
Bladymi palcami rozgarniała gorącą jeszcze pościel. Ustał 

gdzieś tętent kopyt i łopot rozognionych chrap. Jeździec i koń 
mieli być o świcie ale jak to bywa ze sługami puszczonymi w 
regiony górzyste najprawdopodobniej  utknęli w zgąbczałej od 
wiosennych wód przełęczy albo opętani na szczycie diabelskim 
pędem nieomalże wypierniczyli do samego firmamentum.

Pani włożyła sekretny talizman i nerwowo poprawiła łoże. Teraz 
gdy znalazło się bliżej środka komnaty całość stała się bardziej 
rygorystyczna. Wzajemne rozlokowanie mebli mogło nasuwać 
kulturalnej osobie wyższy porządek. Ktoś o umysłowości poety 
mógłby nawet rzec: oto klita kuchary. 

Cokolwiek by to jednak nie było nam wtajemniczonym ledwie w 
parę akapitów, bo przecież nie do serca intro, nie dane jeszcze nic 
sądzić.

Pani westchnęła cicho. Za oknem pojawiły się pierwsze oznaki 
brzasku. Świat powoli wyginał się kieszenią w drugą stronę. 
Między niebem a ziemią powstało rozczapierzenie, od którego szło 
mdłe światło. Na dany sygnał z luftów i kątów wystrzelił długo 
wstrzymywany chłód. Pora ta choć znana każdemu, ileż to bowiem 
razy wywlekano nas ze snu do marszu w błocie, odkrywana jest 
wciąż na nowo. Czy to z powodu braku uwagi, czy 
komutatorowych przesuwów pomiędzy ładunkami w mózgu, 
przedmioty znajdowane po otworzeniu powiek dmą 
nieokreślonym statik.  Zaburzenie ma charakter kuli i w zależności 
od predyspozycji danego osobnika zalega pod różnymi papami. 
Niektórzy odczuwają wstręt i gdy tylko spadnie na nich ta cała 
poświata zgrzytają zębami, niektórzy wybiegają z pierzyn i plują 

do nocnika. Inni znów, gdy tylko wyrwą się Chujowi-
Morfeuszowi zaczynają ni z tego ni z owego płakać i wspominać 
stare dzieje.

Naszej bohaterce przydarzyło się coś zgoła odmiennego. Zanim 



jednak przejdziemy do opisu poszczególnych wypadków wróćmy 
do architektoniki. Otóż nie będziemy ukrywali, że podczas gdy ty, 
drogi czytelniku, smacznie sobie chrapiesz, w doborze pokoi 
dochodzi do korupcji. W zależności od pojemności danego obiektu 
źle się wszystko ścina wraz z kalamburami. Potala, czy Patmos, obie 
równoznaczne ze studnią wulkanu i wysokim, żeliwnym kranem. 
Mając jednak w domyśle hrekkę nie nadużyjemy niczyjej 
cierpliwości twierdząc, że i tam jest dym. Dymi się okropnie. 
Signifiant dymu odrywa się od samego dymu i kroczy w 
poszukiwaniu innego koloru ahjgjfggjkdasjkgfjfh. Zostaje tylko świat 
samych signifie. Zniszczenia. 

Jak to podkreślił młody Bogdan, kluczem do problemu jest 
architektonika wnętrz. Bryły dworków, chałup, kościółków, a 
nawet zwykłych obór wyciskają masy powietrza jak forma. Gdyby 
zerwać z tego wszystkiego, tak jak to robi rzeźbiarz z gipsową 
maską, mury - dach - fundament, oczom naszym przy 
odpowiednim zabarwieniu gazu, ukazałby się w zależności od 
danej bryły - dworek, chatka, chapka jakaś, a nawet zwykła obora. 
Tymczasem gdy zapada zmrok lineatura architektoniki 
wewnętrznej zaciera się. Masy powietrza, a raczej to co podpierają, 
pozbawione wymiarowego poparcia zaczynają się mimowolnie 
spażać. Powstają rozmaite helisy, spirale, orbifoldy, barbakany. 
Zupełnie jakby pozbawiona bezpiecznych ram przestrzeń sama 
usiłowała wytworzyć dystans do nieboraka sensu. Niestety procesu 
nigdy nie kończy podobne stadium. Ouvre objętości skłębia się 
tylko i partogenetycznie multiplikuje. Kochanowski pisał: tu 
słychać niewiast i pacholąt krzyki, i dalej: cała ziemia aż do siedziby 
Meotów. Kot myśli wtedy, że jest błędnikiem króla Hyperborei, albo 
że w kozakach teraz trzeba - passus: jako lunatyków armia… Bo 
oto nagle (chodzi o zaskoczenie) masz panie kochanku sto głów 
kozich, o kozich oczach i bródkach. Latarnie romskie i fosforek 
gallu, jak zauważył Bodas. Nikt jednak tu nie zamierza się bawić w 
jakieś logiki loteryjne.  Niepokoi fakt, że od czasu do czasu z 
galimatiasu fosforu i wiklinowego łyka mruga schulzowskie oko. 



Na szczęście o świcie wszystko znika. Człowiek może wstać do 
kolejnego dnia katorgi.  Rzekłbyś: norma/powszedniość/skan. Nie 
jednak w przypadku naszej bohaterki. Nie wiadomo czy to za 
sprawą głęboko prowincjonalnego położenia dworku, czy nie dość 
częstego sprzątania go przez istoty tunelarne zarazki odeszły zaraz o 
brzasku. Gdy Bogu ducha winna kobieta przechodziła z klity do 
bawialni utkwiła w nich skronią.

Pierwszy niecodzienne zachowanie hrabiny zauważył stary sługa 
Józef. Jak każdego świtania poszedł do stajni by zmieszać koniom 
obrok. Otworzył wrota ale zamiast parskających wesoło siwków, 
srokaczy, tarantowatych, ujrzał białe Z-ed. Trzeba wiedzieć, że Józef 
należał do tej rzeszy doświadczonych sług, która mając przede 
wszystkim na względzie dobre imię państwa i głoszoną przez 
filozofów ogólną poczciwość, nie traciła nigdy rezonu. Nawet w 
sytuacjach mówienia od tyłu, gdy pan nakazywał ryngrafować 
nahajki albo ustalać liczbę refutacji romskich, zachowywał spokój i 
należytą jasność umysłu. Dlatego teraz na widok uprzęży w doży 
klasnął tylko w przyciężkawe łapska i zabrał się do stukania 
kamionki. Nie było to jednak takie całkiem lesefaire. Moc 
przekonania o długiej jeździe i chwilowa praktyka na 
domniemanej ląży sprawiły, że poczciwina za nic nie chciała wyjść 
ze stajni. Cóż było robić?! Mądry Józef wystrzelił ze skałkowca i 
pobiegł obudzić pana hrabiego.

Tymczasem dwór powoli wstawał do życia. Wygrzebywali się ze 
swych barłogów nadworni kompozytorzy i cybernetycy folwarczni. 
Tu parobek załkał, tam świniak chrząknął. Tu pokojowy wywinął 
koziołka, tam bydlątko uklękło.

Cały majątek ogarniała osobliwa poświata, która niby ziewająca 
pasterka z obrazu Cravaggia dobyła z trzewi całe akrylowe szachy, 
całą sielską upadłość: rabatę żonkili, stawik ze spławikiem Thotha, 
kopce wodne. Dalej narastały jakby wyjęte z obrazów Gw. mroki i 
proporce. Zwłaszcza w załamaniach konstruktu ruin murku, albo 
pod zaklejoną kurzym guanem, porzuconą w trawie dwukółką, 



powstawało od tego przaśne chiaroscuro i linie przechodzące w 
trójkątne jarzeniówki, a na dodatek śpiew: Ka ku!!! Ki Ki!!!

Bogdan przyznał. że nie tylko on - Demiurgos kłócił się tego dnia 
sam ze sobą i swoim dziełem. Także hrabia długo przecierał oczy. 
Obudziło go przeczucie, że oto dziś dokona czynu chwalebnego. 
Długo mrużył oczy i rozkoszował się perspektywą tryumfu. W taki 
dzień nobliwy człek- myślał, dochowuje się potomka, albo co 
najmniej, kontynuował, staje na czele armii. Cóż to była zatem za 
nowina gdy Józef zdał relację ze stajni. Hrabia ujrzał nagle 
połowicę zredukowaną do substruktury, do extranoematic. 
Przywitany w podobnie nieprzyjemny sposób wypadł na dwór i 
zjebał/załbe zaraz wszystkich łowczych.

Jakże oddani to byli ludzie. Znosili wybryki swojego pana bez 
najmniejszego grymasu. Czy to przymuszenie do intonowania 
motetów, czy ryngrafowania nahajek, nic nie było w stanie 
powstrzymać ich od wykonania polecenia. Nawet gdy hrabia kazał 
policzyć w Krymie lelum czynili to bez wahania. Teraz znów 
przybiegli ochoczo jak jakaś sfora i czekali rozkazu. I choć to 
poniekąd  dziwne, bo byli wśród nich tacy zajezdni ludzie jak: 
strzelcy, rajtarzy, dragoni, a nawet przywódca tej elekcyi, ślepy 
sokolnik Jan, na brzęk przypominającego nos berła hrabiego po 
raz kolejny dochowali siodeł. Natychmiast dano hasło wymarszu.

Był dzień szary, przygaszony. Całą krainę trawiła dalej uciążliwa 

demencja. Ciągłe deszcze doprowadziły włości H, bo takie 
było imię rodowe hrabiego, do tragicznego przemglenia i 
rozmycia. Od ciągłych mglanych majaków, zawziętego parowania 
roślinność pogubiła kontur. Tkanka powstała z masy owych 
wyziewowych lamentów, melancholinych zatęchlin, filcowała dalej 
mezoglealnie całe połacie puszczy. Na końcu las przerodził się w 
nabrzmiały gazami kompostownik. Wszystko tu przeżuwało się 
ciągle od nowa i w konsekwencji, w myśl obcych szlachetności 
praw natury, zwyrodniało poza figurum czasu.



Ach cóż to była za diabelska spekulacja?! Jaka zdumiewająca 
wolta?! Zewsząd piętrzyły się, niby polne rozjazdy, boczne odnogi 
paraspongialis. Poskręcane bez litości wytwory innych niż 
powszechnie znane didaskaliów. Ogony nie całkiem przeszłe, 
dychy ledwie bite, ryje chore i podejrzanie blade, nie rokujące 
żadnych nadziei, a nawet, proszę wąsu otui, zupełnie jakieś 
nieprzyzwoicie wprost nieobecne. A w mrokach tych zdziczałych 
cerkwi i całych wiekabömów powyrastały paprotki, powysadzały 
się liche moczarki, nalazły, diabli wiedzą skąd, skrzypy koślawe, 
widłaki i kraby w kształcie oczu.

Hola jednak! Czy to za sprawą zaniechania wycieczek weselnych w 
niedzielę paliło się licho do czwórmianu Abedy? Zawczasu trzeba 
było przyjrzeć się niektórym niedociągnięciom. Krucha bowiem i 
meandryczna jest tkanka krajobrazu, konstrukcja lip. Należało to 
wszystko skosić, bo jak pisał psalmista:  pańskie oko - niemorskie 
oko. Busz nie rodzi się na pniu. Przecież nikt by nie musiał teraz 
zażegnywać płachtą materiału. Zenona za Bagdana. 

Dlatego hrabia miał utrudnione zadanie. Wzniósł przed ścianą lasu 
talizman i wystawił nos. Ślepy sokolnik Jan dostał od razu 
polecenie wypuszczenia ptaka. Było to jednak zadanie hukuman. 
Nie mógł się bowiem zorientować stary biedaczyna o którego 
ptaka chodzi. Ptaka z łyka czy ptaka, którym był sam - ptaka in 
statu nascendi, niewykończonego choć bitego wielokrotnie przez 
judasza. Zdjął tylko but i zaczął nim wymachiwać.

Hrabiego to rozwścieczyło. Gorączkowo wypatrywał posłanego 
nieodpowiedzialnie w zdziczałe gąszcze sługi hrabiny. Ślady 
zniknęły i pomimo usilnego pocierania oczu, co wywołało 
zrozumiałe mrowienia, nikt nie mógł ich dalej wypatrzyć. Na 
dodatek przypomniała mu się przeczytana przed laty powieść 
“Przeźroczysta wyprawa na Malagę”. Tytuł nagle powielił się w 
głowie hrabiego tysiąckrotnie i zaczął bić niby wielki dzwon. 
Nastąpił wielki but podkuty bombą zegarową. Hrabia jęczał 
trzymając część głowy w sosjerżce a część w okolicy poręby. Głupi 
łowczy zaś porozkrzaczali się na ten czas po zagajnikach. Fakt ten, 



rozumiany tu jako bardziej  pewnego rodzaju strategia niż prawda, 
rozsierdził hrabiego ostatecznie. 

Jakby w odpowiedzi, nad padołem zapadał zmrok. Całą puszczę 
ogarniał sen.  Dookoła  aż się gotowało od wzbierających 
zagadkowych trzasków, tajemnych pohukiwan. Drzewa plątały się 
w mocne węzły, a korzenie pobudzały tkankę mchów do ukrytej 
perystaltyki. Przydenne mgiełki przeobrażały się w roztwory, w 
których brodziły astrocytalne modrzewie i glejowe wybujałości 
jałowców. Roślinność karmiona rozpinającą się nad firmamentum 
nocą zdawała się ożywać.  Hrabia pogubił się, czy to gwiazdy 
rozpina się w górze czy może dostał z otwartej. Wciąż stał bez 
rezultatu pytając: czymże jest miłość przewalająca się po 
labiryntach siatkówek jako ptactwo bezdomne? Czymże samotny 
posłaniec pociśnięty marmurem pięści? Wtem zdało mu się, że 
może odczuwać więcej. Nieomal zwarł się z rojowiskiem włókien i 
z miąższem głuchych komór. Trójkątne fluidy wstrząsały raz po 
raz masami ciemnych, podkorowych ramion, a sękate giry pędziły 
elektryczne żywice. Oto miał nareszcie przed sobą niczym 
nieosłoniętą zagadkę dąbrowy.

Puzzle ruszyło do przodu. Pierwsza poszła Hania i jej logika 
trzyklapynapiątunio; dalej rachunek za prrrąd, zasada szuflady w 
dwóch wersjach: szuflada wypada na podłogę, szuflada wypada na 
mnie, wyrażenia bulowskie, trocie Warlikowskiego. Hrabia 
oniemiały, aczkolwiek zadowolony z komba, siedział na drzewach 
z pawiami i machał w ich kierunku podnosząc płaty papy. Na 
końcu mignęli przed nim wyborowi strzelcy, zacni rajtarzy, 
sympatyczni dragoni. Nikt nawet nie zauważył hrabiny Khatz, 
tylko sokolnik Jaan (imię nagle zmienione po pobycie w Haadze), 
ogarnął włości cieńkim trójkątem swego jasnego spojrzenia i cofnął 
konia do motu.


