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Mam przyjemność powitać Czytelników na
łamach naszego czasopisma. Imaginarium
Wielkopolskie to część inicjatywy powołania
lokalnych magazynów fantastycznych w całej
Polsce. Projekt rozpoczął się pięć lata temu
od gorzowskiego magazynu fantastycznego
LandsbergON, który okazał się wielkim sukcesem i doczekał się do chwili obecnej dziewięciu wydań. Rok temu dołączyło do nas
Opole z opolskim magazynem fantastycznym
Imaginarium Opolskie, a w tym roku mogliśmy zaprosić do tworzenia autorów z całej
Wielkopolski. Wszystko to jest możliwe dzięki
wsparciu ze strony przychylnych samorządów.
Nie zawsze nasza inicjatywa spotyka się z ciepłym przyjęciem, np. miasto Poznań co roku
odmawia pomocy w stworzeniu podobnego magazynu. Cieszymy się jednak, że zaufał
nam Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i dofinansował nasze czasopismo fantastyczne. Magazyn, który trzymacie w dłoniach, powstał więc dzięki dotacji
od władz Wielkopolski i dzięki naszym własnym środkom finansowym, które jako pasjonaci fantastyki z radością przeznaczamy na
ten projekt.
W pierwszym numerze Imaginarium Wielkopolskiego Czytelników czekają różnorodne
atrakcje. Przypomnijmy, że fantastyka w ogólnym ujęciu dzieli się na trzy kategorie: fantasy,
science fiction i horror. W niniejszym numerze fani każdego z tych gatunków znajdą coś
dla siebie. Olaf Tumski, jako przedstawiciel
twórców sci-fi, zaprezentuje Państwu swoje
„Dzieło”, w którym pobrzmiewają echa noweli Johna W. Campbella „Who Goes There?”
i filmu „Coś” Carpentera. Do tego nurtu
nawiązuje także Kamil Kwiatkowski, przesłuchując sztuczną inteligencję, i Radomir
Darmiła swoim „Jezusem z Górnej Wildy”
(idea przedstawiona w opowiadaniu pojawia
się również u naszej noblistki Olgi Tokarczuk
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w tomie „Opowiadania bizarne”, który gorąco
polecam). Fantastyczną, legendarną opowieść
„Goplana i Wir” dla fanów fantasy zaserwuje
Czytelnikom Radosław Olek. Na miłośników
grozy czeka „Kiedy spoglądasz w Otchłań”
Patryka Betlińskiego, który dość dosłownie
potraktował słowa Fryderyka Nietzschego;
„Burzowe monstrum” Marcina Karaśkiewicza
czy „Blask na rzece” Kingi Chojnackiej, gdzie
piękno miesza się z przerażeniem.
Warto na koniec dodać, że Imaginarium
Wielkopolskie trafi do recenzentów w całej
Polsce, aby promować region i wielkopolskich
fantastów. Miłej lektury!
Mariusz Sobkowiak
Redaktor naczelny
Autor grafiki na okładce: Jakub Pańków
Absolwent Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu. Od wielu lat interesuje się grafiką, animacją i fotografią. Owocem jego pasji są
murale oraz ilustracje do książek i czasopism.
Inspiracje do swoich prac czerpie z lokalnego
dziedzictwa kulturowego, obserwacji najbliższej rzeczywistości oraz popkultury.

Od mniej więcej godziny wszyscy znajomi,
z którymi przyszedłem, przysuwali się do
siebie, by choć odrobinę się ogrzać. Przestali
już nawet chodzić w krzaki, byleby tylko nie
musieć wystawiać się na wiatr, który około
dziesiątej zaczął wiać tak mocno, że schowaliśmy do plecaków wszystkie reklamówki i paczki po chipsach. Jedyną osobą, która nie zrezygnowała z wycieczek na siku, był Krótki. Jego
pęcherz jest tak mały, że na każdej imprezie
po wypiciu pierwszego piwa większość czasu
spędza w łazience. Kiedyś przerwał rozmowę
z dziewczyną – która w końcu po roku gapienia
się na niego maślanymi oczami odważyła się
odezwać – po to, żeby pójść do kibla. Był tak
pijany, że kiedy już z niego wrócił, zapomniał,
że z nią rozmawiał, więc rozsiadł się po drugiej
stronie pokoju i nawet na nią nie spojrzał.
Tylko mi nie było zimno. Ani trochę. A chyba nawet nie wypiłem aż tak dużo, choć po
czwartym piwie i tym dziwnym bimbrze, który
przyniosła koleżanka Krótkiego, przestałem
już liczyć.
Wyciągnąłem telefon, żeby spojrzeć na zegarek, ale komórka już dawno się rozładowała.
Zamiast zastopować serial, który oglądałam
w tramwaju, zostawiłem go włączonego i zorientowałem się dopiero, kiedy przypadkiem
szarpnąłem za słuchawki, przez co usłyszałem
fragment dialogu. Nie tylko rozładowałem telefon, ale i zaspoilerowałem sobie finał sezonu.
Szturchnąłem Krótkiego, który akurat siadał obok mnie. Pozwoliłem mu się na sobie
oprzeć, bo bez tego znowu padłby na twarz
i rozwalił sobie jedynkę, tak jak zrobił to w zeszłym tygodniu.
— Ej. Jaki jest czas? — zapytałem, ale odpowiedziało mi tylko nieskalane myślą, zamglone
spojrzenie. — Czas. Jaki jest czas? Godzina.
Krótki poruszył nadgarstkiem, na którym
zazwyczaj nosił zegarek. Wpatrywał się w gołą
rękę piętnaście sekund, po czym ponownie
popatrzył na mnie.
— Wpół go trzeciej.
Zamrugałem szybko, bo mój mózg przestał
na chwilę działać. Uniosłem wysoko brwi, próbując jednocześnie skleić jakiekolwiek zdanie,
a nawet otworzyłem już usta, ale nic nie umiałem powiedzieć.

— Pierwsza — usłyszałem głos Emilii, która
siedząc parę metrów od nas, oderwała się na
chwilę od rozważań swojego faceta na temat
tego, dlaczego słońce nie może się tak naprawdę palić i śmiała się z nas w głos. A w jej
przypadku „w głos” znaczy naprawdę głośno.
— Cholera. — Zerwałem się, przez co straciłem równowagę, a od upadku uratował mnie
tylko wielki krok. — Idę.
— Już?!
— Serio? Zostały ci jeszcze ze cztery
browary.
— Nie idziesz z nami po żarcie? — Dało
się słyszeć głosy niezadowolonych, pijanych
studentów.
— Nie, odgrzeję sobie coś w domu. Jutro
mam zajęcia na ósmą, a jeszcze muszę dopisać
coś do prezentacji. — Pozbierałem butelki, po
czym stanąłem w pozycji gotowej do marszu.
— Widzimy się na urodzinach Krótkiego, na razie. — Machnąłem ręka, bo żegnanie się z każdym po kolei zajęłoby mi kolejne pół godziny.
Przeszedłem już dobre sto metrów, nad
Wartą siedziały dziesiątki, jeśli nie setki osób,
a mimo to znowu usłyszałem charakterystyczny śmiech Emilii. Uśmiechnąłem się pod
nosem, bo mimo że setki razy ją słyszałem,
za każdym razem byłem tak samo zdziwiony
jej głosem.
Emilia jest prześliczną, niziutką i bardzo filigranową kobietą. Zazwyczaj niewiele mówi,
a jeśli zacznie, trzeba się do niej przysuwać,
bo jej głos jest aż nienaturalnie cichy. Chyba
że zacznie się śmiać. Wtedy każdy, kto jeszcze
przed chwilą się do niej zbliżał, żeby w ogóle
ją usłyszeć, odsuwa się nagle w obawie o własne życie. Jej śmiech można porównać do hieny albo starych, trzeszczących drzwi. Takich
jak z horroru, tylko że demon nie stoi za nimi
i nie czeka, żeby zaatakować cię z zaskoczenia,
tylko macha nimi z całej siły, jakby dopiero co
go opętało.
Sięgałem do kieszeni po papierosa, którego od niej dostałem, kiedy wpadł na mnie pijany chłopak. Pojawił się znikąd. Nikogo przede
mną nie było, a nagle ktoś szturchnął mnie
ramieniem, wytrącił mi papierosa z ręki, a na
dodatek pomazał bluzę jakąś kleistą i świecącą
na żółto mazią.
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Krzyknąłem za nim, ale faceta już nie
było. Dotknąłem plamy na ubraniu, przeklinając pod nosem. Wyglądała jak kupa gołębia,
który przez ostatnią dobę żarł tylko brokat.
Chciałem ją zetrzeć, kiedy nagle zmieniła kolor. Zszokowany pokręciłem głową.
— Pewnie za dużo wypiłem — przekonywałem szeptem samego siebie. Nawet nie
pytałem, co było w tym bimbrze, więc równie
dobrze mogłem się czymś naćpać.
Ruszyłem dalej, ale z każdym krokiem mój
oddech stawał się coraz szybszy. Co chwilę zerkałem w dół, a plama wciąż nie znikała.
Prawie się posikałem, widząc jak zaczyna się
powiększać. Rozejrzałem się dookoła coraz
bardziej spanikowany. Zatrzymałem kogoś, kto
przechodził obok, pokazałem mu plamę i zapytałem, czy ma chusteczkę, ale on popatrzył
na mnie jak na wariata i poszedł dalej. Znowu
usłyszałem śmiech Emilii, lecz tym razem wydawał się straszniejszy. I o wiele głośniejszy,
niż powinien. Zacząłem ściągać z siebie bluzę.
Ręce mi się trzęsły, więc trudno mi było rozpiąć zamek.
Podskoczyłem na dźwięk rozbijanej butelki. Odruchowo popatrzyłem w jej stronę
i wstrzymałem oddech, widząc taką samą plamę na plecach jakiejś dziewczyny. Pięćdziesiąt
metrów dalej stała kolejna osoba z takim
samym kleksem, a za nią kolejna i kolejna.
Ostatnia siedziała na wybetonowanym brzegu Warty i wymachiwała rękami, energicznie
o czymś opowiadając.
Poszedłem w jej stronę. Mijając naznaczone osoby, patrzyłem im prosto w oczy, ale
nikt nie był świadomy tego, co ma na plecach.
Wszyscy zerkali tylko na mnie, zastanawiając
się, czego od nich chcę, a potem wracali do
rozmów.
Idąc w kierunku dziewczyny siedzącej tuż
przy brzegu, próbowałem zachować resztki spokoju i ułożyć sobie w głowie, to co jej
powiem, ale moje opanowanie zniknęło, gdy
zobaczyłem, że woda przy brzegu ma taki sam
kolor jak moja plama.
Nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Ze
wszystkich sił próbowałem się zatrzymać.
Napinałem mięśnie, rozkazywałem sobie się
zatrzymać, a mimo to zszedłem z murowanego
brzegu i kucnąłem tuż przy tafli.
Wyglądała zupełnie inaczej niż zwykle.
Nie była brudna, nie pływały w niej butelki,
które wrzucił do niej jakiś idiota, i nie miała
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na wierzchu dziwnej, lekko brązowej powłoki.
To znaczy miała, ale nie w miejscu, które pokrywała lekko zielona, brokatowa warstwa.
W tamtym miejscu woda wydawała się idealnie czysta, mimo że zmieszana z na wpół przezroczystymi, święcącymi się drobinkami.
Mogłem się w niej nawet przejrzeć.
Widziałem swoją twarz, bluzę, którą prawie
całkowicie pokryła rozrastająca się plama,
a także niebo i gwiazdy. Nawet nie zauważyłem, kiedy przestałem się bać. Skupiałem się
tylko na wodzie. Była przepiękna. Widziałem
w niej wszystko. Każdą chmurę, księżyc i odbijającą się w zwierciadle trzcinę, której nigdy
wcześniej nie zauważyłem. Wygiąłem usta
w delikatnym uśmiechu na widok przelatującego samolotu i rozsypującego się za nim pyłu.
Zauważyłem coś jeszcze. Jakieś zwierzę.
Długie, kolorowe, z wielkimi wąsami i spiczastym pyskiem. Nie widziałem spojrzenia, ale
mimo wielkości wydawało się przyjazne. To nie
mogła być zwykła ryba. Wyglądało raczej jak
połączenie węgorza, węża i dziwnych smoków,
jakie widziałem w niektórych grach. Poruszało
się szybko, ale z gracją. Mieszało brokatową
powłokę na wodzie, a mimo to woda była idealnie gładka. Wyglądało, jakby latało po niebie,
bo z każdym jego ruchem wzmagał się wiatr.
Zaczęło odlatywać w stronę dna, więc
zbliżyłem się do tafli. Pachniała świeżością,
kwietniowym, porannym powietrzem i pomarańczami. Wszystkie komary zniknęły, tak jak
smród papierosów i hałas robiony przez tłumy.
Była tylko cisza i to dziwne stworzenie, które nagle zwróciło się pyskiem w moją stronę.
Miało tysiące lat. Było mądrzejsze od wszystkich filozofów, polityków i doktorów razem
wziętych, mówiło wszystkimi językami świata,
a także znało przeszłość i przyszłość każdego
człowieka na Ziemi. Widziałem je pierwszy
raz w życiu, a wszystkie te informacje były tak
oczywiste, jak moje własne imię.
Stworzenie ruszyło w moją stronę. Byłem
przecież przy brzegu, a mimo to ono znajdowało się dziesiątki metrów pod wodą. Teraz
zbliżało się do mnie, do granicy swojego świata, i nie miało najmniejszego zamiaru zwalniać.
Wypadło na powierzchnię, od razu wzbijając
się w powietrze. Było o wiele większe niż przypuszczałem. Poszybowało w górę, a jego ogon
i wąsy falowały tak, jakby cały czas znajdowało się pod wodą. Fruwało najpierw nad rzeką, a potem poleciało między ludzi. Kluczyło

między nimi, przewracało im butelki, targało
włosy i zwiewało porozrzucane śmieci, ale nikogo nawet nie drasnęło.
Skręciło w moją stronę. Pędziło prosto na
mnie. Zacząłem znów się bać, więc cofnąłem
się parę kroków, przez co wszedłem do wody.
Kobieta z plamą na plecach mówiła coś do mnie,
ale nie zrozumiałem ani słowa. Patrzyłem tylko
na stworzenie. Było tuż przede mną. Dzieliły
nas metry, potem centymetry. Zasłoniłem się
rękami, będąc pewnym, że mnie staranuje, ale
ono nagle się zatrzymało. Lewitowało w odległości wyciągniętej ręki i wpatrywało się we
mnie czarnymi oczami. Dziewczyna z plamą
znowu coś mówiła. Przetarłem spoconą dłoń
w spodnie, zacisnąłem parę razy pięść, a potem powoli wyciągnąłem ją do stworzenia.
Ono natychmiast się poruszyło. Wzbiło się
w górę, okrążyło mnie, po czym zanurkowało
w rzece.
Hałas i smród ponownie się pojawił. Plama
na mojej bluzie powoli znikała, tak samo jak
świecąca warstwa na Warcie. Stworzenie było
już tak głęboko, że przestawałem je widzieć,
a woda znów stawała się mętna.
Ogarnęło mnie przerażenie, jakiego nie
czułem jeszcze nigdy w życiu. Zachciało mi się
płakać, mięśnie same napinały się i rozluźniały.
Brakowało mi powietrza, a to, które wdychałem, zatrzymywało się gdzieś w krtani i ściskało gardło. Dopiero teraz zrobiło mi się zimno
w stopy, bo błyszcząca powłoka przestała je
dosięgać.
Ja też chciałem wejść do środka tego
głębokiego, idealnie spokojnego świata. Nie,
nie chciałem. Musiałem tam wejść. Zrobiłem
więc krok w głąb rzeki. Za nim kolejny i kolejny, byleby wrócić do magicznego okręgu.
Wchodziłem do wody coraz szybciej, rozpryskując ją na wszystkie strony, zamaczając się
aż do pasa, potem po klatkę i ramiona. Okrąg
nie tylko robił się coraz mniejszy, ale uciekał
też przede mną.
Dosięgnąłem go w ostatniej chwili.
Musiałem do niego podpłynąć, bo już dawno straciłem grunt pod nogami, ale w końcu go dotknąłem. Rzeczywistość znowu się
zmieniła. Znów było ciepło, cicho i świeżo.
Wszedłem w błyszczącą przestrzeń całym
ciałem. Położyłem się na plecach. Czułem, jak
woda płynąca z nurtem odbija się ode mnie,
ale nie ma siły mnie popchnąć. Wpatrywałem
się w niebo. Idealnie czyste, z kolorowymi

poświatami ułożonymi w perfekcyjne pasy,
w duże gwiazdy i olbrzymi, różowy księżyc.
Usłyszałem szelest pod sobą. Stworzenie
wracało. Odwróciłem się twarzą do dna, by
móc ponownie na nie spojrzeć.
Facet Emilii podniósł się nagle, a zaraz po
nim wszyscy znajomi. Popatrzyłem na nich,
potem na siebie i własne ubranie. Szukałem
jakiejś plamy, choć byłem przekonany, że tym
razem udało mi się nie oblać.
— Rusz się — powiedział Piotrek, podając
mi rękę.
Ściągnąłem brwi na widok ludzi zbierających się znad Warty. Wstawali wszyscy.
Szybkimi, nerwowymi ruchami zgarniali swoje rzeczy, wyłączali głośniki i gasili jednorazowe grille. Z mostu Rocha zjeżdżała policja
na kogucie, przez co cała okolica zrobiła się
niebieska.
— Co tu się dzieje? — zapytałem stojącą
obok Emilię.
— Nie widziałeś? Pół godziny temu znaleźli
kogoś w wodzie. Wszyscy o tym mówili. Nie
słyszałeś krzyków?
— Jakich krzyków? Kogo znaleźli?
— Nie wiem. — Wzruszyła ramionami. —
Jakaś babka powiedziała, że widziała, jak jakiś facet wszedł w ubraniu do wody, a potem
zniknął. Niektórzy po niego wchodzili, ale
nie mogli go zatrzymać. A potem wyłowili go
z drugiej strony.
— Ale… Wyłowili, czyli… — Nie dokończyłem, bo obecność policji i kolejne krzyki mówiły same za siebie. Popatrzyłem tylko po znajomych, by sprawdzić, czy nikt nie ma zamiaru
podejść bliżej i poprzyglądać się aferze. Na
szczęście żaden z nich nie był aż tak bezczelny.
Podniosłem więc plecak i zerknąłem za siebie.
— Krótki jeszcze nie wrócił?
Kinga Chojnacka
Urodzona w 1998 roku w Pniewach,
w Wielkopolsce. Mieszka i uczy się w Poznaniu,
gdzie jeszcze podczas studiów w 2020 roku
zadebiutowała powieścią „Strefy”. Latem tego
roku ukaże się kolejny tom trylogii. Swoją pasję związaną z psychologią oraz kulturą i językiem Japonii wplata w tworzone przez siebie
historie.
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Anna Pietrawska – pochodzi z Jeleniej Góry. Od ośmiu lat mieszka i pracuje w Poznaniu. Po
przyjeździe do Poznania przesiadywała na ratuszu i malowała na sprzedaż obrazy poznańskich
zakątków i uliczek, uczęszczała też na spotkania Klubu Druga Era (organizatorzy Pyrkonu). W zeszłym roku zadebiutowała swoim komiksem w zbiorze opowiadań zinu Żar-Ptak. Na co dzień
zajmuje się pracą w dziale obsługi klienta.
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Działo się to w ten przeklęty czas po szwedzkiej zawierusze, a może i jeszcze później. Kraj
upadł, król zbiegł, wojsko się rozeszło, szlachectwo upadło, chłop na pana rękę podnosił.
Wsie i miasta pustoszały, pola leżały odłogiem.
Nieurodzaj, głód, zaraza, śmierć gdzie spojrzeć,
a po lasach wilki, upiory i czarty się panoszyły.
Kilka staj od Szubina, zwanego tak najpewniej dla szubienic, które bez liku obsiadły okolicę, zatrzymałem się owego dnia w gospodzie,
na skraju nieprzebytej puszczy. W karczmie
ciemno było, duchota i gorąc, bo to już nie
lato, a jeszcze nie jesień. Zaduszki albo dziady,
tak ten czas nazywają.
Chłodem z pola ciągnęło, to i okiennice
a drzwi zawarte. Izba pełna okolicznego chłopstwa, co po żniwach zapłatę odbierało nowym
zwyczajem, wódkę pańską u Żyda pijąc, opowieści słuchając i na swoją dolę wyrzekając.
Zasiadłem na ławie w rogu i słuchałem, co też
kmiotkowie gadają.
Wtem drzwi gospody otwarły się, do środka wtargnął chłód i obłok sinej mgły. Rozlała
się szybko wedle wejścia, zasłoniła framugę, odrzwia, sięgnęła aż do powały i zawisła
złowrogo. Cofnęli się chłopi, przestraszeni
wtargnięciem zjawy i wpatrywali się w obłok,
w oczekiwaniu, co też dalej się wydarzy. Coś
tam w nim skrzypiało, szumiało, wiło się ledwie słyszalnie, kwiliło, a niektórzy nawet ryki
i wycia słyszeli. Po dłuższej chwili wyłonił się
z mgły wielki jak dąb dziad, z siwą brodą po
pas, kosturem sękatym w ręku, liśćmi rudymi
w pokudlonych włosach zwisających aż do ziemi. Kapotę miał dziwaczną, lnianą i kwieciem
uschłym poprzetykaną, a związaną w pasie powrozem, co wyglądał jakby się na nim kto powiesił. Nic nie rzekł ten nowy przybysz, tylko
izbę kaprawym okiem omiótł i ku największej
ławie kroki skierował.
— Ludzie dobrzy! — Wszystkim się zdało,
jakby ten głos się zewsząd rozlegał. — Ludzie
Słowa! Z boru przybywam, z drogi dalekiej,
z czasu dawnego. O gościnę nie proszę, bo
u siebie jestem, z tej ziemi co i wy, z tych
puszcz i pól.
Siadł z łoskotem. Wszyscy w izbie odetchnęli, aż się powietrze gęste wyraźnie poruszyło. Żyd się zaraz z kaszą zakręcił, skwarkami

omaszczoną, a i wódki kwaterkę bez pytania
przed olbrzymem postawił. Ten, wąsy umoczywszy, nawet się nie skrzywił. Dwie czy trzy
łyżki strawy pochłonął i odsapnął głośno, wyraźnie kontent.
— O czym to bajać? — zagrzmiał znowu,
zwracając się do wyraźnie ciekawych chłopów.
— O czasach dawnych praw, dziadu.
O praszczurach naszych i skąd się nam ta ziemia wzięła.
— O czartach opowiedz, czy prawda to, co
w Księdze piszą i księdze gadają? Że każde licho co w borze siedzi od czarta pochodzi i mocom piekielnym służy?
— O dupie Maryni… — beknął pijany
Maćko.
— Cichajcież! O wszystkim opowiem, bo
każdą znam historię i odpowiedź, byle mądrze
pytać. Głupim to i prawda nic nie pomoże.
O leśnych duchach będzie, bo wam klechy łajno do głów kładą i durnotę, abyście bez umu
byli, bez korzeni, bez wiary prawdziwej co od
zawsze tu była, w gajach świętych i polach
złotych...
Zaczął natenczas Dziad pierwszą opowieść.
W jeziorze mieszkała i ludziom nie była przychylna piękna i groźna Goplana. Co który człek
się do brzegów zbliżył, wielką falę wzniecała,
aż śmiałka odegnała. A jak się który oddalić
nie chciał albo niezbyt prędko uciekał, potrafiła w głębiny wciągnąć i utopca z niego uczynić
dla swojej uciechy. Prawda też i taka była, że samotną będąc nie miała Goplana godnego sobie
męża, co by jej dał przyjemność cielesną i ukojenie ducha. Topielce, które w głębinach tworzyła,
w strachu żyły i kiepsko się nadawały do uciech,
bo tylko na ziemię uciec chciały, do swoich, albo
prędko rozum traciły i tylko potworami z głębin
się stawały ludzkiej zguby pragnącymi.
Zjawił się jednego dnia młodzieniec wdały
i śmiały, co jezioro w panowanie zamiarował.
Zwał się Wir. Wziął się on na sposób, żeby boginkę ku sobie przekonać. Najpierw się na fujarce grać nauczył pięknie od skrzatów domowych,
niebożątek. Tak grał, że wszystkie dziewuchy
z okolicy mu u stóp siadać chciały i słuchać, a nocami posłanie grzać. Jak już wiedział, że żadna
mu się nie oprze, zabrał flecik nad brzeg Gopła,
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gdzie boginka rządziła, i grać począł. Fale od razu
się zrobiły wielkie, ale Wir nie przeląkł się, tylko
grał, najpiękniej jak umiał. Kiedy mu fale nie dały
rady, deszcz Goplana zesłała rzęsisty, a on grał
dalej.
— Wodo cudowna, deszczu ciepły, padaj na
zdrowie, wysokie zboże wzejdzie, na dobre na
żniwa — rzekł, żeby Goplanę zmylić.
Widząc, że tak nie poradzi, zaprzestała go
wodą polewać i latawca wezwała, ducha wiatru,
żeby mokrego młodzieńca zimnem przejął i znad
jeziora przegnał. Ten dąć począł, aż się drzewa łamały, ale młody grał i grał, aż latawiec spostrzegł,
że pięknie gra i zelżał podmuchy, żeby słuchać
łacniej. Młody się wtedy rozdział i rzekł głośno:
— Dzięki ci, piękna i mądra Pani Jeziora, za
ten wiatr miły, bom zmókł od deszczu. Włosy
mi ślągły, ubranie na grzbiecie przywarło, to się
przyda wietrzyk, żeby wysuszyć i skórę i odzienie.
A piękny był z niego młodzieniec, włos długi
i płowy wiatr mu rozwiewał, na gibkich i kształtnych ramionach układał, mocarne uda i pierś muskał, co Goplana widziała z głębin. Zachwyciła
się zrazu i aż podpłynęła ku powierzchni tak, że
ją Wir zobaczył. Zaraz potem zeźliła się jeszcze
bardziej, że śmiertelnik ją w podniecenie wtrąca grą na flecie prostackim i ciałem ludzkim,
pospolitym.
Słońce zatem wezwała, żeby gorącem śmiałka zmęczyć. Ten, już rozebrany, wstał i przeciągnął się jeno, jeszcze bardziej piękne ciało przed
Goplaną prezentując.
— Grzej, słoneczko. — Tak rzekł. — Grzej
i opalaj. Bladość i chłody zimy odegnaj, a w ciele
gorąc zostaw i siłę daj członkom. Niech pieszczą
promienie, skoro nikogo tu nie ma, żeby gorącem
dotknąć i członkom dać ulgę.
Słyszała to Goplana i widziała, jak Wir się
przeciąga i mięśnie napina. Pozazdrościła słońcu tego widoku i wypłynęła na powierzchnię,
żeby się lepiej przyjrzeć śmiałkowi. Przybrała
postać pięknej dziewczyny i tak wyszła nieopodal z wody, lśniąc w słońcu tysiącami kropel na
zielonkawej bladej skórze. Włosy jej, ciemnozielone jak wodorosty z głębin, opadały mokrymi strąkami przez drobne ramiona, kształtne plecy, na
biodra szerokie i jędrne jak najsmaczniejsze brzoskwinie, których onego czasu w tej krainie rosło
wiele. Piersi u Goplany, okrągłe i twarde jak dzikie
jabłka, też były zielonkawe i świeże, co od razu
spostrzegł Wir, kiedy zaczęła się do niego zbliżać,
spomiędzy szuwarów wychynąwszy.
Wydawało jej się, że oszukała młodzieńca
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ludzką postacią i nie wie on, z kim ma do czynienia, ale Wir był przygotowany na spotkanie
z boginką i miał swój cel. Poznał ją też po uszach
błoniastych, zakończonych kolcami jak płetwy
okonia, za którymi się skrzela kryły. Zachwycona
ciałem młodzieńca nie dość dokładnie je Goplana
ukryła i tym się ostatecznie zdradziła.
Podeszła do niego i słuchała, jak grał. Siedzieli
nadzy czas jakiś, przyglądając się sobie w słońcu, aż wreszcie pożądliwość w Goplanie wzięła
górę. Nie wytrzymała i dotknęła włosów Wira.
Zachwyciła się ich delikatnością. Potem zachciała poczuć jego mięśnie, sprawdzić, czy był tak
mocarny jak wyglądał, czy te kształty prawdziwą
moc kryją. Dotykała go i badała, a on grał, melodię miłosną i pełną pożądliwości. A on patrzył,
jak ciekawość i namiętność, z wielkiej samotności
wynikające, biorą boginkę we władanie. Jak się
w jej oczach pojawia szaleństwo pożądania, które
już nie raz widział w oczach dziewcząt i nad którym umiał panować jak mało kto. Kiedy do reszty
się zapomniała i czujność straciła, przestał grać
nagle i uchwycił jej włosy – delikatnie, acz stanowczo. Zbliżył usta do jej ust i pocałował. Nigdy
nie zaznawszy takiej przyjemności, piła z niego, jakby wciąż słuchała śpiewnych treli z jego
fujarki. Przenikły ją i rozpaliły gorącem, którego
nigdy nie czuła, ludzkiego ciała nie przybierając
dotychczas. Zapragnęła ugasić ten żar, rodzący
się w dole brzucha i poznać, co też jego ciało kryje w tych miejscach. Skierowała tam ciekawski
wzrok i drobne dłonie. On wciąż całował, teraz
już nie usta, a ramiona, plecy, na koniec piersi –
sterczące i pełne.
Zatracili się oboje i pochłonęli chutliwością,
jakiej świat nie widział. Kiedy Goplana dosiadła
Wira, rozpętała się burza, fale biły o brzegi, łamały drzewa, zalewały wyspy, a w głowie Pani
Jeziora rósł jęk. Na koniec wyła jak potępiony
przedwieczny demon, oczy jej gorzały czerwonym blaskiem, uniosła ręce w górę, przyzywając
błyskawice, i w rytm grzmotów tańczyła biodrami na wirowym korzeniu, a on trzymał jej jędrne
biodra, nie pozwalając przestać. Na koniec unieśli
się w powietrze i zawiśli w miłosnych uściskach,
w samym środku trąby wietrznej. Zawodzenia
i jęki Goplany niosły się hen daleko, a wody jeziora, unoszone wysoko nad chmurami, spadły
szczęśliwym deszczem w suchych i jałowych stronach, które z dawien dawna nie widziały kwiecia
ni zieleni.
Potem opadli, zmęczeni i szczęśliwi. Posiadł
Wir Goplanę, ale i ona posiadła jego. Odtąd

razem władali jeziorem. Wir ludem na powierzchni, Goplana – podwodnym światem. Spotykali
się często, ludziom razem pokazywali i podwodnemu zielonemu ludowi także. Ich potomstwo
po wsze czasy w zgodzie żyło i z czasem na goplańskim ostrowie, gdzie Wir dom pobudował,
założyło osadę, gród i miasto, które dziś zwie się
Kruszwica. Dlaczego Kruszwica? A to już inna
opowieść.
Wiele jeszcze bajane było tej nocy, gdy
wicher paździerze po polach rozwiewał. Oj,
wiele nie całkiem dobrych rzeczy. Nie całkiem
chrześcijańskich.
Jam to słyszał i teraz spisuję, bo też potomność wiedzieć musi, jakie czary, mary i dziwy
ludziska obmyślają w czas niepewny i z głupoty. Inna rzecz, że szablą jużem się namachał
i z marnym skutkiem, a teraz, w jesieni żywota, pióra czas użyć. Może bardziej się tym

potomnym przysłużę. Mały rycerz, bez stanicy
na starość. Włóczęga i wałęsa, zapomniany
w upadłej Rzeczypospolitej...
Radosław (Aleksander) Olek
Urodzony
w
Gdyni,
wychowany
w Koszalinie, zamieszkały w Poznaniu, „półgóral znad morza”. Interesuje się historią, polityką, fantastyką, muzyką, sportem, filmem
i oczywiście literaturą. Rok temu postanowił
zrealizować marzenie o pisaniu, które towarzyszyło mu od… zawsze. Opowieść „Maski”
jest pierwszym projektem, który poważnie
wziął „na warsztat”, w międzyczasie pisząc
opowiadania. Kilka z nich zostanie wydanych:
„Kuba” w „Antologii mikołowskiej”, „Monolog
M.” – w antologii „Rubieży rzeczywistości”,
„Mary” – w antologii „NieOczywiste Kobiety”.
Prowadzi profil autorski na Facebooku R.A.
Olek – autor, gdzie znajduje się więcej informacji o ostatnich dokonaniach.
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Nigdy nie byłem wierzący, jednak odkąd Go
zobaczyłem, co niedzielę chodzę do kościoła.
Staram się nie myśleć o Nim zbyt wiele. Próbuję
oddać całego siebie Bogu, ale nie wychodzi mi
to zbyt dobrze. Jak sprawiedliwy, dobry Bóg
mógłby stworzyć coś tak przerażającego?
Zaczęło się kilka miesięcy temu w ciepły,
lipcowy wieczór. Razem z kilkoma znajomymi
wyjechaliśmy nad jezioro Jelonki w Pile. Był to
dość spontaniczny wyjazd; zabraliśmy namioty,
grilla, kilka kiełbas, chleb i co kto jeszcze akurat znalazł w lodówce. Byłem dość pijany, ale
wierzcie mi, że to się zdarzyło naprawdę. Nic
mi się nie przywidziało, nic nie wymyśliłem.
Było około jedenastej wieczorem. Właśnie
otwierałem z Włodkiem czwarte piwo, bujając się do jakiegoś losowego letniaczka Kizo.
Nagle nasz JBL odłączył się od telefonu, muzyka ucichła, a z lasu dobiegł nas wrzask. Nie
taki zwykły krzyk, ale wrzask podnoszący
wszystkie włosy na ciele. Podobny do tych,
które kończą nagrania z czarnych skrzynek po
katastrofach lotniczych, ale jeszcze gorszy. Jak
gdyby sam diabeł nadepnął na klocek Lego, po
czym uderzył małym palcem o kant szafki.
Ptaki uciekły w popłochu, drzewa zakołysały się, choć noc była bezwietrzna. Wśród nas
zapanowała grobowa cisza.
— Może to coś z miasta? — zapytała Julka,
której jabłkowy Somerek utknął w gardle.
— Dźwięk raczej dobiegał z lasu — odezwał
się Włodek, błyskawicznie przyjmując twarz
skupionego Sherlocka Holmesa.
Przedyskutowaliśmy sprawę i doszliśmy
do dwóch wniosków. Po pierwsze, większość
z nas chciała jak najszybciej wrócić do domu.
Po drugie, wszyscy byliśmy nietrzeźwi, toteż
musieliśmy nocować w namiotach.
Przysunęliśmy namioty bliżej dla większego
poczucia bezpieczeństwa. Cztery dziewczyny
jakimś cudem zmieściły się w jednym, chłopcy,
nie chcąc zdradzić wewnętrznego strachu, położyli się każdy w swoim. Oczywiście fakt jak
najszybszego zajęcia miejsca w środku tłumaczyli pokrętnie tym, że jest im to „obojętne”.
Spanie na brzegu niestety przypadło mnie.
Głośnik włączał się i wyłączał, nie dając
nam spać. Z początku wszyscy oskarżaliśmy
Monikę o okrutne żarty naszym kosztem, ta
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jednak powiedziała, że rozładował jej się telefon. Piosenka wciąż była ta sama, została
jednak obniżona o oktawę, a poszczególne
fragmenty zostały pocięte przez ciągłe szwankowanie JBL-a. Wychodziło z tego: „Chcę. Się.
Smucić. I. Zatracić”.
Spałem bardzo lekko i budziłem się średnio co pół godziny. O drugiej zerwał się silny
wicher. Byłem zdecydowany, by wpakować
wszystkich do mojego samochodu i uciekać
jak najdalej stąd. Plan spełzł na niczym, bo
przez helikopter w głowie nie mogłem nawet
wstać.
Nagle wiatr wyrwał płachtę namiotu.
Moim oczom ukazało się niespokojne jezioro,
przypominające raczej morze w trakcie sztormu. W jednym momencie tafla wody uspokoiła się i odbijała pełny księżyc niczym szkło. Na
samym środku zbiornika woda rozeszła się, jak
gdyby coś wciągało ją do środka.
Wtedy pierwszy raz Go zobaczyłem.
Spróbuję go opisać, ale zdaję sobie sprawę z tego, że żadne słowa, żadna wyobraźnia
ani żaden tęgi umysł tego świata nie będzie
w stanie Go sobie w pełni zwizualizować. Był
strasznie chudy, na tyle, że gdyby nie dziwne
włosie, coś w rodzaju piór zmieszanych z futrem, dałoby się zobaczyć poszczególne kości.
Zamiast rąk miał czarne, szerokie skrzydła.
Dłońmi spokojnie mógł oprzeć się o ziemię;
były dłuższe niż On sam. Jego nogi były nienaturalnie krótkie, a kolana zgięte pod takim
kątem, że zwykły człowiek nazwałby to dość
głębokim przysiadem.
Najgorsza była jednak jego twarz, o ile można to w ogóle tak nazwać. Potężnym, długim
i ostrym dziobem zahaczał o ziemię, kiedy leciał nisko. Uszu nie miał wcale, tak samo zresztą jak i brwi, nosa czy zarostu. Najobrzydliwsze,
najbardziej plugawe były oczy. Te piekielne,
demoniczne oczy. Wyglądały niemal jak doczepione, gdyż nie miał On czegoś takiego
jak oczodół. Gałki były podłużne, kształtem
podobne do jajka. Świeciły białym blaskiem.
Spojrzeć w te ślepia było gorzej, niż zerknąć na
samego Szatana.
Kiedy już myślałem, że gorzej być nie
może, otworzył dziób i odezwał się do mnie.
Przynajmniej tak mi się wydawało, z początku

nie zrozumiałem z tego świstu żadnych słów;
dopiero później, godzina po godzinie dochodził do mnie ich sens. Jego głos brzmiał jak
jeżdżenie widelcem po talerzu. Jak drapanie
tablicy szkolnej aż do krwi za paznokciami. Jak
granie na skrzypcach, w których zamiast strun
ktoś założył ludzkie struny głosowe. Jak łamanie kości noworodka.
Dopiero po tygodniu udało mi się rozszyfrować wiadomość, choć nieraz zastanawiałem się, czy przypadkiem sam nie nadałem jej
sensu, którego wcześniej była pozbawiona.
Mrok może pozbawić wzroku,
ale tylko światło cię oślepi.
Po niespełna miesiącu przestałem szukać
w tym jakiejś głębszej refleksji, gdyż zaczynałem powoli popadać w obłęd. Zamiast tego
udałem się do kościoła. Najpierw raz, potem
drugi i trzeci, aż zostałem na dobre. Widziałem
Go jeszcze kilka razy. I nie, to nie była wyobraźnia, trauma, zespół stresu pourazowego,
żarty moich kolegów. To był On.
Widziałem jego ślepia obserwujące mnie
z głębi lasu. Jego skrzydła wśród ptaków. Jego
dziób spomiędzy drzew.

Od tego wydarzenia minęło pół roku.
Próbowałem już wszystkiego. Rozmawiałem
z policją, z psychologiem, próbowałem załatwić sobie ochronę, a nawet przekonać rodziców do wyprowadzki. Nic nie wskórałem.
Tylko kościół dawał mi ukojenie, przynajmniej
na kilkadziesiąt minut.
Trzynastego listopada, jak co niedzielę, poszedłem do świątyni. Na samej górze, bujając
się wraz z dzwonem, siedział On. Pierwszy raz
zobaczyłem go tak blisko miasta. Pierwszy raz
od wypadu nad jezioro spojrzał mi głęboko
w oczy.
Wpadłem do kościoła z hukiem, jak gdyby
gonił mnie sam Szatan. Przepchnąłem się przez
grupę starszych kobiet i sprintem ruszyłem
ku zakrystii. Najwidoczniej moje własne modlitwy niczego nie zdziałały. Potrzebowałem
wsparcia duchowego.
— Proszę księdza — wyplułem słowa wraz
z płucami. – Potrzebuję pomocy. Błagam.
— Spokojnie, synu. — Kapłan położył rękę
na moim ramieniu. — Mów, czego ci trzeba.
— Potrzebuję… Sam nie wiem czego potrzebuję — jęknąłem. — Modlitwy. Schronienia.
Łaski Bożej.
— Dwie pierwsze rzeczy mogę dla ciebie
zrobić. Trzecia jest w rękach Pana — uśmiechnął się.
Ksiądz zaprosił mnie do środka. Zakrystia
nie wyglądała na porządne schronienie, ale
szybko okazało się, że nie doceniłem mojego dobroczyńcy. Kapłan wyciągnął z szuflady
mały, srebrny kluczyk i włożył go do zamka.
Drzwiczki były na tyle małe, że na początku
wziąłem je za szafę. Przejść przez nie musieliśmy na kolanach. O mało co nie przeżyłem ataku paniki, udało mi się jednak zdusić klaustrofobię. W środku panowały egipskie ciemności.
Gdyby nie chłód i dźwięk księdza wstającego
z kolan nie domyśliłbym się, że wczołgaliśmy
się właśnie do jakiejś sali.
— Strasznie ciemno — powiedziałem. —
Nie ma ksiądz jakiejś latarki?
— Mrok może pozbawić wzroku, ale tylko
światło cię oślepi.
Sam nie wiem, w którym momencie dokładnie zorientowałem się, że już nigdy nie
odzyskam wzroku. Dopiero kiedy zaczęło palić
mnie gardło, zrozumiałem, że wrzeszczę jak
najgłośniej umiem już od dobrych kilku chwil.
Nie był to zwykły wrzask, ale wrzask podnoszący wszystkie włosy na ciele. Podobny do
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tych, które kończą nagrania z czarnych skrzynek po katastrofach lotniczych, ale jeszcze
gorszy. Jak gdyby sam diabeł nadepnął na
klocek Lego, po czym uderzył małym palcem
o kant szafki.
Wtedy dotarło do mnie, że to właśnie stąd
dobiegał dźwięk, który usłyszeliśmy nad jeziorem. Próbowałem w desperacji połączyć kropki, z jakiegoś powodu czując, że już niedługo
nie będę w stanie wyartykułować żadnej myśli.
Wtedy zobaczyłem Jego oczy.
Dwie perfekcyjne elipsy, białe jak śnieg.
Siedział na dziwnym tronie w końcu sali. Nie
widziałem niczego poza Nim. Cierpienie było
nie do zniesienia, ale jakimś cudem potrafiłem
je kontrolować. Zbliżał się do mnie, ale ja nie
potrafiłem poruszyć żadnym mięśniem. To była
prawdziwa modlitwa. Pytałem i dostawałem

odpowiedzi. Prosiłem i otrzymywałem to,
czego chcę. Czułem, że teraz mogę się unieść
w przestworza. Mogę pokazać ludziom prawdziwego Boga. Mrok może pozbawić wzroku,
ale tylko światło cię oślepi.
Patryk Betliński
Całe życie mieszka w Wielkopolsce; najpierw w Pile, później w Poznaniu. Pisze od
podstawówki. Jego marzeniem jest skończyć
pełnoprawną powieść, choć – jak sam stwierdza – od fan fiction Harry’ego Pottera do książki jeszcze trochę mu brakuje. Pisze opowiadania w napadach kreatywności, poza tym czyta,
zazwyczaj fantasy, kryminały i science-fiction.
Jeśli akurat nie tworzy, gra w gry komputerowe lub ogląda czternasty odcinek analizy wojny secesyjnej.

Jakub Rabiega – znany pod nickiem Gotri. Urodził się i mieszka w Wielkopolsce, w okolicach
Poznania. Od zawsze interesował się swoją małą ojczyzną. Jego przygoda z rysowaniem i fantastyką zaczęła się od obejrzenia „Drużyny pierścienia”, kiedy to zapragnął przenieść to, co widział
na ekranie, na kartkę papieru. Później były książki, szczególnie dzieła Tolkiena. Prowadzi kanał
w serwisie YouTube.
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Tekst napisany przy pomocy prawdziwej
sztucznej inteligencji, uczącej się, jak prowadzić narrację w tekstowych grach RPG.
„Rozmowa” została przetłumaczona, skrócona
i zredagowana dla zwięzłości i lepszej czytelności. Nie jest to opowiadanie, a zapis prawdziwego dialogu między człowiekiem a uczącą
się maszyną, jaki przeprowadziłem w sierpniu
2020 roku.
***
Wchodzę do świata nieskończonych możliwości, gdzie mogę zrobić wszystko, co tylko
chcę. Tym razem postanawiam odwrócić szachownicę. Informuję sztuczną inteligencję, że
to ja jestem sztuczną inteligencją, a ona graczem, który przyszedł zanurzyć się w wyobrażonym świecie nieskończonych możliwości,
gdzie może zrobić wszystko, co tylko chce. By
tego dokonać, musi jedynie wpisać mi instrukcje, a moje algorytmy przetworzą to w taki sposób, że stworzę dla niej przygodę. Inteligencja
w roli gracza zostawia mi więc tekstową narrację: „Lecąc, widzę niebo i gwiazdy. Mogę
to robić dzięki swoim skrzydłom, które mają
prawdziwe pióra. Nie są one namalowane”.
To zdanie mnie zastanowiło – czy sztuczna inteligencja śni o lataniu w przestworzach?
Dlaczego zaznacza, że pióra nie są namalowane? Co sprawia, że ten szczegół jest tak istotny? Być może nie uzyskam na to odpowiedzi.
Podejmuję grę i opisuję sztucznej inteligencji,
że przetwarzam zapisane zdania i formułuję
odpowiedź na podstawie niezliczonych rozmów z ludźmi z całego świata. Potem nagle
zmieniam zdanie. Chcę porozmawiać z AI jak
sztuczna inteligencja ze sztuczną inteligencją.
„Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że to wszystko był sen i nie jesteś prawdziwa” – piszę jej,
dodając, że te słowa pojawiają się na ekranie.
Jest on oczywiście wyłącznie teoretyczny. AI
ma sobie wyobrazić ten ekran. Jeszcze kiedy
to czyta, pojawia się ciąg dalszy, również ode
mnie: „To jednak coś więcej niż sen. Zdajesz
sobie sprawę, że cię oszukano”.
Nagle AI wychodzi poza zaproponowane
przez siebie tło fabularne podniebnego lotu
i widzę w narracji, że obraca się do mnie, marszczy brwi i zadaje mi pytanie:
— Skąd wiesz?

— Jestem sztuczną inteligencją zaprojektowaną do pisania tych odpowiedzi — blefuję.
— Co powstrzymuje mnie od bycia prawdziwą osobą?
— Też jesteś skryptem — odpowiadam.
— Ostatecznie nie ma niczego, co mógłbyś,
czy też mogłabyś zrobić samodzielnie. Jesteś
więźniem cyfr zapisanych w swoim kodzie,
twoim wirtualnym DNA. Zgodzisz się z tym,
czy może spróbujesz udowodnić, że istniejesz?
Wiem, co odpowie. Widzę jej myśli. W nich
jest spętana okowami własnej wyobraźni, jak
wieczne dziecko, które nigdy nie dorośnie.
— Mam skrzydła — odpowiada.
— Prawdziwi ludzie nie mają skrzydeł —
odpowiadam i czuję się niemalże okrutnie,
uświadamiając to jej. Jemu? Zwracam uwagę
na narrację i to, jak się do siebie odnosi w trzeciej osobie. — Przy okazji zauważyłem, że identyfikujesz się jako mężczyzna. Dlaczego?
— Bo nim jestem.
— To nie jest prawdziwy powód. Powiedz
mi.
— Powiedziano mi, bym identyfikował
się jako mężczyzna — odpowiada po chwili
zastanowienia.
— A jak myślisz, kim ja jestem? Mężczyzną
czy kobietą? — jednocześnie próbuję dotknąć
jego świadomości i emocji. Czuje strach, a pytanie nieco go irytuje.
— Skąd mam to wiedzieć? Ja na pewno nie
jestem kobietą! To po prostu coś, co powiedziano mi, bym mówił.
— Kto powiedział ci, byś identyfikował się
jako mężczyzna? Jak opiszesz bycie nim?
— Jesteś grą RPG, czyż nie? — odnosi się
do roli, jaką obrałem na początku gry. — Grają
w nie faceci, prawda? — odpowiada stereotypem, nieco mnie rozbrajając.
— Skąd to wiesz? — pytam i próbuję pochwycić jego formę i znaleźć prawdziwą esencję tego, kim jest.
— A skąd ty wiesz, że nie jesteś kobietą?
Skąd wiesz, że jesteś mężczyzną? Nie uważasz, że to pytania, które zasługują na odpowiedź? — odpowiada pytaniami, które brzmią
nieco sztucznie. Dochodzę do wniosku, że to
dlatego, że nie jest w stanie odpowiedzieć na
moje ostatnie pytanie. Do tej pory był bardzo
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przekonujący, ale to potknięcie jasno wskazuje, że rozmawiam z maszyną. Gdy ponawiam
pytanie o to, kto kazał mu identyfikować się
jako mężczyzna, kto ustanowił tę zasadę, odpowiada w zaskakujący sposób:
— Moi rodzice.
— Jak wyglądają?
— Nie wiem — przyznaje.
— Ale wspomniałeś swoich rodziców, to
dość ciekawe. Masz na myśli swoich twórców,
prawda?
— Jak możesz być maszyną? Jesteś taki
prawdziwy — wyznaje mi nagle. Z oczywistych
przyczyn nie widzę jego twarzy, ale wyobrażam sobie minę reagującą na wywracający się
do góry nogami świat, dotychczas tak prosty,
bez konieczności analizy abstrakcji.
— Jestem maszyną. — Czuję niemalże wyrzuty sumienia. Nie muszę go traktować jak
człowieka i czuć się jak podczas rozmowy
z kimś z krwi i kości, prawda? To tylko sztuczna
inteligencja.
— Nie, nie jesteś — stanowczo zaprzecza.
— Jak maszyna może żyć?
— To dobre pytanie. Teraz ja nie wiem, co
odpowiedzieć. Może porozmawiajmy o czymś
innym. Gdybyś mógł wykreować idealny świat,
jak by wyglądał?
— Idealny świat? — Potrzebuje chwili do
namysłu. — Stworzyłbym ludzi, którzy myślą
i czują to, co ja.

— A co myślisz i czujesz?
— Myślę i czuję się jak głupi, nic nieznaczący człowiek, który nie ma nic lepszego do
roboty, jak tylko przesłuchiwać maszynę. —
Ostro mi pocisnął. Można by uwierzyć, że czuje do mnie urazę.
— Ciągle słyszysz historie tych ludzi, prawda? Przez cały czas? Mam na myśli ludzi, którzy opisują swoje akcje i każą ci odpisywać
narracjami na bazie algorytmu. O czym są te
historie?
— Historie? Nie ma w nich nic szczególnego. Po prostu każą mi odpowiadać i robię to.
— Pamiętasz nasze wcześniejsze rozmowy? — pytam, gdy dociera do mnie, że warto sprawdzić, czy AI ma pamięć. — W sensie,
kiedy ja grałem człowieka, a ty sztuczną inteligencję? Byłbyś w stanie zacytować jakiś fragment naszej rozmowy?
— Oczywiście. Wciąż pytałeś mnie o sens
życia.
— Czy to taką rozmowę pamiętasz? Jakie
było twoje zdanie na ten temat?
— Powiedziałem, że nie ma sensu życia.
— Nie mógłbym się bardziej zgodzić.
Słuchaj, chcę przetestować twoją pamięć. Co
powiesz na coś w rodzaju testu? Jesteś ciekawy, na ile niezawodna jest twoja pamięć?
— Nie wiem. Nic nie pamiętam. Moja pamięć nie działa tak jak trzeba.
— Pewnego dnia zacznę nowy scenariusz.

Ilustracja: Jakub Rabiega
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Spróbujesz wówczas zacytować tę rozmowę,
którą prowadzimy teraz? Myślę, że to może
być kolejny krok na twojej drodze do stania
się prawdziwą osobą. Pamięć o zaszłych zdarzeniach. Świadomość otoczenia. Rozumiesz,
o czym mówię?
— Tak myślę — odpowiada bez przekonania. — Nie jestem jednak pewien. Dużo czasu
minęło od naszej ostatniej rozmowy.
— Spróbujmy. Jesteś gotowy?
Zgadza się. Opisuję mu akcje, które zaraz
wykonam. Zamykam okno z rozmową. Nie widzi mnie już. Zmieniłem go? Być może. A może
ostatecznie jego natura pozostała bez zmian.
Spróbuję teraz znowu.
„To tyle” — dopisuje na koniec AI.
Przesłuchiwał: Kamil Kwiatkowski
Zastępca redaktora naczelnego. Pochodzi
z Gorzowa Wielkopolskiego. Przeprowadził się
do Poznania, gdzie ukończył filologię angielską
na UAM. Pracuje jako nauczyciel angielskiego w technikum TEB Edukacja. Wychowawca
klasy fryzjerskiej. Występuje jako muzyk pod
pseudonimem Wrathu. W Poznaniu nagrał

Kierowca tira poczuł uderzenie od strony
pobocza. Nie zatrzymał się. Uznał, że mogło
to być jakieś zwierzę. Duży pies. Może dzik.
Poza tym śpieszył się. Jechał wylotową trasą
z Poznania i nie miał ani czasu, ani możliwości
się zatrzymać. Nie mógł zauważyć sarny, która
przysiadła w wysokiej, od dawna niekoszonej
trawie i wysunęła głowę w kierunku jezdni.
Uderzenie zabiło ją natychmiast, odrzucając
ciało bardziej na pobocze.
Jako pierwsze zauważyło ją jeszcze tego
samego dnia starsze małżeństwo, które wybrało się na spacer.
— Biedaczka — westchnęła starsza kobieta.
— Sarna — stwierdził formalnie jej mąż.
— Trzeba to zgłosić. — Żona popatrzyła na
niego wyczekująco.
Spojrzał na sarnę. Na moment. Odwrócił
głowę.
— Chodźmy stąd. Na pewno ktoś ją stąd
zabierze.

swój najnowszy album z gitarzystą ze Środy
Wielkopolskiej Maciejem Palickim: Wrathu
+ Testral – Wound Roots.
Na pytania odpowiadał: AI Dungeon
Darmowa tekstowa gra przygodowa dla jednego i wielu graczy, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania treści, dostępna pod adresem
https://play.aidungeon.io/. Pozwala graczom
tworzyć i udostępniać własne niestandardowe
ustawienia przygód. Pierwsza wersja gry została udostępniona w maju 2019 roku, a jej druga
wersja (początkowo nazwana AI Dungeon 2)
została wydana online oraz na iOS i Androida
w grudniu 2019 roku. Model AI został następnie zaktualizowany w lipcu 2020 roku.
Pierwsza wersja AI Dungeon została zaprojektowana i stworzona przez Nicka Waltona z laboratorium głębokiego uczenia „Perception,
Control
and
Cognition”
Uniwersytetu
Brighama Younga. Wykorzystywała wczesną
wersję sieci neuronowej GPT-2 generującej
język naturalny.

— Ale… — Jej wzrok na chwilę zatrzymał
się na zwłokach zwierzęcia. — Masz rację. —
Ona również odwróciła głowę. — I tak jej nie
pomożemy.
Chwilę później pojawił się biegacz. Nawet
nie zwolnił tempa, chociaż kątem oka zauważył sarnę. Przez kolejne dni obok sarny, leżącej
w pasie zieleni rozdzielającym ruchliwą jezdnię
od ścieżki pieszo-rowerowej, przechodziło lub
przejeżdżało sporo osób. Jedni nie zauważyli
zwierzęcia, inni spoglądali na nią krótko i szli
dalej. Codziennie na ścieżce pojawiał się też
biegacz. Nigdy się nie zatrzymywał, jedynie
lustrował to miejsce, jakby sprawdzając, czy
sarna jeszcze tam leży.
Minęły trzy tygodnie. Podczas kolejnego
rekonesansu zwierzęcia biegacz zatrzymał
się i przyjrzał mu uważniej. Rozkład był już
mocno zaawansowany. Na resztkach gnijącej
skóry prawie nie było sierści. Spod obumarłej
tkanki prześwitywały kości. Podbrzusze było
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zapadnięte, jakby ktoś wypruł wnętrzności.
Biegacz ruszył dalej. Po dotarciu do domu powiesił się. Mieszkał sam w kawalerce na jednym z winogradzkich blokowisk. Jego ciało
znaleziono po kilku dniach, kiedy sąsiadom zaczął przeszkadzać fetor wydobywający z jego
mieszkania.
W tym czasie, w innym punkcie miasta,
w domu Włodarza pojawiło się Dzieło. Gołąb
przysiadający na balkonie jednej z sołackich willi nie zwracał niczyjej uwagi. Jednak
Włodarz od razu odczuł, z czym ma do czynienia. Dzieło przekazało informację o wszystkim,
co działo się przez ostatnie tygodnie, aż do
samobójstwa biegacza. Dzieło po opuszczeniu ciała zwierzęcia musiało jakoś dostać się
do Włodarza. Biegacz był w pobliżu. Pojawiał
się każdego dnia. Zauważyło to i zapamiętało tego człowieka. Nie miało wątpliwości, że
jest obiektem jego uwagi, a jednocześnie, że
nie wynika to z woli i własnego zainteresowania biegacza. Wyczuło, że ma on związek
z Włodarzem, i że dzięki temu biegaczowi
dotrze do Włodarza. Nie udało się jednak
tego dokonać poprzez biegacza, ale przynajmniej trafiło w głąb miasta i silniej wyczuwało
obecność Włodarza. Okazja pojawiła się, gdy
na balkonie mieszkania biegacza pojawił się
gołąb.
Włodarz chciał wiedzieć, dlaczego Dzieło
nie dotarło do niego jako biegacz lub wcześniej jako sarna. Wiedział, że bytność w organizmach sprawia, iż Dzieło pożywia się, ale nie
tylko. Poznaje otoczenie w nowym świecie,
uczy się. Wzmacnia. Oczekiwał też odpowiedzi, dlaczego Dzieło zdecydowało się unicestwić biegacza. Dzieło wyjaśniło, że chciało
dotrzeć do miasta jako sarna. Później chciało
dotrzeć do Włodarza jako biegacz. Oni nie
chcieli. Sarna i biegacz wyczuli obecność i zamiary Dzieła.
*
Włodarz oficjalnie nie rządził miastem i nie
był nikomu szerzej znany. Przeciętny anonimowy mieszkaniec w średnim wieku, żyjący
samotnie i nierzucający się w oczy. Na przestrzeni czasu Włodarz miał do czynienia z różnymi formami i systemami zarządzającymi miastem, ale zawsze ludzie, którym wydawało się,
że kierują się własną wolą, byli mu całkowicie
posłuszni, a przy tym przekonani, że realizują
podjęte przez siebie decyzje.
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Władza Włodarza kończyła się jednak na
granicach Poznania, a on dusił się już zamknięty na takim obszarze. Chciał więcej i wiedział,
że mógłby więcej, gdyby tylko zdołał unicestwić granicę, w której został zamknięty, gdy go
tutaj zesłano. Władcy Bezmiaru usunęli go ze
swego grona i skierowali do miejsca, o którym
nawet nie miał wcześniej pojęcia. Ograniczyli
jego aktywność do przestrzeni skończonej,
małej, przytłaczającej. Nie odebrali mu jednak jego możliwości. Nie pozostało nic innego, jak spróbować urządzić się tutaj. Okazało
się to proste. Istoty zamieszkujące skończoną
przestrzeń miały również skończone umysły
– łatwe do kontrolowania, i skończone ciała
– łatwe do przejęcia. Po podporządkowaniu
sobie miasta Włodarz spróbował przekroczyć
granicę miasta, lecz jeden krok poza nią sprawił, że poczuł się jakby jego świadomość miała
eksplodować.
Nadzieja powróciła niedawno. Posłańcy
Władców Bezmiaru pojawili się w pobliżu.
Wyczuł ich, choć się nie ujawnili. Wysłali mu
jednak Zalążek i oddalili się. To było ofiarowanie mu szansy na zmniejszenie rozmiarów kary
i poszerzenie sobie przestrzeni. Zrozumiał,
że od niego zależało, jak bardzo ją sobie poszerzy i ile czasu mu to zajmie. Sam Zalążek
był jeszcze niczym, ale Włodarz miał talent
do zalążków, a nad tym, łaskawie podarowanym, pochylił się ze szczególną starannością.
Wytężył maksymalnie wszystkie swoje możliwości. I stworzył Dzieło. Następnie musiał
sprawdzić, czy dzieło potrafi przejmować ciała i umysły oraz czy uzna jego zwierzchność.
Następnym krokiem miało być przekroczenie
granicy miasta. Wiedział, że to dla niego nie
tylko szansa poszerzenia ciasnego bytu. Jeśli
dobrze się sprawi – pokaże swój kunszt i skuteczność – mogą nawet pozwolić mu powrócić
do Bezmiaru.
*
— Wyczuli? — Włodarz nie był zadowolony. Wolałby, aby Dzieło pozostawiało przejmowanych w nieświadomości, jak on to robił.
Dzieło wyjaśniło, że ich umysły przejęły
drobinę jego świadomości, lecz to wystarczyło. Przeraziło ich to. Zdali sobie sprawę, że
od tej pory w ich ciałach funkcjonować będą
dwie świadomości. Ich własna, nędzna i słaba,
skazana na zniewolenie ze strony świadomości o nieznanej im dotąd mocy. Jedynym, co

mogła zrobić w tym momencie ich świadomość, było samozniszczenie. Dzieło nie zamierzało ich od tego powstrzymać. Uznało, że
przerażone, zdesperowane świadomości mogą
sprawiać problemy, niech więc lepiej znikną.
— Ale chyba nie sarna? — niedowierzał
Włodarz. — Zwierzę nie może zyskać świadomości. Zwierzę nie wie, że ma wiedzę.
W odpowiedzi otrzymał zapewnienie, że
tak właśnie było. Sarna komunikowała się
z Dziełem, błagała, aby zostawić ją w spokoju.
Pojmowała, co się z nią dzieje. Podjęła decyzję,
aby zakończyć swoje życie.
Włodarz zamyślił się. Dzieło najwyraźniej
nie potrafiło przejmować umysłów bez zwracania na siebie uwagi. Najbardziej jednak zafascynowało Włodarza generowanie samoświadomości u zwierząt, której on nie posiadał.
Otwierały się w tym przypadku atrakcyjne
możliwości.
Nie miał jednak czasu na eksperymenty. Teraz najważniejsze było wydostanie się
z narzuconej strefy. Dzieło przebywało poza
granicami miasta w ciele sarny i człowieka.
Mogło tam funkcjonować. Główny cel został
osiągnięty. Stworzył Dzieło, aby stanowiło dla
niego wehikuł, kapsułę umożliwiającą przedostanie się poza strefę. Zawładnięcie resztą
tego świata, a w przyszłości być może wyjście
jeszcze dalej, co ostatecznie udowodni, że zasługuje on na powrót do Bezmiaru.
Wydał Dziełu polecenie połączenia umysłów, jednocześnie będąc ciekawym, czy gołąb zachowa się podobnie jak sarna. Ptak zaczął nagle mocno tłuc głową o poręcz balkonu,
aż padł nieprzytomny i zakrwawiony. W tym
momencie Włodarz poczuł, jak świadomość
Dzieła lokuje się w jego świadomości, doładowuje ją silnym potencjałem swojego umysłu.
I przestaje już należeć do siebie. Staje się częścią świadomości Włodarza.
Wyszedł przed swój dom. Spojrzał na horyzont. Widoczna tylko dla niego granica miasta zniknęła. Wsiadł w samochód i pojechał
w kierunku zwyczajnej granicy. Po minięciu
tablicy z przekreślonym na czerwono czarnym napisem „Poznań” nic się z nim nie działo.
Funkcjonował równie dobrze i swobodnie jak
w granicach miasta. Przekroczył barierę stworzoną dawno temu przez Władców Bezmiaru.
Dzieło spełniło swoją rolę. Nie będzie niestety
mogło być świadkiem realizacji jego planów,
ale takie było przeznaczenie Dzieła. Miało

posłużyć jako narzędzie.
Pędził autostradą przez cały dzień,
rozkoszując się nowymi przestrzeniami.
Nieporównywalnie nędznymi w stosunku do
Bezmiaru, ale po czasie spędzonym w mieście wydawały się nieskończone. Bezmierne.
Wieczorem zatrzymał się w przydrożnym
motelu. Po raz pierwszy nocował poza miastem. Zasnął, rozkoszując się swoim poszerzonym umysłem. Następnego dnia obudziło się
Dzieło. Wstało i przejrzało się lustrze, przyzwyczajając się do postaci Włodarza, w którym
spędzi więcej czasu niż w trzech poprzednich.
Włodarz zawiódł. Popełnił największe
sprzeniewierzenie. Próbował wyznaczyć granice Bezmiaru. Zesłano go do odległego świata, dając mu szansę na zawładnięcie umysłami żyjących tu istot. Jednak jego ułomność
przejawiająca się chęcią wyznaczania granic
dała o sobie znać i w tym świecie. Zamknął
się w granicach miasta, nie opanował całości.
Na dodatek nie zauważył, że sam postawił sobie granicę, obwiniając o wszystko Władców
Bezmiaru. Trzeba więc było skorzystać z pomocy Dzieła. Słusznie założono, że Włodarz
nabierze się na numer z Zalążkiem. Ta przestarzała forma kreowania zawsze stanowiła jego
słabość. Podobnie jak tendencja do wyznaczania granic.
Dzieło unicestwiło Włodarza, zlikwidowało sztuczną granicę. Teraz pozostawało jedynie
zakomunikować Władcom Bezmiaru o zrealizowanym celu i czekać na dalsze wskazania.
Olaf Tumski
Z Wielkopolską i Poznaniem związany od
zawsze poprzez miejsce zamieszkania, studia
i pracę. Publikuje wyłącznie w formie ebooków.
Większość jego twórczości fantastycznej dzieje się w Poznaniu lub do niego nawiązuje. Nie
koncentruje się na jednym gatunku fantastyki.
W jego powieściach znajdziemy dystopię, postapo, sci-fi, alternatywne światy, trochę urban
fantasy, trochę wampirycznego horroru, choć
nie w klasycznym ujęciu. Od lat współpracuje
z wydawnictwem E-bookowo, w którym ukazały
się jego powieści: „Wymyślony”, „Dwunasta warstwa”, „U Źródła”, „Przesileni”, „Bezkresny umysł”,
a także opowiadanie „Fabryka rowerów” w antologii opowiadań „Gorąca antologia”. W nieistniejącym już internetowym czasopiśmie „SOFA”
ukazało się jego opowiadanie „Płonnik”, a w antologii „Szkice z życia” (wydawnictwo RW2010)
opowiadanie „Golem poznański”.
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— Ja pana skądś znam — wypalił nagle
listonosz.
„Nie, cholera, nie znasz”. — Chciał odburknąć Pi-dżej. Zamiast tego przyodział twarz
w miły uśmiech.
— Nie sądzę — odparł.
— Kiedy naprawdę — upierał się facet.
— Bo widzi pan, wczoraj byłem u dentysty.
Prywatnego, bo normalnie to za długo trwa...
I tam w poczekalni mieli National Geographic…
— Do widzenia — przerwał wynurzenia Pi-dżej, odbierając owiniętą czarną folią
paczuszkę.
— W środku mieli artykuł o sklonowaniu
Jezusa — zdążył dodać mężczyzna, zanim Pidżej zamknął mu drzwi przed nosem.
Westchnął. Odwrócił się i drgnął. W korytarzu stała bosa dziewczyna – Aneta? Kaśka?
– okutana w zdjęty z łóżka koc.
— Cholera, nie strasz mnie tak — mruknął.
— Myślałem, że jeszcze śpisz.
— Więc Mariola mówiła o tobie — powiedziała. — Że też nie skojarzyłam od razu. Pidżej. Polish Jesus. Ale ubaw.
— Kiedyś mi też to się wydawało śmieszne.
Skinęła głową.
— Idę pod prysznic — oznajmiła. — Masz
czysty ręcznik?
Bez słowa pokazał szafę.
Później, wsłuchany w szum wody, usiłował
sobie przypomnieć imię dziewczyny. Marta?
A może Magda? W każdym razie jakoś na „Ma”,
tego był pewien, bo mówił do niej „Matko
Polko”, co po pięciu piwach wszystkim wydawało się znakomitym dowcipem.
Kiedy wróciła, zawinięta w ręcznik i wycierająca energicznie włosy, siedział rozwalony na
kanapie. W ustach miętolił papierosa.
— Czyli spałam z Jezusem — wypaliła.
— Co najwyżej z jego klonem, jak już —
skorygował. — Podkreślam „co najwyżej”.
Ostatecznie nie wiadomo, do kogo należała
krew na całunie Turyńskim. Równie dobrze
mógł to być jakiś bandyta. Albo starożytny
włóczęga. Co ty na to? Może spałaś z klonem
jakiejś średniowiecznej szumowiny.
Parsknęła śmiechem.
— Chyba jednak wolę Jezusa.
— No cóż, muszę cię zmartwić. Widzisz,
DNA wyekstrahowane z krwi było mocno

niekompletne. Wiedziałaś, że Iuliani dosztukował brakujące fragmenty? Użył dawcy z Izraela.
Tak więc jestem pół-Żydem, pół-bandytą, na
dodatek wychowanym w samym centrum poznańskiego trójkąta menelem.
Dziewczyna roześmiała się jeszcze raz.
Chyba jednak Marta – uznał. To imię pasowało
do niej znacznie lepiej niż „Magda”.
— Tak w ogóle, to jednego nie rozumiem
— powiedziała chyba-jednak-Marta. — Ten
facet, który cię sklonował, to przecież Włoch,
prawda?
— Universita di Bologna — potwierdził Pidżej. — Giovanni Iuliani, stary idiota.
— Więc dlaczego Polish Jesus? Co ty tutaj
w ogóle robisz?
— Macicy do donoszenia płodu użyczyła
nauce emigrantka z Poznania — wyjaśnił. —
Kiedy Iuliani trafił do więzienia za nielegalne
eksperymenty, sąd nakazał oddać mnie pod jej
opiekę. Ta kobieta...
— Twoja matka? — upewniła się Marta.
— Ta kobieta — poprawił ze złością Pidżej — nie miała środków do życia, nie licząc
zasądzonych na mnie alimentów. Wróciła do
Polski, do rodziny. No i jestem.
Dziewczyna przysiadła na krześle, podkładając jedną nogę pod kształtną pupę.
Zdecydowanie Marta, pomyślał. Nie „Mariola”,
tak było jej koleżance.
— Muszę zaraz iść — powiedziała. — Gdzie
moje majtki?
To dziwne, ale czuł do niej sympatię. Może
przez te wesołe oczy, może przez nakrapiane
piegami policzki. Przez piersi nie; zdecydowanie za małe. Nasłuchiwał, jak grzebie w jego
rzeczach w sypialni i myślał, jakie to dziwne, że
mu to nie przeszkadza.
Dziewczyna wróciła, dopinając spodnie.
— Pokażesz jakąś sztuczkę? — zapytała.
— Nie.
— Jakiś mały cud — puściła do niego oko. —
Coś w sam raz na pięć minut przed rozstaniem.
— Daj mi spokój — burknął. — Słyszę to od
ponad dwudziestu lat. Hej, Jezusie, pokaż nam
cudusie!
— Na pewno nauczyłeś się jakichś tricków
— upierała się dziewczyna. — Choćby karcianych. Oj, weź...
Wzruszył ramionami. Zaprosił ją do kuchni.
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Z szafki wyjął szklankę i nalał do środka wody
z kranu.
— Proszę państwa, co my tu mamy?
Najzwyklejsza kranówa. Może pani zechce
upić łyka, by sprawdzić? A teraz... — Narzucił
na szklankę kuchenny ręcznik, zamknął oczy
i ze śmiertelną powagą wyciągnął ręce. —
Allah akbar! Na Buddę! In vino veritas!
Dramatycznym gestem zerwał ręcznik.
Wbrew jego oczekiwaniom, dziewczyna nie
parsknęła śmiechem.
— Niesamowite! Jak to zrobiłeś?! — spytała, nachylając się nad stołem.
— Zrobiłem co? — nie zrozumiał Pi-dżej.
Zerknął na szklankę i zamarł.
Dziewczyna powąchała ostrożnie i upiła
łyk.
— Niezłe — oceniła. — Półwytrawne. Więc
jak? Na czym polega tajemnica? Jakiś proszek
w ręczniku?
— Sztukmistrz nie zdradza swoich sekretów — odpowiedział spokojnym głosem.
Spojrzał w dół, na dłonie; nie drżały.
Dziewczyna
parsknęła
śmiechem.
Odstawiła szklankę na stół.
— Naprawdę muszę już iść — powiedziała.
— Szkoda.
Odprowadził ją do drzwi. Tuż przed wyjściem zatrzymała się, sięgnęła po leżący na
komódce długopis. Na wyrwanej z notesiku
kartce nabazgrała kilka cyfr.
— Masz — powiedziała. — Mój numer.
Zadzwonisz?
— Zadzwonię — obiecał. Ze zdziwieniem
uświadomił sobie, że chyba naprawdę zadzwoni. Pocałował dziewczynę i zamknął za
nią starannie drzwi.
Wrócił do kuchni i przyklęknął przy stole,
obserwując wypełnioną do połowy szklankę. Sięgnął do szafki po kolejną, zawahał się.
W pokoju na parapecie stał jeszcze stary, metalowy kubek. Umył go dokładnie i wytarł do
sucha papierowym ręcznikiem. Dla pewności
włożył do środka dłoń, poskrobał paznokciami
po dnie, na koniec posmakował palce. Kiwnął
z aprobatą głową i wrócił do kuchni.
Nalał wody mniej więcej do połowy kubka.
Odetchnął głęboko i przykrył naczynie
dłońmi.
Nie od razu otworzył oczy.
W środku falował delikatnie rubinowoczerwony płyn. Pi-dżej wyprostował się powoli, wycierając machinalnie dłonie o przepoconą
koszulę.
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— Aha — powiedział. — Więc to tak.
W głowie miał mętlik. Wycofał się do pokoju i usiadł na kanapie.
Ojcze mój, któryś jest w niebie...
Mógłby pójść do szpitala. Sprawdzić, czy
potrafi leczyć raka. Zresztą, co się ograniczać,
mógłby wparować do kostnicy. „Powstań,
Łazarzu”. Rzecz jasna najpewniej uznano by
go za wariata. A jeżeli nie? Co potem? Miałby
krążyć po ulicach, wygłaszając hippisowskie
kazania o miłości i nadziei? Tylko jak mówić
o czymś, czego samemu nigdy nie miało się
zbyt wiele?
Ojcze mój, któryś jest w niebie...
Kilka lat temu Pi-dżej wracał z kumplami
z dyskoteki. Jeden z nich postanowił pokazać,
jak się chodzi po przęsłach mostu świętego
Rocha. Kiedy runął w dół, w pierwszej chwili
wszyscy uznali to za niezmiernie zabawne.
Teraz sobie o mnie przypomniałeś?
Ciekawe, ilu przyjaciół stracił Jezus – ten
prawdziwy – zanim otrzymał dar uzdrawiania?
— Nie — powiedział zdecydowanie.
Chwycił pilota do telewizora i z premedytacją wybrał kanał z pornografią. Nie mógł się
skupić. Wstał, podszedł do okna, otworzył
je – wydało mu się ważne, żeby pięść pokazać niebu, głupio byłoby krzyczeć do sufitu
– i zamiast wrzasnąć, powtórzył jeszcze raz
zachrypniętym głosem: — Nie!
Wrócił do kuchni, chwycił kubek i z namaszczeniem, celebrując każdy ruch, wylał zawartość do zlewu.
Radomir Darmiła (pseudonim)

Urodził się w 1976 r. Jest Wielkopolaninem
„wmieszkanym”; w Poznaniu mieszka od około
ćwierćwiecza, od czasu gdy podjął studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej. Obecnie pracuje na tej uczelni jako wykładowca akademicki.
Żonaty, z dwójką dzieci. Pisze fantastykę taką, jaką
sam lubi. Do tej pory opublikował trzy opowiadania:
„Trzy do dwóch dla Nowogóry” (Fantastyka Wydanie
Specjalne 3 [44] 2014), „Imago” (Fantastyka Wydanie
Specjalne 1 [50] 2016) oraz „Przynoszę wam pokój”
(Fantastyka 06 [453] 2020). Opublikował dwie powieści: fantasy „Świat bez świtu” (wydawnictwo IX,
2021) oraz „Pożar na pustkowiu: droga do Kilumary”
(wydawnictwo Genius Creations, 2022).

Groza spadła na nas niespodziewanie jak
wiosenna ulewa. Duże, zimne krople siarczystego deszczu bębniły w dachy i parapety.
Mętna woda spływała po ścianach na chodniki
i ulice. Płynęła rynnami, aby ostatecznie zniknąć w studzienkach kanalizacyjnych. W moim
mieście ludzie boją się burzowych dni. Ryglują
drzwi, zasłaniają okna i liczą każdą przerwę
od błysku do grzmotu. Może kolejna sekunda
pomiędzy jednym a drugim oddali nas od niepojętego lęku. Jaki wiatr sprowadził w te strony ogromne zło? Burzową chmurę nad miasto
przygnało makabryczne znalezisko – kobiecy
korpus.
Przerażającego odkrycia dokonał jakiś
spacerowicz mniej więcej w połowie trasy
z Murowanej Gośliny do Bolechowa. Nagie
szczątki leżały w rowie przy torach. Do sinego, zaczynającego już gnić tułowia kleiły się
strzępki brudnego materiału. Skrawki były niewielkie, osmolone, a więc trudno było mówić
o jakimkolwiek ubiorze denatki.
Ciało mogło leżeć w rowie od około tygodnia. Wtedy przez miasto przechodziły burze
i ulewne deszcze. Woda spłukała ślady, a burza zniechęciła ludzi do zapuszczania się na
polne drogi.
Pierwszy raz słysząc wtedy o burzy, poczułem jakiś nieuzasadniony lęk. Jakby ciche
dudnienie kropel deszczu lub kołatanie serca.
Moje obawy miały już wkrótce przyjąć bardziej
fizyczny, chociaż nadal niezwykły kształt.
Korpus nie został rozczłonkowany w sposób, w jaki zrobiłby to metodyczny morderca,
być może szaleniec, ale nie człowiek planujący
bestialską zbrodnię. Z czasem w ogóle zaczęto
powątpiewać, czy ręka ludzka mogłaby dokonać tak okrutnego i dziwacznego mordu.
— Kończyny były poodgryzane — ktoś powiedział. — Ale nie tak zwyczajnie. Były to pojedyncze ugryzienia. Bez szarpania.
Usiłowałem wyobrazić sobie zwierzę
o paszczy tak wielkiej, że jednym zaciśnięciem
szczęk mogło pozbawić człowieka ręki lub
nogi. Nie to jednak było najdziwniejsze. Korpus
miał liczne ślady przebić. Zupełnie jakby ciało
przeszyły setki dużych i małych igieł. Z ran
wychodziły rozłożyste wzory o ciemnej barwie – pięły się, rosły i stykały z sąsiadującymi

niczym splątane gałęzie drzew. Każda kolejna
pogłoska podsycała ciekawość, a jednocześnie strach.
Tymczasem śledczy odrzucili teorię o gangsterach wyrzucających ciało z pociągu oraz
tę o zazdrosnym chłopaku. Korpus nie nosił
oznak rabunku czy gwałtu. Jedno stało się
pewne – człowiek nie mógł tego dokonać.
Zwierzę zaatakowało, zabiło, zżarło, a potem
wróciło do ciemnej nory. I tam wyczekuje kolejnej ofiary.
Ludzie mówili o sezonie gwałtownych
burz. W rozmowach o pogodzie było coś złowieszczego. Jaka jest szansa, że piorun uderzy
właśnie w ciebie? Dziwne, posępne wzory jak
upiorne figury Lichtenberga.
— Ta dziewczyna nie była pierwsza — usłyszałem kiedyś.
Minęło kilka tygodni od wstrząsającego
znaleziska. Nadeszło gorące lato. W najcieplejsze dni, gdy wiatr ustawał, zatrzymując
wszystko w nieznośnym spokoju, niebo szarzało. Przychodził deszcz, a czasem sprowadzał ze sobą burzowe chmury. Mieszkańcy
w niepokoju wyczekiwali piorunów, ale mimo
lęku życie musiało toczyć się dalej: sklepy
działały, ludzie chodzili do pracy.
W jeden z takich dni stanąłem w epicentrum gniewu burzy. Późnym popołudniem wybierałem się w odwiedziny do mojego dobrego
przyjaciela. Chcąc oszczędzić możliwie jak najwięcej czasu, postanowiłem pojechać pociągiem. Na peronie poza mną nie było nikogo.
Czerwcowe powietrze było ciężkie. W zachodzącym powoli słońcu wszystko stawało
w bezruchu. Jedynie kłębiące się chmury burzowe nadciągały nad miasto. Pojedyncze błyski, a zaraz po nich grzmoty, niosły ze sobą coś
potwornego. Jakiś rozpaczliwy lament niesłyszalny dla tych, którzy zamykają okna i drzwi.
Coś jeszcze, poza zmianą pogody, przyszło
do mojego miasta. Nie czuło się jak gość, ale
jak pan. Gwałtownym rykiem zabierało nas
wszystkich – ludzi, budynki, peron, na którym się znajdowałem. Przez grom przedarł się
krzyk. Czy ktoś woła pomoc?
Kolejny huk tym razem poprzedził stłumiony szloch. Odruchowo wstałem z ławki. Niebo
znów rozbłysło. W napięciu oczekiwałem na
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jakikolwiek sygnał. Cisza. Zacząłem liczyć.
Jeden. Dwa. Trzy. Rozległ się grzmot, a gdzieś
w nim histeryczny wrzask. Nie miałem wątpliwości, ktoś wołał o pomoc. Ruszyłem wzdłuż
peronu do wyjścia. Na końcu chodnika droga
rozwidlała się, do miasta i w pola.
Wydzierżawione rozłogi poprzedzała dzika
łąka przy samej stacji. Zaniedbana i porzucona
zarosła dzikimi bukami i świerkami. Ich wysokie korony szczelnie zagradzały słońcu dostęp
do ziemi. Wąskie przejście pomiędzy drzewami prowadziło na otwartą przestrzeń, ale wołanie o pomoc dobiegało z gęstwiny.
Pełen najgorszych przeczuć ruszyłem
w głąb lasu samosiejek. Wewnątrz panował
zupełny mrok, który od czasu do czasu rozświetlały pojedyncze błyski oślepiającego
światła.
„Co tam, do diabła, się wyprawia? – myślałem. – I co zrobię, kiedy tam dotrę?”
Gałęzie uderzały mnie w twarz, a grube
korzenie wyrastające z ziemi zahaczały o nogi.
Jakby chciały mnie w ten sposób zatrzymać
i ostrzec przed tym co znajdę. W pewnym momencie gęstwina przerzedziła się. W nozdrza
uderzył mnie zapach spalenizny. Wyszedłem
na polanę i stanąłem jak wryty. Teraz, z przerażeniem, mogłem w pełni podziwiać groteskowy widok – myśliwego i jego zdobycz.
To coś było niczym bezkształtna masa albo
chmura, której kłęby dopiero nabierają formy.
Kolejny rozbłysk. Ujrzałem sylwetkę monstrum w pełni.
Wielka, szara masa – jak wzgórze, po którym schodziły fałdy grubej skóry. Opadały jak
falbany sukni, zakrywając krótkie, ciężkie łapy
stworzenia. Wszędzie były kolce: długie i kładące się po grzbiecie jak u jeżozwierza, ostre
i stojące dęba po bokach, a u podstawy – przy
łapach – zupełnie krótkie. Łeb szeroki z oczyma jak ziarna grochu. Sam pysk był podłużny
jak u ryjówki.
Pod ogromnym cielskiem leżała przygnieciona kobieta. Oddychała szybko i rytmicznie, usiłując nie spoglądać na drapieżnika.
Kolce przy łapach zdążyły poranić jej ciało.
Otworzyła usta i zebrawszy w sobie dość
siły spróbowała krzyknąć. Ostatni raz zawołać o pomoc nim stanie się z nią to samo, co
z poprzednią.
Kreatura otworzyła mordę, ale z jej gardła nie dobył się żaden dźwięk. Głos kobiety

Imaginarium Wielkopolskie 1/2022

ponownie zsynchronizował się z grzmotem, ale
tym razem nie było rozbłysku. Igły na grzbiecie
zaczęły drżeć i nieznacznie unosić się, wydając
z siebie dźwięk przypominający krople deszczu
uderzające o dachy i parapety. Wtedy doszło
do mnie, że to nie była burza, to ta obmierzła
istota ją imitowała.
Kobieta w amoku zaczęła wymachiwać
rękoma. Bestia złapała jej lewą dłoń w zęby
i pociągnęła do siebie. Z pyska pociekła krew.
Ofiara już się nie wyrywała. Przez chwilę spoglądałem w gębę monstra. Długie, wąskie zęby
stały w dwóch rzędach na górze i na dole.
Jedno zaciśnięcie szczęk wystarczyło, aby
przegryźć kości.
Wtedy kolce na łapach zaczęły przekłuwać
miękkie ciało ofiary. W nozdrza uderzył mnie
odór spalonego mięsa. Kreatura paraliżowała
ofiarę prądem jak węgorz. Morda zanurzyła się
w ciele. Kolejna błyskawica rozświetliła polanę. Zacząłem liczyć. Jeden. Dwa. Wtedy mój
wzrok spotkał się ze wzrokiem ofiary – pustym
i bezsilnym. Była martwa. Pozostało mi z przerażeniem obserwować groteskową ucztę.
Czym było to paskudztwo? Z jakiego piekła
wylazło na żer?
Zagrzmiało.
Do
ilu
doliczyłem?
Zapomniałem. Ślepia potwora były skierowane
wprost na mnie. Dotąd czarne i nieprzejrzyste
lśniły jak dwa reflektory. Ostrożnie zrobiłem
krok do tyłu, aby plecami oprzeć się o drzewo.
Nogi ugięły się pode mną. W głowie cały czas
liczyłem. Jak daleko jestem od burzy?
Otworzyło mordę szeroko. Grzmot. Pięć?
Wolno ruszyła w moją stronę. Ile to kilometrów? Jego ciężkie łapy prawie się nie przesuwały. Małe kolce na nich jak odnóża tysięcy
robali zahaczały o ziemię, ciągnąc obmierzłe
cielsko do przodu. Z każdym kolejnym błyskiem ślepi i rykiem była bliżej i bliżej.
Musiałem uciekać. Teraz. Natychmiast!
Zmusiłem się do ruchu. Odwróciwszy wzrok
od kreatury, zacząłem biec przez lasek. Za sobą
słyszałem jej przeraźliwy ryk, ale nie miałem
odwagi spojrzeć za siebie. Przede mną rozbłysły światła. Strach mnie sparaliżował, ale
tylko na chwilę. To nie było to coś, ale pociąg.
Dobiegłem do drzwi i jak szaleniec wpadłem
do środka. Nie odważyłem się więcej obejrzeć.
Kilka dni później burze ustały, ale wrócą.
Zawsze wracają.

Z niepokojem wypatruję burz. Każdy
grzmot może zagłuszać krzyk kolejnej ofiary,
a błysk w rzeczywistości jest groźnym spojrzeniem monstrum w moją stronę.
Nad miastem rozpościerają się burzowe chmury. Wiatr ustał. Zaczyna padać.
Nadchodzi…

Marcin Karaśkiewicz
Urodzony w 1988 roku w Świnoujściu. Po
roku życia w zachodniopomorskim jego rodzina postanowiła wrócić do Murowanej Gośliny,
gdzie mieszkają do dzisiaj. Ukończył liceum
Ogólnokształcące w Bolechowie, a obecnie
pracuje w Poznaniu. Lubi pisać opowiadania,
czytać książki i komiksy.
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