeby żyło się lepiej.
Na schodach zderzyliśmy się z jakimś dzieciakiem.
— Nowy klient, co? — zarechotał. — Będziesz mu loda robić?
A może mnie zrobisz?
— Won, smarkaczu! — ustawiłem gówniarza do pionu. — Nie
wtrącaj się.
Chłopak odsunął się i wyszczerzył zęby.
— Uważaj, do niej się nie wraca. Nie widziałem jej dwa razy z tym
samym facetem.
Wspięliśmy się na trzecie piętro. Wyciągnęła pęk kluczy.
— Mamusia w domu?
Zesztywniała na chwilę.
— Czemu pytasz?
— A nic, tak. Podobno mamusię karmisz.
Odwróciła się i wcisnęła mi palec w żebra.
— Ano karmię, bo jest leżąca. Stary nas rzucił, to nikt inny tego
nie zrobi. I tobie nic do tego.
Weszliśmy do przedpokoju. Coś strasznie śmierdziało.
— No, no — zdziwiłem się. — Nic dziwnego, że nikt nie chce tu
wracać.
— Biorę z góry. Dwie stówy. A jak nie pasuje, to się żegnamy.
Bez słowa wyciągnęłem z portfela dwa banknoty. Zawsze śmieszyły mnie okulary tego gościa na obrazku.
Ściany w sypialni były czymś poplamione, łóżko brudne, ale nie
przeszkadzało mi. Szumiało mi w głowie.
Było dobrze, tylko krótko. No, ale dawno już nie byłem z babą. Jeszcze sapałem, kiedy sięgnęła pod łóżko i nagle wbiła mi coś ostrego
w gardło. Krzyknąłem z bólu, ale zadławiłem się krwią. Dziwka jednym ruchem wyszarpnęła nóż i jeszcze raz uderzyła w okolice serca.
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— Ty suko... — wycharczałem i wreszcie złapałem ją za rękę. Zerwałem się, ale zabrakło mi siły i padłem na pysk. Nóż potoczył się
po podłodze. Dziwka odskoczyła pod drugą ścianę.
— To przez takich jak ty jestem dziwką — wysyczała. — Takich,
co myślą tylko o sobie i w dupie mają swoje żony i dzieci. Biedna
mamusia.
Zza ściany dobiegł rumor.
— Już, mamo! — zawołała. Podniosła nóż i wybiegła z pokoju.
Zerwałem prześcieradło z łóżka i przycisnęłem mocno do
szyi, ale czułem się coraz słabszy. Nie miałem siły wstać. Wtedy
w drzwiach pojawiło się to coś.
Nie rozumiałem, na co patrzę. Wyglądało jak kupa mięsa – nie
było ani rąk, ani nóg, ani głowy. Pośrodku była za to gęba. Szeroka
i zaśliniona.
Mamusia oblizała się ze smakiem.
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Artur Łukasiewicz

T

ylko dla porządku napiszmy, że było słoneczne niedzielne
popołudnie. Siedzący przy małym metalowym stoliku z wygrawerowaną na blacie czarnobiałą szachownicą mężczyźni
mieli to głęboko gdzieś.
Siwy, który był po prostu siwym staruszkiem, ale równie dobrze
mógłby być zupełnie kimś innym, nerwowo stukał palcami o blat
stolika, ustawiając ostatnie białe figury. Nagle twarz mu się rozjaśniła w szelmowskim uśmiechu.
— Zagrasz moimi.
Drugi Staruszek, który był równie siwy jak jego towarzysz, ale
wolał to ukryć hebanowym kolorem farby do włosów i z tego powodu będzie dalej nazywany Hebanem, patrzy na swojego przeciwnika zdziwionym wzrokiem.
— Zawsze grałeś białymi.
Siwy wzrusza ramionami
— Są twoje, zaczynaj…
***
Zanim obaj Staruszkowie zamienią się miejscami, my musimy
jednak poszerzyć naszą wiedzę o to, gdzie tak naprawdę się znajdujemy. Choć miejsce to jest przypadkowe i równie dobrze mogłoby znajdować się zupełnie gdzie indziej. Jednak dla spokoju

55
6 z 49

56
Artur
Łukasiewicz

sumienia autora i klarowności naszej historii wspomnijmy, że ów
stolik znajduje się na niewielkim otoczonym kilkoma drzewami
skwerku obok Kościoła. Na ulicy stoi nieduża scena, na której nic
się już właściwie nie dzieje, bo to, co miało się dziać, już się odbyło.
Niedbale zawieszony nad sceną transparent głosi dużymi literami
„Zbiórka na odnowę kościelnej dzwonnicy”. Barierki oddzielające
ulicę są właśnie zbierane na pakę niedużej ciężarówki, stojącej na
placyku przed kościołem.
Zegar na kościelnej wieży bije drugą po południu.
Jeden z mężczyzn stojących obok dwóch składanych stolików,
słysząc bicie zegara, odstawia trzymaną w dłoni pokaźnych rozmiarów puszkę, w której – możemy domniemywać – znajdują się datki
pieniężne, ściska dłoń drugiemu i wolno rusza w stronę znajdującej
się na tym samym placu niedużej budki kolektury LOTTO. Po kilku nerwowych spojrzeniach na wiszącą na drzwiach kartkę z wynikami losowania, mężczyzna kręci głową i zdecydowanie wchodzi
do środka.
***
Heban wstaje z miejsca i siada tam, gdzie przed chwilą było miejsce
Siwego.
— Jak świat światem, nigdy tak nie było, bym grał twoi…
— Nie marudź, bo się rozmyślę. — Siwy przerywa mu w pół słowa. Zdążył już wygodnie rozsiąść na miejscu Hebana.
— Kaprys?
Siwy przeciąga się, wyciągając nogi przed siebie i prostując ramiona
— A takie tam małe igraszki z losem.
— Nie rozśmieszaj mnie. Mógłbym pomyśleć, że to jakiś podstęp.
Siwy w jednej sekundzie poważnieje. Pochyla się nad szachownicą, wyraźnie patrzy w oczy Hebanowi.
— Jak długo mnie znasz, co?
— Na tyle długo, by ci nie wierzyć.
Patrzą na siebie, ale z dawnej przyjaznej atmosfery nie zostało
już nic. Przez chwilę mierzą się wzrokiem, w którym trudno się

dopatrzyć odrobiny dawnej zażyłości. Dwa obce sobie, przeciwne
światy.
Pierwszy daje za wygraną Siwy. Wraca do dawnej, wyluzowanej
pozy:
— Grasz, albo… wracamy do siebie.
Heban rozluźnia się.
— Dobra, dobra… —pochyla się nad szachownicą i na zamiar
przestawić pierwszego białego pionka.
W tej samej chwili mężczyzna, który zdążył już wyjść z kolektury
i ruszył w stronę ruchliwej ulicy, mijając skwerek, zamyślony, przypadkiem potrąca Hebana. Pionek wypada tamtemu z ręki. Mężczyzna szybkim ruchem łapie pionek lecący na ziemię.
— Przepraszam.
Stawia pionek na stole i wolno odchodzi, zostawiając Staruszków
zajętych grą.
1 . Tr ó j k a
Tak, tak. Staruszkowie są ważni dla tej opowieści i będą mieli duży
na nią wpływ, ale teraz zostawiamy ich samych sobie i zajmijmy się
bohaterem naszej historii. Może domyśliliście się, że jest nim ów
kwestujący przed kościołem mężczyzna, który właśnie przebiega
w niedozwolonym miejscu ulicę i betonowymi schodkami rusza
w stronę Parku. Jeszcze tylko parę kroków i już jest na żwirowej
alejce obok nieco zaniedbanego stawu.
Po lewej, niedaleko stawu, znajduje się nieduży pałacyk, który
przed laty był własnością rodziny Hoene, a który po wojnie mieścił
w swoich murach przedszkole. Dziś jednak stoi pusty, a nad jego
wejściem zwisa smętnie nieco już naruszony zębem czasu transparent z napisem „Do sprzedania” i numerem telefonu.
Nasz bohater…
Znacie takiego aktora Zbigniewa Zamachowskiego? To mniej
więcej ten typ. Tylko jest nieco starszy. Bliżej mu sześćdziesiątki.
Bardziej życiowy pierdoła niż amant. Dlaczego? To się jeszcze okaże w tej opowieści.
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Antoni, bo tak przyjmijmy, że ma na imię, zatrzymuje się na
chwilę. Rozgląda się po parku, głęboko wzdycha.
— Pięknie, tu. Bardzo pięknie.
Koło stawu grupka dzieci bawi się, grając w gumę. Coś pokrzykują. Ale tak jakoś niewyraźnie.
Coś jest nie tak
Antoni nie stoi już w tym parku, ale w innym. Tu grupa dzieci gra
w piłkę. Też krzyczą, ale Antoni nie do końca rozumie słowa. I chyba nie jest już słoneczne popołudnie, a nadchodzi letni wieczór.
Niespodziewanie zza jego pleców narasta szum i wizg nadjeżdżającego pociągu. Ciekawe jest jednak to, że pomimo narastającego
hałasu głosy dzieci są jakby wyraźniejsze.
— Jeden, siedem, siedemnaście…
No i teraz nagle zmieniamy perspektywę. Znajdujemy się oto
w niedużej sypialni. Jest środek nocy. W małżeńskim łożu, przykryci kołdrą po same szyje, leżą, odwróceni twarzami do siebie,
chrapiąc na dwa głosy Antoni i jego małżonka.
— Dwadzieścia osiem, czterdzieści sześć, czterdzieści osiem —
O dziwo, tu też słychać głosy dzieci.
Antoni przestaje chrapać. Zaczyna kręcić się niespokojnie.
Huk jest nie do wytrzymania, dom się trzęsie…
Antoni otwiera gwałtownie oczy, zrywa się, wyrwany z sennego koszmaru. Siada gwałtownie na łóżku. Po znajdującym się
za oknem torowisku pędzi bez zatrzymania pociąg towarowy.
Szyby okienne drżą w futrynach. Po chwili pociąg przejeżdża
i znika.
Antoni uspokaja się. Ociera pot z głowy. Leżąca obok masywna
kobieta w nocnej koszuli otwiera na wpół zaspane oczy.
— Idź spać, Antoś. Nie gorączkuj się. Jeszcze wcześnie…
Antoś wzdycha głęboko
— Dziwny sen, Hela, miałem.
Ale Hela nie słucha. Odwraca się plecami
— Śpij… Antoś… Śpij
Antoni kiwa głową, po czym kładzie się na łóżku. Ale nie zasypia.
***

Mamy kolejny piękny letni poranek. Choć my możemy odnieść
wrażenie, że miejsce, gdzie jesteśmy, mocno kontrastuje z nastrojem dnia. Znajdujemy się oto w mocno zapuszczonej łazience. Szarobure ściany, które dawno już nie miały do czynienia ze świeżą
farbą, ubikacja z pękniętą toaletową deską, wnęka, gdzie kiedyś
być może stała wanna, dawno jednak została wyrzucona na śmietnik. Teraz widać w tym miejscu zabetonowany odpływ wody. Taka
przedmiejska bieda z nędzą. Przy niedużej umywalce stoi Antoni,
w podkoszulku i majtkach bokserkach, czyści wolno i dokładnie
zęby. Hela, odsuwa go na chwilę i do umywalki wylewa dużą miskę,
brudnej, gorącej wody.
Nieduże, mocno już ruszone zębem czasu, lustro jest zaparowane. Antoni wypluwa zawartość ust i płucze wargi. Marszczy czoło.
Zastanawia się przez chwilę. Potem na zaparowanym lustrze, palcem, pisze wyraźnie wpierw liczbę 1, obok 7. Myśli przez chwilę,
potem gwałtownie maże lustro. Myje twarz i wychodzi z łazienki.
Sen wyraźnie nie daje mu spokoju.
***
— Mmmm. Jak ty kanapkę zrobisz, to niebo w gębie. Mmmm —Antoni mruczy z rozkoszą, jednym okiem patrząc w telewizyjny ekran.
— Ot, pasztet w sklepie kupiłam. — Hela wzrusza ramionami.
— Ale jak ty coś zrobisz… To mmmm
Hela śmieje się głośno, rubasznie. Delikatnie gładzi włosy swojego mężczyzny. Ale Antoś gwałtownie marszczy czoło.
— Patrz, o tej budowie mówią! No cicho, mówię.
Rzeczywiście w telewizorze widać plac budowy, wyraźnie będącej już na ukończeniu. Dziennikarz pochyla się nad niewysokim
mężczyzną w budowlanym kasku.
— Przedmieście naszego miasta znika i marnieje w oczach.
Zwłaszcza po mającej miejsce kilka lat temu powodzi, która poważnie naruszyła infrastrukturę w tej okolicy. Dlatego zawsze cenna
jest każda nowa inicjatywa budowlana. Rozmawiam z panem Pawłowskim, prezesem sieci marketów „Mydło i Powidło”.
Wyraźnie speszony Pawłowski mruży oczy.
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— To już dwudziesta czwarta placówka, którą zamierzamy otworzyć w województwie pomorskim — mówi tak, jakby miesiącami
ćwiczył wyuczoną na pamięć kwestię. — Już za dwa miesiące zapraszamy do nasze…
Dalsze słowa zagłusza głośne i przeciągłe trąbienie za oknem.
Antoni podnosi się z krzesła. Na niewielkim parkingu naprzeciw
stoi wypełniona meblami ciężarówka. Chudy jak szczapa mężczyzna w roboczym stroju i szaroburym berecie.
— Romek? — zaskoczony Antoni macha do mężczyzny ręką. —
Co jest?
***
Tak. To nie jest miła sytuacja, kiedy ktoś, kogo uważasz za przyjaciela postanawia się wyprowadzić. Antoni nie może uwierzyć w to,
czego się właśnie dowiedział.
— Daj spokój, to tylko trzy przystanki autobusowe stąd.
Niby niedaleko, ale Antoni już jakby przeczuwa, że coś ważnego
się zmieniło. Coś istotnego zniknie bezpowrotnie.
— Ale grilla już nie zrobisz.
— Ciepła woda jest, centralne i kibel w kafelkach. I nie będzie
tych cholernych pociągów.
Antoni macha ręką zrezygnowany
— Przyzwyczaiłem się.
Jakby na zawołanie obok nich słychać donośny huk stukających
o szyny wagonów. Przez moment nie słychać słów. Romek daje za
wygraną i szybko ściska Antoniego i wsiada do samochodu.
— Tu się nie da żyć, stary. Nie da żyć — krzyczy jeszcze z okna
samochodu.
Antoni czuje dłoń na swoich plecach. Patrzy na zatroskaną twarz
Heli.
— Mieszkanie kupił — wzdycha. — No i…
Hela przytula Antoniego do swej dużej piersi.
— Nic to, Antoś. Damy radę.
— Panie Antoni, przepraszam — Obok nich staje sąsiadka spod
dwójki. Zafrasowana zaciera ręce o poły fartucha. — Przepra…

Antoni wysuwa głowę z ramion żony, patrzy na zegarek.
— O kurcze, to już. Pamiętam, pamiętam już.
— Czekaj no! — Hela poprawia mu kołnierz, z kieszeni wyciąga
portfel. — Przebierz się i pasztet kup.
Antoni już w drzwiach domu, odwraca się, macha trzymanym
w dłoni portfelem żony.
— Się wie…
***
Właściwie jest tu wszystko, co powinno znajdować się w takim
miejscu, ale jednak mamy wrażenie, że zatrzymał się tu czas. Ja
przynajmniej tak mam, kiedy zaglądam do małych sklepików na
przedmieściach. Niepasująca zbyt wielka lada chłodnicza, zbyt
ciemne pomieszczenie. Jakby za dużo wyblakłych już, nieaktualnych reklam.
Antoni stoi przy ladzie, pakuje do siatki jedzenie, w tym kawałek
pasztetowej. Sprzedawczyni uśmiecha się, tak jakoś szczególnie miło.
— Siedemnaście.
Wciąż zamyślony Antoni podnosi do góry głowę.
— Słucham?
— Siedemnaście. Jak zwykle.
Znowu ta liczba. Antoni łapie się na tym, że znów myśli o dziwacznym śnie. Wzdryga się i wyciąga z portfela banknot dwudziestozłotowy.
— Reszty nie trzeba.
Sprzedawczyni kiwa głową, jakby spodziewała się właśnie takiej
odpowiedzi. Kiedy płaci, obok niego wyrasta jak spod ziemi jedenastoletni chłopak. Ubrany odświętnie w nieco już za mały komunijny garnitur. To podopieczny Antosia. Syn sąsiadki spod dwójki.
Ciągnie mężczyznę za poły letniego płaszcza.
— Antek! — Te słowa mogłyby się wydawać mocno nie na miejscu. Ale my jeszcze nie wiemy, że Pawełek, bo tak, nazywa się ów
chłopiec, jest upośledzony. Ma zespół Downa. Dlatego też Antoni
nie reaguje na nieco obcesowe słowa.
— Już, idziemy. Już, już.
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***
Jak wyglądają kościoły na przedmieściu dużego miasta? Zwykle są
stare, przesiąknięte historią zniszczeń i ponownych restauracji. Jednak kiedy zajrzymy do środka, rzadko kiedy wyglądają dostojnie.
Cechuje je niewytłumaczalny eklektyzm. Miszmasz nowoczesnego
odpustu z autentyczną historią. Ten kościół był właśnie taki. Jego
wnętrze wypełnia w tej chwili tłum wiernych. Uśmiechnięty Antoni ubrany jest w komżę, trzyma w ręku wiklinowy koszyk. Kroczy,
dostojnie klucząc, między stojącymi ludźmi i gęsto zastawionymi
ławkami. Do koszyka sypią się datki. Antoni obserwuje, jak z drugiej strony kościelnej nawy to samo co on robi Pawełek.
Zatrzymuje się na chwilę.
W głowie wciąż kolebią mu wygłoszone podczas kazania słowa
księdza proboszcza.
Ksiądz, który jakoś tak przypomina nam Staruszka, którego
przyjęliśmy nazywać Hebanem, czyni znak krzyża.
Zaraz, czy to było we śnie? Czy śnił się mu ksiądz proboszcz?
I znów gdzieś z głębi świadomości słyszał tajemnicze liczby.
— Czterdzieści sześć, czterdzieści osiem… — Antoni mruczy
bezwiednie pod nosem. Na tyle głośno, by siedzący w pierwszym
rzędzie ławek mężczyzna w sile wieku spoglądał na niego dziwnym
wzrokiem.
— Pan coś mówił do mnie? — Mężczyzna, którego od tej pory będziemy nazywać Malinowskim, pojawi się jeszcze w naszej historii.
— Nic, nic… — Antoni przyklęka, z kieszeni wyciąga pięciozłotówkę i na sam koniec dorzuca do stosu zebranych pieniędzy.
***
— Trójka! Wypłacamy?
Na placyku koło kolektury stoi grupka kilku stałych graczy, popijających piwo i żywo dyskutujących o wczorajszym meczu lokalnej drużyny. Najbardziej udziela się w tej rozmowie nieduży facecik
o wyglądzie małomiasteczkowego lowelasa z połowy lat osiemdziesiątych. To Bywalec. Gdzie on to nie był i jakich on to rzeczy nie

zrobił? Długo by opowiadać. Ale to przecież nie on jest naszym bohaterem, tylko stojący obok lottomatu Antoni. Z otwartymi ustami patrzy na właściciela kolektury, nie mogąc uwierzyć własnemu
szczęściu. Nie zwraca nawet uwagi na to, że stojący przy maszynie
mężczyzna to istna kopia Szachowego Staruszka, którego nazwaliśmy umownie Siwym. A może to on sam?
Z zamyślenia wyrywa Antoniego szarpiący go za poły płaszcza,
przestępujący z nogi na nogę, Pawełek.
— Pierwszy raz! Pierwszy raz mi się coś trafiło!
Słysząc słowa Antoniego, Bywalec przerywa dywagacje na temat
dyspozycji bramkarza przeciwnej drużyny i odwraca głowę w jego
stronę.
— To pewnie kiedyś Antoś, wygrasz milion!
— No, bo jak już raz szczęście złapie, to już trzyma. — Siwy potwierdza słowa skinieniem głowy.
— Antoś! — Chłopiec wyraźnie się niecierpliwi.
— Zaczekaj chwilę. A co ja bym z taką kupą pieniędzy zrobił?
— Gdybym ja wygrał, to bym zrobił coś pożytecznego. Ot,
dzwonnicę wyremontował. Na dzieci bym dał.
— Bzdury pan pleciesz — wtrąca się Bywalec. — Taką furę bym
se kupił. Jak Malinowski.
Na wysepce koło kościoła stoi luksusowy samochód BMW, przy
którym stoi poznany w kościele osobnik.
— No, co też pan… Ja bym tam wolał taki dworek. Ten w parku.
Ech, pięknie by było, pięknie.
Pawełek już nie szarpie poły płaszcza, chwyta rękę Antoniego
i ciągnie w stronę domu.
— Oj, bo się zdenerwuję, chłopie, daj mi spokojnie z panem porozmawiać! — Wyciąga z portfela pięć złotych, zastanawia się przez
chwilę, po czym zamiast pięciu, daje dziecku dwa złote.
— Masz! Kup se loda.
Chłopak, ucieszony, biegnie do sklepu. Bywalec kręci głową
— Co on taki?
— Sąsiadki syn. Kobieta, zapracowana, czasu na nic nie ma,
a dzieciak głupawy jest, to się boi samego puszczać przez tory.
Uczynek dobry przynajmniej robię.
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— To jak, gramy dalej? — Siwy stuka nerwowo dłonią w blat lady.
Antoni kręci głową i zabiera kupon.
— To ja przyjdę dziesiątego. Rentę dostanę, to kupon kupię.
— Malinowski coś mówił, że chce go sprzedać. — Bywalec nie
daje za wygraną.
— Żarty się pana trzymają… He! He!
— Żarty, nie żarty. Furę warto mieć.
***
Za oknem mieszkania Antoniego i Heli znów z szumem pędzi pociąg towarowy. Szyby dzwonią w futrynie i mamy wrażenie, że za
chwilę cały dom się rozpadnie. Hela, jak zwykle w niedzielne popołudnie, tłucze się w kuchni przy obiedzie.
Antoni, siedzący przy stole w pokoju, jeszcze raz przygląda się
kuponowi. Na nieco podniszczonej kartce papieru widać wyraźnie, zaznaczone kółkiem trzy cyfry „siedemnaście, czterdzieści
sześć i czterdzieści osiem”.
Trochę to niepokojące. Antoni przełyka ślinę. Zastanawia się
przez chwilę, sięga po ołówek i zapisuje kilka cyfr na leżącej na stole
kartce, po czym kreśli je zamaszyście, kręcąc głową.
— Co proboszcz w kazaniu mówił? — Krzyk Heli z kuchni, wyrywa go, z zamyślenia.
— A, takie tam. Że zło się wszędzie czai. Nic szczególnego.
Kobieta wychodzi z kuchni z parującym talerzem rosołu, który
stawia mu pod nos. Wprost na leżący na stole kupon i rozłożoną
kartkę z zapiskami.
— Gdzie Hela z tym, papiery mi pobrudzisz! — Zirytowany Antoni sięga pod talerz, wyciąga spod niego kartki papieru, dmucha
i chucha, wyciera rękawem koszuli.
— Jakie tam papiery?. Kiedy ty zmądrzejesz i przestaniesz grać
w tego totolotka. Gdybyś tak te pieniądze przeznaczył…
— O, ty się znasz! A ja właśnie wygrałem.
— Ile?
— Niewiele, ale… nie odebrałem, bo można zapeszyć.
— Phi!

— Phi! Phi! Ale jest pieniądz! A ten z totolotka powiedział, że jak
już się raz szczęście złapie, to…
— I ty mu wierzysz? Przecież on musi tak gadać, bo by klientów
nie miał.
— Oj, ty się tam znasz…
— Rosół jedz.
Antoni sięga łyżką w tłustą, pełną makaronu ciecz. Patrzy przez
chwilę przez okno mieszkania i widzi przejeżdżający uliczką samochód Malinowskiego. Uśmiecha się.
***
Gdzieś tam w międzyczasie i międzyprzestrzeni, wszędzie i nigdzie
zarazem, dwoje staruszków gra swoją partię.
— Popełniłem błąd, pozwalając grać ci białymi — mruczy niezadowolony Siwy.
— Twoja strata, mój zysk — Heban nie potrafi ukryć zadowolenia.
— Myślisz, że nie wiem, że będziesz oszukiwał? — Siwy patrzy na
niego smutnym wzrokiem.
— Ja? — Heban udaje niewiniątko.
— Już coś szykujesz. Za dobrze cię znam.
Heban kręci z niedowierzaniem głową.
— Wszędzie węszysz spisek.
— No dobrze — zobaczymy, co powiesz na to.
2. Cz w ó rk a
Obok prowizorycznej bramy i płotu otaczającego plac budowy kręci się zaaferowany Antoni. Czyta ogłoszenie widoczne na płocie.
Choć płot na niewiele pozwala, próbuje przez szpary w nim zobaczyć jak najwięcej.
— Wyżej, wyżej! — słyszy głos, który wydaje mu się znajomy.
Grupka pracowników montuje na dachu przyszłego, prawie już
gotowego sklepu szyld z jego nazwą. Dostrzega w grupie Romka
ubranego w waciak roboczy i hełm.
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Niespodziewanie grzmi i z nieba zaczyna padać deszcz. Skulony Antoni, uciekając przed spadającymi kroplami, biegnie w stronę
kolejowych torów. Tam kuli się pod niedużą wiatą.
— Może i ja robotę dostanę? — próbuje sam siebie przekonać.
Deszcz zacina coraz mocniej.
Świat robi się coraz ciemniejszy, bardziej mroczny.
Znów jesteśmy w mieszkaniu Antoniego i Heli. Jest noc. Za
oknem błyska piorun. Raz, dwa, trzy…
Z dużego, małżeńskiego łoża rozlega się równe chrapanie na dwa
głosy. Antoni znów słyszy całkiem wyraźny głos. Kogo? Jakiś niewyraźny kontur twarzy. Romek?
— Sześć, dwanaście, dwadzieścia pięć…
Antoni niespokojnie odwraca się na drugi bok i przez moment
obie twarze leżą bardzo blisko siebie.
— …dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć, czterdzieści…
… cztery! Rozlega się donośny grzmot! Dzwonią szyby. Hela
chrapie przeraźliwie. Przerażony Antoni zrywa się z łóżka. Rozgląda się wokół po pokoju. Wszystko wygląda jak po staremu. Stół,
krzywo zawieszona firanka w oknie i pociąg towarowy jadący po
szynach. Tylko deszcz szumi jednostajnie, uspokajająco. Echo
grzmotu cichnie.
Antoni przez chwilę łapie oddech. Wolno uspokaja się, podchodzi do stołu, zapala stojącą przy stole, niedużą lampkę. Jego wzrok
pada na kupon totalizatora. Po chwili namysłu sięga po długopis.
Sześć, dwanaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć. Kiedy
ma napisać piątą, opadają go wątpliwości. W końcu wybiera „trzydzieści” i „czterdzieści dziewięć”. Odkłada długopis, głośno wzdycha, zasłaniając twarz dłońmi.
— Zwariowałeś? Po nocy światło palisz? Spać idź…
— Idę, Hela, idę.
***
Antoni, trzymając za rękę Pawełka, próbuje przejść pod żelaznym szlabanem kolejowego przejścia. Pawełek jednak twardo stoi w miejscu.
— No, co jest? Chodź!

— Pociąg.
— Zdążymy…
Dzieciak zaczyna płakać. Mężczyzna, zniecierpliwiony, spogląda
na zegarek i szarpie silnie Pawełka za rękę.
— Chodź żeż, chłopaku! Nic ci nie będzie.
Niemal siłą przeciąga płaczącego ze strachu chłopca przez torowisko. W ostatniej chwili zdążają, bo tuż za nimi przejeżdża pociąg.
Lokomotywa gwiżdże, wagony z szumem przetaczają się po szynach. Skulony jeszcze ze strachu Pawełek wciąż pochlipuje. Antoni
przystaje na chwilę, klęka przed chłopcem i chusteczką wyciera mu
zapłakane policzki.
— I co, było płakać, stało się coś? No, uspokój się, na lody ci dam.
Pawełek delikatnie się uśmiecha.
— Waniliowe?
— Waniliowe, waniliowe…
Antoni wstaje i obaj ruszają pod rękę w stronę pobliskiego kościoła. Ucieszony chłopak zastanawia się przez chwilę.
— Antoś, wiesz co, te pociągi, to takie straszne nie są, nie?
— No pewnie.
Pawełek zatrzymuje się i patrzy na Antoniego
— To ja się już ich nie boję.
Antoni klepie go po ramieniu
— Zuch chłopak!
***
— Osiemnaście pięćdziesiąt.
Zdziwiony Antoni podnosi do góry smutny wzrok.
— Coś nie tak, panie Antoni?
— Zawsze było siedemnaście.
Sprzedawczyni wzrusza ramionami. Nie uśmiecha się już tak, jak
zwykle.
— Masło podrożało.
Antoni kiwa głową. Jak zwykle kładzie banknot dwudziestozłotowy. Kobieta uśmiecha się. Chowa pieniądze. Antoś nagle jednak
przypomina sobie.
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— A reszta?
Mężczyzna uświadomił sobie, że właśnie złamał odwieczny rytuał. Walczy ze sobą. Sprzedawczyni, która chyba spodziewała się takiej reakcji, udaje zdziwioną. Patrzy pytającym wzrokiem. Antoni
w końcu postanawia powiedzieć prawdę.
— Bo mi na kupon nie starczy.
Kobieta wolno kiwa głową. Sięga do kasy i zrezygnowana wypłaca Antoniemu resztę.
— A loda?
Faktycznie, zupełnie zapomniał o Pawełku. Przeszukuje kieszenie, portfel. Ale w portfelu jest tylko pięciozłotówka. Ta, którą
zwykle wrzuca do koszyka podczas mszy. Nic innego nie znajduje.
Patrzy na chłopca i bezradnie kręci głową.
— Obiecałeś!
— Jutro, Pawełku, jutro…
Chłopcu znów szklą się oczy.
***
W kolekturze obok Siwego stoi młoda, żująca gumę dziewczyna,
w obcisłej, ledwo zasłaniającej pępek różowej koszulce o marchewkowych włosach i przekłutej kolczykiem wardze. Antoni, jak większość kolekturowych bywalców, przygląda się jej w dość obcesowy
sposób, ale ona wyraźnie ma to w nosie.
— Ostatni raz zakład przyjmuję.
— A stało się coś?
— Kolekturę mi zamykają i do tego nowego supermarketu przenoszą. — Spogląda na stojącą obok niego dziewczynę — Panią Basię mi przysłali na przeszkolenie.
Kobieta przez chwilę przestaje żuć gumę i uśmiecha się w iście
hollywoodzkim stylu, który mocno kontrastuje z jej nieco szokującym wyglądem.
— Tyle lat. Się przyzwyczaiłem. A co z panem? — Podaje mu kupon z poprzedniego losowania.
— Cóż, ja na emer… Czwórka, panie Antoni, gratuluję!

Grupka kilku innych stałych graczy, znajomków Antoniego,
z zazdrością mu się przygląda. Tylko ucieszony Pawełek, z lodem,
biega dookoła po placu i ulicy.
— A, a, to ile to… będzie? — zaniepokojony, spogląda w stronę
chłopca — Pawełku, nie biegaj tak, bo pod samochód wpadniesz.
— Dwie stówy. — Sięga do kasy i wypłaca pieniądze.
— O Matko Boska! To się Hela ucieszy. — Szczęśliwy, dmucha
w trzymane w ręce pieniądze i chowa do portfela.
Tylko Bywalec jak zwykle kręci głową. Spogląda w stronę wciąż
uśmiechniętej pani Basi.
— Co tam żona, panie Antoni, uczcić to trza! Porządnie zakropić,
by szczęście nie odeszło.
— Że co? — Antoni nie za bardzo rozumie.
— No pójść z kolegami na jednego do „Żabki”, kobiety rozebrane
pooglądać.
Antoni robi się czerwony jak piwonia. Nawet pani Basia przestaje
się uśmiechać.
— No, co też pan? Ja czystość ślubowałem. Żadnych kobiet.
Nagle słychać pisk opon. Z luksusowego BMW wyskakuje wzburzony Malinowski. Chwyta chłopca za rękę i podbiega pod kolekturę.
— Pilnuj pan podopiecznego, bo jeszcze co mu się stanie. — Popycha płaczącego Pawełka w stronę Antoniego.
Antoni kiwa głową. Dzieciak uspokaja się i ufnie tuli się do jego
biodra.
— Msza się, Antek, zaczyna.
— No idź, ja cię dogonię.
— A ty? — Chłopak biegnie parę kroków
— Przyjdę.
Malinowski chce wsiąść do samochodu. Ale Antoni przytrzymuje mu drzwi.
— A drogi taki wóz, panie Malinowski?
Malinowski uśmiecha się.
— Gotówki pan za dużo ma, panie Antoni?
— Dzisiaj czwórkę trafił! — Bywalec, jak zwykle wtrąca się do
rozmowy.
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— A ja nigdy trafić nie mogę.
— Jak trafi szóstkę, to i wóz od pana kupi, panie Malinowski.
A teraz jest do wygrania siedem milionów.
— Siedem milionów!!! — Malinowski gwiżdże przeciągle —Fiu!
Fiu! Ładny grosz!
— Żarty, panie Malinowski, żarty —Antoni puszcza klamkę.
Trzaskają drzwi.
Antoni przez chwilę patrzy na odjeżdżający samochód. Rusza
w stronę kościoła. Ale Bywalec chwyta go za ramię.
— To jak. Na piwo do „Żabki” zajdziesz? Na jedno, grzecznie. Przy
niedzieli. Przecie nie grzech z kolegami posiedzieć. Pożartować.
Antoni zastanawia się przez moment. Patrzy na kościół, potem
na kolegów koło kolektury.
— Potowarzyszyć mogę…
***
I w końcu nastaje cisza. Cisza męcząca. Nieznośna. Na fotelu siedzi
sztywno obolały Antoni. Minę ma nietęgą. Wodzi oczami za krzątającą się w milczeniu żoną. Mokry okład na czole łagodzi nieco ból
głowy. Ale to chyba nie pomaga, bo czuje jeszcze inny ból. Ból nie
do wytrzymania.
— Hela…
Kobieta w milczeniu odwraca głowę znad kuchennego bałaganu.
Patrzy na niego posępnym, chmurnym wzrokiem.
— Kościelnemu podziękuj, że chłopca przyprowadził, bo sam
chciał iść. Wstyd.
Antoni chce coś powiedzieć. Otwiera usta, ale zamyka je, nie mówiąc ani słowa.
***
Antoni siedzi sztywno wpatrzony w wiszący przed nim duży plakat przedstawiający dwójkę szeroko uśmiechniętych młodych ludzi
w ciemnoniebieskich uniformach z napisem „Mydło i powidło –
każdemu według potrzeb”. Korytarz w lśniącobiałym biurze jest

pełen ludzi. Jedni stoją, inni nerwowo przechadzają się to tu, to tam.
Każdy na swój sposób przeżywa czekającą go rozmowę.
Otwierają się drzwi i ze środka wychodzi młoda uśmiechnięta
blondynka.
— Proszę jeszcze tylko załatwić książeczkę zdrowia. — Asystent,
młody mężczyzna w białej koszuli, mówi do kobiety, po czym spogląda do trzymanych w ręku dokumentów — Pan Antoni Kowalski…
Antoni, przestraszony, zrywa się z krzesła i jednocześnie wywraca leżącą na kolanach torbę, z której wysypują się masło, bułki
i kawałek pasztetowej Zawstydzony podnosi rozsypane przedmioty
z ziemi. I idzie za Asystentem.
Pokój, do którego weszli, jest równie biały, nowoczesny i bezosobowy. Zaskoczony Antoni widzi siedzącego na głównym miejscu,
ubranego w klasyczny strój sklepowego menedżera: garnitur, niebieską koszulę i krawat, Romka.
— Romek?
Ale Romek nie odwzajemnia uśmiechu.
— Proszę, niech Pan siada.
Skonfundowany Antoni, siada na brzeżku stojącego naprzeciw
krzesła. Rozgląda się niepewnie. Romek, aby ukryć zaskoczenie,
patrzy w papiery. Asystent siada przy przenośnym komputerze stojącym obok Romka.
— Jakie ma Pan kwalifikacje?
Spogląda na niego badawczo. Antoni kręci głową, nic nie rozumiejąc.
— Kwalifikacje? No co Ty, Romek?. Przecież my.
Romek jest wyraźnie speszony. Asystent patrzy dziwnym wzrokiem to na Antoniego, to na swego szefa. Chce zareagować, ale Romek zrywa się z krzesła.
— No tak. To my odezwiemy się. Dziękuję.
Podchodzi szybko do Antoniego, który wstaje gwałtownie
z krzesła, znów zrzucając z kolan torbę. Ale tym razem nic się nie
wysypuje. Podaje mu rękę, którą ten ściska niepewnie.
— Kiedy?
Romek klepie go po plecach.
— Niech pan będzie spokojny, odezwiemy się.
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Wyprowadza nic nierozumiejącego Antoniego za drzwi. Patrzy
na Asystenta.
— A takie tam. Dawne dzieje.
Asystent patrzy zbaraniałym wzrokiem.
***
Staruszkowie wpatrzeni w przestawiane na szachownicy figury,
skupieni są na grze, która, jak możemy się domyślić, wchodzi w decydująca fazę. Czas na ruch Siwego. Heban wie, że stąpa po kruchym lodzie, ale ma nadzieję, że się uda.
Siwy oblizuje spierzchnięte upływającym czasem wargi.
***
Delikatnie oświetlony w fotelu siedzi milczący Antoni. Pomimo stukotu kolejowych kół o szyny słyszy chrapanie śpiącej Heli. Na stole
obok niego leży niewypełniony kupon „Lotto”. Zaczyna płakać.
— Daj znak, Panie Boże, daj mi znak.
Cisza. Szumią kołysane przez wiatr liście drzew. Antoniemu zamykają się oczy.
s ze ść
W kościele panuje półmrok. Nieco przestraszony, skulony ogromem swej przewiny, Antoni wolno wchodzi do środka. Rozgląda
się. Zauważa jakiś cień we wnętrzu jednego z konfesjonałów. Przyklęka naprzeciw ołtarza, by po chwili wejść do jego środka.
— Obraziłem Boga.
Drzwiczki się zamykają. Zza kratki widać niewyraźny kontur
twarzy spowiednika. Ale to nie jest ksiądz proboszcz, o nie.
***
Kościół jest pusty i cichy. Antoni, rozmodlony, klęczy w ławce. Na
tyle przejęty, by nie słyszeć ciężkich kroków. Nagle ktoś chwyta go
za ramię. To proboszcz.

— Przyszedłeś wyznać swoje grzechy, synu?
Antoni zaskoczony patrzy w stronę konfesjonału. Czy w ogóle
ktoś tam był? I kto udzielił mu rozgrzeszenia, bo jeśli nie ksiądz
proboszcz, to kto? Zastanawia się przez chwilę i zbiera myśli.
— Wiem, to może dziwne księże proboszczu, ale miałem objawienie. Słyszałem jak głos w konfesjonale mówił, że tu, na ziemi,
Chrystus nie stronił od zabawy. Hazard, choć zły, może dobremu
służyć. A Pawełek powinien uczyć się samodzielności.
Proboszcz patrzy na niego zgorszonym wzrokiem.
— Szatan przez ciebie przemawia, synu. Bóg nigdy nie pozwoliłby sobie na taką wypowiedź. To złe słowa. Bóg żąda od nas poświęcenia, pokuty i wyrzeczeń.
— Szatan w kościele nie przemawia.
— Szatan jest wszędzie. —Ksiądz proboszcz podnosi głos. —Nawet tu!
Antoni wstaje z kolan, kręci głową. Podchodzi do drzwi. Odwraca się
— Dziwny to księdza Bóg, w którym nic ludzkiego nie ma. Jakby
to ludzi nie na swoje podobieństwo, a na jakąś karykaturę stworzył.
Heban wyciąga przed siebie dłoń i pewnym, silnym ruchem czyni znak krzyża.
— Szatanie, precz!— krzyczy.
Antoni wzrusza ramionami, odchodzi. Przystaje na chwilę.
— Jeszcze mnie ksiądz przeprosi.
dwadzie ś cia siedem
Trzeszczą wyrywane za pomocą koparki blaszane ściany dawnej
kolektury. Jedno mocniejsze uderzenie łyżki i wydawałoby się nienaruszalny budyneczek składa się niczym domek z kart. Całą tę
operację śledzi z uwagą kamerzysta stacji telewizyjnej. Kiedy zmierza ona ku końcowi, kamerzysta panoramuje okolicę, by po chwili zatrzymać się na stojącym, uśmiechniętym, ubranym w modny
garnitur Antonim. Obok niego stoi atrakcyjna Reporterka z mikrofonem w ręku. Kobieta daje mu znak kiwnięciem głowy.
— Wypełniłem kupon i zaniosłem do tej kolektury. To znaczy się,
tu była kolektura. Znaczy się, jest nowa.
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Zaczyna gubić się speszony. Reporterka szybko przejmuje inicjatywę.
— Wygrał pan szóstkę w lotto, czy to w jakiś sposób wpłynęło na
pańskie życie?
— Znaczy się… Nie, chyba nie.
***
Tak, to jest właśnie ten dzień. Dzień wielkiego, lokalnego blichtru.
Catering, drinki, hostessy. Tłumek ważnych ludzi, ksiądz, kamera
i podwyższenie przed sklepem, na którym stoi prezes Pawłowski
i zaaferowany Romek.
Pawłowski stuka delikatnie w mikrofon.
— A o otwarcie nowoczesnej kolektury i uroczyste przecięcie
wstęgi proszę naszego kochanego pana Antoniego, który zgodził
się być tu z nami.
Z włączonego odtwarzacza rozbrzmiewa wesoła i skoczna muzyka.
Na niedużym podwyższeniu przy parkingu, tuż obok czworoboku nowej, błyszczącej kolektury, pojawia się uśmiechnięty Antoni. Ubrany jest w żółto niebieskie reklamowe wdzianko „Lotto”
z dużym banerem w kształcie czeku z wypisaną kwotą dziewięć milionów. Podnosi go do góry w geście zwycięstwa, po czym podaje
jednej z uśmiechniętych hostess, którą jest znana nam Pani Basia.
Rozlegają się delikatne, powściągliwe brawa.
Antek jest upojony. Czy wypitym winem, czy też sytuacją, w której się znalazł. Do końca nie wiadomo. Wdzięczy się do tłumu, kołysząc się na nogach.
— Nooo, to ja, tego. Serdecznie zapraszam do nowej, nowoczesnej kolektury w sklepie. Znaczy się, tego no tutaj.
Pociąga za sznurek. Obok baloników za kotarą pojawia się transparent „witamy”. Baloniki wzlatują do góry.
Rozlega się śmiech, Antoni odwraca się i zamiera.
Nieco z boku… wystarczająco blisko, by było widać wyraźnie…
na murku okalającym parking sklepowy, w tej samej chwili niewidzialna ręka odsłoniła inny napis:
„Lotto Antek cię nie buja – kupisz kupon – wygrasz chuja”.

I wszyscy się śmieją. Goście, hostessy, nawet ksiądz proboszcz,
choć stara się ukryć ten śmiech. Tylko Pawłowski wrzeszczy na
Romka, który próbuje nieporadnie przy pomocy jakichś znalezionych naprędce szmat, zakryć kompromitujący napis.
***
Możemy domniemywać, że minął już jakiś czas. Na podjeździe znanego nam już parkowego pałacyku stoi Hela. Przed wejściem nie
ma już transparentu, a teren, który wyglądał wcześniej na zaniedbany, lśni teraz porządkiem i czystością. Hela jest ubrana w sposób,
w jaki wiejska kobieta wyobraża sobie bogatą kobietę. Wyzywająco,
krzykliwie i zupełnie bez gustu. Jest zła. Nerwowo spogląda na wysadzany diamencikami zegarek. Potem wali pięściami w drzwi
— Wyłaź wreszcie!
W tym samym momencie do drzwi wejściowych pałacyku podjeżdża BMW Malinowskiego. Pojazd zatrzymuje się, wysiada z niego kwaśno uśmiechnięty Bywalec. Podchodzi do bocznych drzwi
i otwiera je szeroko, zapraszając gestem do środka.
Z szeroko otwartego okna pałacyku wychyla się zadowolony Antoni. Ubrany jest tak samo jak podczas rozmowy z reporterką obok
kolektury. Uśmiecha się trochę zawadiacko, niepewnie.
— Widzisz, Hela, jaki samochód kupiłem? Cacko, nie?
Hela krzywi twarz w grymasie pogardy.
— Znowu piłeś!
t r zydzie ś ci tr z y
W sklepiku, tym samym co zawsze, Antoni stoi przy ladzie, pakując zakupy do dwóch dużych toreb. Jedną z nich bierze pod pachy
Bywalec. Aż ugina się pod jej ciężarem. W tej samej chwili Antoni
dostrzega wychodzącego z zaplecza, z miotłą w dłoniach, Romka.
— Romek, chodź tu! — krzyczy. — Romek!
Ale ten na jego widok pochyla głowę i wraca na zaplecze.
— Pięćset siedemnaście, pięćdziesiąt — cedzi przez zęby sprzedawczyni.
— Słucham?
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— Pięćset siedemnaście, pięćdziesiąt. Jak zwykle. — Sprzedawczyni z trudem hamuje niechęć.
— A, prawda! Reszty nie trzeba.
Wyciąga z portfela sześć banknotów stuzłotowych.
— Łaski nie trzeba! — Sprzedawczyni niedbale rzuca resztę na
blat lady. — Supermarkety się panu znudziły, panie Antoni?
Antoni rozgląda się, chce coś powiedzieć, ale macha jedynie ręką.
— I niech go pan zostawi w spokoju — słyszy jeszcze za plecami.
Zataczając się, wychodzi ze sklepu.
t rzydzie śc i pięć
— Dziewięć milionów złotych to bardzo dużo pieniędzy. Czy pan
już wie, na co je przeznaczy? — pyta reporterka.
— No, znaczy się, część na pewno przeznaczę na leczenie chorych dzieci.
***
Przez przejazd kolejowy przetacza się kolejny pociąg. BMW zatrzymuje się obok idącego drogą Pawełka. Otwierają się drzwi. Antoni
podaje chłopcu rękę.
— Chodź, podwiozę cię.
Chłopiec opuszcza głowę, chowa dłoń za plecami. Zdziwiony
Antoni patrzy na zawstydzonego dzieciaka.
— Pawełku, co się stało?
Chłopiec przez chwile milczy z opuszczoną głową. Potem mówi
przestraszony.
— A ksiądz proboszcz powiedział, by się złych ludzi wystrzegać.
Słysząc te słowa, zagryza wargi. Pawełek odwraca się i biegnie
w stronę kolejowego przejścia.
— Tylko na torach uważaj — krzyczy jeszcze za biegnącym chłopcem, ale ten nie zwraca uwagi na jego słowa.
trzydzie śc i dz iewięć
— Słyszałam, że hojnie obdarzył pan również tutejszą parafię. Dzięki
pańskiej ofiarności udało się odrestaurować zabytkową dzwonnicę.
— Wszystko, co mam, to dzięki Bogu.

***
Zakrystia w kościele wygląda okazale. Złote krzyże wiszące na ścianach, bogato zdobione ornaty, nowoczesne wyposażenie. Luksus aż
bije w oczy.
Stoją naprzeciw siebie, twarzą w twarz. W końcu ksiądz proboszcz spuszcza wzrok ku ziemi.
— Mieliśmy zarobić na dzwonnicę, ale miałem trochę długów.
No i pożyczyłem od takiego jednego. Teraz chce odsetek i grozi, że
biskupowi powie.
Antoni milczy, kręci głową, wzdycha.
— Znaczy się, to ile ksiądz wtopił?
Proboszcz uśmiecha się krzywo.
— Dwieście tysięcy.
— Ile?
— Sto siedemdziesiąt — mówi ksiądz cicho. Podnosi wzrok, na
twarzy pojawia się niepewny uśmiech — Ale przydałoby się też na
te odset… — Poprawia się. — Nowe kościelne organy.
Antoni milczy. Rozgląda się po wyposażeniu. Podchodzi do ornatów, dotyka złotych krzyży. W tej chwili otwierają się drzwi zakrystii.
W nich stoi Pawełek. Chce coś powiedzieć, ale proboszcz kręci głową.
— Zajęty teraz jestem…
Zatrzaskuje chłopcu drzwi przed nosem.
Antoni zastanawia się chwilę, w końcu mówi.
— Dam na dzwonnicę. Ale na wszystko mają być rachunki. Prawdziwe, bo sprawdzę każdy grosz. Jak będzie coś nie tak, to ja do
biskupa pójdę.
— A co ja zrobię z długiem? Co zrobię?
Antoni dotyka krzyży, ornatów.
— Sprzeda ksiądz. Za ten ksiądz weźmie pewnie z parę tysięcy.
Ewentualnie, jak coś tam zabraknie, to dorzucę.
Ksiądz proboszcz patrzy złym wzrokiem na Antoniego.
— Jesteś złym człowiekiem — cedzi przez zęby ze złością. —Wielkim grzesznikiem.
— Zastanawiam się, kto tu jest grzesznikiem? Wy, proboszczu,
z tą waszą nieskromnością, czy ja i moje pieniądze?
Ale na te słowa nie uzyskuje już odpowiedzi.
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czte rdzieśc i
Antoni jedzie samochodem z stronę kolejowych szlabanów. Kiedy
się tam zbliża, dostrzega, jak zadowolony Pawełek wchodzi na tory
kolejowe, nie bacząc na opuszczone barierki.
— Pawełku!
Lokomotywa gwiżdże jeszcze raz, ostatecznie i rozpaczliwie.
Chłopak staje jak wmurowany. Wszystko staje się nagle szare,
coraz bardziej mroczne, ciemne.
***
Wizg kół jest coraz głośniejszy i głośniejszy. Antoni, śniący koszmar
w swoim fotelu, zrywa się z krzykiem ze snu. Zaniepokojona Hela,
w koszuli nocnej, zapala światło.
— Co ci, Antoś? Krzyczałeś…
Antoś rozgląda się wokół. Wszystko wygląda tak samo, jak kiedyś. Stół, zapalona lampka, firanka, zakurzony telewizor. Za oknem
szumią drzewa. Pusty nasyp kolejowy. Po raz pierwszy nic na nim
nie jedzie. Cisza, przerywana jedynie tykaniem zegara.
— A nic, Hela, zły sen miałem. Już dobrze.
Jego wzrok pada na leżący na stole kupon. Jest niezapisany. Hela
patrzy na chwilę na wiszący na ścianie zegar. Trzecia w nocy.
— Już dziesiąty…
— Wiem.
***
— Siedemnaście pięćdziesiąt
Antoni kiwa głową. Jak zwykle kładzie banknot dwudziestozłotowy.
Kobieta uśmiecha się. Chowa pieniądze. Otwiera kasetkę i bierze drobne.
— Nie, reszty nie trzeba.
Zdziwiona Sprzedawczyni mruga oczami.
— Na kupon panu nie starczy.
Antoni z uśmiechem przesuwa pieniądze w stronę kobiety, wolno kręci głową.
— Nie szkodzi…

***
Antoni wychodzi ze sklepu, trzymając za ręce Pawełka, idzie, mijając
miejsce, gdzie kiedyś była kolektura i przechodzi obok stolika szachowego przy którym siedzą znani nam już Staruszkowie Siwy i Heban.
Heban patrzy na figury szachowe i po chwili zastanowienia przewraca króla.
— Brawo! Potrafisz jednak przegrać z honorem — Siwy kiwa głową z uznaniem.
— Oszukiwałeś — Heban cedzi przez zęby, z trudem panując nad
gniewem.
— I ty to mówisz? No, może nie byłem do końca uczciwy, ale
przecież i sytuacja nie była normalna.
Przez chwilę milczy, po czym wstaje z krzesła.
— Nie będę już z tobą grał.
Odchodzi.
Siwy traktuje jego słowa jak dobry żart, ale widząc, że Heban nie
ma zamiaru wrócić, krzyczy:
— Pokazałem mu tylko, do czego byłbyś zdolny.
Heban staje na chwilę. Odwraca się w stronę wciąż siedzącego
przy stoliku.
— Ja nie oszukiwałem —mówi dobitnie.
Siwy chce wstać, ale po chwili znów siada. Chce coś zrobić, ale
nie ma pojęcia, co.
— Wracaj! Zagramy jeszcze raz! Słyszysz?
Ale Hebana już nie ma. Siwy wstaje, uśmiecha się smutno. W oddali słychać przejeżdżający pociąg.
***
Echo szumu pociągu słychać i tu.
Antoni, ubrany w ogrodniczki z napisem „Czyścioszek”, z mopem i wiadrem z wodą i miotłą patrzy na zawieszone przed okienkiem wyniki losowania.
W kolekturze siedzi, żując gumę, Pani Basia. Sprawnie obsługuje
lottomat.
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Na elektronicznej tablicy widnieją liczby sześć, dwadzieścia
siedem, trzydzieści trzy, trzydzieści pięć, trzydzieści
dziewięć, czterdzieści.
Antoni uśmiecha się. Patrzy na trzymany w rękach czysty kupon.
Po czym wyrzuca go do kosza.
Odwraca się i widzi Romka, który za szybą marketu, w stroju
kierownika, daje jakieś polecenia jednemu z pracowników.
Antoni sięga po miotłę i zaczyna sprzątać parking.
Nagle przed pracującym Antonim zatrzymuje się BMW Malinowskiego. Właściciel auta wysiada z samochodu.
— I jak, panie Antoni, kupi pan?
Antoni uśmiecha się życzliwie
— Panie Malinowski, czy ja wyglądam na takiego, co go stać na
taki samochód?
Malinowski zastanawia się przez moment, po czym kiwa głową:
— Ale gdyby pan chciał, to ja.
— Jak szóstkę trafię. Żarty, panie Malinowski, to żarty były.
Malinowski kiwa głową.
— Żarty.
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Andrzej Zakrzewicz
Ten tylko ma prawo znać się uczonym,
kto poznał z czystej potrzeby poznawania.
Arystoteles
Roz dz i ał I. Dzie c iństwo i młodoś ć C hal c y dius z a

K

lon Chalcydiusz już od zarania swych dni wiedział, że jest
replikantem. Kiedy skończył dwa lata, a pierwsze ślady pamięciowe zaczęły gromadzić się w jego umyśle w postaci
wspomnień, kilka już razy zasłyszał o tym z rozmów swoich przybranych rodziców. Ojczym Bartłomiej nie był zadowolony z faktu,
że Ośrodek Adopcyjny dla Ludzi i Klonów przekazał im na wychowanie właśnie jego, a nie człowieka z krwi i kości. Aurelia, przybrana matka, również odnosiła się do tego faktu z rezerwą. Klony
uchodziły w skolonizowanym Wszechświecie za coś nieco gorszego
niż ludzie. Powszechnie wiadomo było, że ich samoocena jest albo
zaniżona, albo nieadekwatna i niestabilna. Poza tym Bartłomiej
zauważał, że dziecko jest zalęknione, nieśmiałe i jakby spowolnione,
a ojczym życzył sobie chłopaka na schwał. Przez pewien czas próbował go jeszcze w specyficzny sposób wychowywać, lecz gdy Chalcydiusz skończył trzy lata, Bartłomiej zrozumiał ostatecznie, że
temperament chłopca raczej nie ulegnie już zmianie. Postanowił
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udać się z dzieckiem na konsultacje do mikrochirurga DNA, ale
doktor Maurycy Neogenetyk już na pierwszej wizycie stwierdził, że
wycięcie tak dużej ilości genów mogłoby być letalne. I wtedy spotkała Chalcydiusza pierwsza wielka frustracja. Postępowanie bowiem ojczyma zaaplikowało mu pierwotną traumę. Zakodowało
jakże specyficzny rodzaj fobii. Chłopiec miał od tej chwili przez
znaczną część życia zaznawać napadów panicznego strachu na widok kogoś żującego gumę do żucia, lub – co gorsze – mlaskającego
przy tym niezmiernie. Wpadał przy tym w histeryczny trans, a prawa pięść wykonywała rytmiczne ruchy uderzania. Otóż ojczym
psychopata postanowił, że zrobi z niego twardego mężczyznę. Zabrał Chalcydiusza do wesołego miasteczka i zasiadł wraz z nim na
mknącą karuzelę. Gdy ta rozpędziła się do niebotycznej szybkości,
a siedzenie, na którym tkwili Bartłomiej i Chalcydiusz wzbiło się
w górę na wysokość dwudziestu metrów, ojczym chwycił przybranego syna za tył bluzeczki tuż za kołnierzykiem i wystawił dziecko
poza siodełko. Chłopiec zaczął kompulsywnie wymachiwać prawą
ręką zaciśniętą w pięść, tak jakby walczył z wyimaginowanym wrogiem. A kiedy przerażony pędził zawieszony na wielometrowej
wysokości, ojciec żuł gumę potwornie przy tym mlaskając. Tak zakodowała się Chalcydiuszowi przedziwna ta fobia. Potem zupełnie
zapomniał o całym wydarzeniu, ale rozbudzony uraz długo miał
w nim jeszcze drzemać.
Być może szczęściem było, że dyżurny telepata lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej odebrał swym szóstym zmysłem dobiegające z domu Chalcydiusza niepokojące jakieś sygnały. Parapsycholog
spostrzegł, że w tej zastępczej rodzinie dzieją się rzeczy niedobre.
Wysyłano więc kilkakrotnie kuratorów do ich domu, a gdy wywiad
rodzinny i telepatia wyśledziły wrogie nastawienie Bartłomieja do
przyrodniego synka, Ośrodek postanowił interweniować i odebrał
Chalcydiusza tej rodzinie. Chłopca przydzielono teraz starej, stetryczałej kobiecie imieniem Stefania. Stało się tak dlatego, że żadna rodzina zastępcza nie chciała teraz przyjąć kolejnego dziecka, zwłaszcza klonu. Przybrana babka konserwatywna była i nietolerancyjna.
Kiedy Chalcydiusz podrósł – dowiedzieć się miał, że sklonowała
go firma „Three Bioknights Corporation”, lider na rynku klonów

i cyborgów. Firmę prowadziło trzech bardzo młodych, zaprzyjaźnionych biotechnologów: Bożydar, Świętosław i Eligiusz. Dlaczego
zdecydowała się klonować tak introwertywne dziecko, skoro różnorodnego materiału genetycznego miała pod dostatkiem, a na
klony o tym typie temperamentu niewielki był popyt? Firmy spośród klonów zamawiały uzdolnionych pracowników na rozliczne
stanowiska, silnie melancholijny osobnik nie był w nich mile widziany. Twórcą Chalcydiusza był Eligiusz z Siedemnastego Księżyca Itaki, który sklonował chłopca niejako na próbę. Był bowiem
niezmiernie ciekaw, do jakich ról społecznych przystosowane będą
tego typu osoby. O tym, kto klonował, miał się dowiedzieć Chalcydiusz dopiero w młodości.
Ale wróćmy znów do dzieciństwa. Babka Stefania miała być
może dobre intencje, ale za nic w świecie nie umiała chłopaka wychowywać. Chłopiec od maleńkości, mimo wrodzonej nieśmiałości, bardzo lgnął do ludzi. Koledzy z podwórka byli dla niego całym
jego życiem. Kiedy babka tłumaczyła mu, że przez cały czas zdany
będzie na jej łaskę i niełaskę, chłopiec zażegnywał się, że nie tak
spędzić zamierza swe dni. Twierdził, że najważniejsi zawsze będą
dla niego koledzy. Babka zaś utrzymywała, że długo jeszcze będzie
jedyną jego towarzyszką życia.
— A kto przyjdzie do ciebie grać w piłkę i ping ponga? — wybełkotała kiedyś po dłuższych przekomarzaniach.
— To koledzy będą przychodzić — odparł Chalcydiusz pewnie
i spontanicznie.
— To koledzy będą przychodzić? — odburknęła Stefania. — Przecież jesteś klonem. Już lecą koledzy. Myślisz, że do ciebie będą tak
gnać, jak śpieszą się do ludzi.
„Nie martw się babciu – pomyślał Chalcydiusz. – Ja już tam dam
sobie z nimi radę”.
Na podwórku wszyscy wiedzieli, że Chalcydiusz jest klonem,
gdyż matka jednego z nich, Rafała, była pracowniczką Ośrodka
Adopcyjnego. A Rafał był lekko złośliwym i uszczypliwym gadułą
i wszystko chłopakom wypaplał.
Lecz pewnego dnia wyskoczył do kolegów. Kiedy babka Stefania
głęboko spała, pozostawiając drzwi nie zamknięte na fotokomórkę,
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Chalcydiusz wybiegł na podwórko. Nie był zbyt ruchliwy, nie nadawał się zupełnie do gry w polu. Ale jako bramkarz sprawdzał się
idealnie. I zauważył to szybko Swetoniusz, z którym już wcześniej
zdołał się zaprzyjaźnić i dostrzegli to inni, i Domicjan, i Rafał, i Eugeniusz.
— Na bramce sprawdzasz się wyśmienicie — mówili mu. — Jutro
zagramy mecza. Wyjdź na dwór tuż przed południem.
Za piętnaście dwunasta buty Swetoniusza zadudniły na schodach bloku.
— O, już wychodzą! — zakrzyknął Chalcydiusz
— Nie, to ten z góry zszedł. Poszedł do tych tam kilku.
— To ja już idę — krzyknął Chalcydiusz błyskawicznie odwracając się w kierunku wyjścia.
— Gdzie?!… Tam?!… — głos Stefanii przepełniła zgroza. — Ani
Bóg broni!
Ale Chalcydiusz był już przy drzwiach. Otworzył je i wybiegł na
podwórko.
W piłkę grało się rzeczywiście dobrze. Jako bramkarz Chalcydiusz spisywał się naprawdę znakomicie. Choć niezbyt wysoki był
i gruby, a jego konstytucja fizyczna była kwadratowa, na bramce
poczynał sobie bardzo zwinnie. Rzucał się na piłkę, skakał, wybiegał, bronił strzały i liczne dobitki. Rozpędzony Rafał wpadł na niego kilka razy, dwa razy nawet się nań przewrócił, ale nikomu nie
popsuło to humorów. Wiedział, że babka Stefania siedzi zapewne
przy oknie i obserwuje go i jego przyjaciół. Kiedy przed obiadem
wracał do domu, babka przywitała go symfonią przykrych pretensji.
— Jak ty nie masz honoru, że tam do nich idziesz!? Oni ciebie
obijają, a ty do nich leziesz!
Chalcydiusz przekonany był, że babka raczej pochwali go za
udaną grę. Stało się jednak dokładnie odwrotnie.
— Jak to, no przecież gramy w piłkę — argumentował Chalcydiusz. — Przecież gra w meczu na tym właśnie polega. Ja rzucam
się na futbolówkę, a oni starają się mi ją wybić.
Ciężkie boje staczał Chalcydiusz, by przyjaźnić się ze swymi
kumplami. Babka Stefania za każdym razem zachowywała się tak,
jakby zakładała, że każde kolejne wyjście będzie już ostatnim.

— Jak bym chciała, żeby ci tam tak powiedzieli. Tu nie przychodź,
tu ci nie wolno przychodzić! A jeszcze ci tego nie powiedzieli?
W końcu ci to kiedyś powiedzą.
Nie powiedzieli. Chalcydiusz coraz częściej spotykał się ze swymi
przyjaciółmi, spędzał z nimi kilka długich godzin dziennie. Zdolność jasnowidzenia, która tkwiła gdzieś w jego DNA, dopiero za
kilka lat, po okresie dojrzewania, miała się u niego ujawnić. Ale już
teraz zdarzało się mu spostrzegać enigmatyczne obrazy, w których
Swetoniusz i reszta przyjaciół mieli uczestniczyć. Chalcydiuszowi
wydawały się one czystą dedukcją, choć niekiedy przypominały już
jasnowidzenia.
Na bramce nikt inny nie chciał jakoś stać, a klon garnął się do
niej niezmiernie. Latem grywali w piłkę nożną, zimą zaś w hokeja.
Chalcydiusz szybko uchodzić zaczął za najlepszego na tej pozycji
na podwórku, a może nawet na osiedlu. Z czasem nie mógł rozpocząć się żaden mecz, zanim Chalcydiusz nie pojawił się między
słupkami. Niekiedy chodzili do pobliskiej szkoły, na salę gimnastyczną, gdzie grali jeszcze w piłkę ręczną i w ping ponga.
Jednak naciski babki Stefanii rozniecały w nim fale niepokoju.
Kiedyś wyszła za nim na dwór i przyprowadziła z powrotem do
domu. Kiedy tak z nim szła, złorzeczyła opowiadając o licznych
spotkanych ludziach, którzy ganili jego swawolę.
— Wypuszczą tak chłopaka i tak lata samopas. Jak oni mogą mu
na to pozwalać.
Jednak Chalcydiusz nie ustępował. Choć w domu ciągle były
awantury, jako dorosły mężczyzna nie przypominał sobie, by babce
udało się udaremnić jakiekolwiek jego wyjście.
Babka Stefania rozciągnęła nad całym jego życiem pajęczynę
choroby i śmierci. Kiedy przygarnęła dwuletniego Chalcydiusza,
sama przekroczyła już lat trzysta siedemdziesiąt z około trzystu
dziewięćdziesięciu kilku, jakie genetyczne modyfikacje telomerów
DNA jej zapewniały. Dramatycznie bardzo trzymała się swego kruchego i marnego żywota. Śmierć napawała ją ogromnym lękiem,
czy to z uwagi na niepewność Sądu Ostatecznego, jaki już niedługo
wydać miał na nią Bóg, czy z uwagi na to, że wizja śmierci jako
lodowatej nicości zbyt mocno uderzała w jej przyzwyczajenie do
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egzystencji takiej, jaką znała na co dzień. Zimne dreszcze przechodziły Stefanię w domu i kościele, kiedy myśli jej kierowały się ku
nieuchronnie zbliżającemu się kresowi. Drżała przy tym okropnie,
a kiedy dziecko samo przesiąkające na ten widok strachem przytulało się do niej oczekując jakiegoś pocieszenia, wtedy Stefania
podawała mu zimne, blade i kościste ręce. Wsuwała mu je głęboko
w jego dłonie, by chłopiec jeszcze mocniej poczuł ten jej chłód, by
przesiąknął nim do wnętrza, do splotu słonecznego, do głębin duszy. Jakby nie będąc pewna, na ile uświadomił sobie to samo zagrożenie, które czuła ona, opowiadała mu Stefania, jaki biedny będzie,
kiedy babcia mu umrze, kiedy zostanie sam na łaskę i niełaskę losu.
Spostrzegała wtedy, że bardziej ku niej lgnie i z większym lękiem
przygląda się wszystkim coraz bardziej niepewnym drżeniom jej
starego ciała, z niepokojem, a często nawet strachem wczuwając się
w zwalniającą, przygasającą dynamikę jej oddechu. Siedziała każdego wieczora na sofie, przy schizotymicznym, migotliwym świetle
kominka i najmniejszego z możliwych, anemicznie sączących się
świateł, z modlitewnikiem w ręku, beznamiętnie klepiąc pod nosem różaniec. A Chalcydiusz czasem z jawną trwogą przyglądał się
niepewnym drganiom jej zasypiającego jakby ducha. Czasami obserwował jej oddech podczas snu, który stawał się coraz to bardziej
cichy i spokojny, jakby miał zaraz stłumić się jeszcze bardziej i bardziej, by w końcu zagasnąć jak wypalona świeczka. Kiedy po wieczorze – wypełnionym smętnym, bolesnym, śmiertelnym i płaczliwym stękaniem babki Stefanii – starucha zapadała po jakimś czasie
w cichutki, bezgłośny sen pozbawiony wszelkich tchnień, trwożnym głosem wybudzał ją niekiedy Chalcydiusz. A babka zapewniała go, że jeszcze nie umarła i uczucie ulgi na nowo zagościć mogło
na jego obliczu. Satysfakcję jakąś na twarzy babki Stefanii cała ta
scena budziła.
Oddziaływania Stefanii coraz silniej się na nim odbijały. Coraz to
bardziej majaczyć zaczął w nim dziwny jakiś rodzaj lęku. Niekiedy
podchodził do młodych ludzi z nastawieniem, że uprzedzają się do
niego, że przewagę względem niego jako klonu czują. A że strach
ma wielkie oczy, przesadnie dostrzegać zaczął Chalcydiusz wszelkie złe sygnały doń wysyłane. Choć z dziećmi z podwórka dobre

miał układy, potwornie bał się, że chłopcy czują nad nim przewagę.
A to w nim samym budziło kolejną obawę, która sprawiała, że nadmiernie dostrzegał wszelkie wrogie intencje. Kiedy oni wszyscy lęk
ten zauważali, rzeczywiście odczuwali nad nim dominację. I zaczynało się błędne koło negatywnych emocji. Rafał obnażał wtedy swą
impulsywną i nieco agresywną naturę, biegał wokół Chalcydiusza
szurając prowokacyjnie butami. Inni pozwalali sobie na złośliwe
docinki, niekiedy ironiczny, wyższościowy uśmieszek gościć zaczynał na ich twarzach. Nową falę lęku budziło to w Chalcydiuszu.
Błędne koło zaczynało się zamykać.
Perspektywa śmierci babci potworny budziła strach w Chalcydiuszu. Choć w sztucznie wydłużonych telomerach DNA drzemało
jeszcze nawet dwadzieścia lat życia, lekarze twierdzili, że czynniki
zewnętrzne mogą je skrócić. Babka wielokrotnie przygotowywała
jego i siebie na rychłe spotkanie ze śmiercią. Siedziała lamentując
na skraju łóżka i głosić zaczynała, że nie dożyje już wiosny. A kiedy
wiosny dożyła, nie dożyć miała jesieni. I cały czas podkreślała, jaki
biedny będzie Chalcydiusz, kiedy babcia mu umrze, kiedy zostanie
sam. Modlił się jeszcze teraz w duchu, by Stefania rychło nie odeszła.
By zniknęła z jego świata w późniejszym okresie jego życia, kiedy
będzie już starszy i z faktem tym lepiej da sobie radę. Chociaż liczne
przechodził przy niej perypetie, kochał ją jednak niezmiernie.
Różnorodne niepokoje nachodziły Chalcydiusza, w rozmaity
przejawiały się sposób, różne przyjmowały formy symboli i wizualnych przedstawień. Nieraz bowiem zdarzały się dni, kiedy lęk
i niepokój ogarniały jego jestestwo. Gdy tak mały Chalcydiusz nie
mógł długo zasnąć i leżał wsłuchując się w swoje wnętrze, które
jako introspekcjonistę bardziej go czasem pociągało niż otoczenie, wtedy w jego duszy budził się niepokój. Emocje te nierzadko
najrozmaitsze mu podsuwały widzenia. Kiedy silny lęk się w nim
odzywał, stan ten poszukiwał zewnętrznego uzasadnienia. I wtedy
mały Chalcydiusz wypatrywał w swojej komnacie najróżniejszych
strachów, spodziewał się za zasłoną spostrzec wampira, a strzyga
jakaś miała się pochylać z tyłu nad jego łóżkiem. Po jego plecach
pełzać zaczynały zimne palce irracjonalnego strachu. Czasami sam
Szatan był adresatem jego obaw, jego rzymski, haczykowaty nos
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spostrzegał Chalcydiusz za oknem wśród burzy, w strugach deszczu, pośród błyskawic. Diabeł pochylał się potakująco do przodu,
kiedy tak Chalcydiusz ku niemu patrzył… Kiedyś miał sobie zinterpretować te fenomeny jako Jungowskie lęki symboliczne, które
stanowić miały ekspresję czekających go w przyszłości niepokojów
i konfliktów. Ale wtedy ten wychylający się za oknem zza doniczkowego kwiatu cień był samym Diabłem. Śladów jego kopyt i pazurów
na parapecie miał jeszcze Chalcydiusz poszukiwać rankiem, kiedy
chwiejnym, trwożnym krokiem podchodził ostrożnie do okna.
Armagedon był kolejnym motywem lękliwych projekcji chłopca. Już jako cztero- czy pięcioletnie dziecko miewał czasami niewykształcone jakieś wizje walących się budynków i upadających
stropów, niekiedy trzęsień ziemi, czasami też kosmicznych zderzeń
jego planety RQ367 z jakąś kometą czy innym ciałem niebieskim.
Uszy wypełniał wtedy czasami katastroficzny huk i łoskot. Kiedy
w późniejszym troszeczkę wieku babce Stefanii zdarzało się czasami czytywać mu fragmenty Apokalipsy – te niewykształcone
obrazy i doznania konkretniejszego zaczynały nabierać kształtu.
Widzenia z Objawienia Świętego Jana wypełniały luki niepokojących acz niesprecyzowanych i nie w pełni wykształconych doznań.
W miejsce dawnego występowania morza z brzegów pojawiał się
konkretny już widok wychodzącego z oceanu apokaliptycznego potwora. Zaś w miejsce ogólnych niepokojów związanych z grożącą
Siedmiu Skolonizowanym Galaktykom wojną na broń masowego
rażenia pojawiały się właśnie biblijne wizje Armagedonu. Wojsk
Dobra i Zła ścierających się ze sobą na górze Megiddo. Zwłaszcza
ten ostatni motyw jakoś szczególnie zdawał się Chalcydiusza absorbować. A kiedy silny strach opanowywał jego wnętrze, a jaźń jego
cały ogarniać próbowała Kosmos, lęk na całe rozprzestrzeniał się
Uniwersum. Wizja powszechnego zniszczenia zdawała się go konkretyzować i nadawać mu sens. Babka Stefania czytywała mu Apokalipsę niejako za karę, a kiedy jej widziadła ogarniały wyobraźnię
Chalcydiusza, sadystyczną niemalże radość na obliczu staruchy budził niekiedy widok chłopięcego strachu.
Broń masowego rażenia nie osiągnęła jeszcze wtedy takiego poziomu, jaki uzyskać miała w odległej przyszłości. Nie rozszczepiono

jeszcze Osobliwości, Materii Prapoczątku. Substancji, która wypełniała wnętrze czarnych dziur i z której utkany był Wszechświat
w pierwszych ułamkach sekund po Wielkim Wybuchu. Ale rozszczepiano inne cząstki elementarne, rozbito bozony, mezony i neutrina. Cząstkę Higgsa podobnie potraktowano. Osobliwość zmiatać będzie z powierzchni ziemi całe planety, wybijać z orbit całe
układy. Współczesna broń zniszczyć mogła już określoną, czasami
dość rozległą powierzchnię planety czy księżyca. Jednak i to była
straszliwa perspektywa. W skolonizowanym Wszechświecie panował względny pokój, jeśli nie liczyć lokalnych konfliktów z użyciem
broni konwencjonalnej. Jednak społeczeństwa całej czasoprzestrzeni żyły w ciągłym strachu. Nikt nie odważał się rozpocząć globalnego konfliktu, groził on bowiem zagładą ludzkości. Kiedyś w jasnowidzeniach ujrzeć miał Chalcydiusz rozszczepioną Osobliwość.
Kiedy Chalcydiusz poszedł do szkoły, początkowo niewiele się
w jego życiu zmieniło. Był jedynym klonem w podstawówce, szybko więc cała placówka dowiedziała się, że jest replikantem. Kiedy
on i dzieci byli jeszcze mali, zdawało się to wszystko nie budzić
w nich niepokoju. Przez pierwsze trzy czy cztery lata szkoły czuł
się Chalcydiusz powszechnie w niej akceptowany. W klasie również zrobiono z niego dyżurnego bramkarza, kompetencję tę uznali
chłopcy i dziewczynki. Klon generalnie w pierwszych latach szkoły
uczył się dobrze, choć szybko zauważono, że nie ma smykałki do
matematyki. Jak jednak przyszło co do czego, nauczyciele zaliczali
mu przedmiot ten na ocenę dobrą. Humanista i filozof już w nim
drzemał, choć ujawnić się miał dopiero za kilka lat. Chalcydiusz już
wtedy miewał ulotne przeświadczenia, że umysł jego wygeneruje
kiedyś jakąś monumentalną ideę. Ale teraz życie dzieci koncentrowało się głównie na muzyce i sporcie, a Chalcydiusz też postanowił
temu się właśnie oddawać. Kolekcjonował wszystkie płyty lansowane przez lokalne media, interesował się tym, co zajmowało ogół.
Zgromadził płyt tych setki, kolekcjonował w swym komputerze
teksty niejednej piosenki. W tym okresie wydawał się im wszystkim
zasadniczo taki sam, jak i oni. Kiedy Chalcydiusz zakładał w klasie
zespoły muzyczne, bo taka była moda, wielu kolegów przychodziło
doń na nieudolne żempolenie. On był wokalistą, a oni wygrywać
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coś próbowali na perkusji i elektrycznych gitarach. Nie zauważał
jeszcze, żeby dzieci odczuwały jakikolwiek do niego dystans.
Zaprzyjaźnił się z Gerwazym. Od pierwszego dnia szkoły z nim
właśnie siedział w ławce. Pasowali do siebie, uzupełniając się wzajemnie: on był niskim grubaskiem, a Gerwazy chudzielcem. „Maszeruje
gruby z chudym” – mawiał czasem Gerwazy, kiedy tak obaj szli przez
szkolny korytarz albo ulicę. Przez kilka lat pozostawali przyjaciółmi.
Przyszłość przyniosła jednak inne wydarzenia. Chalcydiusz,
który wcześniej stronił jeszcze od książek, tych papierowych i tych
w audiobookach, teraz stał się prawdziwym książkowym molem.
Zainteresowały go opowieści rycerskie, czytać miał teraz ogromne ilości tych właśnie pozycji. Przeczytał najpierw czterotomowy
klasyk tej literatury, Balladę o trzech rycerzach Bonifacego Romantyka. Zagłębił się w powieść po uszy, przeniósł się w inny świat,
wyobraźnią trafił na miejsce akcji. Średniowiecze porwało go już
od tej pierwszej książki, odtąd miał czytać ich dziesiątki. Wyobraźnią przeniósł się do dawnej Europy. Okres ten w dziejach Trzeciej
Planety Układu Matczynego bez reszty go zafascynował. Wyalienował się od całej klasy, stał się wielkim snobem. Choć uczący się
w innej klasie Swetoniusz również rzeczy te czytywał, a w szkolnej
pasji towarzyszył mu jeszcze Witalis, nieco obcy i niezrozumiały
stał się dla reszty rówieśników. Na przerwach też zawsze czytywał,
w Tłusty Czwartek stroił się za rycerza. Potem Chalcydiusz, który nie dożył jeszcze dojrzewania, sam pisał coś na kształt powieści.
Zapisywał setki stron w komputerze. Przeczytał całego Bonifacego
Romantyka, pisząc naśladował tak jego, jak wielu jeszcze innych.
Wzorował się na Anastazym Mediewiście, Eustachym Rycerzu, Baltazarze od Wieków Średnich. Porwała go historia średniowiecza,
zainteresowała jego geografia. Czytywał też popularnonaukowe
książki historyczne, ale żaden inny okres przez najbliższe lata nie
zdołał oderwać go od mediewistyki. Znał dzieje zmieniających się
wtedy granic, powstających państw, wzlotów królów i ich upadków.
Rysował mapki średniowiecznego świata.
Ale stosunek dzieci w klasie zaczął się względem niego zmieniać.
— Odejdź stąd! — krzyknęła kiedyś Eleonora, kiedy odwrócił się
do niej na krześle chcąc coś pożyczyć. — Bo ty to tylko tamto!…

Z czasem klasa coraz to bardziej się od niego odwracała. Kiedy
zapytał się Witalisa, jaki jest naprawdę stosunek dzieci do niego,
otrzymał odpowiedź:
— Ty, Chalcydiusz, uznawany jesteś w klasie trochę za dziwaka. Za fanatyka książek o średniowieczu i grafomana, za jednostkę wyalienowaną, myślącą jakimiś sobie tylko pojętymi schematami. Kiedy w grupie
pada twoje imię, ludzie łapią się za głowę i spuszczają nosy na kwintę.
Ale Chalcydiusz szedł dalej w zaparte. Drzemał w nim jakiś
perfekcjonizm, cały czas chciał znaleźć dziedzinę, w której będzie
przewodził. Niczego nie nauczyły go słowa Witalisa. Nadal myślami bujał tylko w wieku X czy XIII. Nie potrafił się z tej postawy wycofać, nie widział dla siebie żadnej alternatywy. Przysiągł sobie, że
będzie humanistą, w klasie lub nawet szkole najlepszy będzie z literatury, historii i kosmografii. W przyszłości chciał zostać pisarzem.
Kiedy fala hormonów zalała jego ciało, inne zaczęły się kłopoty. Im
silniej się w dziewczynie zakochiwał, im bardziej pożądał jej i pragnął –
tym silniejsze negatywne emocje cała sytuacja w nim budziła. Podniecał się przy tym niezmiernie, a ekscytacja bywała tak silna, że bał się,
iż zdradzi się z pożądaniem. Wyrwie się mu ono spod kontroli, że popełni jakieś głupstwo. Albo też, kiedy spotkał się z dziewczyną twarzą
w twarz, to nim bardziej jej pożądał, tym silniejszą okazywał awersję.
W miejsce ciepła i pogody ducha budziła się w nim agresja, opryskliwość jakaś występowała na twarz i ujawniała się w jego gestach. Dlatego obojętność jakąś starał się okazywać względem dziewczyn i chłopców. Biseksualistą był i sadomasochistą, choć cechy te umiarkowanie
w sobie akceptował. Interesowały go głównie dziewczęta, lecz czasami
pociągali go też chłopcy. Chłopaki z jego klasy nadskakiwali dziewczynom, zabiegali o ich względy. Żartowali z nimi i flirtowali. Modnie się
dla nich ubierali, eleganckie nosili fryzury. A Chalcydiusz spięty był
przy nich niezmiernie, kompleks jego nie dawał mu spokoju.
— Dziewczyny cię nie lubią — powiedziała mu kiedyś Arleta, gdy
zapytał o ich stosunek do niego.
— Dlaczego? — odparł przestraszonym głosem.
— Nie wiem, może dlatego, że im tak nie nadskakujesz jak Ksawery i Tymoteusz, że nie zabiegasz o ich względy. Nie lubią cię obydwie Eleonory, nie lubi cię Dorota, Franciszka i Faustyna.
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Kością niezgody między nim a babką Stefanią stała się też do pewnego stopnia religia. Kiedy Chalcydiusz ujawniał swój sceptycyzm, staruszka niezmiernie się nań oburzała. Jak tylko zauważała, że purytanizm, którego ślady ujawniały się w jego dzieciństwie, przygasa w nim
wskutek kontaktów z młodzieżą, rozpoczynała despotyczne tyrady
wycelowane w nowe poglądy wychowanka. Jako jedyny światopogląd
i punkt odniesienia znała tylko katolicki obraz świata. Atakowała więc
babka Stefania każdy, nawet bardzo enigmatyczny, przejaw tych nowych Chalcydiusza zapatrywań, herezji jakiejś w każdym ich najbardziej nawet symbolicznym akcie się dopatrując. Ale sprzeciw jej budziło
także to, co dynamiczne i młodzieżowe, sport, muzyka i tym podobne.
Inność Chalcydiusza zaczynała ujawniać się już chociażby w tym, że
starał się na sprawy religii patrzyć nieco odmiennie.. Teraz wydawało
mu się, że nie neguje jeszcze boskiego stworzenia, kiedy próbuje z kolegami o ateistycznych rozmawiać filmach. Jednak dla niej jednoznacznie
był to już grzech i herezja, żadnych nie chciała słyszeć wymówek, Chalcydiusz wyraźnie na złą drogę jej zdaniem wstępował. „Ty mi się w kalwina, ty mi się w katara, ty mi się w albigensa jakiegoś przeobrażasz!!!” –
krzyczała nań czasem znerwicowana starucha, szarpiąc na nim ubranie,
zgrzebnie i bezpretensjonalnie zaczesując jego tłuste i lepkie, nie za często myte włosy na grzeczną, pachołczą fryzurę.
— A kto stworzył Wszechświat? — zapytywał Chalcydiusz. — A jaka
relacja jest między kreacjonizmem a światopoglądem uczonych?
— Gdyby się ktoś w to wszystko zagłębił, to by w tym zginął, to
by w tym utonął, zwariował od tego, postradał wszystkie zmysły —
złorzeczyła czasami starucha.
Irytowała Chalcydiusza małostkowość babki Stefanii. Całe jej życie koncentrowało się tylko na modlitwach, przygotowywaniu posiłków i sprzątaniu domostwa. Kiedy ten czasami zagrzebywał się
po uszy w pisywanych powiastkach, babcia nierzadko wyrywała go
z głębokiego zanurzenia. Lekceważące były jej gesty i zachowanie,
odpychała niedbale leżące przy komputerze mapki i notatki, uwagę
skupiała na przeżuwanym posiłku. Irytowało to Chalcydiusza, który już wtedy podkreślał, że jest początkującym pisarzem.
— Poeta, a głowa nie ta — konkludowała Stefania. — Ty i pisarz
to dwie sprzeczności.

Duży budziło to ból.
Swetoniusz był jego przyjacielem na dobre i na złe. Wbrew dramatycznym wróżbom babki Stefanii był przy nim niemal cały czas.
Niejednokrotnie przychodził do niego, a gdy Chalcydiusz wygrał domową awanturę, szedł na górę do Swetoniusza. Chalcydiusz i babka
Stefania mieszkali na parterze, a Swetoniusz na pierwszym piętrze tej
samej klatki blokowiska. Swetoniusz to był chłopak do tańca i różańca. Całymi dniami grywał w piłkę nożną i ręczną, nie stronił od tenisa stołowego. W połowie podstawówki trenować zaczął siatkówkę.
Chalcydiusz też udał się do kilku klubów, planując jako bramkarz trenować futbol, ale żadna drużyna nie chciała przyjąć grubaska. Lecz
w Swetoniuszu najatrakcyjniejsze było, że potrafił on godzić rozrywkę z nauką, czytaniem i wszechstronnymi uzdolnieniami. Humanistą
też był zdolnym. Ale jego przewagę nad Chalcydiuszem budował też
fakt, że równie uzdolniony był matematycznie.
Chłopcy często umawiali się na wspólne czytanie książek. Spotykali się u jednego lub drugiego i razem śledzili dzieje dwóch
osobnych powieści. Swetoniusz też czytywał historie rycerskie, ale
przyswajał je znacznie szybciej. By nadrobić przewagę Swetoniusza w ilości przeczytanych lektur, Chalcydiusz odsłuchiwał czasami
audiobooki, ale nie dawało mu to pełnej satysfakcji. Nie chciał rezygnować z samej przyjemności czytania. Klon od dawna już zastanawiał się, w jaki sposób Swetoniusz bardzo spontanicznie godził
sport i dyskoteki z książkami. On osobiście z trudem i pewnym
stresem godził piłkę czy tenis z czytaniem. Kiedy głęboko zatapiał
się w lekturach, energia jakoś z niego uchodziła i nie zawsze miał
siły na sport czy zabawę. Gdy z kolei oddawał się temu drugiemu,
na kilka tygodni zapominał o średniowieczu.
— Jak ty to robisz Swetoniusz, że tak łatwo godzisz refleksję
z działaniem?
— Po prostu raz przychodzi refleksja, innym razem aktywność.
Fobia gumy do żucia bardzo mu niekiedy doskwierała. Kiedy
w pierwszej czy drugiej klasie kilkakrotnie zareagował na nią histerycznym napadem, zorientowano się, że nie wolno przy nim żuć. Na
szkolnym korytarzu dzieci też czasami przeżuwały, tak więc parę razy
napad zdarzył się na forum całej podstawówki. Pedagog szkolny pytał
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się nawet, jaka może być tego przyczyna, ale mały klon za nic w świecie nie potrafił na to odpowiedzieć. Poproszono Wiktora, dyżurnego
telepatę szkolnego, ale nic to nie pomogło. Wiktor słyszał myśli Chalcydiusza, ale kiedy pytał o przyczyny fobii, myśli te gdzieś uciekały
przed jego telepatią. Fobia objawiała się nierzadko na ulicy, na meczu,
koncercie i podwórku. Ataku doznawał nawet, gdy w kinie lub na innym ekranie widział piłkarza, który żuł gumę na ławce rezerwowych.
Komplikowało to jego wyjścia na filmy, na podwórko czy na dyskotekę. Paraliżowało nawet niekiedy wakacyjne wyjazdy. Zdarzyło się też
parę razy, że zrezygnować musiał ze szkolnej wycieczki.
Stosunek klasy względem niego nie zmieniał się ani trochę. Coraz bardziej oddalał się od nich, coraz silniej bywał odrzucony.
Dzieciaki rzeczywiście nie akceptowały jego snobizmu. Sprawę tę
pogłębiał fakt, że był klonem, choć było to raczej tajemnicą poliszynela. Augustyn, który w klasie pojawił się po kilku latach, po prostu wstydził się go jako klonu. On jeden nie chciał z nim siedzieć
w ławce, nie wracał z nim po szkole do domu.
— A to obciach będzie z nim iść — krzyczał kiedyś przed szkolną
wycieczką.
Większość dziewczyn odsunęła się od niego, tylko Arleta i Ksenia
czasem mu jeszcze towarzyszyły. W piłkę wciąż grywał z chłopakami z klasy, ale poza tym niewiele ich obchodził. Osiłek Filip często
obijał go na dworze i korytarzu. Choć brutalny lekko bywał od zawsze, teraz agresja ta się nasiliła. Z czasem Chalcydiusz też zaczął
się od nich odsuwać. W przedostatnim roku podstawówki w klasie pojawiło się dwóch powtarzających rok łobuzów. Tylko Witalis
trwał przy nim jako towarzysz. Dużo później autorytety zaczęły mu
tłumaczyć, że nie znajdując w klasie przyjaciół poszukał ich w szkolnym marginesie. Latał z nimi na wagary, przemierzał kosmometrem
całą RQ367. Przesiadywał w lasku przy szkole paląc papierosy. Bardzo ambiwalentny był stosunek do Chalcydiusza tych dwóch chuliganów. Z początku zdawali się go lubić. Gniewomir prowadził
z nim długie rozmowy. Opowiadał o seksie, swoich kumplach, ojcu
alkoholiku i matce, która nie dawała sobie już rady w ich rodzinie.
„Jeśli ojciec jeszcze raz uderzy matkę, to sam mu chyba wtłukę”. Gromosław był za to typem wesołkowatego fircyka. On już trzeci raz

powtarzał rok, nie wiedział, czy skończy podstawówkę, nie przywiązywał wagi do stopni i wszystkiego, co się z nimi wiązało. Błaznem
był całej klasy. Śmieszny rzeczywiście bywał, opowiadał głupkowate
kawały niskich lotów. Chalcydiusz śmiał się z niego do rozpuku. Na
lekcjach śmiechem przeszkadzał nauczycielom, w kosmometrze na
wagarach zwracał nim na siebie uwagę pasażerów. W obecności ich
obu parę razy zdarzyły się napady jego fobii, to w nich też wzbudzało ostracyzm, choć wciąż przy nim trwali.
W nauce opuścił się całkowicie. Z literatury i z historii miał ledwo
oceny dobre. Z matematyki zdał tylko dzięki temu, że jako replikanta nie wypadało nauczycielce go nie przepuścić. Na fizyce uczył się
tylko wzorów i teorii, do zadań nie próbował się w ogóle zabierać.
Potworne spuścili mu w końcu lanie liderzy szkolnej ferajny. Nie
znał ich dobrze, szybko jednak zauważył, że w grupie tej uchodzą za
prowodyrów. Nie mówili do niego ani słowa, ale wyczuł, że dystansują się względem niego jako klonu. Palili z nim papierosy ukradkowo się na niego bocząc. A razu pewnego, gdy już wypalili, gasili
niedopałki na jego plecach, które odsłaniała za krótka koszulka.
A gdy spotkali go na spacerze w bocznej uliczce, zaatakowali. Rzucali małe kamienie w jego kolana i piszczele. Kiedy upadł na brzuch,
przewodzący grupie Mścisław rzucił wielkim głazem w jego tyłek.
Dobrze, że nie trafił w kręgosłup.
Nawet Gerwazy się od niego odsunął. Irytowały go wynurzenia
Chalcydiusza – parę razy nawet spowodowały, że fizycznie go zaatakował. Gerwazy do pewnego stopnia stał się klasowym Casanovą. Bardzo duże miał powodzenie u dziewczyn.
— Dlaczego mnie opuściłeś — spytał kiedyś Chalcydiusz. —
Przecież kiedyś byliśmy przyjaciółmi?
— Bo ja dorosłem, a ty nie.
Pewnego dnia Chalcydiusz spotkał Augustyna przed szkołą.
Chalcydiusz skręcił sobie tego dnia nogę i trochę kulał.
— Ty to już całkowicie jesteś porąbany — skwitował Augustyn i,
szarpiąc go za rękaw bluzy, dodał kilkakrotnie. — Nie siej obciachu,
bo ci przygrzmocę!
Następnego dnia Chalcydiusz napomknął o całym zajściu Gniewomirowi. Tak bardzo się użalał, że Gniewomir zapowiedział:
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— Jeszcze raz się wobec ciebie tak zachowa, to mu wtłukę.
Ale Augustyn nie zmienił swojego postępowania.
W wakacje Gniewomir spotkał Augustyna na ulicy. Rzucił się na
niego impulsywnie i kopnął z całej siły w piszczel. Kość trzasnęła
pod skórą. Augustyn był potem trzy miesiące w gipsie, a przez dwa
lata kulał i musiał silnie się rehabilitować. Oczywiście rodzice Augustyna wylądowali na posterunku policji. Ta ukarała Gniewomira
dość wysoką grzywną.
W ostatniej klasie szkoły powszechnej otrząsnął się z kontaktów
ze szkolną bandą. Augustyn, Gniewomir i Gromosław nie zostali
przepuszczeni do ostatniej klasy. Zniknąć musieli ze szkoły udając
się do takiej, jaka była dostosowana do ich opłakanych możliwości.
Mścisław i jego kompani też odeszli z podstawówki. Chalcydiusz
chciał koniecznie zdawać do szkoły średniej. Na wagary przestał
chodzić. Założył sobie, że teraz to już naprawdę będzie się uczył.
Musiał zdać do liceum egzaminy z literatury i matematyki. Perspektywa tego drugiego sprawdzianu przez całą podstawówkę wisiała nad nim niczym miecz Damoklesa. Teraz te wszystkie obawy
nabrały bardziej realnego kształtu. Swetoniusz pomagał mu trochę
w matematyce. Wsparł go też Melachiasz. Był geniuszem matematycznym, kiedy tylko spojrzał na zadanie, wiedział wszystko w okamgnieniu. Pod koniec pierwszego semestru wygrał Olimpiadę
Matematyczną i Fizyczną na poziomie planetarnym. Chalcydiusz
natomiast wystartował w literackiej. W szkole zajął pierwsze miejsce i doszedł do poziomu miejskiego.
Fascynacja średniowieczem w końcu wygasła na początku tego
roku szkolnego. Chalcydiusz, Witalis i Swetoniusz coraz mniej czytywali tych książek. Zastąpiły je powieści opowiadające o III Wojnie Wszechgalaktycznej. Wybuchła w wieku XXXII, toteż jej czasy
wydawały się przedmurzem dla wieku XXXV, w którym żył Chalcydiusz. Wtedy Wszechświat nie różnił się tak już bardzo od współczesności. Ówczesne wynalazki były zasadniczo takie same, jak
istniejące obecnie. Maszyny kroczące, statki osiągające prędkość
światła, filmy odbierane wszystkimi pięcioma zmysłami, roboty,
cyborgi. I klony. Tylko cząstek elementarnych jeszcze nie rozszczepiano. Umysł Chalcydiusza ukierunkował się teraz bardziej na

współczesność i teraźniejszość. Za jakiś czas wybiegać miał jednak
tak w zamierzchłą przeszłość, jak i futurystyczną przyszłość.
Ale konflikty z klasą nie wygasły całkowicie. Teraz, kiedy wszyscy razem skoncentrowali się na egzaminach, cel ten bardziej ich
zjednoczył. Chalcydiusz nadal jednak odbierał od klasy negatywne
sygnały. Razu pewnego większość chłopaków zaatakowała go znowu niewybrednymi wyzwiskami. A Aleksander straszyć zaczął, że
nauczyciele chcą podobno, by odszedł z tej klasy. W obronie jego
stanął Klemens.
— Mi to jest go żal, słuchajcie — powiedział. — Mi to jest go
żal. — A później dodał. — Bo ty Chalcydiusz jesteś zarozumiały
z powodu tego, że dobry jesteś z literatury, historii, interesujesz się
średniowieczem i innymi podobnymi rzeczami.
A Eleonora, pierwsza z wyżej wspomnianych, kiedy większa grupa dziewczyn plotkowała gdzieś w koncie, rzekła do Anicety:
— Ty lubisz Chalcydiusza? Przecież to, to jest w ogóle… — nie
dokończyła zdania.
Aniceta była w klasie nowa, przyszła rok wcześniej ze szkoły
sportowej. Może dlatego, że nie znała jeszcze klasowych konfliktów,
których centrum był Chalcydiusz, zaprzyjaźnili się nieco.
Dobra wiadomość i wielka niespodzianka przyszła w połowie
roku. W budynku podstawówki powstać miało liceum. Pewna
część tutejszych uczniów poskładała do niego papiery. Chalcydiusz
początkowo złożył je gdzie indziej, bo oczekiwał jakiejś zmiany, ale
tuż przed egzaminem przeniósł je z powrotem.
Pupilem był tutejszego dyrektora już od pierwszej klasy. Szef
szkoły sam miał w rodzinie adoptowany klon, dlatego szczególną
uwagę zwracał na Chalcydiusza. Ponieważ nauczyciele od matematyki i fizyki raczej mu się nie skarżyli na tutejszego replikanta,
a w szkole Chalcydiusz uchodził za humanistę, dlatego kierownik
placówki miał o nim dobre zdanie. Sam też był nauczycielem fizyki.
Tuż przed egzaminami Chalcydiusz całymi wieczorami przesiadywał na douczaniu u Melachiasza. Zdał jakoś egzamin z matematyki
na dostateczną, z literatury dostał bardzo dobry.
***
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Gdy Chalcydiusz poszedł do szkoły średniej i trafił do klasy literackiej, początkowo miał dużą nadzieję, że jego dotychczasowa sytuacja się zmieni. W innych klasach uczyli się ludzie, którzy chodzili
z nim do podstawówki, dlatego szybko wyszło na jaw w środowisku
licealistów, że jest klonem. Wzorem dla niego byli Sylwester i Protazy, których miał szczęście poznać pod koniec poprzedniego roku.
Jeden z nich kończył właśnie liceum i wybierał się na archeologię,
drugi studiował filozofię. Sylwester także był fanatykiem humanistyki.
Też był straszliwym snobem, przypadkiem cięższym jeszcze niż sam
Chalcydiusz. Również próbował pisać, interesował się starożytnością.
Chełpił się, że jak skończy studia, też zostanie literatem oraz uda się
na Trzecią Planetę Układu Matczynego na archeologiczną ekspedycję.
— Dlaczego mnie poprawiasz — mówił, czytając Chalcydiuszowi
swą niewydaną nowelę. — Ty rozmawiasz z twórcą. Dlaczego wytykasz mi błędy?
Sylwester i Protazy bardzo polubili Chalcydiusza, otoczyli go
szczerą przyjaźnią. Na fakt, że był klonem, zdawali się prawie
w ogóle nie zwracać uwagi.
Chalcydiusz pewny był, że takich właśnie ludzi mieć będzie wokół siebie w klasie literackiej. Myślał, że przyjmując podobną do
nich postawę, uchodzić będzie wśród nich za pierwszego między
równymi. Stać się miało jednak inaczej.
Bał się wysokiego poziomu matematyki. Chociaż w klasie literackiej poziom przedmiotu niższy był z założenia – jednak było to
liceum, więc obawiał się, że będzie jednak dość wysoki. Ponadto
w pierwszej klasie wszędzie był jeszcze profil ogólny. Znał ambicje swojego dyrektora, który teraz stanął na czele szkoły średniej.
Wiedział, że punktem honoru będzie dla niego uczynić z niej jedną
z najlepszych na planecie. Postanowił zdradzić się ze swą indolencją matematyczną, mając nadzieję, że jeśli nauczycielka przedmiotu
ją wstępnie zaakceptuje, zaakceptować będzie musiała każdą kolejną jego rachunkową nieudolność.
— Oj, z matematyki to ja zawsze byłem kiepski. Oj, nie będzie ze
mnie rachmistrza.
— Jeszcze nie wiadomo, Chalcydiuszu, jeszcze nie wiadomo —
ripostowała Izabela Arytmetyk.

— Nie, nie będzie, nie będzie. My przecież jesteśmy humaniści,
od kiedy to literat zostaje geometrą.
I tak się z nią przekomarzał.
Na fizyce od razu zaczęły się jeszcze większe problemy. Choć
pierwszym postawionym zadaniem były referaty – Pelagia, nauczycielka przedmiotu, natychmiast zapowiedziała, że potem już od
razu przechodzą do zadań. Chalcydiusz zgłosił się do pracy pisemnej o Tycho de Brahe i dostał ocenę bardzo dobrą. Pelagia była jeszcze wtedy bardzo zadowolona, z szerokim uśmiechem na ustach
wpisywała ocenę do komputera pracowni. Nauczycielka gwałtowną
jakąś posiadała mimikę twarzy. Była bardzo wysoka. Jej wzrok latał szybko, usta wymawiały słowa w przyśpieszonym tempie. Jakby
na niczym się nie zastanawiała, tylko trwała bezrefleksyjnie przy
swych intencjach. Chodziła sztywnym i dość szybkim krokiem, niczym żołnierz na musztrze. Czasami zapędzała się jakoś nadmiernie, jakby trochę nie panowała nad wyrywnymi stopami. Chalcydiusz nie wiedział jeszcze dlaczego, ale wyczuł w tym wszystkim
nietolerancję. Kiedy dowiedziała się, że jest klonem, zauważył, że
rzuca mu jakieś krytyczne spojrzenie.
No i przyszły pierwsze sprawdziany. Na fizyce nie napisał prawie
nic w komputerze. Udawał tylko, że coś pisze, by na jak najpóźniej
przesunąć nagany nauczycielki. Kiedy przyszedł na następną lekcję,
już na korytarzu widział, że Pelagia łypie na niego złym wzrokiem.
Najprzód potoczyła się normalna lekcja, potem Pelagia rozesłała
im oceny Kosmointernetem.
— Oddam wam teraz wasze klasówki. Niestety, wypadły nienajlepiej.
Kiedy po lekcji podszedł do niej, już z daleka przywitała go palcem wskazującym.
— Tutaj — patrzyła za palcem — niedostateczny. Tutaj za nic nie
dało się przyznać punktu.
Na matematyce wciąż robił swoje. Ciągle zdradzał się z tym, że
nic nie umie i umieć nie będzie.
— Jeszcze nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo — odpierała Izabela Arytmetyk.
— Nie — padała odpowiedź.
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Powtórzył to jeszcze kilka razy. W końcu przyznała mu rację:
— Tak, ale na pewno zdasz do drugiej klasy…
Kiedy przyszły dwa kolejne sprawdziany z fizyki, Chalcydiusz
znowuż nie napisał prawie nic. Gdy przybył na kolejną lekcję, nauczycielka już na korytarzu słała mu nieprzyjazne spojrzenia. Wpuściła dzieci do sali, a kiedy wszyscy usiedli, najpierw otworzyła
projektor na teksty i rysunki, a potem drzwi od zaplecza. Ukazał
się w nich dyrektor. Szukał kogoś wzrokiem po sali i spojrzał na
Chalcydiusza. Usiadł pod ścianą w ostatniej ławce.
Pelagia napisała na komputerze zadanie na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Wywołała jedną z dziewczyn, której dobrze poszły klasówki. Bezbłędnie wykonała zadanie.
— Tak — rzekła Pelagia, patrząc w kierunku dyrektora. — A teraz zobaczmy, jak zadanie to robi Chalcydiusz.
Napisał wzór na prędkość w ruchu jednostajnym, V równa się S
przez t.
— Źle! — zakrzyknęła. — Źle! Przecież mówiłam wam, żebyście
nie liczyli zadań na ruch jednostajnie przyspieszony wzorami na
ruch jednostajny.
Dyrektor wyszedł.
— Ty masz blade pojęcie o fizyce — wrzasnęła na niego, kiedy
zapytał ją, czy jest już zagrożony. — No to zrezygnuj. Po co przyszedłeś do liceum?
Bez słowa wyszedł z klasy ciężkim krokiem.
— Proszę, chcieliście porozmawiać ze mną o pani profesor Pelagii. Słucham, co macie mi do powiedzenia? — zapytała wychowawczyni, nauczycielka od literatury.
Chalcydiusz siedział w sztywnym bezruchu. Do góry wystrzeliły
ręce prawie całej klasy.
— My nie chcemy z nią mieć, my nie chcemy z nią mieć!!! My
chcemy mieć z panem Cezariuszem Astronomem. My nie chcemy
z nią mieć!!!
Zapanował ogólny rumor, szuranie krzesłami i ławkami, tupanie
nogami, uderzanie pięściami w blaty.
Nie wiedział, czy Pelagia dowiedziała się o klasowym rwetesie,
ale faktem pozostało, że nic sobie nie robiła z nieprzychylnego do

niej stosunku klasy. Po kolejnej klasówce już na początku lekcji pełnym groźby głosem powiedziała mu, że na kolejnej przerwie chce
z nim porozmawiać. Wtedy podeszła do komputera Chalcydiusza
i rozpoczęła tyradę:
— W pierwszym zadaniu nic nie zostało napisane, w drugim tylko wzór, zresztą z błędem. W trzecim jedynie definicja, w czwartym i piątym wzory na zupełnie inny typ ruchu.
Kiedy obejrzał pracę w komputerze, podeszła do niego bliżej
i powiedziała:
— No ja jestem za tym, żebyś ty z tej szkoły zrezygnował.
— Nieeee!!! — wrzasnął rozpaczliwie. — W żadnym wypadku!
— Idź do takiej, gdzie będziesz sobie radził!
— Nieeee!!! W żadnym wypadku — wrzeszczał Chalcydiusz. —
Nie ma nawet mowy!!!
— Do takiej, w której będziesz sobie radził!!! — krzyczała też jakoś nerwowo, przesycając głos sztucznym entuzjazmem. — Do takiej, w której będziesz sobie radził!!! — Powtórzyła to jeszcze kilkakrotnie. Wyrzuciła aktorsko w górę rozwarte dłonie, podskoczyła
śmiesznie na piętach.
— Nie, nie, nie!!!
— No!!! — powiedziała, opuściwszy ręce. — No, ty jesteś tak słaby… No, przecież ty nic nie umiesz!.
Spuścił głowę, a ona rozejrzała się dookoła, jakby poszukując
przytaknięcia otoczenia.
— Ja to się w ogóle dziwię, że ty szkołę podstawową skończyłeś.
No, przecież ty nic nie umiesz.
Potem zaczęła gęsto namawiać go, by poszedł do szkoły zawodowej.
— Będziesz zaliczał to, to i tamto. Wszystko będzie na odpowiednio
niższym poziomie, zaliczysz, pójdziesz dalej, będziesz zadowolony.
Nie słuchał jej.
— A przedmioty humanistyczne?… — powtórzył raz, dwa i trzy,
a ona w ogóle nie zwracała na to uwagi. Kiedy patrzył jej prosto
w twarz, odwracała lekceważąco wzrok. — A przedmioty humanistyczne? — pytał, wyciągając dłoń w kierunku twarzy Pelagii. Przy
siódmym czy ósmym powtórzeniu wsadził jej niemalże palce do oczu.
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— Jak to przedmioty humanistyczne?!
— No jak to! — krzyknął. — Z literatury miałem w ostatniej
klasie podstawówki bardzo dobry, z historii miałem bardzo dobry,
z kosmografii też. W olimpiadzie literackiej startowałem, pierwsze
miejsce w szkole zająłem, do poziomu miejskiego doszedłem. Tylko z matematyki i fizyki miałem dostateczny.
Nawrzeszczał na nią tak, jak jeszcze nigdy na nikogo w życiu.
Stanął na ugiętych kolanach, nabrał powietrza w płuca i zaczął
drzeć się opętańczo.
— Tak?…, tak?…, tak? — pytała z niedowierzaniem, odwracając
od Chalcydiusza twarz, a potem całą sylwetkę. — Tak…? Ale ty —
zaczęła groźnie — ale ty po tej szkole nie masz żadnych możliwości.
A w szkole będąc klonem na pewno nie będziesz pracował.
„Jak to? – pomyślał Chalcydiusz – Przecież wiadomo, że im lepszą skończę szkołę, tym większe mam możliwości…” – Ponadto
miał ochotę powiedzieć, że przecież w klasie podobnych osób jest
około dziesięciu. Ale ugryzł się w język, nie chcąc prowokować
konfliktów.
Jego zadumę odebrała jako akt zgody.
— No — zaczęła, ale urwał:
— Nie!!!
Jeszcze trochę z nim polemizowała, ale wszystko kwitował sprzeciwem.
— No, a jak nie zdasz? — wykrzyknęła w końcu.
— To powtórzę, to powtórzę!!!
— O Jezus Maria, o Matko Boska, no to zostań! No to od razu od
innych będę musiała mniej wymagać!!!
Dał sobie jednak z nią radę Chalcydiusz. Chociaż najpierw wstydu mu narobiła w całej szkole, to w końcu poszła za wskazówkami
dyrektora. Choć żadnej klasówki z zadań nie zaliczył, odpytywała
go z teorii aż kilkakrotnie. Pytała o wzory, prawa dynamiki Newtona, siłę Coriolisa. Raz wypytała o teorie powstania Wszechświata.
Kiedy liznęli relatywistki, jakoś łatwiej mu było odpowiadać. Mówił
o zakrzywieniu czasoprzestrzeni, zasadzie nieoznaczoności, cząstce,
której zmiennymi było tylko prawdopodobieństwo nagromadzenia
w danym punkcie czasoprzestrzeni odpowiedniej ilości energii.

— Kto to jest? — zapytała jeszcze Chalcydiusza. — Numer 28 na
liście, Aureliusz? Kto to jest, skąd on jest? On do naszej podstawówki chodził.
Potwierdził.
— Też się muszę zainteresować, co to za ziółko – no, przecież on
też nic nie umie.
Ale pod koniec semestru zaczęły chodzić słuchy, że Pelagia odejdzie z liceum. Zaczęto szeptać, że na jej miejsce przyjdzie dyrektor.
— Jeszcze to powinniśmy zrobić, jeszcze tamto. Z matematyki też
przerobić się powinno odpowiedni materiał. No, to wtedy to już doszlibyśmy do jakiegoś poziomu. — mówiła Pelagia pod koniec. Ale
wtedy powiodła wzrokiem po znudzonych minach klasy. Jej głos
i ręce się załamały. — Zresztą, już sama nie wiem, chyba w ogóle
zrezygnuję z pracy w liceum… Was to nie interesuje, blade w ogóle
pojęcie o tym macie, chcecie to sobie tylko tak zaliczyć. Druga klasa, w której uczę, ma profil przyrodniczy i tam jest poziom nieco
wyższy, ale już też ostatnio nie mogę się coś z nimi dogadać… Ja sobie to zupełnie inaczej wyobrażałam. Myślałam, że przyjdą tu osoby
zdolne, zainteresowane, wychodzące temu wszystkiemu naprzeciw…
Ale cała sprawa po raz kolejny bardzo się na nim odbiła. Choć
zapomniał o niej szybko, odwrócił od niej uwagę – to jednak ten
nowy uraz zaczął go teraz dobijać. Frustracja obudziła w nim gniew,
a najbardziej frustrujące było to, że Pelagia na nim się skoncentrowała, choć podobnych nieuków było w klasie około dziesięciu.
Przekonanie nauczycielki, że wszyscy w koło myślą podobnie do
niej sprawiło, że znowuż poczuł się odrzucony przez grupę. Widział
ją jeszcze kilkakrotnie na korytarzu wspólnym dla liceum i podstawówki, ale odwracał się lub szedł na inne piętro. Kiedy jednak stał
razu pewnego pod salą od fizyki, a ona wyszła, musiał patrzyć, jak
pociągając nogami odchodzi ze spuszczoną głową. Sprawiała wrażenie obrażonej na cały Wszechświat. „Dali mi tu takiego debila
i teraz ja przez to wszystko cierpię” – zdawała się myśleć. Dwa tygodnie później nikt już o niej nawet nie wspominał. Ale gdzieś w głębinach jego umysłu silny zaczął się budzić gniew. Majaczyć zaczęła
tam agresja. Ale agresja owa nie mogła się skierować na Pelagię.
Jako nauczycielka była nietykalna, zresztą nie było jej już w szkole

103
Z obydwu
stron

104
Andrzej
Zakrzewicz

średniej. Lecz wzbudzona awersja nie dała się przekreślić. Nie mogąc skoncentrować się na prawdziwym swym obiekcie – przelała się
na zewnątrz, na całą klasę.
W klasie tej nikt nie był jednak pokroju Sylwestra i Protazego.
Przyszło tutaj po prostu kilkunastu tych, którzy też kiepscy byli
z matematyki. Humanistyka wcale nie była ich pasją. Kiedy Chalcydiusz deklarował, że jest humanistą, boczyli się na niego zaskoczeni
i zaszokowani. Sprzeciw budziło w nich to założenie.
— Ty już przestań z tymi literatami — rzekł mu Romuald. — My
nie jesteśmy literaci, tylko zwykła klasa o takim profilu.
Zemsta w imaginacji skoncentrowała się przede wszystkim na
Aureliuszu. Nie pogodził się Chalcydiusz z faktem, że tyrady Pelagii
nie skierowały się również na tego chłopaka. To wydawało się niesprawiedliwe. Aureliusz był bardzo przeciętnie zdolny, naturę miał
jakby poniekąd chłopską. Chalcydiusz nie wiedział, że jego matka
jest dyrektorką jednej ze szkół. Jego prostackie usposobienie i być
może wpływ ojca zdominowały całą jego osobowość. A domieszka
krwi z wyższych nieco sfer tylko to prostactwo wzmocniła. Aureliusz był typem sołtysa, wiejskiego ważniaka, który dominuje nad
całą wsią, bo lepiej mu się trochę powodzi. Był rodzaju gaduły, który w przeciwieństwie do Chalcydiusza nie wstydzi się swych słabości, tylko się z nimi obnosi.
Chalcydiusz robił się przy nim poirytowany i urażony. Z czasem
zaczęło to budzić gniew w Aureliuszu. Obydwaj zaczęli się na siebie
boczyć Z początku siedzieli razem w ławce, ale po pewnym czasie Aureliusz uciekł do innej. Jak na ironię razem siedzieli wciąż na matematyce. Chalcydiusz wylewać mu zaczął swe żale. Aureliusz, który również uczył się teraz bardzo słabo, oburzał się na to w tym momencie.
— Dlaczego mówisz mi to wszystko, przecież ja sam ledwo ciągnę. Przestań mi truć!
Jednak Chalcydiusz znowuż nie przestawał. Coraz to bardziej
zaczynał się użalać, coraz to agresywniejszy przybierał ton. Zalewał
Aureliusza swym sprzeciwem wobec całej sytuacji. Aureliuszowi
nie podobały się zainteresowania Chalcydiusza. Kiedy w ostatniej
klasie podstawówki Chalcydiusz nasycił się już tematyką III Wojny
Wszechgalaktycznej, teraz zanurkował na pewien czas w fantazję.

Przesłaniem całej fantastyki zdawało się być założenie, że natura
człowieka nie zmieni się nigdy. Stworzy on niewyobrażalną technikę, cały skolonizuje Wszechświat. Ale jego lęki, słabości i kompleksy
pozostaną takie same. Lecz Aureliusz nie lubił fantastyki, wkurzało
go to, że Chalcydiusz się z nią dość mocno narzuca. Chalcydiusza
pociągał już trochę okultyzm, rozprawiać zaczynał o satanistach.
To również nie podobało się Aureliuszowi i reszcie. Chalcydiusz
jednak znowuż nie potrafił się wycofać z szokowania otoczenia.
Słuchać zaczął mrocznej i ciężkiej muzyki i też się z tym obnosił.
Ubrał się parę razy w czarną kurtkę, zapowiadał, że zapuści długie
włosy. Przeszedł się ze dwa razy na pobliski cmentarz, rozprawiał
o śmierci i Apokalipsie. Irytować tym zaczął nie tylko Aureliusza,
ale i resztę dzieciaków.
Z czasem konflikt przybierał na sile. Chalcydiusz wciąż pragnął
mieć wokół siebie ekstrawaganckich snobów. Zawiódł się na nowej
szkole i klasie. W towarzystwie dziewczyn znowu był rozdrażniony,
znowuż coś sprawiało, że zamiast pozytywnej energii emitował ku
nim negatywną. Stał się wobec nich niegrzeczny, niekiedy wręcz
chamski. Z fizyką u dyrektora troszkę lepiej sobie radził. Zadanie
na pracę rozpatrzył energetycznie, policzył je ze wzoru na matematyczne proporcje, z którego był troszeczkę lepszy. To napełniło
dyrektora dumą, czuł się szczęśliwy, że nie posłuchał rad Pelagii.
Jednak teraz największym problemem okazała się ponownie
matematyka. Na pierwszy semestr miał jeszcze ocenę dostateczną, ale w drugim półroczu kłopoty stawały się coraz to większe. Po
początkowych trzech dostatecznych pod rząd posypały się same
niezaliczone. Chalcydiusz był troszeczkę zmęczony po pierwszym
semestrze, musiał trochę odpocząć. I nie przygotował się do dwóch
kolejnych sprawdzianów. Kiedy obudził się z mentalnego uśpienia,
było już troszeczkę za późno, by uniknąć problemów. Izabela Arytmetyk, która pierwszy semestr zaliczyła mu niemalże po awanturze,
zaczęła przygotowywać go do tego, że nie zda. To spowodowało
u niego silny stres, który tylko pogłębił jego indolencję. Od tej pory
czy się nauczył, czy nie – i tak dostawał pałę. Klon poczuł się bezradny. Gdy tak patrzył na siebie ogarniętego tym nieudacznictwem,
ono jeszcze narastało. Aureliusz zaliczył jednak materiał z kilku
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przedmiotów, z których na pierwszy semestr miał niedostateczny.
Promocja do drugiej klasy zależeć zaczęła od ostatniego sprawdzianu. Aureliusz powtórzył jakoś cały materiał i w konsekwencji
otrzymał promocję. Swetoniusz i Melachiasz przygotowywali Chalcydiusza do klasówki kilka tygodni. Nic to jednak nie dało, znowu
wszystko pokręcił. Nie zdał z matematyki.
Kiedy Chalcydiusz powtarzał rok, nowa klasa okazała się do niego nieco bardziej dopasowana. Stefan też trochę słuchał tej mrocznej, ciężkiej muzyki i nie stronił od okultyzmu. Interesował się
historią, czytywał Biblię, która teraz zaczynała pociągać też Chalcydiusza. Ale bardziej umiarkowany był w swej postawie. Całość tworzyła społeczność nieco inną od poprzedniej. Była klasa stanowiła
zgromadzenie kontrastów: jedna połowa to młodzież bezpretensjonalna i mało zdolna, druga, złożona głównie z dziewczyn, wyemancypowana i nieprzystępna. Nowa prezentowała się dużo bardziej
jednolicie, większość dzieci było pod wieloma względami przeciętnych. Ale tutaj też powoli zaczęły się niesnaski. Nauczycielka historii opowiadała im o cynizmie dziejów, o tym, że polityki nie ocenia
się przez pryzmat jednostki. Chalcydiusz słuchał tego wszystkiego
bez zastrzeżeń. Kilka razy zdradził się ze swoją refleksyjnością. Też
już czytywał Pismo Święte i książki o historii religii. Znowu rzeczy
te zaczynały stanowić jego wizytówkę.
— Po co wam te wszystkie dyrdymały — zapytał go w końcu Zenon. — Po co wam to wszystko? Czy jej nie lubię? — zagadnął o nauczycielce historii. — No jasne, że nie. Co ona nam mówi? Że zabić
to jest słuszne, bo to jest uzasadnione interesem władcy lub ekonomicznie? — Gdy zauważył, że Chalcydiusz robi filozoficzną minę,
dodał — Dlaczego, moi drodzy, uciekacie przed spontanicznym
życiem? Przecież to jest sama radość. — I zakończył wypowiedź. —
Bo ja to nie lubię się tak zastanawiać. Ja to sobie lubię pojeździć na
rowerku, popatrzeć na ładną pogodę…
Zenon był typem wysportowanego bywalca dyskotek. Całymi
czasem dniami przesiadywał na siłowni, gdzie rzeźbił muskulaturę.
Uczył się bardzo słabo ze wszystkich przedmiotów. Podobnym był
jego kumpel Petroniusz. Petroniusz nie do końca polubił Chalcydiusza, choć mu tego raczej nie okazywał.

Tematyka okultyzmu i katastrofizmu pochłaniała Chalcydiusza
coraz bardziej. Choć robił to raczej żartem, uwielbiał tym epatować.
Przechwalał się, że włóczy się po cmentarzach. Czytał już Alistaira
Crowleya, „papieża satanistów”. Wertował też Brajana Ezoteryka, Kajetana Tarocistę i Rozalię Kabalarkę. Włosy rzeczywiście zaczęły mu
rosnąć, bo nie obcinał ich od połowy zeszłego roku. Teraz ezoteryzm
i muzyka spotkały się ze sobą. Pojawiła się w nim dziwna jakaś satysfakcja, że szokuje tym otoczenie. To nakręciło te jego zainteresowania
i wynurzenia. Często, na forum grupy, wszystkim opowiadał, jak ekstremalnych słucha płyt i zespołów. Narzucał się z tym tematem. Nucił
tą muzykę na przerwach, szokował okładkami płyt pełnymi trupów
i demonów. Z czasem zaczęło to budzić w klasie irytację. Ale jeszcze
bardziej szokujące były nawiedzające jego wyobraźnię widziadła i wizje. Diabły, wampiry, strzygi, wilkołaki i duchy. Mimo coraz silniejszego sceptycyzmu teraz ta mroczna metafizyka ogarnęła cały jego świat.
Rozprawiał o tym z chłopcami i dziewczynami, a zapieklał się przy tym
tak, że gadał nawet, gdy nikt już nie chciał go słuchać. Chodząc po
cmentarzach wyobrażał sobie spoczywające tam szkielety i rozkładające się zwłoki. Kiedy jego ciało zapadało w sztywny bezruch, a często
mu się to zdarzało, wyobrażenie ekstremalnie usztywnionego trupa
zaczynało rozgaszczać się w jego świadomości. No i satanizował trochę.
Klasa coraz częściej zaczynała go za to ganić. Nie wzbudziło
w nich to takiego sprzeciwu, jak w Aureliuszu i poprzedniej klasie.
Ale mimo wszystko odstręczało ich w pewnym stopniu.
— Chalcydiusz to coś ciągle mówi o śmierci — przytoczyła wychowawczyni Bożena, nauczycielka języka gottlandyjskiego. Kiedy
psy obszczekały przed szkołą klon, co zdarzało im się często, Bożena rzekła do niego – tego Szatana od ciebie czuje. Oj, z tym Szatanem to ty powinieneś skończyć.
— Nie, no — rzucił Stefan. — Chalcydiusz to nas tak przygotowuje. Kiedy przyjdzie Szatan i wznieci Armagedon, to my na wszystko
już będziemy gotowi.
Bo właśnie tematyka Apokalipsy już na dobre teraz rozgościła
się w myślach i działaniach Chalcydiusza. Kiedy mawiał o końcu
świata, głos drżeć mu zaczynał od sprzecznych emocji. Atakował
tym tematem klasę, na przekór nieraz o tym opowiadając.
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Chalcydiusz już na początku roku otwarcie przyznał się, że jest klonem. Wolał to zrobić z obawy, że gdy sprawa sama wyjdzie na jaw,
szczególnie silną wzbudzi to w klasie niechęć. Wyznał to już pierwszego dnia, kiedy na okienku między lekcjami dyskutował ze Stefanem
i jego przyjacielem Ziemowitem. Gesty i miny spowodowało to ambiwalentne, wyrozumiałość zmieszała się w nich z przestrachem. Zresztą w klasie była Daria, córka wychowawczyni Chalcydiusza z podstawówki. Ona pewnie prędzej czy później wszystko by klasie wygadała.
Kolejnym wynurzeniem, którym narażał się młodzieży, stał się
teraz ateizm. Chalcydiusz jakoś godził go z okultyzmem. Na poziomie emocjonalnym pozostało w nim silne uwielbienie metafizyki, na poziomie intelektualnym pojawiło się skrajne jej odrzucenie.
Czytał archeologię biblijną i materialistycznie interpretowaną religię. Przestudiował neomarksistów i biokomunistów. Już podczas
tej pierwszej rozmowy ze Stefanem i Ziemowitem zapytał ich pod
koniec, czy wierzą w Boga.
— Trudno powiedzieć — skwitowali chórem. — Trudno powiedzieć.
Fobia gumy do żucia wielokrotnie jeszcze dała o sobie znać.
Pierwszy atak zdarzył się, gdy żując gumę wszedł na lekcję spóźniony Petroniusz. Kiedy go Chalcydiusz zobaczył, wrzasnął nieartykułowanym bełkotem i wyrzucił histerycznie trzymaną w ręku
książkę. Kompulsywne ruchy prawej ręki znów się pojawiły. Petroniusza zaszokowało to, a reszta klasy się tego przestraszyła. Wrzask
dzieci przeszedł po sali, a potem konspiracyjne szepty, których
Chalcydiusz szczególnie nie lubił. Kiedy ataki zdarzyły się jeszcze
kilkakrotnie, stosunek klasy do niego zaczął się jednak zmieniać na
gorsze. Dzieciaki zaczęły traktować go jak inwalidę.
Klasa dużo bardziej, niż dwie poprzednie, była wobec niego
wyrozumiała. Krytyka przemieszała się z koleżeństwem. Gdy satanizm, ateizm i napady fobii się ujawniały i powtarzały, klasa jednak
znowu zaczynała się od niego dystansować.
— Zrozum no ty — tłumaczył mu kiedyś Stefan — że jak ktoś wie,
że jesteś klonem i masz te swoje napady, to czasami już od razu ma
cię dość. A jak ty mu jeszcze to wszystko naopowiadasz…
Potem wszystko znowu wracało do normy. Gdy Chalcydiusz przytaczał archeologię Ziemi Świętej i neomarksistowską

historię Kościoła – wiedział, że obrazić może czyjeś uczucia, co
mimo wszystko w nim samym budziło sprzeciw. Lecz oczywiście
wciąż nie cofał swego postępowania.
Ale złe emocje i przykre wspomnienia nadmiernie gromadzić
zaczęły się teraz w jego umyśle. Zdarzało się, że poddawał je refleksji i zamykał się w sobie na długie godziny. Narzekania i złorzeczenia babki Stefanii, na które wciąż był narażony po powrocie
ze szkoły, też robiły swoje. Dawniej Chalcydiusz nawet sam przed
sobą nie chciał się przyznać, że dzieci go nie lubią. Oszukiwał się
ciągle pod tym względem. W szkole podstawowej obiecywał sobie,
że w liceum będzie już inaczej. Spotkać tam miał już innych ludzi, którzy bardziej doń podobni, lepiej mieli się z nim dogadywać.
Kiedy pierwsza klasa okazała się taka a nie inna, wytłumaczył sobie, że może do wyjątkowo złej trafił grupy. Ale gdy teraz konflikt,
choć umiarkowany, narastał czasami, Chalcydiusz zaczął się nim
załamywać. Zamykał się w sobie i zapadał w smutek, który różnie
bywał głęboki. Adrenalina zalewała mu brzuch i podchodziła do
gardła. Kiedy jednak głęboko zatopił się już w żalu i wypłakał, zawsze budziła się wiecznie towarzysząca mu nadzieja.
— Jeszcze będzie przepięknie — szeptał do siebie — jeszcze będzie przepięknie. Z czasem się wszystko ułoży.
Pod koniec tego roku szkolnego dwa zdarzenia spotkały jeszcze
Chalcydiusza. Bardzo przykre były i dziwne. Pierwszym było spotkanie Świętopełka. Świętopełk łobuzem był z kolei osiedlowym.
Nie akceptował Chalcydiusza. Wiedział od ludzi z podwórka o jego
genetycznej naturze. Widział go ponadto raz podczas ataku fobii.
— A ty to idź stąd! — wykrzyknął i szturchnął gwałtownie replikanta, gdy ten pojawił się w osiedlowym klubie. Chalcydiusz
nie wytrzymał. I co zrobił? Kopnął Świętopełka tak gwałtownie
w nogę, że piszczel trzasnęła tak jak kiedyś Augustynowi po zajściu
z Gniewomirem. Tamto wspomnienie zabłysło teraz na dnie jego
umysłu, by po ułamku sekundy znów zapaść w niepamięć. Rodzice
Świętopełka nie poszli z tym na policję i cała sprawa w zasadzie
się Chalcydiuszowi upiekła. Ale kiedy pół roku później zza szyby
kosmometra ujrzał Chalcydiusz kulejącego Świętopełka, którego
tak bardzo bał się spotkać na ulicy, odezwało się w nim poczucie
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winy. Potem widział go jeszcze dwa razy z daleka, wciąż nie będąc
przezeń widzianym.
Drugą sytuacją była irracjonalna kradzież. Miejsce miała po kolejnym napadzie melancholii, która tak była silna, że smutek i chandra długo się po niej utrzymywały. Chalcydiusz poszedł do sklepu,
o którym wiedział, że drzwi pilnuje fotokomórka. A mimo to dopuścił się próby wyniesienia na zewnątrz butli napoju chłodzącego.
Kiedy syrena alarmowa zaczęła wyć, a Chalcydiusz rozejrzał się dookoła przestraszonym wzrokiem, ujrzał w sklepie swą wychowawczynię. Tym razem skończyło się na spisaniu protokołu przez wezwanego na miejsce policjanta. Było mu jednak bardzo wstyd przed
nauczycielką gottlandyjskiego.
Jak mu mogła pomóc?
Co dokładnie wertował Chalcydiusz? W szkole teraz bardziej
nawet niż literatura zainteresowała go historia. A prywatne pasje
oscylować zaczęły wokół jakiejś wypadkowej religioznawstwa, archeologii i etnografii. Z matematyką lepiej już sobie radził, jednak
jej trenowanie w poprzednim roku sprawiło, że szybciej zaczynał
przyswajać ten materiał. Do fizyki dyrektor w klasie literackiej zatrudnił mało wymagającego nauczyciela, który uczył ich głównie
teorii. To wszystko sprawiło, że oddać się mógł prywatnym swym
pasjom. Liznął trochę filozofii, choć głównie filozofii religii. Oprócz
tego zainteresowali go Nietzsche i Schopenhauer. Może znowu
głównie dlatego, że tym mógł trochę szokować.
Tymczasem babka Stefania zmarła. Rzadko Chalcydiusz towarzyszył jej w ostatnich okresach jej życia, zakopany w swych lekturach nie wyściubiał z nich nosa. Lecz kiedy staruszka osiągnęła
w końcu trzysta dziewięćdziesiąty piąty rok życia, gołym okiem
mógł nagle dostrzec Chalcydiusz, że zrazu zatraca ona ten kłótliwy wigor, który zalewać go pozwalał jej wiecznym mentorstwem
i purytańską pedagogiką. Nagle mniej jakoś zaczęła rzutować się
w przyszłość. A abstrakcyjny dotąd lęk przed śmiercią, przed którym broniła się ślepą wiarą, która wydawała się najskuteczniejszym
zaklęciem wobec jej strachu, nagle jakiś coraz to bardziej realnych
zaczął przyjmować kształtów. Nawet opiekujący się nią rutynowo etatowi genoterapeuci i mikrochirurdzy DNA też teraz nagle

jakoś się bardziej sceptycznie do wszystkich jej spraw zaczęli odnosić. Wydłużanie telomerów DNA, które praktykowało się jeszcze
w przekroju całej ontogenezy, mimo ich wyjściowego zaraz po porodzie wydłużenia do niebotycznych rozmiarów, też teraz zdawało
się już osiągać swój kres u Stefanii. Bladość coraz większa występowała na jej oblicze i chudość opanowywała członki – kończyny
i całe ciało zaczęły nagle zatracać jędrność. Widział to wszystko
Chalcydiusz, dostrzegał ukradkowo i z ostrożna. Choć teraz, kiedy
całymi dniami w szkole pobierał nauki, tam zwykł on w tych momentach się udawać. Tam pierzchał przed Kosmiczną Panią, która
w twarzy i spojrzeniu staruchy z wolna już przeświecała. Po następnych kilku czy kilkunastu miesiącach jeszcze bardziej zaczęła
się babka Stefania zapadać w sobie i gasnąć w oczach. Chalcydiusz
widział już wtedy jakieś fatalne wyczekiwanie w zachowaniu jej kumoszek i w cichym sceptycyzmie doktorów Dionizego Genoterapeuty i Januarego od Telomerów. Kiedy babka Stefania jeszcze dwa
czy trzy razy wybudzała się z tego letargu, znowu koncentrował
się Chalcydiusz na szkole, znowu uciekał w lektury swych książek,
pocieszając się odsuwaniem świadomości niechybnego faktu. Ale
potem przyszła już pora na czas ostateczny. Teraz Chalcydiusz nie
opuszczał już babci przez kilka kolejnych miesięcy. Dwóch wikariuszy i miejscowy proboszcz raz, dwa i trzy z olejkami świętymi
podążyli do chaty Stefanii i Chalcydiusza. Nieco fałszywy stoicyzm
górował nad skrywanym zatrwożeniem w jego zachowaniu, kiedy
staruszka wzywała Matkę Boską i Jezusa i prosiła czasami, trwożnie
i nie w pełni szczerze, by zabrali ją w końcu z tego padołu. Kiedy
ostatniego dnia się z nią przed wieczorem pożegnał uściskiem ręki,
opuścił pośpiesznie chatę i Kosmometrem udał się w podróż po
planecie. Wieczorem statek– ambulans babkę Stefanię zabrał do
szpitala, gdzie tuż nad ranem dopełniła żywota.
Chalcydiusz, wbrew pozorom, szybko otrząsnął się ze śmierci
babci. Choć zaraz po niej przyjął coś w rodzaju żałoby, nie trwała
ona jednak długo. Przyznano mu rentę sierocą, którą przez kilkanaście lat miał jeszcze pobierać. Przez ten czas mógł nawet skończyć studia. Smutek przejawił się tym, że Chalcydiusz tułał się teraz
po całym Vienexie, ich mieście, stolicy Autyrii. Kiedy odwiedzał
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cmentarze, nie pozwalał teraz swojej wyobraźni zaglądać do grobów. Bezprzewodowy diskman wlewał w jego uszy wyjątkowo
mroczną, wolną i ciężką muzykę. Starannie dobierał w tej chwili
najcięższe i najwolniejsze płyty. Zamiast cmentarzy częściej wybierał teraz pobliże katolickich kościołów. Wielkie, stylizowane na surowy gotyk katedry słały ku niemu swój zwalisty cień, zakończony
groźnie krzyżem. Bliskość kościołów napawała go spokojem. Rozważał Chalcydiusz jednak możliwość, że babka Stefania trafiła teraz
przed oblicze Boga. Może jakąś cząstką siebie chciał ją teraz wesprzeć. Może to sprawiało, że łatwiej jakoś radził sobie ze smutkiem.
Jak na ironię, jakby na zasadzie kontrastu, śmierć jawić mu się zaczynała jako nicość. Ta myśl dziwnie go jakoś uspakajała. „Więc
kimże jest Bóg – myślał. – Pierwszą Cząstką? Molekułą tak niewyobrażalnie prostą, że nie dającą się w żaden sposób wyartykułować
i opisać, nie znajdującą już kontekstu, na gruncie którego można
by było ją określić?”. Tak chcieli XIII-wieczni profesorowie filozofii,
Chalcydiusz przeczytał o tym w artykule, który przyniosła mu niedawno nauczycielka historii. „Cząstką – ciągnął – z której wszystko
wyszło, ku której wszystko zmierza i do której cały Kosmos powróci, by wtopić się Weń w chwili Wielkiego Kolapsu. Wtedy to wszystko – kamień i roślina, martwy przedmiot, człowiek, cyborg i klon –
miały się zjednoczyć z Bogiem. „A może prawdopodobna jest też
opcja przeciwstawna, że nicość była przed Wielkim Wybuchem tak
totalna, że coś w końcu musiało z niej powstać? Być może”…
I wrócił Chalcydiusz do swych dotychczasowych zajęć. Znów
zatopił się w lekturach, słuchał mrocznej muzyki. Uprawiał dalej
okultyzm, a nie ścinane włosy urosły mu aż do łopatek. I znowu
zatopił się w lekturach. Co już trochę znał? Religioznawstwo, historię, archeologię i etnografię. Jakoś dziwnie pociągać go zaczęła teraz fizyka. Może dlatego, że zrozumiał trochę relatywistki?
A może raczej z tego powodu, że imponować mu zaczął rygoryzm
jej jednoznacznych twierdzeń. Zawsze mimo wszystko zazdrościł
Swetoniuszowi, Melachiaszowi i innym ich kompetencji w przedmiotach ścisłych. Teraz nagle stopień jednoznaczności jego stwierdzeń na historii, kosmografii, nawet na literaturze, zaczął się zwiększać. „Czego brakuje mi jeszcze do pełniejszego obrazu?” – zapytał

samego siebie. Przewertował jeszcze raz wszystkie interesujące go
dziedziny. I studiować zaczął teorie umysłu.
Roz dz i ał II. Arc hite ktura umysłu

Z

ainteresowałem się ostatnio bardzo psychologią — rzekł
Chalcydiusz. — Od roku czytam prawie wyłącznie ją.
Arleta popatrzyła na niego badawczo.
— Może stanie się to twoją kolejną wielką pasją — odparła, robiąc skupioną minę osoby, która spodziewa się dalszych informacji.
— Wygląda na to, że chyba już się stało — przyznał Chalcydiusz. — Psychologię postanowiłem prześledzić w kolejności
chronologicznej, w takim porządku, w jakim poszczególne teorie
powstawały. A zatem zacząłem od Freuda. To nazwisko krąży w całym naszym środowisku niczym imię jakiegoś tajemniczego guru.
Zafascynowało mnie tutaj dosłownie wszystko. Podział psychiki na
id, ego i superego oraz geneza poszczególnych obszarów jaźni. Idea
głosząca, że nasze pierwotne instynkty, popęd seksualny, głód, pragnienie, a może też coś bardziej złożonego, coś w rodzaju egoizmu,
stanowią nasze naturalne wyposażenie. Mnie, człowieka wychowanego w duchu ich purytańskiego potępiania, bardzo to cieszy i jakby uspakaja. Coś zaiste bardzo natywistycznego jest w założeniu, że
dziecko rodzi się tylko z id i nie wyodrębnia się z otoczenia fizycznego, dopóki nie zostaną sfrustrowane jej naturalne potrzeby. Dopiero w zderzeniu ze środowiskiem rodzi się podmiotowość dziecka, dopiero wtedy powstaje ego. A w chwili, gdy potrzeby dziecka
zostaną zablokowane przez wartości rodziców i wychowawców,
wtedy dziecko niejako zastępczo internalizuje te wartości.
— Brzmi to bardzo uczenie — przyznała Arleta.
— Jeszcze ciekawsza wydaje się idea następstw frustrowania
uczuć i potrzeb w dzieciństwie. Kiedy ta wyjściowa energia – energia uczuciowa, erotyczna czy seksualna – zostaje zablokowana
i sfrustrowana, zatrzymuje się ona w duszy dziecka i na zewnątrz
już nie emanuje pozytywnymi przejawami. A otoczenie nie może
już wtedy spostrzec nas jako przyjaznych, pogodnych i pokojowo
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do niego nastawionych. Mniej nam już wtedy skłonne jest zaufać
i na nas się otworzyć. To wszystko sprawia, że pogarsza się nasza
samoocena. W kontakcie z rówieśnikami dziecko ma taką właśnie
obniżoną samoocenę. A strach ma wielkie oczy i sprawia, że wtedy
znacznie łatwiej spostrzega ono wszelkie negatywne sygnały dezaprobaty otoczenia. Czasami widzi je nawet wtedy, gdy ich jeszcze
wcale nie ma. Zamyka się w sobie i staje się nieśmiałe. Wtedy środowisko dodatkowo jeszcze bardziej nad nim dominuje i dochodzi
do mechanizmu błędnego koła.
Interesujące są też — kontynuował Chalcydiusz — tak zwane zachowania neurotyczne. Coś, co Freud nazwał potrzebą nadania sensu nieświadomemu poczuciu winy oraz „wołaniem o pomoc”, którego przejawem mogą być pewne irracjonalne przestępstwa. Człowiek
dokonuje wykroczenia, by zwrócić uwagę na jakiś swój problem,
z którym już sobie nie radzi… — głos Chalcydiusza załamał się lekko
na końcu, tak jakby w tym momencie dotknął czegoś naprawdę osobistego. Arleta chyba dostrzegła to, ale wyrozumiale odwróciła twarz.
— Być może moje ostatnie niesnaski ze Świętopełkiem i kradzieżą oranżady były tego wszystkiego manifestacją… — wyrzucił z siebie z pewnym trudem.
— A co najbardziej zainteresowało cię u Freuda? — Arleta celowo zmieniła temat.
— Mechanizmy obronne osobowości i zjawisko podświadomości. To jest najbardziej przekonujące w całej psychoanalizie, nawet
niektórzy zagorzali krytycy Freuda przyznają temu rację. Bardzo
ciekawym jest pomysł, że kiedy przyczyna frustracji zostaje wyparta i zapomniana, sama jej destruktywna moc utrzymuje się
i powoduje agresję. Frustracja bowiem prowadzi do agresji, gdy
jest bardzo przykra i niesprawiedliwa. A tej agresji nie jesteśmy
w stanie już powiązać z przyczyną frustracji, bo tej zwyczajnie
nie pamiętamy. Wrogość zatem przerzucona jest na zewnątrz
i staje się Freudowską agresją przemieszczoną. A wtedy dotyka
ona osoby niewinne, co stwarza nam dodatkowe kłopoty. Zjawisko formacji reaktywnej polega natomiast na emitowaniu reakcji
przeciwstawnych do tych, które zostają zablokowane przez atak
otoczenia. Jeśli boimy się okazywać ciepło i pogodę ducha, gdyż

podbarwione są erotycznie, czasami zaczynamy emitować na
zewnątrz oziębłość, szorstkość, a w konsekwencji agresję. W rezultacie spotykamy się z taką samą reakcją, która jak bumerang
wraca do nas z zewnątrz — Chalcydiusz, zakłopotany, uśmiechnął
się. — Podobnemu ukryciu pewnych motywów sprzyjają też pozostałe mechanizmy obronne. Są to ciekawe zjawiska, przeniesienie, idealizacja, intelektualizacja i fantazjowanie, projekcja, rozszczepienie, symbolizacja, obronność percepcyjna i identyfikacja
z agresorem. W przypadku każdego z nich mamy do czynienia
z frustracją, której przyczyna jest zapomniana, a w jej miejsce wygenerowana zostaje czynność maskująca.
Chalcydiusz przerwał i napił się herbaty.
— Atrakcyjne wydaje się też demaskowanie u innych ukrytych
motywów. Możliwość zidentyfikowania w tym czy tamtym człowieku motywów skrytych i nie od razu dostrzegalnych respekt w otoczeniu zdaje się sprawiać, że nasza pozycja wzrasta wtedy wydajnie.
— Masz nadzieję, że będziesz w ten sposób ludzi kontrolował? —
Arleta uśmiechnęła się zadziornie. Chalcydiusz, również odpowiedział jej ukradkowym uśmieszkiem, po czym mówił dalej.
— Kiedy tak raz czy dwa respekt w ten sposób wywołałem w Karolu czy Domicjanie, pozycja moja zdawała się rosnąć nagle zauważalnie. Na kolejne spotkania ludzie ci wszyscy przychodzili tłumniej jeszcze i bardziej ochoczo, a już samo to wtórną stanowiło dla
mnie nobilitację i nagrodę. „Szczęście jest emancypacją” — mówiłem sobie wtedy w duszy — „szczęście jest niezależnością”.
Studiując zjawisko projekcji, sam ją niejako stosował – to ludzie
dookoła partycypowali w patologii, on sam zaś był od niej niezależny. A i nawet teraz był znowu sędzią, nie zaś podsądnym, a i teraz
wszystko to, co złe i niewłaściwe, było niejako poza nim. Opisując
te prawidłowości jako uniwersalne i podstawowe, sprawiał, że one
były teraz wyznacznikiem normy i patologii. A on niejako stawał
się sędzią mającym prawo oceniać całą rzeczywistość przez ich
pryzmat. Oni zaś wszyscy też zdawali się teraz przystawać na to –
i morale jego znowu rosło z każdym dniem coraz to bardziej. Bo
w ocenach tych wszystkich ludzi sam wypadał teraz nadzwyczaj
jakoś pomyślnie, a to jego własne podwyższało poczucie wartości.
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I znowu pozytywne sprzężenie zwrotne następowało, a proces ten
uruchamiał się niejako w nieskończoność.
Arleta znów uśmiechnęła się dwuznacznie. Dyskutowali.
— Poszedłem dalej — kontynuował Chalcydiusz — i zainteresowałem się poglądami Karen Horney, Adlera, Junga i Fromma.
U Karen Horney bardzo wartościową wydaje się koncepcja lęku
podstawowego. Szedłem dalej za ciosem i poszerzałem stopniowo
zakresy zjawisk, które poznałem studiując klasyczną psychoanalizę.
Nastawienie lękowe, podejrzliwość czy też wszelka inna zgeneralizowana nieśmiałość źródło swe miała chyba w lęku podstawowym.
Ten wytwarzał się u dziecka wskutek frustrowania jego pragnień
i ambicji, wskutek permanentnego ignorowania jego potrzeb i dążeń. Zbyt wygórowane aspiracje, a czasem motywacja twórcza czy
wyczyn sportowy, ma swoje źródło w Adlerowskim kompleksie
niższości wywołanym posiadaniem słabszego narządu. Choć sam
próbuję zajmować się pisarstwem, cieszy mnie, że motywację twórczą można do pewnego stopnia wytłumaczyć właśnie Freudowskim
fantazjowaniem czy Adlerowskim kompleksem niższości. Coś, co
dotąd wydawało się irracjonalne i niemal metafizyczne, też teraz
okazuje się naturalną, niemal biologiczną potrzebą. A archetypy
i symbole Junga? W czym się manifestowały? W języku ciała, snach,
baśniach, legendach, mitach i w Piśmie świętym?…
Chalcydiusz miał teraz ochotę stwierdzić, że jego Armagedon
i Diabeł wśród błyskawic to są właśnie Jungowskie archetypy i symbole, specyficzne lęki symboliczne, ale ugryzł się w język. Ale, czemuż też – myślał – te wszystkie motywy i związane z nimi emocje
parły tak zdecydowanie ku archaizmom i ku starożytności? Nierozwiązanymi pozostawały dla niego wszystkie te pytania i kwestie.
Widział często Chalcydiusz, jak to rodzice pod fasadą pedagogicznych argumentów kryją swą najzwyczajniejszą wobec dzieci wrogość.
Agresję i próżność ukrywają pod twierdzeniami, że bijąc dzieci czynią to dla ich dobra. Motyw ukryty pod licznymi maskował się argumentacjami. Miłość zaborcza pod fasadą uczuć też taką właśnie
skrywała dominację, pod wieloma się pozorami kryła tendencja do
zdominowania drugiego człowieka. I zaborcza miłość babki Stefanii
do Chalcydiusza też taką właśnie pazerną tendencję skrywała.

Znowuż napili się z Arletą herbaty, po czym Chalcydiusz kontynuował swe wywody.
— A behawioryzm, warunkowanie klasyczne Pawłowa i instrumentalne Skinnera? W tym jest coś fizykalnego, schemat akcji i reakcji – niczym w mechanice Newtona. Zawsze zazdrościłem fizykom,
których nigdy nie rozumiałem, ścisłości i jednoznaczności ich sądów.
A tu wszystko jest właśnie takie mechaniczne. Szczur chodzi po klatce i naciska dźwignię, raz jest za to nagrodzony świeżym ziarnem, raz
ukarany kopnięciem prądem. A zachowania nagradzane się utrwalają i generalizują na inne sytuacje, okoliczności i miejsca, karane zaś
ulegają wygaszeniu. U zwierząt i ludzi, u klonów, a nawet niektórych
cyborgów w ten właśnie sposób powstają nawyki, odruchy, preferencje, potrzeby, skłonności i dewiacje. Tak też kształtują się cechy
osobowości. Zajmując się tymi rzeczami mam wrażenie, jakbym pochylał się nad człowiekiem niczym chemik nad probówką.
— A na końcu co takiego poznałeś? — zagadnęła Arleta.
— Psychologię poznawczą i społeczną. Studiowałem sposoby
tworzenia pojęć, heurystyki, etykietowanie, konformizm, techniki
wywierania wpływu, atrybucje i ich błędy, stereotypy i uprzedzenia.
Bardzo wiele jest tu ciekawych zjawisk. Mnie jednak najbardziej
zafascynowało to, że prawidłowością podstawową przenikającą te
wszystkie zjawiska jest dążenie do spójności sądów o przetwarzanych informacjach.
Nowy typ determinizmu odsłaniały przed nim poznawcze aspekty ludzkiego umysłu. A zatem uświadamiał sobie Chalcydiusz determinizm poznawczego parcia przyjętych konstrukcji myślowych
w kierunku innych obiektów. Tych obiektów, których kategorie te
niekoniecznie dotyczyły. Ale zaczynał też rozumieć, że parcie owo
dotyczy także emocji i działań. Określenie danego obiektu w taki
a nie inny sposób każe nam w konsekwencji odczuwać wobec określonego Bytu emocje adekwatne do kategorii, w jakiej Byt ten jest
spostrzegamy. I takie też w konsekwencji podejmować adekwatne
doń działania. A zatem determinizm kategoryzowania i nazywania
był jednocześnie determinizmem działania. Niezbyt długa była już
tutaj nić skojarzeniowa. Kazała ona Chalcydiuszowi zrozumieć, że
czasami bywa też i tak, że obraz siebie, który przyjmujemy, sprawia
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nierzadko, że sami siebie w określony sposób postrzegamy i interpretujemy. A w konsekwencji odczuwamy wobec tego emocje
adekwatne, pozytywne lub przykre – zależnie od tego, jaką narzuci
się nam etykietę. Od tych kilku intuicji czerpał początek cały nowy,
rozbudowany system twierdzeń, a i całych też hipotez i koncepcji.
I teraz z kolei tą brnął Chalcydiusz drogą – nowych zaznając fascynacji, nowe ścieżki przecierając dla swego intelektualnego poznania.
Etykieta kazała człowiekowi wierzyć, że jest on mądry lub głupi,
altruistyczny czy egoistyczny, zdrowy psychicznie czy też jest dewiantem. Przypisana przez otoczenie kazała społeczności tak a nie
inaczej postrzegać jednostkę i tak też ją oceniać. Konsekwencją
było określone względem jednostki postępowanie. W samym podmiocie negatywna etykieta wywoływała złe emocje, budziła w nim
lęk, strach i zachowania ucieczkowe. Strach w konsekwencji potęgował taką a nie inną postawę otoczenia, utwierdzając ją w przekonaniu do swej słuszności. To znowu potęgowało lęk jednostki i jej
izolację. Koło się zamykało.
Opowiedział o tym wszystkim Arlecie.
— A prawidłowością łączącą w całość wszystkie zjawiska opisywane przez psychoanalizę i psychologię poznawczą wydaje się
dysonans poznawczy. Jest to dążenie do logicznej niesprzeczności
wszystkich rozpatrywanych w danym momencie informacji.
Powstanie sprzeczności budzi dysonans, który uruchamia działania jednostki zmierzające do dysonansu owego zniesienia. Kiedy
Chalcydiusz wrzucił to spostrzeżenie do głębszych obszarów swego analitycznego umysłu – szybko pojął, jak wiele abstrakcyjnych
zjawisk można wytłumaczyć tą formułą. Większość specyficznie
ludzkich dążeń i potrzeb będzie się teraz okazywać efektem dążenia umysłu do likwidacji dysonansu poznawczego. Będzie nim
w pierwszej kolejności logika, której istotą jest unikanie sprzeczności, a zmierzanie do konsekwencji, ładu i porządku. Logika wślizguje się we wszystkie rozpatrywane informacje i ich mniej lub bardziej
rozbudowane systemy. Oczyszcza wszystkie te układy ze wszelkiej
niekonsekwencji i niespójności w rozumowaniu. Wpływa niczym
wszędobylska ciecz pomiędzy każdy zbitek danych, które nie chcą
się układać szeregowo w logiczne i piękne struktury, lecz tworzą

zlepki bezładnych przypuszczeń i spostrzeżeń. Sama właśnie logika,
ów fundamentalny budulec ludzkiego umysłu, teraz też okazywała
się w końcu pojęta kategoriami deterministycznymi. Wyprowadzał
ją teraz właśnie z owego nieodłącznie towarzyszącego człowiekowi
parcia ku konsekwencji. Z owej odwiecznej ucieczki przed wszystkim, co sprzeczne, co wzbudzające dysonans. Potem dostrzegać
będzie Chalcydiusz tenże sam dysonans w moralności, w estetyce,
w dążeniu do spójności wyznawanych poglądów. W konstrukcji
wszelkiego światopoglądu, wszelkiego systemu zapatrywań i wartości. Prawda i piękno od samego początku przyświecające wszelkim
jego intelektualnym poszukiwaniom. Teraz ponownie uzyskiwały
zadośćuczynienie, kiedy znowu, podobnie jak już kilkakrotnie wcześniej, wyjaśniał Chalcydiusz rzeczy niebywale złożone trywialną
garstką śmiesznie prostych założeń. Ale najbardziej fascynującym
wydawało się to, że unifikacja najwyraźniej zaczynała przejawiać się
teraz w takim oto fakcie. Niemal wszystkie poznane dotąd cząstkowe mechanizmy i fenomeny – teraz okazywały się być szczególnym
przypadkiem tej właśnie logiki unikania dysonansu poznawczego.
W geometrii kwadrat był szczególnym przypadkiem prostokąta,
gdyż podzielał z prostokątem jego podstawową, definicyjną cechę
równości wszystkich czterech kątów. One też teraz wszystkie jawiły
się jako szczególny przypadek zasady unikania poznawczego dysonansu. Wiele jeszcze teraz kolejnych zjawisk i prawideł miał Chalcydiusz dalej stapiać w jednolity obraz z tą właśnie wyjściową regułką.
Arleta wyniosła z rozmowy w prosty sposób narzucające się
wnioski. Wiele zmieniła w życiu Chalcydiusza lektura psychologii.
Stał się pewniejszy siebie, pogodniejszy i mniej zalękniony. Lepiej
panował nad pewnymi irracjonalnymi zjawiskami, które dawniej
mu się przytrafiały. Wyzwolił się znacznie z purytanizmu i pewnych przesądów, którymi dawniej raczyła go babka Stefania. Miał
teraz Chalcydiusz to jakże satysfakcjonujące intelektualnie przeświadczenie, że posiadł obiektywny jakiś klucz do każdej niemalże
sytuacji i do każdego dający się dopasować człowieka. Zdawał się
wyśmiewać teraz cynicznie wszelkie zachowania przesądne. Rytuały wszystkie były tylko mniej lub bardziej rozbudowanym zespołem gestów, o których społeczeństwo nauczyło nas myśleć jako
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o uniwersalnym antidotum na wszelkie na nas oddziaływania mocy
złych i wrogich. Klon należał najwyraźniej do tych, na których już
sama lektura Freuda wpływa terapeutycznie.
***
Ale nie wszystko jednak poprawiło się w życiu Chalcydiusza. Choć
nowe zainteresowania szkoła znacznie cieplej przyjęła; jednak gdy
Chalcydiusz znowu za bardzo się z nimi obnosił, jego klasa i koledzy Swetoniusza zaczęli też troszeczkę kręcić nosami. Freud zainteresował trochę Darię, która dotąd ze szczególnym krytycyzmem
odnosiła się do tego wszystkiego. Ją interesowały głównie ciekawostki – na przykład to, że twórca psychoanalizy stosował względem swych pacjentów hipnozę. Ze zrozumieniem spotkał się też
Chalcydiusz u Eugenii. Była najlepszą uczennicą w klasie, wszechstronnie uzdolnioną. Dlatego już wcześniej dyskutowała z nim
o jego pasjach, a teraz trochę więcej poświęciła mu czasu i uwagi.
Wobec dziewczyn był troszeczkę bardziej śmiały.
Nie wszystko zmieniło się na lepsze. Fobia gumy do żucia trochę rzadziej się ujawniała i z mniejszą przejawiała siłą. Histeryczny wrzask krótszy teraz był i cichszy, podobnie jak walenie rękami
w powietrze. Ale same ataki nadal się pojawiały. Miał jakieś szczęście
rzadziej teraz napotykać żujących gumę. Nie wiedział, czy dziełem
to było przypadku, czy szybciej teraz dostrzegać zaczynał sygnały
zagrożenia. Może jego szósty zmysł czasami w porę przestrzegał go
przed niebezpieczeństwem, choć sygnały przezeń emitowane nie
docierały do chłopaka. Wśród rozbudzonej fali optymizmu dręczyły
go teraz nowe problemy, ten związany z atakiem na Świętopełka, jak
i ten z kradzieżą w sklepie. Obydwa budziły w Chalcydiuszu poczucie
winy. Wciąż śmiertelnie bał się spotkać na ulicy Świętopełka. Sklep
wielobranżowy, z którego wynieść próbował butelkę oranżady, też
jakoś dziwnie mu o sobie przypominał, jakby chciał się Chalcydiusz
dopuścić kolejnego głupstwa. Raz czy dwa podszedł nawet do niego,
ale uciekł spostrzegłszy bramkarza, który wtedy wezwał policję.
Otworzył się bardziej na dziewczyny. Mniej był skrępowany
w ich obecności, częściej teraz się do nich wdzięczył. Upatrzył sobie

Kleopatrę, śliczną dziewczynę z nowej klasy o subtelnej i delikatnej
urodzie. Zwracał się do niej tonem niby zwyczajnym, ale pod tym
wszystkim wyraźnie drzemała sympatia. Gdy zauważył, że dziewczyna jest ustępliwa, wykorzystywać zaczął to troszkę, nadmiernie
się narzucając. Choć wszyscy rozumieli, że to są żarty, jednak gdy
postawa Chalcydiusza utrzymywała się, trochę to zaczęło budzić
irytację w Kleopatrze i reszcie grupy.
Ale wobec dziewczyn z poprzedniej klasy nadal był skrępowany.
Wciąż dokuczała mu obawa, że pożądanie wyrwie mu się spod kontroli i odsłoni jego natarczywość. Ciągle zdarzało się, że pozytywne
emocje zamieniały się w awersję. Z Aureliuszem nadal okazywali
sobie niechęć. Choć jeden i drugi kryli się z tym – jednak tak i oni
sami, jak i otoczenie wiedzieli o ich wzajemnym antagonizmie.
— Chyba cię nie lubi — rzekł mu Barnaba, kiedy Aureliusz zaczepkami spowodował zapytanie Chalcydiusza, dlaczego ten ni
stąd, ni zowąd zaczął go prowokować.
Choć wokół niego dużo pojawiło się przyjaciół, na przykład tych
z inżynierskiej klasy Swetoniusza, jednak problemy nie znikły. Zarówno sprawa Świętopełka czy okradzionego sklepu, jak i ledwie
tylko załagodzony konflikt z Aureliuszem oraz utrzymujące się kompleksy seksualne wciąż były dla niego problemem. Kiedy próbował
poszukać jakichś ich przyczyn w swej podświadomości, sprawa
Świętopełka wzbudziła wśród wspomnień ledwie tylko jakieś enigmatyczne majaczenie. Dwa pozostałe problemy nie przywołały niczego. Także biseksualizm zaczął mu teraz doskwierać. Krępował go
coraz bardziej, coraz częściej w kontaktach z chłopcami obawiał się
Chalcydiusz, że się z nim zdradzi. I wtedy zaświtała mu myśl, przecież
może zwrócić się o pomoc. I postanowił udać się na psychoterapię.
Rozdział iii. Psychoterapia.

D

oktor Oktawian Neofreudysta był starszym, łysym prawie jak
kolano człowiekiem o głębokim, inteligentnym i ciepłym
spojrzeniu. Tuż nad jego skronią srebrzyły się jeszcze ostatnie
siwiuteńkie, drobniutkie włoski. Był szczupły i średniego wzrostu.
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Dochodził trzysta sześćdziesiątego roku życia z około czterystu dziesięciu zaprogramowanych w jego telomerach. Choć nie był psychiatrą
tylko psychologiem, ubierał się cały na biało, by strój imitował lekarski fartuch. Chalcydiusz umówił się z nim już po pierwszym telefonie,
gdyż ton głosu terapeuty wzbudził w nim zaufanie. Już wtedy pochwalił się, że naczytał się ostatnio popularnonaukowych książek,
przerabiając niemal wszystkie najpopularniejsze teorie psychologiczne. Kiedy zjawił się w gabinecie Oktawiana, ten poczęstował go napojem chłodzącym i poprosił, by Chalcydiusz mu o sobie opowiedział.
Klon bardzo się przed nim otworzył i wyznał mu całą zawiłą historię
swojego życia. Opowiedział o wszystkich pamiętanych wydarzeniach
niemal od wieku dwóch lat, kiedy trafiwszy do rodziny ojczyma Bartłomieja zaczął w ogóle zapamiętywać fakty. Opowiadanie o klasowych konfliktach przychodziło mu z trudem, ale z czasem wszystko
z siebie wyrzucił. Równie ciężkie były dla niego opowieści o ojczymie
Bartłomieju, macosze Aurelii i babce Stefanii. Wyznał jednak prawie
wszystko. Mówił też o okultyzmie, mrocznej muzyce, ateizmie. Dawnej fascynacji średniowieczem i nowszej pasji książkami popularnonaukowymi. Potem opowiedział o zmianach, jakie zaszły w jego
psychice po lekturze psychologii. Dużo mówił także o fobii gumy do
żucia, przytaczał opisy wielu ataków. Na końcu skoncentrował się na
najaktualniejszych sprawach agresji wobec Świętopełka i kradzieży
w sklepie. Terapeuta wysłuchał cierpliwie całego monologu.
— Na dzisiaj wystarczą same wyznania — rzekł w końcu. — Na
kolejnej wizycie zajmiemy się najbardziej aktualnymi problemami
Świętopełka i kradzieży oranżady. Potem skoncentrujemy się na fobii, a później przejdziemy do Aureliusza, dziewczyn i biseksualizmu.
Jak zapowiedział, tak też zaczął czynić. Kolejną wizytę zaczął
Oktawian od dalszego sprawdzania samoświadomości Chalcydiusza.
— Jaka jest przyczyna ataku na Świętopełka? Czy może ona wiązać się z jakimiś wydarzeniami z twojej przeszłości?…
— Nie wiem — zażegnywał się Chalcydiusz, który bezskutecznie
szukał w swej pamięci jakiegoś wydarzenia.
— Spróbuj przypomnieć sobie, czy kogoś kiedyś pobiłeś.
Chalcydiusz nic sobie nie przypomniał. Ale mózg jego zaczął intensywnie nad czymś pracować.

— Co widzisz — spytał Neofreudysta na kolejnej wizycie — kiedy
starasz się powiązać sprawę Świętopełka z jakimś wydarzeniem?
— Nic nie widzę — zapewniał Chalcydiusz — nic nie widzę.
Oktawian jednak nie ustępował. Kazał teraz Chalcydiuszowi napić się lemoniady i trochę odpocząć. Zrobił przerwę i wyszedł na
papierosa. Kiedy wrócił, dalej drążył temat. Ale Chalcydiusz nadal
twierdził, że nic mu się nie przypomina. Oktawian jednak naciskał.
Chalcydiusz przychodził na kolejne wizyty i płacił dużo z renty. Mijał
miesiąc, drugi i trzeci. Kiedy pod koniec ostatniego z nich Chalcydiuszowi zaczęły już kończyć się pieniądze, Oktawian znów zapytał:
— Czy coś widzisz?…
Chalcydiusz przymknął oczy i zrobił minę kogoś, kto ma coś na
końcu języka.
— Ulicę.
— Ulicę? — zapytał Oktawian z nadzieją. — Czy coś jeszcze?
— Nie wiem.
— Spróbuj sobie coś przypomnieć w domu.
Przez dłuższy czas widział Chalcydiusz w swojej wyobraźni tylko krótki fragment ulicy, bez żadnego tła i otoczenia. Ale potem
wspomniał nagle Mścisława i jego dwóch kumpli. Szedł po nitce
do kłębka i uzmysłowił sobie, że fragment ulicy musiał być tym
samym, na którego poboczu pobili go tamci zbóje. I tak brnął dalej
w zasoby swojej pamięci. W końcu, niby to przypadkiem, jąkając
się i zacinając, wypluł z siebie imię Gniewomira.
— Gniewomir, ten twój kumpel z klasy, w której zupełnie zaniedbałeś się w nauce?
Na kolejnej wizycie we wspomnieniach Chalcydiusza Gniewomir spotkał się z Augustynem.
— Tego mi jeszcze tak dokładnie nie opowiadałeś. Co jeszcze widzisz, kiedy myślisz o Gniewomirze i Augustynie? — Ale podczas
kilku kolejnych wizyt Chalcydiusz twierdził, że nie widzi nic.
I w końcu zjawił się u niego obraz, który przykuł uwagę ich obu.
Widok kulejącego Augustyna.
— Augustyn przez kolejne pół roku leżał w gipsie, a przez następne dwa lata silnie się rehabilitował — przyznał Chalcydiusz podczas kolejnych odwiedzin gabinetu psychologa.
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— Co czujesz, kiedy to wspominasz — spytał Oktawian.
Chalcydiusz spuścił tylko wstydliwie wzrok. Oktawian wypytywał go o to na kolejnych spotkaniach, ale Chalcydiusz milczał jak
zaklęty. Nic nie pomagały nalegania Neofreudysty. W końcu Oktawian postanowił powiedzieć za niego.
— To ja ci powiem, co czujesz: silne poczucie winy — i wyprowadzał dalej zawiłą dedukcję. — A wspomnienie krzywdy Augustyna
wypierasz do podświadomości. Konkretną sytuację zapominasz,
ale poczucie winy pozostaje. Nie mogąc spotkać się z czymś, co by
je uzasadniało, staje się irracjonalne. I tutaj psychoanaliza spotyka
się z koncepcją dysonansu poznawczego. Fakt rozbieżności między
uczuciem a konkretnym obrazem powoduje właśnie silny dysonans. Z czasem on sam staje się tak uciążliwy, że paradoksalnie pragniesz połączyć go z czymś konkretnym. Freud nazwał to potrzebą
nadania sensu podświadomemu poczuciu winy. To z tego właśnie
powodu zaatakowałeś Świętopełka, łamiąc mu kopniakiem piszczel.
To dlatego potrzeba ta cały czas w tobie drzemie i sprawia, że czasami znowu masz ochotę kogoś zaatakować.
Z problemem kradzieży w sklepie łatwiej sobie Oktawian poradził.
— Pod koniec twojej opowieści o historii klasowych niesnasek —
zaczął na kolejnym spotkaniu — odniosłem wrażenie, że w ostatnim
czasie znowu szczególnie cię one zaniepokoiły. Wyczułem też, jakbyś
coś przede mną ukrywał. Tutaj analiza okazała się dużo łatwiejsza.
Twój czyn był po prostu Freudowskim wołaniem o pomoc. Skierowane było ono do całej klasy, ale też – a może nawet przede wszystkim –
do wychowawczyni Bożeny. Miałeś wrażenie, że dokonując czegoś
rozpaczliwego, zwrócisz uwagę na swe problemy i wzbudzisz w nich
wszystkich refleksję. Tak się jednak nie stało. Bożena nadal atakowała
cię swym ostracyzmem; powiedziała ci nawet, że jesteś mało inteligentny, co bardzo cię uraziło. Klasa też się na ciebie wkurzyła, Stefan
powiedział ci, że jesteś u niego przegrany. A ukryty motyw kradzieży znów oderwał się od swego źródła i poczułeś się rzeczywiście jak
przestępca. Tu znowu Freud spotyka się z psychologią poznawczą. Ta
nowa etykieta sprawiła, że tym razem korcić cię zaczęło, żeby ponownie coś zmalować. Stąd też sklep, z którego ukradłeś butelkę oranżady,
znowu cię nęci, a po głowie chodzą ci same figle.

Samopoczucie Chalcydiusza zauważalnie poprawiło się po tych
kilkunastu wizytach. Zmiany, które teraz zaszły w jego psychice,
opiszemy w dalszej części opowieści.
Podczas następnych wizyt Oktawian drążyć zaczął temat fobii
gumy do żucia. Nalegał na Chalcydiusza, by ten coś sobie przypomniał. Chalcydiusz wybiegał myślami ku bliższej lub dalszej przeszłości, jednak nic konkretnego nie zjawiało się w jego pamięci.
W tym momencie Neofreudysta zapowiedział, że na kolejnej wizycie spróbuje zastosować hipnozę. Chalcydiusz bardzo ten fakt
przeżywał. Czytał trochę o hipnozie – i to nie tylko w kontekście
psychoanalizy. Ciekawość mieszała się u niego z przestrachem.
— A jakie zmiany spowoduje u mnie hipnoza? — spytał. — Czy
po jej zakończeniu będę coś czuł?
— Nie, po hipnozie nic nie będzie pan czuł.
Podczas kolejnej wizyty, jeszcze zanim Oktawian zaczął hipnotyzować, przez dłuższy czas rozmawiał z Chalcydiuszem. Tłumaczyć
mu zaczął rzecz w zasadzie dla niego oczywistą, że próba wydobycia
z jego pamięci momentu traumy, który doprowadził do powstania
fobii, zmierza do wywołania Freudowskiego odreagowania i wglądu. Potem Oktawian poprosił, by Chalcydiusz położył się na łóżku
na plecach, sam zaś usiadł tuż za jego głową. Rozpoczęła się sesja.
— Teraz zapadasz w hipnotyczny trans — mówił wolno Oktawian
tonem spokojnym, ale stanowczym. — Raz, dwa, trzy, twój umysł
powoli opanowuje hipnoza. Cztery, pięć, sześć, zapadasz w coraz to
głębszy mesmeryzm.
Chalcydiusz poczuł, jakby przez jego mózg przeszła fala jakieś
szczególnej energii, a w głowie pojawił się dość przyjemny szum,
który odseparował go od reszty świata. Wszystkie sygnały z otoczenia słyszał teraz zupełnie normalnie. Docierały do niego odgłosy
z ulicy i muzyka grająca w którymś z najbliższych bloków. Czuł wyraźnie zapach perfum terapeuty. Ale sugestiom Oktawiana poddał
się teraz całkowicie. Parę razy miał nawet ochotę wyrwać się z odmiennego stanu świadomości czy wręcz zacząć się śmiać. Zrobić na
złość Oktawianowi i samemu sobie. Nic takiego jednak nie uczynił,
z łatwością się od tego powstrzymując. Hipnotyzer prowadził go
w najodleglejsze zakamarki duszy. Jeszcze raz przeczesywał całe
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jego dzieciństwo i młodość. Kiedy dotarł do sprawy Pelagii – Chalcydiusz zachował się, jakby chciał coś powiedzieć, lecz Oktawian
wyraźnie zostawił ten temat na później. Prowadził go do o wiele
bardziej odległej przeszłości. W końcu dotarł do wieku trzech lat.
— Czy teraz coś widzisz? — spytał.
I Chalcydiusz zobaczył w tej chwili absolutnie wszystko. Wesołe
miasteczko, karuzelę, ojczyma Bartłomieja i siebie wystawionego
poza siedzenie. Usłyszał swe opętańcze krzyki i oglądał odruch
uderzania pięścią w powietrzu. Zdawało mu się, że widzi dwudziestometrową odległość dzielącą go od ziemi. Spostrzegł rękę Bartłomieja trzymającą go z tyłu za kołnierzyk bluzeczki. I, co najważniejsze, usłyszał równomierne i głośne mlaskanie przeżuwanej gumy.
Nadmieńmy teraz tylko, że w tym momencie nie wszystkie objawy
fobii zaniknęły u Chalcydiusza. To, co rzeczywiście przestało Chalcydiusza gnębić, to opętańcze krzyki na widok żucia. Ten objaw udało
się wyeliminować niemal całkowicie. Nie reagował już też atakiem
na widok osoby żującej gumę w telewizji, na DVD czy kinowym
ekranie. Ale kompulsywne uderzanie pięścią nie zniknęło całkowicie,
choć zmniejszyła się nieco jego intensywność i siła. Tym właśnie postanowił się zająć Oktawian na najbliższych spotkaniach.
— Zastosujemy teraz terapię behawioralną. Będzie to konkretnie technika reakcji wstrzymanej — rzekł, spostrzegając na twarzy
Chalcydiusza zrozumienie.
Metoda polegała na tym, że asystent Oktawiana Zenobiusz zjawiał się w obecności Chalcydiusza żując gumę i głośno mlaskając.
A kiedy Chalcydiusz zaczął wykonywać dramatyczne ruchy pięścią,
Oktawian chwytał go bardzo silnie za rękę powstrzymując jej ruchy. Gdy Zenobiusz nadal przez dłuższy czas żuł i mlaskał, umysł
Chalcydiusza uczył się, że bicie zaciśniętą dłonią nie jest konieczne
do uniknięcia wzmocnienia negatywnego. Pod nim nie ziała dwudziestometrowa przestrzeń, ani nie znalazł się nad żadną przepaścią. Nie kręcił się też szybko wraz z pędzącą karuzelą. Kiedy patologiczny odruch zmniejszył się, Oktawian – pragnąc całkowicie go
wygasić – postanowił przywiązać rękę Chalcydiusza do wystającego ze ściany haka, tuż za siedzącym na łóżku klonem. Zenobiusz
nadal przeżuwał gumę w jego obecności. Kiedy odruch wypalił się

niemal całkowicie, Oktawian uczył jeszcze chłopca powstrzymywania się od odruchu samemu. W końcu jedynym śladem fobii pozostała ręka niezbyt mocno zaciskająca się w pięść.
W tym momencie Chalcydiusz bardzo już ochoczo uczęszczał
na sesje Oktawiana Neofreudysty. Domyślał się, w jakim kierunku
pójdą kolejne działania psychoanalityka.
— Większość pozostałych twoich kłopotów ma oczywiście związek z mechanizmami obronnymi osobowości. Najważniejszy z nich,
wyparcie, zidentyfikowaliśmy już w odniesieniu do fobii gumy do
żucia. Nieco później spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy
jeszcze jakieś przykre uczucie nie zostało przez ciebie zepchnięte
w podświadomość.
Oktawian znowuż zauważył w zachowaniu Chalcydiusza zrozumienie i zaangażowanie. Chłopak bardzo garnął się do dalszej psychoterapii, z utęsknieniem oczekiwał na kolejne kroki. Oktawian
na jednej czy drugiej wizycie przygotowywał jeszcze młodzieńca
do dalszej analizy. W końcu zaczął na następnym spotkaniu:
— Jak już powiedziałem, większość pozostałych twoich problemów ma związek z nieumiejętnie stosowanymi mechanizmami
obronnymi. Najczęściej stosowane przez ciebie reakcje to: formacja reaktywna, introjekcja, racjonalizacja, przemieszczenie, agresja
przemieszczona, fantazjowanie i projekcja. Omówimy pokrótce kolejne z nich, odnosząc się do ich przejawów w twoim zachowaniu.
Na początku chciałbym jednak nadmienić — ciągnął Oktawian — rzecz dość oczywistą. Twoja obawa, że pożądanie wyrwie
ci się spod kontroli, to po prostu Freudowski lęk przed siłą popędu. Kiedy boimy się, że silne podniecenie uwolni się spod naszej
uwagi i narobimy jakichś głupstw, zaczynamy je tak rozpaczliwie
kontrolować, że w końcu rezygnujemy ze wszelkiej interakcji. Tak
zaczynały się twoje kłopoty z dziewczynami z klasy. Ale potem, kiedy nawarstwiały się dalsze problemy, część z nich była przejawem
formacji reaktywnej. Przypomnijmy, że polega ona na radzeniu
sobie z nieakceptowanymi impulsami przez wyrażanie przeciwstawnych im impulsów. Zjawiskiem przez ciebie nieakceptowanym
był popęd seksualny, miłość, czułość i wszelkie pozytywne emocje.
Tak bardzo bałeś się je ujawniać wobec dziewczyn, że w ich miejsce
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stawałeś się niegrzeczny, niekiedy wręcz chamski. Tutaj zjawiał się
kolejny mechanizm obronny, racjonalizacja. Można zinterpretować go też z perspektywy teorii dysonansu poznawczego. Kiedy
już pozwoliłeś sobie wielokrotnie wobec dziewcząt na zachowania
awersyjne, musiałeś je wtedy w jakiś sposób uzasadnić. I wtedy
projektowałeś na koleżanki swe nienajlepsze intencje i zaczynałeś
podejrzewać, że one również są względem ciebie wrogie. Problem
narastał coraz bardziej.
Kłopoty, w które władowałeś się na lekcjach matematyki, były
z kolei przejawem introjekcji. Będąc pewny, że Izabela Arytmetyk
dostrzeże w końcu u ciebie matematyczną indolencję, chciałeś jej
niejako wyjąć argument z ust sam się do niej przyznając. Kiedy przez
pewien czas matematyczka nie reagowała negatywnie na twoje zachowanie, ty przyjmowałeś to jako oznakę skuteczności swojego postępowania. Aż w końcu tak ją zirytowałeś, że uraziłeś ją i kazałeś
jej stwierdzić, że jedynym sposobem zmuszenia cię do nauki jest
straszenie, że nie zdasz z matematyki. Z kolei niektóre akty twojej
twórczości literackiej stanowiły przejaw Freudowskiego fantazjowania. Poprzez pisanie opowiadań przenosiłeś się w lepszy świat.
Chalcydiusz rzeczywiście po tej wizycie odczuwać zaczął kolejną falę ulgi. Na dalszych wizytach Oktawian skoncentrował się na
sprawie konfliktu z Aureliuszem.
— Twoje postępowanie względem Aureliusza podpada mi pod
przemieszczenie i agresję przemieszczoną — zaczął terapeuta, od
razu dostrzegając w obliczu Chalcydiusza cień zrozumienia, choć
jakby nieco przytłumionego. — Jeśli jednak tak jest w istocie, to co
miało by być źródłem agresji, która podlegała by przemieszczeniu?
Czy coś takiego sobie przypominasz?
Oktawian pytał go o to jeszcze podczas kilku kolejnych wizyt.
Ale Chalcydiusz znowu milczał jak zaklęty. Raz czy dwa na jego
twarzy wymalował się jakby cień budzącego się wspomnienia, jednak ani starania samego Chalcydiusza, ani zachęty i ponaglania
Oktawiana niczego zeń nie wydobyły. Oktawian zaczął już nawet
myśleć, by względem tego najwyraźniej wypartego wspomnienia
również zastosować hipnozę, ale na następnej wizycie Chalcydiusz
zaczął w końcu mówić.

— Widzę… — zaczął niepewnie i przerwał.
— Tak?… — zachęcił Oktawian.
— Widzę… salę od fizyki w pierwszej klasie liceum. Komputer
klasowy, ściany i ławkę…
— Co jeszcze? — sprowokował psycholog.
— Nie wiem, nie wiem, ale kogoś dostrzegam. Jest bardzo wysoki
i pochyla się nade mną…
— Jeżeli tak, musi to być jakiś nauczyciel…
I w tym momencie Chalcydiusz zrobił minę osoby doznającej
olśnienia.
— No więc… — zachęcał dalej psychoanalityk.
— Już mam — wykrzyknął Chalcydiusz. — Przypominam sobie Pelagię, nauczycielkę fizyki. Wielki rozbudziła we mnie strach,
kiedy namawiać mnie zaczęła do zmiany szkoły. A najsmutniejsze
w tym było to, że zachowywała się tak, jakby była pewna, że wszyscy ją w tym popierają.
Chalcydiusz do końca tej wizyty opowiadał Oktawianowi o sprawie konfliktu z Pelagią. Mówiąc o tym w nieco zdawkowy i chaotyczny sposób, ześlizgiwał się na sprawę Aureliusza i konfliktu
z klasą w pierwszym roku liceum. Kiedy bardzo narzekał, sam nie
mogąc sklecić żadnej spójnej wypowiedzi, Oktawian postanowił
objaśniać wszystko za niego:
— Postępowanie Pelagii odebrałeś jako względem siebie niesprawiedliwe. Na takim samym poziomie z fizyki i matematyki było
w twojej klasie dziesięć innych osób. Szczególnie odnosiło się to
do Aureliusza. Ponadto Pelagia swą spontaniczną projekcją na całą
szkołę nieprzychylnych względem ciebie zapatrywań wzbudziła w tobie lęk, że wszyscy są przeciwko tobie. Kiedy wyczułeś to
w jej postawie, swoje obawy znowu projektować zacząłeś na całe
otoczenie. A niesprawiedliwość, z jaką się spotkałeś, zaczęła budzić
w tobie silną agresję. Agresji owej nie mogłeś skoncentrować na Pelagii, bo ona była górująca i nieuchwytna, więc przelałeś ją na klasę,
a w szczególności Aureliusza. Wiedziałeś o nim bowiem, że jeszcze
większym jest od ciebie baranem z matematyki.
Co ciekawe – Oktawian dość łatwo rozprawił się teraz z biseksualizmem Chalcydiusza. Uznał bowiem, że biseksualizm to po prostu
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współistnienie homoseksualizmu z heteroseksualizmem. Do drugiego roku życia nikt w zasadzie nie opiekował się niemowlakiem.
Pracownicy i pracownice Ośrodka Adopcyjnego dla Ludzi i Klonów
wszystko sprowadzali tylko do nakarmienia dziecka – i to nie piersią,
tylko z butelki. Matka Aurelia też nie zajmowała się dzieckiem, wychowywać go próbował jak na ironię Bartłomiej. Od babki Stefanii
również nie zaznał matczynego ciepła. I libido Chalcydiusza zamiast
przelać się na osobę matkującą, skoncentrowało się paradoksalnie
na ojczymie. Ponadto, kiedy później zarozumiałość wybudowała
mur między Chalcydiuszem a rówieśnikami, libido – nie mogąc
dokonać kateksji żadnego z obiektów zewnętrznych – powróciło
do jaźni i narcystycznie skoncentrowało się na podmiocie. A zakochanie w sobie jest miłością własną wobec takiej samej płci jak my.
Mimo wszystko jednak Chalcydiusz pozostawał mężczyzną. Psychoanalityk pozwolił sobie na odrobinę eklektyzmu – stwierdzając,
że było to chyba podtrzymywane wysokim poziomem testosteronu.
Tak Oktawian wytłumaczył Chalcydiuszowi jego biseksualizm.
Roz dz i ał I V. Prze miana

W

iele zmieniło się teraz w życiu Chalcydiusza na lepsze. Zrobił się bardziej entuzjastyczny i pogodniejszy, śmielszy
i pewniejszy siebie. Pierwszą zmianą, jaką zauważył w swoim zachowaniu – oprócz niemal całkowitego zaniku fobii gumy do
żucia – było rozwikłanie problemów związanych ze sprawą Świętopełka oraz kradzieży w sklepie. Przestało już teraz niemal całkowicie
korcić go, by znowu kogoś zaatakować i kopnąć z całej siły w piszczel.
Chociaż zamiar taki pojawił się jeszcze parę razy w jego myślach,
jednak mięśnie nie były już gotowe do ataku. Złe intencje też z łatwością od siebie odganiał. Sklep wielobranżowy przestał kusić go kolejną
kradzieżą. Kiedy znalazł się w jego sąsiedztwie, rzucał czasami jeszcze
ku niemu dwuznaczne spojrzenie, ale na tym się wszystko kończyło.
Otworzył się teraz na dziewczyny. Z siłą popędu seksualnego lepiej sobie jakoś radził. Przestał obawiać się, że ten wyrwie mu się
spod kontroli i że przez to uczyni coś niewłaściwego. Pozytywne

emocje, które w punkcie wyjścia emitował względem dziewczyn,
nie zamieniały się już w przeciwstawne emocje gniewu i agresji.
Zrobił się jakiś bardziej elastyczny w kontaktach z dziewczętami,
bardziej się przy nich ośmielał, ale łatwiej też wycofywał z interakcji. Większy towarzyszył temu wszystkiemu humor. Nie zdarzało
mu się być niegrzecznym czy chamskim. Do Kleopatry częściej teraz jakby się zalecał, ale kiedy ta różowiła się, Chalcydiusz z łatwością dawał jej spokój. Przy chłopcach był jakby bardziej energiczny,
jego gesty zrobiły się żywsze i pewniejsze, mowa silniej potoczysta.
Koledzy i koleżanki zareagowali na te zmiany również większą
wobec Chalcydiusza otwartością i akceptacją. Przestali reagować
znudzeniem i zakłopotaniem. Chalcydiusz nie był teraz tak monotematyczny jak dawniej, nie zawracał im głowy religioznawstwem,
końcem świata i jakimiś niby to filozoficznymi dywagacjami. Przestał opowiadać im, że włóczy się po cmentarzach, przestał epatować
ich tematyką rozlicznych widziadeł i Apokalipsy. Szatan i Armagedon niemal całkowicie zniknęły z prowadzonych przezeń dyskusji.
Pod koniec drugiej klasy, do której w końcu zdał, zainteresowanie
Biblią i historią religii wypaliło się, tak jak kiedyś fascynacja średniowieczem. W ogromnym stopniu skończył z tematyką okultyzmu. Nie
czytał już Alistaira Crowleya i innych tego typu pisarzy, nie zaprzątał
sobie głowy tarotem i podobnymi rzeczami. Przestał też w zasadzie
słuchać mrocznej muzyki, choć od czasu do czasu puszczał sobie jakąś starą płytę. Kiedy stał się pogodniejszy i bardziej spontaniczny,
wraz z tym zaniknęły wszystkie mroczne zainteresowania.
Fobia gumy do żucia opuściła go, przestał być więc traktowany jak
inwalida. Kilka osób, które dotychczas zachowywały się, jakby się go
bały, przestało go teraz unikać. On sam zrobił się bardziej odważny,
gdyż nie obawiał się już, że w szkole lub gdziekolwiek indziej natknie
się na osobę żującą gumę. To ośmieliło go do częstszych wyjść na
miasto i do swobodniejszego przemierzania szkolnego korytarza.
Wokół niego pojawiło się teraz kilku kolegów z klasy Swetoniusza. Była to już trzecia klasa inżynierska, jednakże z nimi łatwiej się
Chalcydiusz dogadywał niż ze swoją własną klasą literacką. Przyjaźń ze Swetoniuszem była dla niego przepustką w to środowisko.
Chalcydiusz zbliżył się do nich już w pierwszej klasie liceum. Czytał
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wtedy trochę fantastyki, wraz z nimi gromadzić zaczął niedużą biblioteczkę. Gdy pod koniec pierwszej klasy Chalcydiusz zagrożony
był z matematyki, oni również starali się mu pomagać – nic to jednak nie dało. To oni pierwsi puścili mu kilka płyt tej mrocznej muzyki, która potem stała się jego własną, choć sami słuchali jej przez
krótki czas, ograniczając się tylko do kilku zespołów. Towarzyszyć
mu zaczęli Anastazy, Florian i Fabian. Jego pozycja rosła wydajnie,
gdy widziano go w ich towarzystwie.
Zjawiła się w jego życiu Juliettta. Poznał ją na letnim szkolnym
obozie, kiedy polecieli na inną należącą do Autyrii planetę. Na
obóz pojechała prawie cała jego klasa plus kilkanaście innych osób.
Chalcydiusz zabrał ze sobą książkę Honoriusza Analityka, dzieło
podsumowujące aktualny stan wiedzy z neopsychoanalizy. Ni to
przypadkiem, niby z rozmysłem położył książkę na stoliku tuż przy
wiecznie otwartym w dzień oknie domku letniskowego.
— O, Chalcydiusz — zagadnęła do niego po kilku dniach Julietta. — Widzę, że masz Zarys psychologii głębi Honoriusza Analityka.
Chalcydiusz czytał dzieło i wielokrotnie głośno o nim rozprawiał. Znowuż stawał się nieco nudny dla otoczenia, choć nie popsuło to atmosfery. Kiedy o tej i innych książkach dyskutował troszeczkę z Julietttą, zauważył w jej zachowaniu żywe zainteresowanie. Po
obozie i powrocie na RQ367 okazało się, że bloki, w których mieszkali on i dziewczyna, leżą bardzo blisko siebie. Oczywiście znali się
dotychczas z widzenia ze szkolnego korytarza i trochę z ulicy, ale
nie za bardzo zwracali na siebie uwagę. Juliettta kilkakrotnie nalegała na to, by Chalcydiusz pożyczył jej Zarys, ale klon długo jeszcze
tego nie czynił. Chciał sprawdzić, czy Juliettta zainteresowana jest
jakąś dłuższą znajomością, czy interesuje ją tylko książka. Dziewczyna jednak nalegała, a pod koniec wakacji stwierdziła, że teraz to
już wypożyczy sobie Honoriusza z biblioteki. Wtedy Chalcydiusz
przyniósł jej dzieło do domu. Kiedy przyszła przyjaciółka je przeczytała, rozgorzała między nimi dyskusja. Stała się ona pretekstem
do wielu kolejnych spotkań. Początkowo Chalcydiusz krępował się
trochę spotykać z Juliettą, ale kiedy ta zachęcała go do dalszych wizyt, Chalcydiusz coraz to bardziej się ośmielał. Wymienili się numerami telefonów. Chalcydiusz nadal zachowywał się lekko nieśmiało,

ale Julietta zawsze witała go aksamitnym głosem i bardzo ciepłym
spojrzeniem. Przez jakiś czas chłopak był jeszcze przekonany, że
nowa koleżanka już niedługo zerwie z nim znajomość, ale nic takiego się nie stało. Julietta sama zaczęła do niego przychodzić – i to
w momentach, kiedy w ogóle się tego nie spodziewał. W końcu
skrępowanie zaczęło go powoli opuszczać, coraz to częściej chodził
do dziewczyny lub ona przychodziła do niego. Zaczęła się coraz to
silniejsza przyjaźń, która trwać miała jeszcze bardzo długo.
Ale najistotniejszym dla naszej opowieści jest to, że choć psychoanaliza doktora Oktawiana Neofreudysty spełniła swoje zadanie,
Chalcydiusz bynajmniej nie przestał wertować psychologii. Przestudiował teraz dokładnie psychologię poznawczą i społeczną. Z tej
pierwszej najbardziej zainteresowały go zagadnienia z pogranicza
tej właśnie dziedziny i behawioryzmu. Studiował ponadto sposoby
tworzenia pojęć, heurystyki, etykietowanie, konformizm, techniki
wywierania wpływu, atrybucje i ich błędy, stereotypy i uprzedzenia. Czytając to wszystko, Chalcydiusz czuł się prawie jak obiektywny naukowiec. Psychoanaliza i behawioryzm pomogły mu już,
a on i tak nie przestał zgłębiać tematu. Już pod koniec drugiej klasy
liceum wybrał sobie kierunek studiów. Na psychologię dostać się
było bardzo trudno, startowało tam dwudziestu paru kandydatów
na jedno miejsce. Dlatego też obydwoje z Juliettą wybrali socjologię. Chalcydiusz postawił przed sobą nowy ambitny cel.
Trzeba jednak przyznać, że kiedy klasa uznała Chalcydiusza za
fanatyka Freuda i całej reszty, znowuż zaczęła uznawać go za maniaka. To jeszcze raz obudziło lekkie konflikty.
— Nie rozumiesz, że oni wtedy takich rzeczy zupełnie nie brali
pod uwagę? — rzekł do niego Stefan, kiedy lekko psychoanalitycznie interpretować zaczął barokowy wiersz.
— Ale można to obecnie tak ująć — upierał się Chalcydiusz.
Ale emocji pozytywnych więcej było niż negatywnych. Przychylna atmosfera w klasie nadal się utrzymywała.
Do Julietty zbliżał się coraz to bardziej. Z czasem rozgorzało między nimi coś w rodzaju dość silnej przyjaźni. Kiedy jednak na studniówce chłopak spróbował ją pocałować, dziewczyna zamknęła się
w sobie i odeszła na bok. Potem przez kilka dni go unikała. Po jakimś
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czasie jednak sama przyszła do niego i zainicjowała interakcję. Dała
mu jednak wyraźnie do zrozumienia, że nie będzie jego dziewczyną.
Życie Chalcydiusza jeszcze bardziej nabrało jasnych barw, kiedy
oboje z Juliettą zdali maturę i dostali się na socjologię. Swetoniusz,
Florian i Fabian byli już wtedy na drugim roku ekonomii.
W wakacje, po maturze i egzaminach na studia, Chalcydiusz
spotkał swoją dawną znajomą Rozalię. Była psychologiem i kiedyś
pracowała w tym właśnie charakterze w jego podstawówce, będąc
jednocześnie matką jego dalszego i starszego kolegi. Pochwalił się
jej, że zainteresowały go teorie umysłu. Uśmiechnęła się, ale przy
tym zrobiła minę, jakby chciała go przed czymś przestrzec. Chalcydiusz dostrzegł to i zapytał:
— Czy to, że jestem klonem, mogłoby mi uniemożliwić albo znacząco utrudnić zajmowanie się psychologią lub studiowanie socjologii?
— Nie — odparła.
— Na pewno nie?
— Nie, w specyficznych sytuacjach. Ale uważaj — pogroziła palcem. Zniżyła głos i pochyliła się nad nim. — Ale uważaj, bo jak to
się głębiej pozna, to się można w takie labirynty myślowe powpierdzielać, że to się po prostu w pale nie mieści. Aż można zapomnieć,
na jakim się świecie żyje…
W nowym, akademickim środowisku Chalcydiusz w dużym
stopniu nie popełnił swych dawnych błędów. Niemal zupełnie nie
słuchał już tej mrocznej muzyki, nie bawił się w okultyzm, nie interesował Apokalipsą ani nie epatował otoczenia ateizmem. Miał
wrażenie i zarazem nadzieję, że podobny światopogląd zbliży go do
tej pięknej i mądrej młodzieży. Stał się bardzo otwarty na wszystkich
dookoła. Z wszystkimi pierwszy się witał już z daleka machając ręką.
Nawet dłoń podawał inaczej, nie zdarzało mu się jak dawniej zwalać
ciężko rękę z pewnej wysokości i silnie zaciskać palce na podanej
mu prawicy. Wsuwał ją teraz delikatnie pod kciuk witanej osoby.
Ciepło i niemalże pieszczotliwie. Biseksualizm prawie całkowicie
zeń wywietrzał, stąd nie bał się w ten sposób witać nawet z młodymi
mężczyznami. Rzeczywiście, dużo miał teraz kolegów i znajomych.
Na zajęciach z psychologii, którą miał mieć przez dwa pierwsze lata,
błysnął wiedzą, która nieznana była jeszcze reszcie rocznika.

— Skąd ty to wszystko wiesz? — pytali go chłopcy i dziewczęta.
— To taki jego konik — rzekł inny Chalcydiusz, wysoki chłopak,
typ koszykarza. Klon szybko się z nim zaprzyjaźnił.
Wszyscy znowu wiedzieli, że Chalcydiusz jest klonem, bo kiedy cały rocznik tuż przed początkiem roku zjawił się w dziekanacie, jedna z sekretarek wygadała się z tym, kiedy wzywała go, żeby
podpisał jakąś listę. Zdecydowana większość ludzi zdawała się nie
zwracać raczej na to uwagi.
I tak upłynęły Chalcydiuszowi pierwsze dwa lata studiów. W zasadzie nie miał ze studentami większych kłopotów, Mimo to jedna
dziewczyna bardzo zdecydowanie nie zaakceptowała go. Była krótkowłosą blondynką, na swój sposób bardzo ładną, choć nie w jego
typie. Nazywała się Bogumiła i od samego początku trzymała się innej dziewczyny o podobnym imieniu Bogusława. Podobno chodziły
razem do tej samej klasy czy grupy od przedszkola. Może właśnie
podobne imiona tak bardzo je zbliżyły, bo charaktery miały całkowicie odmienne. Bogusława była niezbyt ładna i trochę bezpretensjonalna. Miała w sobie coś z pani sprzątaczki. Pretensjonalność
zaś Bogumiły biła wszelkie rekordy. Prezentowała gesty rozkapryszonych panienek z reklam kosmetyków. Bardzo bogata i szybka
gestykulacja, podobny sposób mówienia. Charakterystyczne wielkopańskie potakiwanie palcem wskazującym przy sztywnie wyprostowanym ramieniu. Podobny sposób potakiwania głową. Czasami
trochę bez uzasadnieniu cieszyła się z czegoś jakby sama do siebie.
Zachowywała się tak niemal cały czas i dosłownie wszędzie. Na wykładzie, w bufecie, bibliotece, na ulicy, w kosmometrze czy akademiku. Ponieważ wiedziała jak wszyscy o tym, że Chalcydiusz jest
klonem, już gdy po raz pierwszy na nią spojrzał, przywitała go ciężkim i obwisłym, wrogim wręcz spojrzeniem. Potem w tak arogancki
sposób witała jego wzrok za każdym razem, gdy tylko na nią spojrzał. Chalcydiusz postanowił raczej nie zwracać na to uwagi. Kiedyś
jednak przyjść miał moment, gdy wyprowadziło go to z równowagi.
Na razie nastał jednak u Chalcydiusza złoty wiek studencki.
W końcu miał wielu znajomych i przyjaciół, a życie spędzał na
tym, co lubi. Choć od czasu psychoterapii mniej raczej pisał – świadomość, że twórczość może być Freudowskim fantazjowaniem,
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przenoszeniem się w lepszy jakby świat, nie całkowicie zablokowało
w nim próby twórcze. W końcu czytał głównie to co lubi. Mnóstwo
socjologii, ale wciąż wiele też psychologii. Na pierwszym i drugim
roku przerobił wiele z neurofizjologii i neuropsychologii, genetykę,
fizjologię i biochemię. Pogłębił jeszcze wcześniej przerobione działy, ale też poczytał psychologię pamięci i psychologię rozwojową.
Bardzo go to zainteresowało, ale nie na wszystkie odpowiedziało
pytania.
Kiedy na drugim roku Chalcydiusz urządził imieniny, przyszło
około trzydziestu pięciu osób. Jego mieszkanie pękało w szwach.
Psychoterapia działała, blokując irracjonalne zachowania. Było tak
w przypadku czynów neurotycznych, jak i mechanizmów obronnych.
Wydobywając z głębin pamięci zły i budzący poczucie winy czyn, jak
i hamując chęć zwrócenia na siebie uwagi poprzez przestępstwo. Mogło być to też zahamowanie irracjonalnego zachowania, będącego
cząstką mechanizmu obronnego osobowości. Kiedy uświadomiono
ukryty motyw – czyn przestawał być nieuzasadniony i łączył się racjonalnie z tymże motywem lub wypartym zachowaniem. A podmiot – człowiek lub klon – przestawał nadmiernie się z nim identyfikować i wymyślać dla niego kolejne racjonalizacje i uzasadnienia.
Nie utożsamiał się z nim więc i odstępował od niego. Tak blokowano formację reaktywną, introjekcję, racjonalizację, przemieszczenie,
agresję przemieszczoną, fantazjowanie i projekcję. Kiedy wydobyta
zostawała wyparta w podświadomość trauma, jak ta z pędzącej karuzeli, wtedy silny lęk przez nią spowodowany też przestawał wydawać się nieracjonalny. Dlatego jednostka nie lokalizowała go w sobie,
nie dokonywała wewnętrznej atrybucji. A tym samym nie identyfikowała się z nim, nie wmawiała sobie, że jest nań jakoś szczególnie
podatna. Stawała się bardziej pogodna i pewna siebie, a to wygaszało w niej mroczne upodobania – jeśli takie posiadała. Cała poprawa
sprawiała, że stawała się bardziej pewna siebie. A to generalizowało
się na wiele sytuacji. Inaczej reagowali na jednostkę ludzie uznając ją
za pogodniejszą, pewniejszą siebie i większe wzbudzającą zaufanie.
Tak właśnie działała Freudowska psychoterapia.
Mimo wszystko jeszcze parę razy próbował bardziej zbliżyć się do
Julietty. Po jednym ze wspólnych spacerów spróbował ją pocałować.

Żachnęła się i przez kilka dni go unikała. Odwracała się od niego na
ulicy i w kosmometrze. Kiedy ponownie czegoś takiego spróbował,
zrugała go przez telefon.
— Jeśli jeszcze raz coś takiego zrobisz, to już będzie koniec, to
już się do ciebie nie odezwę. Co ty sobie myślisz, ty… Ja mam… —
urwała na moment. — Ja znam takich ludzi, że tobie to jest sobie
w ogóle trudno wyobrazić, że tacy żyją.
Po dwóch tygodniach jednak wróciła do niego jakby nigdy nic.
Zachowywała się, jakby całkowicie zapomniała o całej sytuacji.
Znowu całymi wieczorami dyskutowali na uczone tematy.
— Te wszystkie teorie muszą się jakoś wiązać w jedną całość — powiedział Chalcydiusz. — Musi być jakieś wspólne ogniwo, które je łączy.
— A innych rzeczy prócz oddziaływań środowiska nie bierzesz
pod uwagę? — spytała Julietta.
— No, a jakie jeszcze mogą być?…
— A genetyka? — zapytała wymownym tonem.
— No, ale jak osobowość może być zdeterminowana genetycznie?…
Chalcydiusz wrzucił ten temat na warsztat swych przemyśleń,
ale jakoś przez dłuższy czas nic nie wymyślił. Cóż jeszcze może to
wszystko determinować?
Kiedy jednak podczas którejś z kolejnych dysput zaczął snuć
przemyślenia, że być może cechy osobowości powstają gdzieś na
pograniczu odruchów warunkowych i instrumentalnych a konstruktów poznawczych, Julietta wyraźnie zaoponowała:
— Chalcydiusz, rozmawiałam długo na konsultacji z Zenomeną od Teorii Umysłu, wykładowczynią psychologii. Te wszystkie
koncepcje są już dawno obalone. Osobowość człowieka i klonu jest
w 80% zdeterminowana genetycznie. Osobowości to ty w żaden
sposób człowiekowi z głowy nie wybijesz…
— Co?! Nie ma mowy — zaprotestował Chalcydiusz. — W to to
już nie uwierzę, w to to już nie uwierzą. Najwyżej w 40.
— W 80. Bo ty to jeszcze na to wszystko patrzysz tak na chłopski
rozum, a psychiatra kliniczny to już zupełnie inaczej to widzi.
Chalcydiusz przez długi jeszcze czas nie chciał się z Juliettą zgodzić.
Ale jak osobowość może być zdeterminowana genetycznie? Ekstrawertycy i introwertycy! Te terminy już kilka razy słyszał, ale nie
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zastanawiał się nad nimi. Gdzieś kiedyś czytał, że ekstrawertycy
słabiej od introwertyków wytwarzają odruchy warunkowe. Chyba
w związku z tym gorzej internalizują wzorce moralne. Są w związku
z tym bardziej prostolinijni…
***
Chalcydiusz siedział na ławce na niewielkim wzgórku wznoszącym
się nad tłumnie uczęszczanym miejscowym rynkiem. Odwiedzali
go ludzie najrozmaitszych warstw społecznych, zawodów, zainteresowań i wyznań. RQ367 nie była planetą wyspecjalizowaną, rolniczą,
usługową, handlową czy przemysłową. Spotkać tu można było biznesmenów, dyrektorów i kierowników najrozmaitszych firm. I tych
wielkich zakładów zatrudniających nawet kilkaset tysięcy ludzi,
klonów czy cyborgów, i tych maleńkich kilkuosobowych firemek.
Miejsce to odwiedzali różnorodni pospolici dyskomani i podrywacze, ale także przedstawiciele najróżniejszych zawodów. Pracownicy
biurowi, architekci, naukowcy czy robotnicy zatrudnieni w różnych
gałęziach przemysłu. Widać tu było też najprostszych i najpospolitszych wieśniaków różną pozycję zajmujących w swej pozamiejskiej
społeczności. Spostrzegał muzyków grających najróżniejszy rodzaj
muzyki, sportowców najrozmaitszych dyscyplin. Piłkarzy, koszykarzy, krótkodystansowców, pięściarzy, sztangistów i szachistów. Malarzy tworzących w stylu różnorodnych epok, od średniowiecza po
najnowszą sztukę abstrakcyjną i użytkową. Tu i ówdzie dostrzegał
Chalcydiusz duchownych wszystkich możliwych wyznań, katolików,
luteranów, ewangelicko– reformowanych i prawosławnych. Dorosłych, starców, dzieci i młodzież. Widział Wiktora Złego, mordercę
kilku ludzi i klonów, który połowę swego życia przesiedział w więzieniu, a po wyjściu zawsze dopuszczał się recydywy. Raz spostrzegł
też Apoloniusza Złodzieja, co okradał, sklepy, banki i przechodniów.
Chalcydiusz postanowił wziąć na warsztat to, co powiedziała
mu ostatnio Julietta. Wrzucił informację do swego mózgu i żadnego jeszcze nie wyciągnął wniosku – ale miał wrażenie, że gdzieś
w głębszych partiach jego umysłu zachodzą intensywne przemyślenia. Ekstrawertycy i introwertycy?… Pojęcia te już słyszał, ale

jeszcze nigdy się nad nimi nie zastanawiał. Ekstrawertycy słabiej
wytwarzają odruchy warunkowe, w związku z tym gorzej też internalizują różne wartości, głównie moralne, religijne itp. Ale nic
więcej nie udało mu się na razie wywnioskować. Przychodził tutaj
przez kilka miesięcy i gapił się na kolorowy tłum.
Czy mógł wśród wszystkich tych ludzi dostrzec jakieś podobieństwa, czy mógł podzielić ich na jakieś grupy według określonego
rozróżnienia? Czy istniało jakieś kryterium, które łączyło różnych
ludzi ze sobą i ich też od siebie odróżniało? Z początku niczego
takiego Chalcydiusz nie dostrzegał.
Potem jednak uwagę jego przykuła jedna kategoria. W pierwszej
chwili wydawała się rzeczą trywialną. Była to barwa. Chalcydiusz
dostrzegł, że biznesmeni i dyrektorzy ubierają się często w ciemnogranatowe garnitury. Jeżeli nie mają ich w danym momencie na sobie, ubierają się w inny rodzaj ubrania, ale też jest ono ciemnoniebieskie. Niebieski, ale już jaśniejszy, preferują też bywalcy dyskotek,
ale i ci pasjami uprawiający sport rekreacyjny. W barwy czerwone
najczęściej ubrani byli ci, którzy interesowali się po trochu wszystkim, religią i sportem, literaturą i muzyką, sztuką, matematyką
i biznesem. Studenci studiów humanistycznych zdobili się w kolory
ciemniejsze, szare, a często też czarne. Nim bardziej ścisły i hermetyczny był ich kierunek, tym ciemniejsze były barwy. Literaci
lubili barwy szare, archeologowie i historycy brązowe, a studenci
filozofii, a czasami nawet psychologii, czarne. Sam Chalcydiusz też
ubierał się bardzo ciemno. Czerń i brąz jak na ironię pokrywał też
przyodziewek Wiktora i Apoloniusza.
Chalcydiuszowi coś rzeczywiście zaczęło się kojarzyć. Szukał jakiegoś następnego kryterium. Po kolejnych kilku tygodniach przemyśleń nagle zjawiło się ono w jego spostrzeżeniach. Była nim szybkość poruszania się. Biegali najszybciej sportowcy, ale też różne typy
ze społecznego marginesu. Szybkim krokiem chodzili biznesmeni. Im większą prowadzili firmę, tym bardziej ten ich dynamiczny
krok był przemyślany i spokojny, jakby zaplanowany. W najbardziej
umiarkowanym tempie poruszali się ci, których zainteresowania
były różnorodne. Im były rozleglejsze i głębsze, tym bardziej krok był
poddany refleksji. Wolniej chodzili literaci, najwolniej filozofowie.
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Najbardziej nerwowy i pełen szamotania był krok alkoholików – i to
nie tylko wtedy, gdy byli na rauszu. Literaci chodzili krokiem dość
wolnym i lekko jakby roztańczonym. Wolno też poruszali się księża,
zwłaszcza katoliccy, choć nie było tak zawsze. Duchowni luterańscy
szli nieco szybciej, a w jeszcze większym tempie wyznawcy kalwinizmu. Najwolniejsi i celebrujący każdy krok byli prawosławni popowie. Chalcydiusz myślał coraz intensywniej, coraz częściej miał coś
na czubku języka. A może to jest?…
Roz dz i ał V. Formuła

I

przeczytał formułę:
„Pierwszym wymiarem osobowości jest ekstrawersja – introwersja. Zróżnicowanie cech w tym wymiarze zależy od siły
układu nerwowego. Wysoka siła cechuje ekstrawertyków, niska zaś
introwertyków. Przy wysokiej sile układ nerwowy słabo wytwarza
odruchy warunkowe, przez co słabo internalizuje wzorce moralne, religijne i inne. Przy małej sile odruchy warunkowe tworzą
się łatwo, przez co wspomniane wartości przyswajane są chętnie.
Pochodna do mocy układu nerwowego jest jego ruchliwość, której przeciwieństwem jest perseweratywność. Przy dużej sile układu nerwowego u ekstrawertyków ruchliwość jest wysoka. Stąd też
tolerancja na różnorodność bodźców jak i skłonność do przejawiania wielorakich reakcji. Wydajność kory mózgowej zależy od
stopnia jej wzbudzenia przez twór siatkowaty (formatio reticularis). Przy niskim wzbudzeniu układ nerwowy jest silny i wysoka
jest ekstrawersja, przy wysokim zależności są odwrotne. Pochodna
do siły wzbudzenia kory mózgowej przez twór siatkowaty jest aktywowalność, niska u ekstrawertyków, a wysoka u introwertyków.
Ekstrawertycy jako chronicznie niedostymulowani przejawiają ciągły »głód bodźców«, który zaspakajają przez aktywność i poszukiwanie silnych doznań. Są ukierunkowani na zewnątrz i kochają
świat zewnętrzny. Chronicznie przestymulowanych introwertyków
cechuje natomiast niższa aktywność i unikanie doznań. Są bardziej
zamknięci w sobie i skłonni do introspekcji. Wyższa też jest u nich

cecha lęku. Przestymulowana kora mózgowa przechodzi w stan hamowania ochronnego Pawłowa i wyłącza się.
Drugim wymiarem osobowości jest neurotyczność, zwana także
neurotyzmem. Fizjologicznie zdeterminowana jest przez różnice indywidualne w sile układu nerwowego w systemie autonomicznym.
Przypomnijmy, że jest on zbudowany z dwóch antagonistycznych
ramion. Sympatycznego, odpowiedzialnego ze przykre emocje lęku
i parasympatycznego regulującego emocje pozytywne. Mniejsza
bądź większa siła w tym układzie determinuje różnorodność cech
na wymiarze neurotyczność– zrównoważenie emocjonalne. Pierwsza uwarunkowana jest przez małą moc, druga przez dużą. Stąd
w ekstremalnym neurotyzmie obserwujemy duże nasilenie wszystkich emocji, z tendencją do irracjonalnego przechodzenia uczuć
przykrych w pozytywne i odwrotnie. W zrównoważeniu natężenie
emocji ma małą moc i nie ma tendencji do ich irracjonalnych wahań.
Trzecim wymiarem jest psychotyczność zwana także psychotyzmem. Wysoki psychotyzm charakteryzuje niski poziom aktywności enzymu oksydazy monoaminowej (MAO) oraz wysoki poziom dopaminy. Stwierdzany on jest głównie w układzie nagrody,
tj. ośrodku popędu seksualnego i przyjemności, choć tak naprawdę
dotyczy całego mózgu. Wysoka psychotyczność oznacza niekonwencjonalność i poszukiwanie niezwykłości. Determinuje to z jednej strony twórczość, z drugiej impulsywność, okrucieństwo, przestępczość i schizofrenię. Osoba o bardzo niskim psychotyzmie jest
nietolerancyjna, konwencjonalna i mało twórcza.
Ostatnim wymiarem jest inteligencja. Wiąże się ona z tymi samymi cechami wysokiej lub niskiej siły układu nerwowego oraz ruchliwości i perseweratywności. Z tą jednak różnicą, że dotyczą one
płatów skroniowego, ciemieniowego i potylicznego kory mózgowej,
podczas kiedy ekstrawersja zlokalizowana jest w płatach czołowych.
Wysoka siła układu nerwowego oznacza wysoką inteligencję, niska
zaś niską. Wysoka ruchliwość w przypadku inteligencji oznacza tolerancję na poznawczą nowość i zdolność do jednoczesnego rozpatrywania mniej lub bardziej sprzecznych emocji. Wysoka perseweratywność u ludzi mniej inteligentnych oznacza przeciwstawne tendencje.
Inteligencja dzieli się na dwa typy, werbalną i niewerbalną, które są
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od siebie genetycznie i neurofizjologicznie niezależne. Podobna niezależność dotyczy też wszystkich czterech wymiarów osobowości”.
Chalcydiusz zamknął Psychologię genetyczną Jana Klasycysty.
Kiedy później czytał dzieło, dalej dowiedział się, że wszystkie cztery
wymiary osobowości opisano na specjalnych skalach. Ekstrawersję,
psychotyzm i neurotyzm na dziesięciostopniowej skali stenowej,
inteligencję na skali ilorazowej. Obejmowała ona zróżnicowanie
ilorazów inteligencji w przedziale od 0 do 160. Chalcydiusz zaczął
bardzo intensywnie myśleć nad tym, co przeczytał.
Najpierw skoncentrował się na osobie umiarkowanego ekstrawertyka. Najlepszym jego przykładem w życiu Chalcydiusza był
Zenon, z którym w liceum często siedział w jednej ławce. Osoba
taka była przede wszystkim bardzo towarzyska i łatwo nawiązywała
kontakty z ludźmi, równie beztrosko się z nich wycofując. Jego znajomości były rozleglejsze, ale też bardziej płytkie i powierzchowne.
Umiarkowany był u niej stopień wywiązywania się z zobowiązań
moralnych. Dość duża ruchliwość układu nerwowego sprawiała,
że w nowych okolicznościach dawna obietnica wydawała się już
nie obowiązywać, zmieniony stan jej współtowarzyszący zdawał
się czynić ją nieaktualną. Osoba taka interesowała się pogodną
muzyką, tańcem i sportem, choć ten ostatni nie zawsze uprawiała.
W dziesięciostopniowej skali zajmowała mniej więcej siódmy sten.
Sten ósmy z reguły zarezerwowany był dla sportowców. Ci ludzie
potrzebowali nieco większej dawki stymulacji – i potrzebę swą realizowali głównie przez zmożoną aktywność fizyczną. Gdyby ekstrawersję rozpisano w bardziej czułej stupunktowej skali centylowej,
w tym obszarze mielibyśmy dziesięć jednostek oddzielających go
od stenu dziewiątego i dziesięć od stenu siódmego. Coraz to większa dynamika poszczególnych dyscyplin sportowych lub też rosnąca dawka zawartej w nich agresji znamionowała ludzi sytuujących
się w tych przedziałach pomiaru temperamentu. Ale charakteryzowała ich też rosnąca wraz z pięciem się na skali dominatywność.
Dziewiąty sten zajmowali już sportowcy uprawiający sporty walki,
żołnierze, policjanci itp. Wybierali oni zawody wymagające pewnej
dawki brutalności, ale ich przynajmniej przeciętna inteligencja pozwalała im na chociaż dostateczne wywiązywanie się z zobowiązań

moralnych. Jeśli podobna postawa szła w parze z odpowiednio
wyższą inteligencją, osoba taka często zostawała prawnikiem.
Dziesiąty sten był już zarezerwowany dla przestępców. Tutaj agresywność i poszukiwanie mocnych wrażeń na bardzo wysokim były
poziomie, a ogromna ruchliwość układu nerwowego czyniła bardzo
kruchymi wszelkie zobowiązania moralne. Nim większe było nasilenie tych cech, tym większa była brutalność i okrucieństwo. U wszystkich wyżej opisanych potrzeby seksualne były wysokie i rosły wraz
z kolejnym stenem, zaś poczucie winy było stopniowo coraz niższe.
Na przeciwnym biegunie sytuowali się skrajni introwertycy. Perseweratywność kazała im wywiązywać się ze wszelkich zobowiązań
i obietnic, najmniejsze od tego odstępstwo budziło w nich silne poczucie winy. Sprawiała też, że byli konserwatywni i trzymali się raz
podjętych decyzji i działań, jednych i tych samych zainteresowań
i nawyków. Nim bardziej pogłębiała się introwersja, tym bardziej
rosła konwergencja myślenia i większy stawał się wymóg rygoryzmu stawianych i akceptowanych twierdzeń. Zajmujący pierwszy
sten skrajni introwertycy, jeśli pozwalała im na to inteligencja, z reguły interesowali się filozofią. Ich zainteresowania były rozległe, ale
sposób formułowania ostatecznych sądów bardzo rygorystyczny.
Drugi sten zajmowali z reguły historycy. Nim bardziej pogłębiona
była ich introwersja, tym odleglejsza interesowała ich epoka. Wyobrażenie sobie coraz to dawniejszych czasów wymagało myślenia
dłuższego i wolniejszego, stąd korelowało ono z introwersją. Trzeci
sten zajmowali z reguły literaci i filolodzy ojczystego języka, choć
głównie ci zainteresowani prozą. Tu już dywergencja myślenia była
dość duża, utwór literacki pozwalał bowiem napisać się na dowolną
liczbę sposobów. Trzy pierwsze steny obsadzali czasem także księża,
do tego tematu jeszcze powrócimy.
Najbardziej wszechstronne zainteresowania mieli ambiwertycy,
zajmujący steny od czwartego do szóstego – zwłaszcza piąty. Ich interesowała po trosze religia, filozofia i literatura, ale także ekonomia,
biznes, muzyka, sport i rozrywka. W zależności od tego, jak wysoką
dysponowali inteligencją, taki stopień pogłębienia tych wszystkich
zainteresowań u nich występował. Altruiści, działacze charytatywni, lekarze, pielęgniarki i czasem też niektórzy księża lokowali się
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gdzieś pomiędzy stenem szóstym a siódmym. Umiarkowana jeszcze
miękkość psychiczna predysponowała do empatii, wyważona energia i inicjatywa pozwalała wspomóc drugą osobę i iść jej z pomocą.
Neurotyzm dopełniał wymiar ekstrawersji– introwersji w specyficzny sposób. On decydował tylko o sile doznawanych emocji, ich
irracjonalnym zmienianiu się i wzajemnym przechodzeniu uczuć
pozytywnych w negatywne lub odwrotnie. Determinował więc siłę
przeżywanych rozterek. Osoby neurotyczne silniej identyfikowały
się z tym, co kazały im czynić ekstrawersja, inteligencja i psychotyzm, ale też silniejsze przeżywały zwątpienia i rozterki.
Jądrem trzeciego wymiaru, psychotyzmu, wydawała się ekstrawagancja. Wiązało się to z charakterystyczną dla tej sfery akceptacją niezwykłości. Być może miało to jakiś związek z wysokim poziomem dopaminy w układzie nagrody, który sprawiał, że osoba
z psychotyzmem szybciej przywykała do zastanego stanu? A niezwykłość dawała jej cały czas dawkę nowości, która pozwalała im
dłużej przywykać do danej sytuacji. W każdym razie ludzie ci faworyzowali wszystko, co niezwykłe. Niecodzienne stroje, fryzury, muzykę, nawyki i zachowania seksualne, egzotykę i subkulturę. Wymiar ten determinował też twórczość, ale głównie u introwertyków,
choć też poszukiwanie doznań u wszystkich ludzi bez względu na
ich pozycję na skali ekstrawersji. Ponieważ niski poziom psychotyzmu oznaczał mniejszą tolerancję, osoby o takiej cesze częściej
zostawały duchownymi niż naukowcami, nawet gdy były dość inteligentne. To pozwalało im identyfikować się z prostym ludem, mało
inteligentnymi introwertykami o niskim psychotyzmie.
Wszystkiego dopełniała inteligencja i style poznawcze. Inteligencja sama w sobie decydowała nie tylko o poziomie opanowania danej kompetencji i samej potrzebie aktywności poznawczej, ale także
o empatii. A co za tym idzie w pewnym stopniu o poziomie zobowiązań moralnych. Dzieliła się na werbalną i niewerbalną, które
były zdeterminowane przez osobne geny i obszary kory mózgowej.
Najważniejszymi stylami poznawczymi były: refleksyjność –
impulsywność, wygładzanie – wyostrzanie, analityczność – globalność, abstrakcyjność – konkretność, wewnętrzne – zewnętrzne umiejscowienie kontroli, niezależność – zależność od pola

i szeroki – wąski zakres kategoryzacji. Chalcydiusz czytywał o zależności tych stylów zarówno od ekstrawersji – introwersji, jak i od
inteligencji. Refleksyjność – impulsywność niewiele wnosiła ponad
ogólną prawdę, że aktywność jest odwrotnie proporcjonalna do
refleksyjności. Wygładzanie – wyostrzanie sprawiało, że wygładzającym różnice introwertykom poszczególne obszary rzeczywistości, często bardzo odległe, wydawały się bliższe i mające ze sobą
związek. Zatem introwertywny filozof czy naukowiec dostrzegał
związki między wszystkimi obszarami rzeczywistości od fizyki po
metafizykę, zaś ekstrawertykowi to wszystko wydawało się różne
i niemające ze sobą związku. Podobne tendencje do rozkładania
rzeczywistości na czynniki pierwsze opisywał wymiar analityczność – globalność. Pierwsza korelowała z introwersją, druga zaś
z ekstrawersją. Wewnętrzne – zewnętrzne umiejscowienie k ontroli
decydowało o tym, że introwertyk miał częściej poczucie wpływu na zjawiska, z którymi wchodził w interakcję, natomiast ekstrawertyk przypisywał kontrolę czynnikom zewnętrznym, innym
ludziom, przypadkowym okolicznościom i siłom nadprzyrodzonym. Wewnętrzne umiejscowienie kontroli korelowało z wysoką
inteligencją, a zewnętrzne z niską. Niezależność – zależność od
pola opisywała stopień umiejętności dystansowania docierających
informacji do tych przechowywanych w pamięci. Niezależny introwertyk nie ulegał konformizmowi, każdej napływającej informacji
mógł bowiem przeciwstawić swoje zdanie. Konformistyczny był zaś
ekstrawertyk, zwłaszcza nisko inteligentny, bo inteligencja też decydowała o stopniu niezależności. Całość dopełniał szeroki – wąski
zakres kategoryzacji. Osoba introwertywna miała szeroki i często
podawała nietypowe przykłady obiektów z danej kategorii.
Genetyczna teoria osobowości wprawiła Chalcydiusza w zachwyt
i poczucie spełnienia. Czuł się wielki, czuł się szczęśliwy. Poznana
teoria pozwalała mu odpowiedzieć sobie praktycznie na każde pytanie dotyczące człowieka. Jakąkolwiek by nie rozpatrywał teraz cechę,
zainteresowanie, nawyk lub preferencję – zawsze określona konfiguracja różnie nasilonych czterech wymiarów osobowości potrafiła
je wyjaśnić. Chalcydiusz bawił się w intelektualne układanki, dopasowywał do siebie różne układy poznanych wymiarów. Był w stanie
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z każdego niemalże człowieka wyczytać jego charakter i historię życia. Odczytywał to z ich psychomotoryki, barwy stroju, dynamiki
gestów i potoczystości wypowiedzi. Tysiące pytań, tak dotyczących
człowieka jak i innych obszarów rzeczywistości, teraz nagle znajdywało odpowiedź. Ale najistotniejsze było to, że w tym momencie
wszystkie obszary rzeczywistości różnie przez niego eksplorowane
składały się, niczym puzzle, w logiczny układ. Każda dziedzina wiedzy miała teraz swą ściśle określoną lokalizację. Osobowość człowieka zdeterminowana była genetycznie, a materiał dziedziczny
homo sapiens wyłonił się z ewolucji. Myśl ta łączyła psychologię
z ewolucjonizmem, a co za tym idzie – fizjologią, chemią i fizyką.
Podstawowym atomem społeczeństwa była jednostka, a ponad nią
rozpościerały się prawidłowości socjologii, ekonomii, polityki i historii. Chalcydiusz miał wrażenie, że odkrył nić łączącą wszystkie
dziedziny wiedzy od fizyki po metafizykę. Czuł, że znalazł coś, czego
podświadomie lub świadomie poszukiwał przez całe życie.
Na różne abstrakcyjne odpowiadało mu to pytania. Jak wyewoluowało chrześcijaństwo, skoro introwertywny prostaczek nigdy
nie miał w społeczeństwie zbyt dużego posłuchu? Monoteizm
zamajaczył w końcu w jego umyśle, gdyż wyobrażenie jedynego
Boga mniejszą miało wartość stymulacyjną niż całego panteonu.
A potem mieszkańcy chrześcijańskiej gminy między sobą łączyli
się w pary i zawierali małżeństwa. A ich dzieci dziedziczyły po
nich ich monoteizm. Przed Chrystusem i jakieś dwa wieki po nim
w starożytnym Rzymie i całym cesarstwie wśród plebejuszy dominowali różnie inteligentni ludzie o krewkim raczej temperamencie.
Ich umysły generowały politeizm. Z czasem jednak przedstawicieli
chrześcijańskiej gminy było w Rzymie tak dużo, że oni zaczynali
dominować, więc ekstrawertycy robili się wobec nich konformistyczni. Kiedy na początku IV wieku blisko 80% społeczności stanowili chrześcijanie, Konstantyn Wielki musiał uznać chrześcijaństwo za religię państwową.
Teraz na jakiś czas opanował Chalcydiusza stan intelektualnej
euforii. Julietta też naczytała się Jana Klasycysty i innych psychologów genetycznych. Znowu długie wieczory dyskutowali o tych
nowych teoriach. Psychologowie różnic indywidualnych zaciekle

krytykowali Freuda i całą psychologię środowiskową, jak i samą
psychoterapię. Freudowi odmawiali nawet miana bycia naukowcem.
— Zastanawia mnie — rzekła kiedyś Julietta — że twój nowy idol
tak zaciekle krytykuje twojego poprzedniego.
— Przesadził — powiedział Chalcydiusz po chwili namysłu.
— Przesadził — przyznała. — Bo jak człowiek coś zadeklaruje, to
później już się tej deklaracji trzyma.
— Mówiliśmy kiedyś — rzekł Chalcydiusz na innym spotkaniu —
że powinien się pojawić psycholog, który odkryje jakieś zaginione
ogniwo łączące ze sobą wszystkie działy psychologii. I pojawił się
Jan Klasycysta.
Zaginionym ogniwem była psychologia genetyczna.
Chalcydiusz poczytał teraz sporo historii filozofii, bo chciał nią
właśnie dopełnić obraz rzeczywistości. Szybko zrozumiał, że nowoczesna teoria psychologii genetycznej jest tak naprawdę empiryczną i połączoną wersją trzech wielkich koncepcji starożytnych.
Hilemorfizmu Arystotelesa, koncepcji Idei Platona i teorii czterech humorów Hipokratesa-Galena. Już Arystoteles pisał, że tak
w umyśle człowieka, jak i w całym w zasadzie Wszechświecie, forma przechodzi w treść. Platon uważał, że pomiędzy osobowościami decydujących się na dziecko rodziców wytwarza się Idea, która
jest wypadkową cech rodziców i taki właśnie charakter determinuje u dziecka. Z teorii czterech humorów zaczerpnęli współcześni
psychologowie odwieczne przywiązanie do liczby cztery. Zrównoważonemu ekstrawertykowi odpowiadał starożytny sangwinik,
neurotycznemu – choleryk. Flegmatyk był współczesnym zrównoważonym introwertykiem, zaś melancholik introwertykiem neurotycznym. Dalszy rozwój filozofii, średniowiecznej, tzw. nowożytnej
i późniejszej, sprowadzał się w zasadzie do przepisywania tychże
trzech starożytnych myślicieli, pewnych reinterpretacjach i empirycznego udowadniania opisywanych założeń. Wszystko, co można było powiedzieć o Wszechświecie, powiedział Arystoteles – cała
reszta to były tylko komentarze.
Chalcydiusz zastanawiał się, jakie miejsce zajmuje on sam na osi
współrzędnych wszystkich czterech wymiarów osobowości. Generalnie rzecz biorąc uznał siebie za skrajnego introwertyka o bardzo
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wysokim psychotyzmie, podwyższonym neurotyzmie i bardzo
wysokiej inteligencji werbalnej. Inteligencję niewerbalną ocenił
u siebie na poziom ledwie przeciętny. Czytał jeszcze o cechach powierzchniowych i źródłowych – i rozumiał, że ta sama preferencja
może ukształtować się na gruncie zupełnie innego nasilenia cech
danego wymiaru osobowości, zwłaszcza ekstrawersji. Chyba to
właśnie dlatego takie cechy jak preferowanie mocnej muzyki, okultyzm i katastrofizm występować mogły u niego, jak i jego entuzjastycznych i żądnych wrażeń kolegów. Ale to nie wyjaśniało jeszcze,
dlaczego u niego pojawiały się okresy bardzo zmożonej aktywności,
przeplatane czasami okresami apatii. W uczonych książkach wyczytał niedawno stwierdzenie, że skrajne przeciwności upodabniają się
niekiedy do siebie. Potem znalazł jakąś wzmiankę o temperamencie
wolno rozgrzewającym się. Bardzo silna aktywność budzi się u tych
ludzi i klonów straszliwie powoli, wyłaniając się ze stanu smutnej
dystymii. Lecz kiedy już się obudzi – utrzymuje się nawet przez kilka lat. Taki właśnie temperament stwierdził u siebie Chalcydiusz.
Ale przez pewien jeszcze czas w duszy Chalcydiusza panować
miał stan intelektualnej euforii. Odpowiadał sobie teraz na wszystkie nurtujące go dotychczas pytania. Choć jego szósty zmysł odbierał jakieś niepokojące sygnały dobiegające z przyszłości, to na razie
w jego życiu dominowało poczucie szczęścia. Pod koniec drugiego
roku Zenomena od Teorii Umysłu omówiła poglądy Jana Klasycysty i innych psychologów genetycznych. Teraz spokojnie mógł
porozmawiać o tym wszystkim nie tylko z Juliettą, ale także z pozostałymi osobami z roku. Co ciekawe – w przeciwieństwie do tego,
co było w szkole podstawowej i średniej, tym razem spotkał się
Chalcydiusz ze zrozumieniem i akceptacją. Dzierżył teraz po raz
pierwszy w swoim ręku klucz, który pasował do wszystkich drzwi.
Lecz potem spod zewnętrznej fasady entuzjazmu powoli coraz
bardziej wychylać zaczął się niepokój. Troszeczkę owego niepokoju
zamajaczyło w nim już podczas czytania Jana Klasycysty. Jednak teraz,
kiedy euforia powoli zaczynała w nim przygasać, gdzieś z dna jego
mózgu wypływać zaczęły fale budzącego się lęku. Na wierzchu wciąż
panowało zadowolenie, ale pod tym wszystkim coraz to wyraźniej
budziła się niepewność. Świadomość jego silnie storpedowały teraz

bardzo feralne osobiste implikacje poznanego systemu wiedzy. Do
nich wrócimy niebawem. Teraz stwierdzimy tylko, że tych zatrważających wniosków było tak wiele, że Chalcydiusz domyślać się zaczął,
że zaczyna się depresja. Szósty zmysł nawiedził go jasnowidzeniami,
w których Chalcydiusz tkwił w głęboko podupadłym nastroju. Miał
wrażenie, że nie ucieknie przed przeznaczeniem. Choć przyszedł jeszcze krótki okres, w którym Chalcydiusz odrzucił od siebie budzącą
się zapaść, lecz po pewnym czasie smutek i strach zaczęły powracać.
Teraz spotkać go miały jeszcze dwa nieszczęśliwe zdarzenia.
Rozstał się z Juliettą. Co najgorsze, stało się to w zasadzie na jego
własne życzenie. Chalcydiusz wyczuł intuicyjnie, że tylko daleko
idące zbliżenie z Juliettą uchronić go może przed wybuchem depresji. Zaczął więc teraz rozpaczliwie naciskać na nią, by została
jego dziewczyną. Im bardziej Julietta broniła się przed jego oświadczynami, tym silniej on na nią nalegał. W pewnym momencie powiedziała mu, że dobrze by było, gdyby się przez pewien czas nie
spotykali. Sprawę uczynił wręcz beznadziejną fakt, że Chalcydiusz
dowiedział się, że Julietta ma chłopaka. Już od jakiegoś roku Chalcydiusz przypuszczał, że tak właśnie może być. Kiedy przychodził
do niej, tuż przed wieczorem Julietta przepraszała go mówiąc, że
musi gdzieś wyjść. Chalcydiusz nadal silnie nalegał na dziewczynę,
choć sam już w zasadzie nie wiedział, dlaczego tak się zachowuje.
W końcu zrobił wielki błąd. Kiedy Julietta przyszła do niego jeszcze
raz i znowu zaczęli się kłócić – przycisnął ją do siebie. Wyrwała mu
się i uciekła w stronę drzwi wyjściowych. Teraz stało się coś, o czym
Chalcydiusz nie wiedział, czy było dziełem przypadku czy rozmyślnego działania. Chalcydiusz wrzasnął na nią, że jeśli nie chce być
jego dziewczyną, on może znaleźć sobie nawet chłopaka. W ten
sposób przyznał się jej do swego umiarkowanego biseksualizmu,
czego nigdy nie czynił. To była kropla, która przebrała ocean. Tego
już tolerancyjna z natury Julietta znieść nie potrafiła. Tak bardzo się
na niego zirytowała, że w końcu mu wykrzyczała:
— Ja wiem, że ty masz problemy z ludźmi, bo jesteś klonem i nikt
nie chce z tobą… — nie dokończyła zdania.
Stwierdziła, że zrywa z nim wszelką znajomość. Unikała go
na ulicy, uniwersytecie i w kosmometrze. Nie odbierała od niego
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telefonów, a kiedy odebrała, kończyła rozmowę usłyszawszy jego
głos. Latał za nią jeszcze parę miesięcy, dzwonił do niej, prosił. Pisał
e-maile, napisał list. Nic to już jednak nie dało.
Ostatnią sprawą było zajście z Bogumiłą. Słowa Julietty dzwoniły mu w uszach, a ignoranckie zachowanie tej drugiej dziewczyny
zdawało się potwierdzać ich słuszność. Kiedy parę razy Chalcydiusz
uśmiechnął się do niej i rzucił przyjazne spojrzenie, Bogumiła znów
odwróciła się od niego lekceważąco. Na jednym z socjologicznych
przedmiotów prowadzący zadał do domu badanie testem, które zrobić trzeba było w czteroosobowych grupach. Chalcydiusz przestraszył się nagle podziału na grupy i do żadnej z nich nie przystał. Pech
chciał, że wolne miejsce było tylko w grupie Bogumiły, w której były
trzy dziewczyny, Bogumiła i dwie inne. Kiedy Chalcydiusz pojawił
się w uniwersyteckim bufecie, w którym dziewczyny dyskutowały
nad testem, Bogumiła wrzasnęła na niego z ogromnym impetem:
— No i po co tu przyszedłeś?!!!
Chalcydiusz stanął jak wryty.
Roz d z i ał VI. De pre sja

I

wybuchła w umyśle Chalcydiusza depresja. Zgniotła jego mózg,
zaciążyła w jego mięśniach. Zalała duszną i gorącą adrenaliną
brzuch i klatkę piersiową. Spowolniła oddech, mowę, akcję
serca i ruchy. Rozbiła działania na sekwencje mniejszych poczynań,
które coraz to bardziej autonomizowały się, utrudniając przerzucanie uwagi z jednej czynności na drugą. Roznieciła w jego umyśle
dręczące przemyślenia, od których nie mógł odwrócić uwagi. Męczyły go od poranku po moment, w którym zasypiał, by oddać się
niepokojącym snom. Wbijała jego ciężkie ciało w fotel i wersalkę.
Najgorsze były właśnie owe smętne przemyślenia, od których żadnym sposobem nie mógł się wyzwolić. Przeciągały się całymi miesiącami, atakując go na wiele wymyślnych sposobów. Dręczyły go
tak bardzo, że w pewnym momencie Chalcydiusz nie był już w stanie w żaden sposób sobie z nimi poradzić. Wtedy stała się rzecz
jeszcze gorsza: konkretne przemyślenia rozbiły się i pozostał tylko

duszny ukrop makabrycznych emocji. Kiedy Chalcydiusz przestał
wyławiać już z tej ciężkiej plątaniny jakiekolwiek treści, poczuł się
wobec uczuć tych bezradny, gdyż nie mogąc ich nawet nazwać,
przestał je rozumieć i dawać sobie z nimi radę. Wtedy w sukurs
przyszedł mu pewien dawno poznany i zaprzyjaźniony telepata.
Sykstus Ezoteryk był parapsychologiem, który specjalizował się
w angażowaniu swych nadzwyczajnych umiejętności w pełne głębokiego altruizmu pomaganie potrzebującym. Już kilka lat temu,
gdy Chalcydiusz miał pewien problem, Sykstus zasłyszał jego nieme
nawoływania i przyszedł mu z pomocą. Teraz uczynił to ponownie.
Kiedy Chalcydiusz nic już nie rozumiał i nie pamiętał z zaprzątających go myśli, Sykstus rozpoczął swą klaryfikację problemu.
— Pierwszą z twych pułapek myślowych — rzekł — była świadomość, że ta piękna i wyemancypowana młodzież jest dla ciebie w zasadzie niedostępna. O ile dotychczas miałeś wrażenie, że
podobny światopogląd zbliża cię do tych ludzi i z nimi utożsamia,
o tyle teraz zacząłeś zwracać uwagę raczej na wszystko to, co cię
od tej młodzieży odróżniało i dystansowało. Oni byli cynicznymi,
pełnymi humoru i inteligencji młodzieńcami, którzy z poczuciem
przewagi odnosili się do wszystkich dookoła. Ty zaś byłeś wiecznie
zalęknionym i zamkniętym w sobie introwertykiem. Teraz nawet
to, co w tobie było aktywne i odważne, okazywało się inną stroną
twej introwersji, również świadcząc o jej skrajności. Zacząłeś obawiać się, że ludzie ci, dostrzegając twą funkcjonalną ekstrawersję
wyłaniającą się na tle wiecznie żywej introwersji, postrzegają cię jak
uzurpatora, który chciałby nic nie robić, a wszystko mieć.
Chalcydiusz zgodził się ze wszystkim, co usłyszał. Zrozumiał,
że odtąd ciągle miał wrażenie, że teraz stale czuje ich cyniczny
i drwiący chichot, który dudnił demonicznie pod jego czaszką od
poranku aż po późny wieczór. Wydawało mu się, że wszyscy oni
szydzą sobie z niego. Na uniwersytecie tego nie okazywał, jednak
w zachowaniu ich wszystkich ciągle dostrzegał złośliwe uśmieszki.
— Od samego początku depresji — kontynuował Ezoteryk — szła
za tobą nieodparta myśl, że przegrałeś. Świadomie czy podświadomie zmierzałeś do tego, by całkowicie upodobnić się do tych wielkopańskich cyników, by stać się jednym z nich. Teraz to odwieczne
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dążenie zostało zablokowane, co stało się przyczyną głębokiego
rozczarowania.
Nieuchwytność tamtej młodzieży sprawiała też, że kiedy wczuwałeś się w ich pogodne, świetlane emocje – twoje uczucia lęku
i smutku wyolbrzymiały się na ich tle i narastały. W końcu świat
tamtych ludzi wydał ci się rajem na ziemi, a twoja wieczna dystymia piekłem. Zaczynał kształtować się u ciebie światopogląd depresyjny. Cały Wszechświat był w nim chory i niedoskonały.
Drugim tematem było coś, co określić można jako paradoksalną zbieżność „ja realnego” z „idealnym”. Całe życie, świadomie czy
podświadomie, poszukiwałeś jakieś uniwersalnej prawdy. To było
sensem twego życia – a kiedy ją znalazłeś, to przez pewien czas doznawałeś poczucia szczęścia. Lecz potem uzmysłowiłeś sobie, że
dążenie, które przez całe życie było motorem twoich działań, teraz
osiągnęło swój cel i innego już nie zna. Wobec wszechstronności
i uniwersalności poznanej prawdy wszystkie inne dążenia wydawały
się błahe, nie warte tego, żeby się dla nich poświęcać Uzmysławiałeś
sobie, że zawsze zmierzałeś do przemiany w kogoś takiego, jak owa
młodzież; a teraz rozumiałeś, że przemiana ta jest niemożliwa.
Trzecią traumą było przeświadczenie, że stan, w którym się znalazłeś, był ci przypisany niejako odwiecznie. Przypomniałeś sobie pozornie trywialne stwierdzenia jakiś średniowiecznych filozofów, o których
niedawno czytałeś. „Ruch to aktualizowanie się wszelkiej potencjalności”. Inny scholastyk zapytywał, czy Bóg w chwili stworzenia Wszechświata był w stanie przewidzieć wszystkie zachodzące w nim później
wydarzenia. Nie pamiętałeś, jaka padła odpowiedź; nie jest to zresztą
dla nas istotne. A zatem w przewidywaniach rozwoju wszelkiego Bytu
wpływ czynników środowiskowych można w zasadzie pominąć. Tak
więc stan, który cię teraz dopadł, był ci przypisany niejako odwiecznie. Tak jak w umyśle pisarza od poczęcia drzemała napisana w końcu
książka, jak w organizmie krótkodystansowca od zygoty tkwiło zwycięstwo na olimpiadzie, a w umyśle mordercy czaiła się zbrodnia – tak
w twojej jaźni od zawsze dojrzewał ten stan, który teraz cię ogarnął.
Oddziaływania środowiskowe niewiele mogły tutaj pomóc.
Kolejny ból budziła świadomość zajmowania określonego miejsca w hierarchii społecznej. Psychologowie genetyczni wyszli od

hipotezy Darwina głoszącej, że przedstawiciele gatunków stadnych
muszą mieć różnorodne cechy osobowości, aby w społeczności
miała miejsce wymienność ról. Ofiara uzasadniała działania mordercy, chory – zapał lekarza, a złodziej – trud policjanta. A zatem
pomyślałeś sobie, że jedynym celem twego życia było, by inni czuli
nad tobą przewagę, by od ciebie się dystansowali. Nim bardziej zgadzałeś się z poznanymi teoriami, tym silniejsze miałeś wrażenie, że
na przekór sobie godzisz się na ten ostatni wniosek. I znowuż ten
demoniczny chichot wypełniał twoje uszy.
Sykstus Ezoteryk pociągnął łyk herbaty i przymknął oczy, ponownie zatapiając się w dziele czytania myśli.
— Kolejną pułapką — kontynuował — było wciąż nieustające
dążenie do pogłębienia tych wszystkich teorii. Do wyartykułowania nici łączącej wszelkie znane prawidłowości i zjawiska. Zacząłeś
więc poszukiwać ścisłego determinizmu. A kiedy znów zatopiłeś
swoje ciało w sztywnym bezruchu, miałeś wrażenie, że twój wygładzający styl poznawczy staje się tak skrajny, że ujednolici wspólny
obraz wszystkich prawidłowości. Im jednak bardziej zatapiałeś się
w swym dążeniu, tym bardziej sam czułeś się uwięziony w swoim
ciele. Zastanawiałeś się nad każdą najmniejszą reakcją – i czynności znów rozbijały się na sekwencje coraz to drobniejszych działań.
Odnosić zacząłeś też wrażenie, że twoje odwieczne konflikty
z ludźmi tak naprawdę nie wygasły. Dręczyła cię myśl, że koledzy i koleżanki obgadują cię gdzieś po kątach. Choć na twoje własne imieniny
przyszło około trzydziestu pięciu osób – sam nie zostałeś zaproszony
na żadną imprezę. Obecne zachowanie Julietty, która na wykładzie
odwraca teraz ciągle od ciebie wzrok, również jest dla ciebie bardzo
bolesne. Jeszcze bardziej traumatyczne jest zachowanie Bogumiły;
zwłaszcza od momentu, gdy na ciebie wrzasnęła. Obawiasz się, że jej
postępowanie tak naprawdę jest głosem większej jakiejś grupy.
Ale najgorsze było chyba to, że pod tym wszystkim tkwiła jeszcze jakaś jedna przyczyna, której Chalcydiusz nadal nie rozumiał.
Sykstus mógł tylko empatyzować w jego myślach, nie mógł mu wytłumaczyć czegoś, co się w nich nie pojawiło. Czasami Chalcydiusz
miał wrażenie, że przyczyn tych może być nawet kilka. Odwoływał
się do swej wiedzy z psychoanalizy, szukał ukrytych motywów, ale
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żadne wyjaśnienie nie przychodziło mu do głowy. Kiedy wziął na
warsztat resztę wiedzy z psychologii genetycznej lub środowiskowej, również niczego sobie nie wyjaśnił. Z czasem stał się względem
tej ukrytej przyczyny bezradny. Miał wrażenie, że musi istnieć jakiś
sposób na jej wyartykułowanie.
Sykstus Ezoteryk kontynuował monolog.
— Poczułeś się w swej pysze samotny. Choć miałeś świadomość,
że wielu ludzi bardzo przewyższasz, miałeś teraz wrażenie, że abstrakcyjny światopogląd sprawia, że dla większości ludzi wydajesz
się niezrozumiały. Czułeś, że oddalasz się od nich z dnia na dzień.
A reakcja innych ludzi na ciebie, przychylna lub wroga, też była
przesądzona z kolei przez ich genetycznie zaprogramowaną osobowość. W tym momencie poczułeś się bezradny wobec działań
otaczających cię ludzi.
Na tym skończyły się wyjaśnienia Sykstusa Ezoteryka. Chalcydiusz znów pozostał sam.
I wylały się z jego wnętrza wszelkie ponure i nieszczęśliwe uczucia. Stłamsiły jego mózg, wlewając w mięśnie płynny ołów. Zbombardowały korę mózgową podprogową impulsacją z jądra migdałowatego, ośrodka lęku. To wypełniło jego świadomość silnym,
zgeneralizowanym strachem i smutkiem. Uczucia te tak przykuwały jego uwagę, że trudności miał nawet ze skoncentrowaniem się na
rozmowie. Kiedy wciąż mimo wszystko poszukiwał ścisłego determinizmu, czynności cały czas rozbijały się na elementy składniowe.
Chalcydiusz albo siedział głęboko wbity w fotel, albo chodził po
mieszkaniu ze spuszczoną głową, pociągając nogami.
— Armagedon, Armagedon — powtarzał sobie. — Tak chyba
wyglądać musi Apokalipsa.
Wrócił do słuchania mrocznej muzyki, do okultyzmu i katastrofizmu. Znowuż całymi dniami włóczył się z bezprzewodowym diskmanem, słuchając tych okropnych płyt. Ściągnął ich teraz mnóstwo
z kosmointernetu, zaśmiecił nimi wszystkie twarde dyski w swoim
komputerze. Miał wrażenie, że muzyka ta stanowi dziś pożywkę
dla jego wiecznie obniżonego nastroju. Jakiś czas potem przyszło
zrozumienie, że miała ona symbolicznie integrować go z częścią
młodzieży – przynajmniej tej, która również słuchała takiej muzyki.

Znowuż zaczął włóczyć się po cmentarzach i wyobrażać sobie zawartość grobów. Powróciły do niego nieziemskie widziadła i temat
Apokalipsy. Zinterpretował to sobie przypisując Armagedonowi
status Jungowskiego archetypu depresji.
W stanie takim przebywał około roku. Wciąż wszystko i wszystkich interpretował psychologicznie, odwołując się głównie do genetyki. Miał wrażenie, że teraz już żaden człowiek nie stanowi dlań
tajemnicy. Potwornie teraz współczuł wszystkim tym, którzy dotknięci byli jakąś patologią, na którą żadnego nie było lekarstwa.
I tym, którym kilku jednostek ilorazu inteligencji lub kilku centylów w temperamencie brakowało do wyartykułowania pomysłu,
nad którym pracowali całe życie.
Kiedy już na wszystkie odpowiedział sobie pytania, a ścisły determinizm wciąż nie dawał się wyartykułować, Chalcydiusz w pewnym
momencie poczuł się zmęczony teoriami umysłu. I postanowił je na
pewien czas zostawić. A po jakimś miesiącu znowu zaczął ich szukać i zajrzał do zasobów swojej pamięci. I co zobaczył? Nic. Absolutnie nic. Cały system przyswojonych idei rozbił się w drobny mak.
Pozostały tylko szczątki informacji nawzajem od siebie poodrywane.
Nic nie dawało się już wyartykułować. Zrozumiał, że przeciążona
kora mózgowa przeszła w stan hamowania ochronnego.
Nie dawał sobie już z tym wszystkim rady. Najbardziej bolało go to,
że pod tym wszystkim wciąż tkwiła jakaś przyczyna, której w żaden
sposób nie umiał sobie wytłumaczyć. Znowuż zaczął więc poszukiwać pomocy. W psychoterapię Freudowską i poznawczą już teraz nie
wierzył. Kiedy w mediach szukał znowu jakiegoś terapeuty, pod ogłoszeniami ponownie podpisywano się „Psychoterapeuta Freudowski”
lub „behawioralny”. A on potrzebował jakiegoś psychologa genetycznego. W końcu jednak znalazł tak właśnie podpisane ogłoszenie.
Ch r y z os tom Hile morfista

N

azywam się Chalcydiusz, mam czterdzieści pięć lat z około
trzystu dziewięćdziesięciu dwóch zaprogramowanych
w moich telomerach DNA. Kończę właśnie czwarty rok
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socjologii. Kilka lat temu byłem na psychoterapii u doktora Oktawiana Neofreudysty. Terapia pomogła mi poradzić sobie ze specyficzną fobią gumy do żucia, na którą cierpiałem od dzieciństwa.
Poprawiła nieco moje ogólne samopoczucie i uczyniła mnie bardziej
śmiałym… — Teraz Chalcydiusz zniżył wyraźnie głos. — Jestem
klonem… — wyznał tonem, jakim mówi się o czymś wstydliwym
i niewłaściwym.
— Aha… — usłyszał w telefonie wyrozumiałe mruknięcie.
— Miałem na studiach psychologię i tak się jej naczytałem, że
wpadłem w depresję — urwał na chwilę. — Panie kochany, ja mam
temperament wolno rozgrzewający się!…
— Oj — usłyszał pełen zrozumienia głos psychiatry. — To bardzo panu współczuję. Z temperamentem wolno rozgrzewającym
się żyje się ciężko…
To wzbudziło w Chalcydiuszu zaufanie.
— Spotkał się pan już z tym? — spytał.
— No oczywiście, że się spotkałem — mówił dalej lekarz duszy. —
Miałem wielu takich pacjentów.
To troszeczkę zadowoliło Chalcydiusza. Temperament wolno
rozgrzewający się wydawał się raptem ciekawostką na tle całej wiedzy psychologicznej. Gdy wcześniej zadzwonił do kilku innych
psychologów – na dźwięk słów mówiących o tej osobowości zawsze
zalegała pełna niezrozumienia cisza.
Umówili się na wizytę, na którą Chalcydiusz przyszedł po kilku
dniach. Doktor Chryzostom Hilemorfista już na pierwszy rzut oka
prezentował się nieco inaczej niż Oktawian. Choć był psychiatrą, a nie
psychologiem, w swoim gabinecie nie używał lekarskiego fartucha.
— Proszę usiąść — powiedział tonem pełnym zrozumienia, lecz
mimo wszystko nieco szorstkim, jakim psychiatra mawia czasami
do swych pacjentów. — Co ma mi pan do powiedzenia?.
Chalcydiusz zaczął wybąkiwać jakiś fragment wypowiedzi o Bartłomieju i gumie do żucia, ale urwał po kilku sekundach. Mówił
równoważnikami zdań i krótkimi zdaniami. Dłuższe wypowiedzi
rwały mu się i nie kończył ich. Potem zdawkowo napomknął o konfliktach z klasą, ale bynajmniej nie rozwinął tego wątku, ograniczając się w zasadzie do stwierdzenia, że zdarzały się w podstawówce

i liceum. Mówiąc o psychoterapii wspomniał nieco pewniejszym
tonem o wyleczeniu fobii gumy do żucia, to znowu o tym, że po
psychoterapii stał się bardziej śmiały i lepsze miał samopoczucie.
Następnie stwierdził lakonicznie, że czytał dużo psychologii. Freuda, behawiorystów, psychologów poznawczych. I w końcu genetycznych. Potem gdzieś między wierszami, jąkając się i zacinając,
wyrzucił z siebie słowo „depresja”.
— A ta depresja, to co to było? — dociekał Chryzostom.
Ale Chalcydiusz nic konkretnego nie powiedział. Wybąkał tylko,
że uderzyło go, że Matka Ewolucja jednemu daje wszystko, a drugiemu nic.
— Tak — przyznał Hilemorfista.
I to był koniec pierwszej wizyty. Chalcydiusz zniknął gdzieś psychiatrze i przez pół roku się nie pokazywał.
Kiedy po sześciu miesiącach pojawił się znowu w gabinecie
Chryzostoma, czuł się już trochę lepiej. Ogromne problemy z koncentracją uwagi ustąpiły trochę. Na samym początku wizyty wyznał,
że już jest odrobinę lepiej. Nie mówił już równoważnikami, lecz
pełnymi zdaniami. Gdy przeszedł do życiorysu – też nieco więcej
udało mu się opowiedzieć, choć ślizgał się nieco i schodził z tematu.
— Co ja chciałem panu powiedzieć — rzekł na koniec Hilemorfista. — Widzę pana drugi raz. Za pierwszym razem…
— Obraz nędzy i rozpaczy — wszedł mu w słowo Chalcydiusz.
— A teraz jest już dużo lepiej — stwierdził Chryzostom.
Jednak na trzeciej wizycie Chryzostom zaczął w końcu dużo mówić. I kiedy Chalcydiusz nareszcie z wielkimi szczegółami opowiedział mu całe swoje życie, Chryzostom rozpoczął gromką tyradę.
— Toż to horror, toż to zgroza! — wykrzyknął kilkakrotnie. —
Osobę z temperamentem wolno rozgrzewającym się leczyć psychoanalizą i terapią poznawczą! Toż to kryminał. Zainwestowałeś
w terapię dużo pieniędzy i czasu, stąd dysonans poznawczy sprawił,
że próbowałeś w sobie zmienić cokolwiek, żeby uzasadnić wydatki
i zaangażowanie. — Chryzostom nakręcał się coraz bardziej. — Terapia za kozła ofiarnego uznała twego ojczyma i twoją przybraną
babkę. Ulga polegała częściowo na tym, że miałeś na kogo zrzucić
winę za doznawane niepowodzenia i frustracje. Dlaczego twoich
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krzyków w kontakcie z gumą do żucia też nie wygaszono behawioralną techniką reakcji wstrzymanej, tak samo jak ruch uderzania
pięścią? Przecież w sztuczny sposób wzbudzono w tobie nadmierną aktywność, która potem uległa perseweracji i utrwaliła się. Aż
w końcu tak przestymulowała mózg, że ten spadł na znacznie
niższy poziom aktywności i pojawiła się ekstremalna introwersja.
A tego typu stan to po prostu depresja. I tak nieraz kończy się właśnie terapia Freudowska.
Chalcydiusz spojrzał na Chryzostoma pytająco, jakby myślał
o tym, co Hilemorfista sądzi o Freudzie.
— „Psychoanaliza nie przynosi poprawy. Wręcz przeciwnie – jest
wiele dowodów, że może pogarszać stan pacjentów”. Kimże był ten
Freud? — zapytał psychiatra. — Czy był geniuszem? „Na pewno był
geniuszem propagandy swojej doktryny i geniuszem bajek. Z pewnością nie był geniuszem nauki. Sam przyznawał zresztą, że nie
był naukowcem. Przyznano mu nagrodę Goethego w Niemczech –
jest to nagroda literacka i piśmiennictwo Freuda z pewnością jest
pisarstwem twórczym: wymyślił on mnóstwo rzeczy”. „Jeśli ktoś
ingeruje w życie innych ludzi, powinien dowieść, że czyni dobro.
W przeciwnym wypadku jest to oszustwo. Jeśli nie ma dowodu na
efektywność jakiegoś działania, działanie to powinno być zakazane”.
A potem powiedział, że w odniesieniu do seksu Freud był wyjątkowym hipokrytą. Uczynił z niego kamień filozoficzny, a sam w życiu prywatnym bynajmniej nie był erotomanem. „Im większą rolę
seks odgrywał w jego teorii, tym mniejszą pełnił w jego prywatnym
życiu. Po czterdziestym drugim roku życia niemal całkowicie zrezygnował ze stosunków seksualnych z żoną”.
Była to zaiste wielka i głośna tyrada. Chryzostom powtórzył ją
jeszcze parę razy na kilku kolejnych wizytach. Bardzo się przy tym
nakręcał i jakby oburzał. Jednak za trzecim czy czwartym razem
Chalcydiusz zauważył, że Chryzostom zaczyna mówić jakby tonem
wykładowcy uniwersyteckiego – który, prezentując jakąś koncepcję,
nie zapomina o argumentach opcji przeciwstawnej. Potem psychiatra przeprowadził taką oto analizę:
— Wy, osoby z temperamentem wolno rozgrzewającym się, macie
w sobie też coś takiego. Kiedy kończy wam się okres funkcjonalnej

ekstrawersji i spod niej wyłania się fizjologiczna introwersja, macie
tendencje do niszczenia wszystkiego tego, co robiliście jako ekstrawertyk. Działania ekstrawertywne wchodzą wtedy w dysonans poznawczy z odradzającą się introwersją. W momencie takim możecie
pokłócić się z przyjacielem lub przyjaciółką. Możecie spowodować
kolizję motolotu, lecąc nim za szybko lub wybierając niebezpieczną
trasę. Ty wszedłeś w konflikt z Juliettą i się z nią rozstałeś, gdyż alternatywą mogłaby być jakaś awantura z profesorami z uniwersytetu,
przez którą mógłbyś wylecieć ze studiów. Stalin robił czystki, kiedy miał właśnie spadek energii temperamentalnej. Wymordowanie
wszystkich, z którymi dotychczas współpracował, przy jednoczesnym trwaniu przy budowie systemu komunistycznego, pozwalało
mu też godzić ze sobą dwie sprzeczne tendencje osobowości.
Podczas kolejnej wizyty Chryzostom zaczął Chalcydiusza intensywnie wypytywać o przebieg konfliktu z Juliettą. Chalcydiusz bardzo bronił się przed tym tematem. Kiedy Chryzostom spostrzegł
jego opór – zaczął wyczuwać, że pod tą sprawą może kryć się jakiś
głębszy problem. Chryzostom wiele razy nalegał na niego, jednak
Chalcydiusz milczał.
— Czy coś wydarzyło się, gdy konfliktowałeś się z Juliettą?
— Nic poza to, o czym powiedziałem.
Po jakimś czasie Chryzostom spróbował inaczej:
— Czy może Julietta powiedziała ci coś szczególnego, co było dla
ciebie bardzo przykre?
Chalcydiusz nic nie powiedział, ale Chryzostom zauważył, że
cień jakiegoś wspomnienia przebiegł przez jego twarz. Chalcydiusz
zaczął nerwowo bawić się guzikiem bluzy.
— No więc? — zachęcał Chryzostom.
W końcu na którejś z wizyt Chalcydiusz rzekł z wielkim napięciem:
— Powiedziała coś o klonie…
— Aha — odparł Chryzostom i dodał — rozumiem, że sprawa
może być dla ciebie przykra. Osoby z twoim temperamentem mają
jeszcze jedną przypadłość. Można u was dotknąć jakiegoś niezwykle wrażliwego punktu w waszej psychice. A to wywołuje u was niepohamowaną falę histerii, nad którą już w żaden sposób nie da się
zapanować A więc – czy coś takiego miało miejsce?
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Chalcydiusz jeszcze przez trzy kolejne wizyty nic nie powiedział.
Ale w końcu uznał, że prędzej czy później musi coś wyznać. Uciekł
się do prostego wybiegu i na jedną z kolejnych wizyt przyszedł lekko podpity. I wtedy wyrzucił z siebie:
— Julietta powiedziała mi, że jestem klonem i nikt nie chce się ze
mną zadawać!!!
— No właśnie — odparł Chryzostom. — Przypuszczałem, że przyczyna depresji ma jakiś związek z tym, że jesteś klonem. I to był ten
ukryty motyw, z którym w żaden sposób nie umiałeś walczyć, bo
straszliwie broniłeś się przed tą świadomością. A frustracja była
u ciebie tak silna, że depresja nastąpiła w drodze reaktancji psychologicznej. Skoro nie możemy osiągnąć żadnego sukcesu, bo przeszkadzają nam w tym ludzie, to wpadamy w depresję, by w ten sposób
zmusić kogoś do refleksji. Klon można kupić lub zamówić niemalże
jak niewolnika. Stąd też społeczny wobec nich ostracyzm oraz to, że
w naszych czasach spotykamy się ze swoistym „kompleksem klonu”.
Jest on obecnie odpowiednikiem dawnego kompleksu niższości Alfreda Adlera. Twój ateizm do pewnego stopnia był reaktancją psychologiczną względem purytańskiego wychowania cię przez babcię,
która była bardzo religijna. Chociaż z drugiej strony korelował on
z twoją skrajną introwersją, bo wyobrażenie pustki ma mniejszą wartość stymulacyjną niż wizja nieba pełnego aniołów i świętych. Ale
twoja depresja też była skutkiem takiej właśnie reaktancji.
Potem Chalcydiusz opowiedział jeszcze o Bogumile. Na kolejnej wizycie Chryzostom zapowiedział, że ma dla Chalcydiusza kilka rewelacji.
— Rozmawiałem z pewnym moim zaprzyjaźnionym telepatą. Wykrył on dwie rzeczy. Po pierwsze odpowiedział na pytanie,
kto jest twoim twórcą. Jest nim Eligiusz z Siedemnastego Księżyca
Itaki, jeden z szefów firmy „Three Bioknights Corporation”, lidera
na rynku klonów i cyborgów. Dziecko, które było dawcą twojego
materiału genetycznego, pochodzi z rodziny, w której prosty chłop
ze wsi, skrajny introwertyk z niską inteligencją, ożenił się z bardzo
inteligentną ekstrawertyczką, z zawodu lekarzem. Ewolucja nie wie,
co w takim wypadku ma zrobić z materiałem genetycznym zawierającym sprzeczne tendencje. I programuje skrajnego introwertyka, który tak silnie internalizuje wszelkie wartości, że przyswaja

też ideały ekstrawertywne. Okresy bardzo silnej aktywności przeplatane okresami depresji, apatii i obniżonej psychomotoryki też
pozwalają połączyć jedno z drugim. To, jakie wartości naśladujemy,
też jest do pewnego stopnia uzależnione od tego, jakiej grupy geny
w sobie nosimy. A w tobie są geny cynika, ekstrawertyka o wysokiej
inteligencji. Dlatego właśnie takie wzorce naśladujesz.
A Bogumiła? — kontynuował Chryzostom — Telepata odnalazł
ją po mojej opowieści, a wtedy szybko rozpracowałem ją i jej rodzinę. Ona jest córką ojca klonu i bardzo inteligentnej ekstrawertyczki, człowieka. A ojciec klon też, podobnie jak ty, miał temperament
wolno rozgrzewający się. Obdarzony był przy tym wysoką inteligencją. Ponieważ posiadał w sobie geny ekstrawersji, to właśnie głównie one spotkały się w DNA Bogumiły z genami ekstrawersji matki.
Znalazły się tam też geny wysokiej inteligencji pochodzące od obojga
rodziców. Dlatego Bogumiła jest generalnie rzecz biorąc dość skrajnym ekstrawertykiem o wysokiej inteligencji. Typową arystokratką.
Jednakże geny introwersji w minimalnym stopniu są u niej obecne.
Gdy uświadamia sobie to i fakt, że jej ojciec jest klonem, świadomość ta wchodzi w konflikt z jej podstawowymi silnymi dążeniami
do bycia ekstrawertykiem. Świadomość ojca klonu również bardzo
jej przeszkadza, tak że w ogóle nie dopuszcza tego do świadomości.
A ty samą swoją obecnością jej to wszystko uświadamiasz. I dlatego
nie dopuszczała cię do siebie. Ponadto Bogumiła, posiadając geny
obydwu typów osobowości, podobnie jak ty rozumie, jaką zazdrość
odczuwa introwertyk względem ekstrawertyka. Stąd zachowuje się
prowokująco – czerpiąc z tego ogromną satysfakcję.
Kiedy chyliłeś się już w kierunku depresji, spróbowałeś jeszcze
jednego wybiegu. Roznieciłeś konflikt z Juliettą, miałeś bowiem
nadzieję, że jeśli wyjdziesz z niego obronną ręką, wtedy w drodze
efektu niedostatecznego uzasadnienia unikniesz depresji. „To, co
nas nie zabija, czyni nas silniejszymi” – napisał kiedyś Nietzsche.
I tak się w tej postawie zażegnałeś, że wyznałeś jej swój biseksualizm, czego ona już nie ścierpiała. Wtedy chciałeś dogadać się
z Bogumiłą, żeby ta ugoda zadała kłam słowom Julietty. A z Bogumiłą żadnym sposobem nie dało się dogadać.
Na kolejnej wizycie Chryzostom podjął decyzję:
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— Zalecam rzecz najprostszą — rzekł. — Odpoczynek. Już troszeczkę
minęło coś, co nazywamy paralogią utrwaloną. Polega ona na utrudnieniu logicznego rozumowania wskutek przestymulowania mózgu.
Ponieważ kora mózgowa nadal jest w stanie znacznego hamowania
ochronnego, staje się podatna na różne bodźce. Znowu na odruchy warunkowe, ale także na podprogową stymulację z jądra migdałowatego.
Kiedy układ nerwowy odpocznie, wydajność kory mózgowej zwiększy
się i powróci pewien poziom poszukiwania stymulacji.
***
„Średniowieczny alchemik – myślał Chalcydiusz idąc ulicą – był to
człowiek, któremu z racji takiej a nie innej osobowości ciężko żyło
się w ówczesnym społeczeństwie. Chcąc podważyć jego konstrukcję,
próbował niekiedy uderzyć w ten porządek, kwestionując istnienie
jego fundamentu, którym był Bóg. A żeby to uczynić, musiał próbować on stworzyć materialistyczną wizję świata, w której Bóg nie
byłby koniecznością. I przekopywał się alchemik przez wszelką namiastkę tego, co dzisiaj nazywamy fizyką, chemią, fizjologią, genetyką i psychologią. Socjologią, ekonomią, polityką i religioznawstwem.
A w końcu zawsze docierał do Arystotelesa. I wpadał w depresję
z próbami samobójczymi. To właśnie było Piekło Alchemików”.
Chalcydiusz był już przed drzwiami gabinetu Chryzostoma. Na
ostatniej wizycie Hilemorfista zapowiedział, że jeszcze spróbuje mu
odpowiedzieć na jedno pytanie. Jaka była tuż przed wybuchem depresji relacja między efektem niedostatecznego uzasadnienia a reaktancją psychologiczną? Chalcydiusz zauważył ostatnio, że zmienił się ton wypowiedzi psychiatry i sposób prowadzenia przezeń
rozmowy. Teraz obaj wymieniali się czasami poglądami na psychologię niejako jak równy z równym.
— Skonfliktowałeś się z Juliettą — zaczął Chryzostom — gdyż miałeś
wrażenie, że konflikt ten obroni cię przed depresją. Nie wiadomo, jaka
jest relacja między tym efektem a reaktancją psychologiczną. Być może
o tym, która prawidłowość przeważy, decyduje siła jednej i drugiej.
Wpadłeś też w coś, co nazywamy depresją szczytu. Występuje
ona u naukowców, którzy właśnie odkryli coś, nad czym pracowali

przez całe życie. U pisarzy, którzy właśnie napisali swoje „opus vitae”, u sportowców, którzy w końcu zostali mistrzami Wszechświata. Traci się wtedy nagle pochodnię, która przyświecała nam przez
całe życie. Możemy wtedy poczuć utratę jego sensu.
Poszukiwać zacząłeś ścisłego determinizmu, bo tylko on mógł
jeszcze pogłębić twoją wiedzę. A ścisłego determinizmu jeszcze
nikt nie wyartykułował. Być może, mówiąc skrajnie obiektywnie,
musimy założyć, że on istnieje. Ale jego sformułowanie w postaci prawa naukowego wymaga wzięcia pod uwagę jednocześnie tak
ogromnej liczby faktów, że ta przewyższa nasze możliwości przetwarzania informacji.
Na kolejnej wizycie dyskutować zaczęli na temat Freuda.
— Wiele z hipotez Freuda to rzeczywiście wierutne bzdury — zaczął Chalcydiusz. — Kompleks Edypa i Elektry, erotyczna symbolika marzeń sennych, panseksualizm, seksualizm dziecięcy i jego
fazy rozwoju… — tu Chalcydiusz lekko zająknął się i zawahał.
— W tym ostatnim jest może trochę prawdy — wszedł mu w słowo Chryzostom. — Zbyt bliski kontakt z dzieckiem rodzica tej samej płci rzeczywiście owocuje niekiedy homo– lub biseksualizmem.
— Tak. Błędem jest też interpretowanie złożonych cech osobowości, jak skąpstwo czy objadanie się, fiksacją na którejś z faz nieistniejącego rozwoju psychoseksualnego.
— Bertha Popenheim — mówił dalej Hilemorfista — słynna pacjentka Anna O., wcale nie została wyleczona przez Freuda z rzekomej histerii, która okazała się schizofrenią – i resztę życia spędziła
w szpitalu psychiatrycznym. Niejakiego Viktora Tauska doprowadził Freud właśnie do depresji i samobójstwa. Faktem jest też, że
oskarżanie Bogu ducha winnych rodziców za gwałt i inne traumy,
jeśli czegoś takiego się nie dopuścili, budzi czasami niepotrzebne
konflikty między nimi i dziećmi.
Ale w teorii Freuda — kontynuował Chryzostom — jest 20%
prawdy i te 20% to rzeczywiście rzeczy bardzo wartościowe — powiedział te słowa innym tonem niż dotychczas. — Sporo rzeczywiście prawdy jest w zjawisku odreagowania i wglądu, którym zostałeś
poddany przez Oktawiana, gdy leczył twoją fobię. Troszeczkę prawdy jest w tym, że u podłoża nerwicy może tkwić ukryty konflikt.
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Coś niecoś słusznego jest w twierdzeniu, że schizofrenia bywa
przejawem wyolbrzymionej i zgeneralizowanej reakcji obronnej
fantazjowania, kiedy chory już dosłownie świata dookoła siebie nie
poznaje. Depresja rzeczywiście nierzadko jest efektem dramatycznej rozbieżności między „ja realnym” a „idealnym”. Ukryte motywy
i ucieczka przed nimi też się zdarzają – tak, jak twoja smutna świadomość, że jesteś klonem. W przejęzyczeniu rzeczywiście czasami
odzywa się ukryty motyw, a sen niekiedy spełnia życzenie. Ukryte
treści odsłaniają też testy projekcyjne, choć opierają się na projekcji atrybucyjnej, nie zaś opisanej przez Freuda klasycznej projekcji
odwrócenia. Kiedy zrobiłem ci „Test Drzewa” Kocha – narysowałeś
wątły i poskręcany, zraniony siekierą pień jabłoni, na którym wyrastała piękna i rozłożysta, pełna jabłek korona Symbolizowało to
twoją introwersję, na której od czasu do czasu wyrasta krewka ekstrawersja. W behawioryzmie, psychologii poznawczej i społecznej
prawie wszystko jest prawdziwe.
— A Carl Gustav Jung? Czy w jego archetypach i symbolach jest
trochę prawdy?
— Tak, koresponduje z nimi zjawisko lęków symbolicznych.
Twój Armagedon był archetypem depresji, która prędzej czy później miała cię dopaść. A Diabeł był symbolem okultyzmu i ogólnej
ponuroty, na którą przez całe życie miałeś być skazany.
— A ekstrawersja, psychotyzm, neurotyzm i inteligencja? Czy
rzeczywiście zdeterminowane są one wyłącznie genetycznie?
— Nie. Współczynnik odziedziczalności dla ekstrawersji, neurotyzmu i inteligencji wynosi od 50 do 60%, choć w niektórych badaniach wyszedł nawet na poziomie 90%. Dla psychotyzmu wynosi
on tylko około 40%. Tak więc wiele z tych cech może być uwarunkowane wpływem środowiska i wychowania. Klon z reguły tylko
w około 70% podziela osobowość dawcy materiału genetycznego.
Teraz Chalcydiusz poprosił, by Chryzostom wyjaśnił mu, jakie
znaczenie w przyszłości może mieć dla niego ewentualna terapeutyczna manipulacja mechanizmami obronnymi osobowości, zachowaniami neurotycznymi i zjawiskami psychologii poznawczej.
— Panie doktorze — rzekł na kolejnym spotkaniu — czy jak za
parę lat przejdzie mi depresja i paralogia, czy wtedy mam nie rzucić

się w wir działań? Czy mam nie stać się entuzjastyczny, nie oddać
pracy i pisarstwu, nie poszukać gromady przyjaciół w sytuacji, gdy
będę czuł, że przede mną jest kilkanaście obfitych w działania lat?
Wtedy być może napiszę w końcu powieść i założę fundację. Nazwę ją „Helisa” i będzie zbierać fundusze na mikrochirurgię DNA
i neurochirurgię rekonstrukcyjną dla ludzi i klonów. Czy wtedy nie
będzie mnie mogła wesprzeć terapia psychoanalityczna, behawioralna i poznawcza? Jeszcze raz zlikwidować na nowo narastające
mechanizmy obronne i zachowania neurotyczne. Wzmocnić mój
entuzjazm – generalizując u mnie pozytywne zmiany.
— Tak, Chalcydiuszu, powinna — odparł Chryzostom. — Psychoanaliza, choć zwana jest też psychologią głębi, opisując zmiany emocji i nastroju pod wpływem terapii, ukazuje tak naprawdę znacznie
płytszy ich poziom niż psychologia genetyczna. Bo coś, co z jednej
strony wygląda w sposób określony, z innej jawi się zupełnie odwrotnie. A sprawy te zawsze należy interpretować z obydwu stron.
Łódź, 8–24 września 2015 r.
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