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Śpij, królewno, śpij… 

Śpisz, królewno moja, w śnieżnobiałej pościeli, zakryta aż pod szyję, z filigrano-

wymi dłońmi ułożonymi na kołdrze. Taka w tym jesteś obrzędowa, rytualna, jakbyś skła-

dała mi to wszystko w ofierze na miękkim ołtarzu łóżka. Leżysz przy tym potulnie, jak cię 

ułożyli, śpisz – jak ci inni pościelili. Grzeczna córeczka mamusi, ulubienica sióstr miłosier-

dzia. 

Tylko te wszystkie maszyny, przewody, pikające natrętnie mechaniczne molochy; 

te sine ślady, gdzie cię pokłuły trujące wrzeciona, wpędzając w ten sen; tylko one psują 

mi ostateczny obraz rozrzewnienia. Chciałbym wyciągnąć te rurki przezroczyste z twych 

bladych nadgarstków. Chciałbym móc dotknąć twej alabastrowej skóry, pogładzić cię po 

nieruchomej dłoni, ucałować w czoło… Świerzbi mnie w skrzydłach, ażeby w końcu dziś 

to zrobić, spróbować przełamać tę materialną barierę! 

Ale nie potrafię. Nie jestem w stanie. Mogę ci tylko zesłać me ciche ukojenie. 

Ludzie mają dla mnie coraz mniej czasu, coraz mniej wiary. Nie doceniają mojej 

siły, kreatywności, nie czerpią radości z wizji, którym poświęcam tak wiele wysiłku. A 

kiedy już nie mogą beze mnie wytrzymać, przywołują mnie specyfikami z apteczki Askle-

piosa. Abominacją, w której egzystować potrafią jedynie koszmary i puste mroczności. 

Z jednej strony cieszy mnie to: w ten sposób mogę być z tobą przez całą dobę. Ty 

jesteś inna. Wyjątkowa. Ty jedna mnie rozumiesz. Ty kochasz, uwielbiasz moją fantazję, 

chcesz w niej przebywać przez cały czas. Roztapiasz się w niej jak łąkowa nimfa wylegu-

jąca się na słońcu. 

Więc chodźmy razem na drugą stronę poduszki. 

Dziś, moja królewno, zatopimy się wspólnie w krystalicznie czystym strumieniu. 

Podróżujące w górę rzeki łososie będą wyskakiwać nad powierzchnię, rozsyłając naokoło 

drobne, rozszczepione w kroplach wody tęcze. Ach, podoba ci się, prawda? Zostaniesz 
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więc jednym z łososi, królewno! Tak, zawrócisz wraz z nurtem i dotrzesz do morza, a tam 

przedzierzgniesz się w złotowłosą okeanidę, krasną córę morza. Będziemy stąpać po ra-

fach, straszyć meduzy i ośmiornice, aż w końcu padniemy znużeni na plaży, by ulepić z 

piasku parę zamków… 

Co o tym myślisz? Tak, ja też się cieszę. Uwielbiam śnić razem z tobą – uwielbiam 

odruchy twojego umysłu, gdy na każdy mój pomysł reagujesz setką kolejnych. 

>Wiesz… może zabrzmi to głupio, ale myślę, że nareszcie odnalazłem coś prawdzi-

wego. Właśnie w tobie, królewno. 

Nie chcę cię nigdy opuścić. Chcę zostać właśnie tutaj, pod twoją powieką – po 

wieczność. 

* 

Lunarny blask wdziera się do pokoju ostrymi promieniami. Tobie nie przeszkadza 

ani księżyc w pełni, ani przyciszony gwar nocnej zmiany na korytarzu, ani odurzający za-

pach twych ulubionych maków, czerwieniących się na stoliku, postawionych tam rankiem 

przez twą smutną, zapłakaną rodzicielkę. 

Wiercisz się jednak niespokojnie, a ja odwracam wzrok i zauważam, dlaczego. Mój 

ciemny brat bliźniak, Tanatos, postanowił złożyć ci wizytę. Zwija właśnie skrzydła – ciem-

niejsze od oblicza naszej matki Nocy – i pochyla się nad tobą, z tą niemożliwie zasmuconą 

miną, od której każdemu śmiertelnikowi pękłoby serce. W jednej dłoni trzyma pochodnię, 

która światło i ciepło musi dawać tylko jemu, gdyż dla mnie jest jak wyrżnięta z kamienia. 

W drugiej dzierży swój złoty sierp, ofiarowany mu przez bogów jako przedłużenie bez-

dusznej woli Parek, tkaczek przeznaczenia. 

Wyciągam dłoń, by zesłać nań senność, odurzyć go, obezwładnić, powstrzymać 

przed dotknięciem ciebie. Ale on tylko kręci głową. 

– Jeszcze nie dzisiaj, bracie – szepcze swym łamiącym się, melancholijnym głosem. 

– Przyszedłem tylko cię ostrzec. 

Dotyka pochodnią twego gorącego czoła, przesuwa nią po twej piersi. Po nieco spo-

kojniejszym pikaniu maszyn poznaję, że przynosi ci to ukojenie. Jednak z Tanatosem ni-

gdy nie wiadomo. Iskierka żywota jest w jego dłoniach jak bardzo drobny, bardzo kruchy 

motyl; ręce ma zaś szorstkie i niezdarne jak dziecko. Nieraz już zagasił ledwie tlący się 

ognik, starając się rozdmuchać go w żywy płomień. 
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– Czego tu szukasz? – pytam cicho i zamiatam groźnie skrzydłami. Gdzieś na kory-

tarzu słyszę zbiorowe ziewanie kilku sióstr uzdrowienia i kapłanów Asklepiosa. Moje 

moce stają się zaraźliwe, gdy jestem podenerwowany. 

Tanatos kiwa głową w kierunku drzwi. 

– Czuwałem dziś przy rozmowie rodziców tej śmiertelniczki z lekarzami. Jak wiesz, 

nie są w stanie jej obudzić. Jeśli jej stan wkrótce się nie poprawi, dziewczyna może nie 

mieć zbyt wiele czasu. Planują więc, dla jej dobra, przyspieszyć nieco… mą ostatnią wizytę. 

Jakże stosownie, nie uważasz, królewno? Bożek śmierci posługujący się niewin-

nym eufemizmem, aby nie wytrącić z równowagi swego braciszka. Dionizos uśmiałby się 

za wszystkie czasy. 

– Nie przychodź więc wcale – mówię twardo, choć jest to nie więcej jak prośba. – 

Lubię tę dziewczynę. A ona lubi mnie. Uwierz mi, naprawdę tak jest! Ona jest wyjątkowa, 

ona… 

– Hypnos, proszę cię! – Tanatos podnosi nieco głos, choć w jego ustach wciąż brzmi 

to jak szept. – Znasz zasady. Mamy obaj nad sobą Olimp mówiący nam, co mamy robić. Ty 

jesteś wolnym duchem, fruwasz po świecie, rozsiewając sny, jak ci się żywnie podoba: 

pomyślne czy koszmarne, zdrowotne czy znojne. Masz do pomocy synów. Ale ja? Ja mam 

tylko obowiązki. Terminy. Mogę je przesuwać, naginać i zmieniać, ale w ostatecznym roz-

rachunku muszę się ich trzymać. Zrozum, bracie. Jeśli jej stan nie ulegnie zmianie, niewiele 

mogę poradzić. Bożek Olimpu czy nie. 

Milczę. Oczywiście, że dobrze znam zasady. Nie jestem jednak w stanie zrezygno-

wać z twego piękna, moja najdroższa królewno. Piękna, które masz wewnątrz siebie, tego 

zakopanego jak skarb na wysepce marzeń – piękna, które wnosisz ze sobą pod powieki, 

w moje maleńkie państewko ułudy. Wielu już miałem tam gości, wielu mijałem podróż-

nych, lecz jeszcze nigdy nikt mi nie powiedział: „A może powinno to wyglądać zupełnie 

inaczej?”. Nikt jeszcze nie orzekł: „Utkajmy coś bardziej fantastycznego!”. Tylko ty jedna. 

Moja królewna, śpiąca piękność. Jeśli cię nie ocalę, to czy nie skrzywdzę całego świata? 

Czy odtąd ludzie mają śnić tylko i wyłącznie o jałowym uroczysku, które mi po tobie po-

zostanie? 

Nie, tak nie może być. Bogowie na to nie przyzwolą. 
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– Potrzebuje czasu, tak? – pytam Tanatosa. – Bardzo dobrze, bracie. Dam jej czas. 

Dam jej tak dużo czasu na ozdrowienie, jak tylko będzie trzeba. Morfeusz, Ikelos i Phanta-

sos poradzą sobie sami z resztą mych obowiązków. To dobrzy, pracowici chłopcy. Olimp 

nie będzie miał powodów do niezadowolenia. 

Mój mroczny brat smutnieje jeszcze bardziej; usta zginają mu się w podkówkę. 

– Nie rób tego, Hypnosie – błaga. – Proszę cię, to nie w tym rzecz, ty nie rozumiesz… 

Ale ja już go nie słucham, zamykam się na świat, uciekam. Wciągam głęboko w noz-

drza zapach czerwonych maków i zanurzam się we śnie. Chwytam cię za widmową rękę i 

ciągnę głęboko. 

Głębiej. 

I głębiej. 

W dół. 

W zamrożony w czasie, prostopadły wszechświat marzeń. 

Sen we śnie we śnie. 

Jestem bogiem wszystkich snów poza tym ostatnim. I to ja zadecyduję, kiedy ten 

przedostatni ma się dla ciebie zakończyć! 

* 

Złotolejmoniadowo. 

Bez bez powodu skwitnie. 

Do skrainy ultramarynowanej rozciągniki się zegarną 

– tacy tu jesteśmy szczęśliwkowi. 

Onirycząca wszechgardziel chaps! nas zasysa: 

dowgłębnie, uwaginalnie, suślarsko 

– oniri! oniri! onira! 

Diagnoza – hipnoza. 

Coma comarum. 

Kuracja – hibernacja. 

Jak się nawczuwasz, król lewno? Aby lepsiej? 

Badam cię fatamorganoleptycznie. 

Oblicza obliczam traumatematycznie. 

Całoarmilarnie, omnipotęgowo asklepiam twe ranki-poranki. 

Zalekarstwiam kadłupkową somnambulimią rozburzone wieżowce-burzowce. 

Nieba zaniedbane usiódmiam dantejsko. 
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Podkochuję cię przy tym, spod spodka. 

Częstuję cię psychodelicją. 

Śpij, królewno, śpij. 

* 

Zrobiłem wszystko, co mogłem, królewno, dlaczego więc brat mój znów wisi nad 

tobą niczym miecz damoklesowy, próbując mi ciebie odebrać? Jak wiele minęło epok, wie-

ków, lat, miesięcy, dni, kiedyśmy się zagłębili w niezrozumiałej, roztopionej senności na 

samym dnie studni marzeń? Tak wiele zaszyłem ran w twym umyśle, tam na dole. Zama-

załem bolesne wspomnienia tej chwili – krótkiej jak Zeusowy cios piorunem – gdy ciało 

twe odniosło wyniszczające obrażenia. Wygładziłem fałdy zmartwień i rozterek. Dlaczego 

więc się nie obudzisz? Co? Dlaczego nie ozdrowiejesz boskim cudem, przeganiając stąd 

czym prędzej mego czarnoskrzydłego bliźniaka, moje odbicie w ciemnym zwierciadle? 

Dlaczego? 

– Próbowałem cię powstrzymać, Hypnosie – smętnie przypomina Tanatos. 

Dlaczego? Dobry sen to uzdrowienie, a to była najlepsza, najwspanialsza wizja, jaką 

kiedykolwiek, komukolwiek zesłałem – ryzykowny, dogłębny, schizofreniczny koktajl 

wszystkiego i niczego, wspomożony niezwykłą mocą twojej prawej półkuli. Czemu więc 

nie mogę cię uleczyć, królewno? 

– Powiedziałem ci, że dziewczyna nie ma wiele czasu, jeśli jej sytuacja się nie 

zmieni. Ale nie chciałeś mnie słuchać. To znaczy słuchałeś, ale nie słyszałeś. Żeby ozdro-

wiała, wystarczy rozwiązać jej problem. 

Podnoszę na niego wzrok z nadzieją: z próżną, błahą pociechą, że nie wszystko 

jeszcze stracone. Spoglądam w te ciemne, zdecydowane tęczówki, tak różne od moich, 

wiecznie zamglonych, a przecież bliźniaczo skrojone; jak wyklepane przez Hefajstosa na 

tym samym prawidle. 

– Jaki jest jej problem, Tanatosie? – pytam więc przez ściśnięte gardło. 

– Ty jesteś jej problemem – odpowiada mi ze smutkiem. 

A potem kontynuuje bezwiednie. Jak na bożka śmierci przystało, zadaje mi cios 

każdym swym słowem – każdym dźwiękiem, który opuszcza jego usta: to wąskie rozcięcie 

w bladej, pozbawionej uczuć masce. 

– Nie rozumiesz tego, bracie? Dziewczyna jest w śpiączce. W śpiączce, z której to ty 

nie pozwalasz jej się obudzić. Przez twoje samolubne zachcianki wkrótce odłączą ją od 

maszyn. Uwiłeś sobie gniazdko w jej miękkim, wygodnym umyśle i zsyłasz jej sny, myśląc, 
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że tego właśnie chce. Bez przerwy im to robisz, Hypnosie. – Wzdycha cierpiętniczo nad 

dolą swego niepokornego braciszka. Moją dolą. – Wciąż jednak zapominasz, ciałem i du-

chem zanurzony w wodach Rzeki Zapomnienia. Ona wcale nie jest wyjątkowa, bracie. Jest 

jedną z setek, tysięcy twych ofiar. Mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt, dzieci obojga 

płci. Boli mnie, że muszę ci o tym raz po raz przypominać, ale jeżeli jej nie zostawisz, będę 

zmuszony zabrać ją ze sobą przed oblicze Hadesa. Przedwcześnie i niezasłużenie. I to 

tylko z twojej winy. 

Jego złoty sierp błyska groźnie w świetle sztucznych słońc heliosowych, wprawio-

nych tu w sufit. Ty śpisz, królewno, dalej, nieświadoma, a za drzwiami gwar, chmara ludz-

kich głosów, grzmiąca w moich uszach niczym buczenie rozeźlonych pszczół. 

Już po ciebie idą. Nie mamy czasu. 

Jak mogłem być tak ślepy? Jak mogłem spać tak głęboko, nie dostrzegając rzeczy-

wistości? Prawdy – bolesnej, oczywistej prawdy? O przeklęte Parki, losu przędzarki! O 

przeklęta Tyche z zawiązanymi oczyma, zsyłająca na mnie tylko nieszczęście i żadnej for-

tuny! O przeklęty Erosie, nieostrożny paniczyku! O przeklęta Lete, strumieniu mojego ży-

wota, syropie leniwej mej krwi! 

O przeklęta i błogosławiona Rzeko Zapomnienia. 

– A więc… więc wystarczy odejść? – mówię ledwo dosłyszalnie. Tanatos ponuro 

kiwa głową. 

Zabieram więc z bukietu czerwony mak i chowam go do kieszeni. Rozwijam skrzy-

dła i patrzę na ciebie, smutniejszy nawet od mego brata, roniący łzy, których nikt nie do-

strzeże. Rozwijam swe skrzydła – i ty także rozwiń swoje, królewno moja śpiąca! Nie mogę 

przecież wiecznie siedzieć w twej głowie jak Atena u ojca swego, Zeusa. Nie chcę przypra-

wiać cię o migrenę. Nie mogę przygniatać ci piersi jak zmora jakaś słowiańska. Od teraz 

żyć musisz beze mnie w tym najbardziej świadomym ze snów, jak i ja żył będę bez ciebie 

w sennej krainie mgieł. Polecę nad szemrzące brzegi Lete, usiądę tam i zanurzę się w nur-

cie, wymywając cię z zakamarków ciała. A potem znów ruszę w świat, rozsiewając marze-

nia. Błogo nieświadom, że kiedykolwiek cię znałem. 

Być może spotkamy się tam, nad śpiewnym brzegiem, nie pamiętając o swoim ist-

nieniu. Nie pamięta się w końcu snów, choćby tych najgłębszych i najpiękniejszych, nie 

utrwaliwszy ich po przebudzeniu. 

Nie pamięta się nic a nic. 

* 
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Od kiedy w cudowny sposób obudziła się ze śpiączki, nie zmrużyła oka ani razu. 

Pozytywnie nastawieni lekarze twierdzili, że to rodzaj szoku. Że z czasem jej orga-

nizm przystosuje się do normalnego trybu życia i pozwoli jej regularnie zasypiać. Rodzice 

nie martwili się jej bezsennością – cieszyli się, że córka nie leży już w szpitalu i nigdy nie 

zdradzili jej, że o włos uniknęła śmierci, a oni sami niemożliwie trudnej decyzji. Ona żar-

towała sobie z tego. Mówiła przyjaciołom, że wyspała się już w życiu za wszystkie czasy 

albo że w kroplówce w szpitalu musieli jej podawać kawę, bo teraz nie była w stanie zmru-

żyć oka choćby na minutę. 

Nikomu jednak nie była w stanie wyznać, że w głębi jej umysłu zaczaiła się dziwna 

pustka. Nie bawiło jej już nic, co robiła – przynajmniej nie tak, jak dawniej. Czasem zaczy-

nała płakać zupełnie bez powodu, na widok filetu z łososia w restauracji albo bladej tęczy 

na niebie. Wszyscy mężczyźni naokoło wydawali się jej nieatrakcyjni, nieczuli i – przede 

wszystkim – pozbawieni polotu. Od czasu do czasu bezwiednie zaczynała rysować na 

kartkach skrzydlate serafiny o zaspanych oczach, rozważając w umyśle pytanie, gdzie 

kończy się pozorna depresja, a zaczyna autentyczne szaleństwo. 

Najsilniej jednak czuła, że o czymś zapomniała, coś gdzieś zgubiła. Że jakaś ulotna, 

acz istotna część niej samej została wydarta z jej duszy w czasie powypadkowej śpiączki 

i odprowadzona w nieznane. Nie mogła się pozbyć tego uczucia, nie mogła sobie z nim 

poradzić, a walczyć z nim – nie wiedziała nawet jak, umysłowo rozbrojona. 

W końcu jednak, po wielu ciężkich, samotnych latach, znalazła sobie kogoś. Był 

nieco starszy od niej, wrażliwy i dowcipny. Z bezsennością na karku i pustką w sercu przy-

garnęła go pomimo wszystkich wad, które w nim dostrzegała. Z czasem przymknęła na 

nie oko i widziała już tylko zalety. Lubiła jego gromki śmiech, lubiła wspólne spacery brze-

giem rzeki. Lubiła pierścionek, który jej kupił i przytulny dom, który wybrał dla ich nowo 

założonej rodziny, z ogródkiem pełnym czerwonych jak krew maków. 

Przede wszystkim zaś lubiła, gdy nazywał ją swoją królewną. 

 


