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Dystyngowany pan w średnim wieku zdmuchnął nieistniejący pyłek z rękawa 

tweedowej marynarki i w tyleż zdecydowany co zupełnie niekonwencjonalny sposób 

zastukał kopytami o bruk. Nieznacznie poprawił sterczący dumnie szapoklak, naciągając 

go delikatnie na skryte w bezdennych jego wnętrzach rogi, po czym ostrożnie, z pewną 

dozą nieufności, nacisnął przycisk „CZEKAĆ”. 

— ZIELONE ŚWIATŁO! MOŻNA PRZEJŚĆ PRZEZ TOROWISKO! — odezwało się w 

powietrzu. 

Stale wyczulony na głosy dobywające się znikąd, Lucyfer nie czuł się wcale tak, 

jak większość książąt tego świata czuje się na swych włościach. Miał poczucie perma-

nentnej inwigilacji, wciąż bowiem docierały do jego zaostrzonych uszu dziwaczne, nie-

zrozumiałe dźwięki, których sens ewidentnie wyprzedzał jego zdolność asymilacji. 

Krótko mówiąc: świat zaczął pędzić zdecydowanie szybciej, niż ktokolwiek mógł prze-

widzieć te kilka miliardów lat temu. 

Lucyfer zgiął się lekko, przybierając pozę wyjętą wprost z fin de sieclé’u i wkro-

czył na pasy, kierując się ku rozświetlającemu miejski horyzont szyldowi: „Pośrednictwo 

pracy”. Nie był to pierwszy raz, gdy neonowy, mocno przybrudzony napis stawał się oł-

tarzem jego ziemskiej pielgrzymki, co samo w sobie było dość kompromitujące. Migające 

nieregularnie w „Pośrednictwie pracy”, dyszące resztkami sił „O” było szczególnie szy-

derczym ukoronowaniem całego jego istnienia 

Za każdym razem, gdy Lucyfer zbliżał się do drzwi wejściowych tak, że neonowy 

napis znikał ponad załamaniem fasady, pierwszorzędny gentleman – a niegdyś i nonsza-

lancki dandys – przybierał pozę, która mogła świadczyć wyłącznie o głębokim poczuciu 

bezradności, tworząc z Lucyfera jego własną karykaturę. Sprowadzało się ono do prze-

konania, iż to właśnie „Pośrednictwo pracy” jest jego ostatnią deską ratunku, która jeśli 
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nawet nie zagwarantuje dotarcia z powrotem na brzeg, to chociaż przyjmie jego dryfują-

ce bezwładnie zwłoki, przynosząc wyrazisty, a może nawet epicki koniec. 

Drzwi z nonsensownym, jasnoszarym uchwytem z PCV bez trudu ustąpiły, otwie-

rając wnętrze wypełnione wonią plastiku. Lucyfer zdusił w sobie krótkie, suche kaszl-

nięcie, energicznie zastukał kopytami o lekko przetarte linoleum, po czym udał się tam, 

gdzie zawsze: do pokoju 214, w którym – jak zdążył wywnioskować w czasie wielokrot-

nych wizyt – nieodmiennie stacjonowała niejaka pani Jadwiga, określana przez współ-

pracowników mianem Jadzi lub Jadźki, zależnie od okoliczności. 

Pani Jadwiga/Jadzia/Jadźka była typem kobiety, który od chłopa oczekuje siły, 

życiowej zaradności i – jeśli to możliwe – pieniędzy. Tym bardziej trudno pojąć, dlaczego 

parszywy los kazał jej pracować przez większą część życia akurat z ludźmi, którzy rzad-

ko kiedy wychodzili poza pierwszą z tych cech. Lucyfer natomiast nie charakteryzował 

się żadną z nich, stąd relacja, jaka — chcąc nie chcąc — wytworzyła się między nim a 

panią Jadźką, nie należała do najcieplejszych, pomimo najszczerszych, obopólnych sta-

rań i skromnych acz nieskrywanych elementów swoiście pojmowanej zażyłości. Z cza-

sem przyjęła ona, po prostu, formę rutyny, której jedynym bogactwem była konwencjo-

nalna wymiana uprzejmości. Trzeba zresztą przyznać, że owa sucha, nieco sztywna z 

punktu widzenia osób trzecich formuła bardzo odpowiadała obojgu zainteresowanych: 

pani Jadźka nie musiała czynić nadludzkich wysiłków, by zdjąć z ropuszej twarzy wyraz 

bezbrzeżnej pogardy, Lucyfer zaś, sprowadzając rzecz a minori ad maius, mógł śmiało 

zaklasyfikować swą wybawicielkę jako nadgryzioną zębem czasu mrukliwą jędzę, za-

chowując choć przed sobą samym twarz i resztki honoru. 

Pokój 214 nie znajdował się bynajmniej, jak wskazywałby na to zdrowy rozsądek, 

na drugim, lecz na pierwszym piętrze. Ta anomalia podyktowana była faktem, iż pokoje 

od 1 do 99 zwyczajnie nie istniały. Na temat przyczyn tego stanu rzeczy wysuwano wiele 

hipotez, a zdania w kwestii zasadności przyjętego rozwiązania rozkładały się w miarę 

równomiernie między pracowników gmachu. Co ciekawe, jak na wzorcowy system de-

mokratyczny przystało, nie zdarzali się urzędnicy, którym nie leżałby brak określonych 

numerów na sercu i którzy nie zajmowaliby w tej sprawie precyzyjnie określonego sta-

nowiska. 

Ponieważ pokój 214 nijak nie podpadał pod zakres od 1 do 99, Lucyfer prawdo-

podobnie w ogóle nie powinien był zwrócić uwagi na te numerologiczne dziwactwa i 

pewnie wcale by się tak nie stało, gdyby nieprzeliczone chwile bezgranicznej nudy nie 
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podsuwały mu kolejnych porcji niedorzecznej rozrywki, w tym wielokrotnego kursu po 

wszystkich korytarzach na wszystkich piętrach budynku. Zresztą, o czym więcej mógł 

marzyć Lucyfer? O śmierci Boga, którą dawno już ogłoszono? O Piekle na Ziemi, po któ-

rym zostały jedynie muzea? O nieograniczonej potędze, której w najśmielszych fanta-

zjach nie spożytkowałby tak, jak zrobili to niektórzy ludzie dysponujący zaledwie nic 

nieznaczącym ułamkiem nietrwałej, całkowicie pozornej władzy? 

Świat wyprzedził Lucyfera.  

Już dawno wyzbywszy się podobnych rozterek i pogodziwszy z faktem, iż najbar-

dziej świetlane epizody życia ma już za sobą, Lucyfer postanowił skoncentrować się 

ostatecznie na własnej, nieniosącej przecież szczególnie optymistycznych perspektyw 

egzystencji i jego chwilowym pragnieniem było uzyskanie w końcu – po tylu latach 

oczekiwań od momentu niespodziewanego załamania zawrotnej kariery – umiarkowa-

nie dochodowej, lecz intelektualnie satysfakcjonującej pracy. 

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe Lucyfera kreśliły specyficzny ciąg o 

niezwykle symptomatycznym charakterze. Gdy ostatecznie uznał, że w macierzystej 

branży nie jest już nikomu potrzebny, a świat kina do podobnych wniosków doszedł 

nawet bez jego udziału, bardzo szybko rozpoczął karierę akademicką. Funkcjonował, 

rzecz jasna, pod fałszywym nazwiskiem, którego ujawnianie w tym miejscu nie mogłoby 

przynieść niczego dobrego, a ponieważ wielokrotne wertowanie odpowiednich tekstów 

w bibliotece nie przyniosłoby żadnych efektów, wystarczy pozostać przy pierwszej lite-

rze nazwiska: K. 

W tej inkarnacji Lucyfer zajął się dyscypliną najbardziej dlań oczywistą: historią. 

Jego niespotykana wprost wiedza oraz nieludzka pamięć do dat i nazwisk bardzo szybko 

została dostrzeżona. I być może Lucyfer jako K. spędziłby resztę życia wygłaszając jeden 

czy dwa wykłady tygodniowo i prowadząc kilku wybitnie uzdolnionych seminarzystów, 

gdyby nie okazało się rychło, jak duże ma braki lekturowe. Artykuły bez przypisów były 

specjalnością K., jego referaty raziły niewspartą odwołaniami kontrowersyjnością, zaś 

sesje posterowe w ogóle nie wchodziły w grę. W końcu pewnego dnia, gdy w czasie wy-

kładu gościnnego wygłosił kilka bulwersujących sądów pod adresem dawnych rewolu-

cjonistów, jego niedoszła kariera akademicka runęła jak długa, a był to ten rodzaj upad-

ku, z którego w żaden sposób nie można się podźwignąć. 

Wtedy właśnie Lucyfer, wciąż jednak przedstawiając się jako K., po raz pierwszy 

udał się do „Pośrednictwa pracy” i po raz pierwszy spotkał panią Jadźkę – przyszłą jego 
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zmorę i wybawicielkę, która natychmiast kazała mu zmienić nazwisko na R. i czyniła to 

za każdym razem, gdy przychodził do niej po utracie kolejnej posady. Posad tych było 

zresztą całe mnóstwo – każda kolejna coraz bardziej uwłaczająca, coraz mniej adekwat-

na i coraz mocniej oddalona od miejsca, w którym zgodnie z wszelkimi przewidywania-

mi to wszystko miało się zakończyć. 

A zaczęło się od korporacji. Były stanowiska dyrektorskie, potem kierownicze, w 

końcu asystenckie. W skomplikowanych strukturach Lucyfer czuł się jak ryba w wodzie, 

bowiem cały system zarządzania był tu pomyślany jakby specjalnie dla niego – kolejne 

stanowiska na kolejnych szczeblach nie stanowiły dla niego najmniejszego wyzwania. 

Wszyscy doskonale zdawali sobie z tego sprawę i dlatego właśnie ścieżka kariery Lucy-

fera zamiast stopniowo piąć się w górę, pikowała ku ziemi z szybkością, jakiej nie prze-

widziała nawet sama pani Jadźka. Oto jedna osoba ucieleśniła wszystkie lęki systemu 

korporacyjnego, pokazując że to nie ludzie tworzą korporację, lecz korporacja – ludzi. I 

tak kolejni dyrektorowie, w obawie przez zbyt silną konkurencją degradowali Lucyfera, 

który na koniec został zwolniony ze stanowiska asystenckiego z wynagrodzeniem rów-

nym minimalnej pensji krajowej. 

Gdy po kolejnych podejściach (wiecznie przebiegających wedle tego samego sce-

nariusza) pani Jadźka ostatecznie wykreśliła korporacje z listy potencjalnych miejsc za-

trudnienia dla swego nieodżałowanego klienta, nadeszła próba druga: media. Fenome-

nalnie interpretując bieżące zdarzenia polityczne i wzbogacając je o cały szereg meryto-

rycznych kontekstów, Lucyfer (przedstawiając się jako E.) zdobył zaufanie wydawców i 

przez krótką chwilę należał do grona absolutnie czołowych nazwisk dziennikarskich w 

kraju. Prędko się jednak okazało, jak bardzo potrafi drwić z polityki redakcyjnej, z jaką 

lekkością kompromituje wszystkich swoich rozmówców i, przede wszystkim, jak wiele 

cennego czasu antenowego poświęca na wygłaszanie najprostszych sądów, kwestie 

skomplikowane kwitując niekiedy jednym słowem. W konsekwencji, zgodnie z prawami 

rynku medialnego, jak szybko się pojawił, tak szybko zniknął, by zastukać kopytami o 

wyścielające korytarz przed gabinetem pani Jadźki lekko przetarte, lepkie linoleum. 

Z mediów trafił do wymiaru sprawiedliwości. Jego perfekcyjne obeznanie w pra-

wie rzymskim oraz zdolność wyszukiwania absurdalnej liczby luk w przepisach mogły-

by co prawda zwiastować zawrotną karierę, lecz Lucyfer (jako S.) bardzo szybko zrozu-

miał, że ani oskarżanie winnych, ani obrona niewinnych nie przynoszą mu absolutnie 

żadnej satysfakcji, a prawdę mówiąc przychodzą z niejakim trudem. Dryfując więc nieu-



5 
 

stannie w kierunku ocen możliwie najbardziej krzywdzących dla jego własnych klientów 

– co, jak szybko uznał, dyskwalifikowało go również jako sędziego – Lucyfer stwierdził 

wielkodusznie (sprytnie uprzedzając nadchodzący wielkimi krokami ze strony kolegów 

atak), iż wymiar sprawiedliwości także opuści. 

Dalej było już tylko gorzej. Każde kolejne miejsce, do którego z coraz szczuplejszą 

dozą optymizmu wyruszał z gabinetu coraz bardziej sceptycznej pani Jadźki, sprawiało 

wrażenie mniej godnego. Na początek wcielił się w rolę muzyka (jako N.), która może i 

byłaby dlań wymarzona, gdyby nie patologiczna wprost niechęć do konsonansów do-

skonałych (w szczególności kwarta i kwinta nieuchronnie ciągnęły ku sobie pod jego 

palcami, tworząc jedyny rodzaj kompromisu, który niechętnie uznaje się za bezwarun-

kowo dobry).  

Później wcielił się Lucyfer  (jako A.) w postać złotnika, z którą pani Jadźka wiąza-

ła szczególne nadzieje (trudno stwierdzić, czy za sprawą pokładanej w kliencie wiary, 

czy rosnącego zniecierpliwienia). O ile jednak kunszt rzemieślniczy był niewątpliwie 

mocną stroną Lucyfera, o tyle całkowicie poległ on przy pierwszej (i każdej następnej) 

próbie wytopienia dwóch jednakowych obrączek. Za każdym razem jedna z nich musiała 

przełamywać idealny kształt okręgu, a rozliczne skazy na wewnętrznej stronie były 

przyczyną tak wielu reklamacji, że skompromitowany na kolejnym polu Lucyfer zmu-

szony był opuścić zakład i kolejny raz zastukać zniechęconymi kopytami o tłuste lino-

leum przed pokojem 214. 

Pani Jadźka wykazywała godzien lepszej sprawy upór w kwestii doboru Lucyfe-

rowego fachu, intuicyjnie stawiając na jego świeżo odkryte w złotniczym zakładzie zdol-

ności rzemieślnicze. Dlatego wysłała Lucyfera w miejsce najbardziej jej zdaniem neu-

tralne: do kapelusznika. I tu jednak bardzo szybko pojawiły się poważne przeszkody, o 

ile bowiem w wytwórstwie cylindrów (a dzięki wieloletniemu przyzwyczajeniu z czasów 

aktorstwa także klasycznych meloników) nie miał sobie równych, o tyle uzyskanie w 

miarę kształtnej Fedory było dlań czymś zupełnie nieosiągalnym. Każdy egzemplarz ce-

chował się charakterystycznymi wybrzuszeniami przy skroniach, co tworzyło tak kary-

katuralny efekt, że salon kapelusznika w ciągu kilku miesięcy z Mekki gentlemanów stał 

się obiektem kpin i szyderstw, a świetnie zapowiadający się mistrz cylindrycznej formy 

(D.) w mgnieniu oka przemianowany został na mistrza niedoszłego. 

Idąc za ciosem, pani Jadźka z niejaką dumą wysłała Lucyfera na kurs doszkalający 

z zakresu fryzjerstwa, zgodnie z duchem czasów stawiając na drobne przekwalifikowa-
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nie w obrębie dotychczasowej specjalizacji (pozostawiła mu nawet poprzednie nazwi-

sko). Ludzka czaszka miała stać się głównym mianownikiem spajającym zawodowe do-

świadczenie Lucyfera i tej oto myśli podporządkowała pani Jadźka jego curriculum vitae 

(poprzednie rozrosło się do zbyt podejrzanych rozmiarów, by można się nim było z czy-

stym sumieniem nadal posługiwać). W wyniku godnych podziwu ambicji swej moco-

dawczyni (choć sam nigdy nie zaszczyciłby jej takim mianem) Lucyfer (D.) trafił więc 

ostatecznie do salonu fryzjerstwa artystycznego. Kierując się naturalnymi predyspozy-

cjami do tworzenia fryzjerskich metamorfoz, umieszczono go w salonie słynącym z 

awangardowych zapędów. A jednak, pomimo coraz większej praktyki Lucyfer nie był w 

stanie wyzbyć się dziwacznych, kompletnie niezrozumiałych tendencji do specyficznego 

strzyżenia w zakolach. Nie radził sobie z ich adekwatnym cieniowaniem, a ręka często 

sama zmieniała kierunek ruchu nożyczek tak, by możliwie daleko odsłonić boczne części 

czoła. Dlatego też jego kariera znów skończyła się szybciej jeszcze, niż się zaczęła. 

Zawód pani Jadźki na wieść o kolejnej porażce był niewymowny. Pozbawił ją 

wszelkiej nadziei na to, że istnieje jeszcze jakakolwiek sensowna perspektywa zawodo-

wa, której Lucyfer byłby w stanie podołać. Ponieważ jednak miała akurat pod ręką dosyć 

świeżą ofertę oznaczoną jako pilna, postanowiła dać mu jeszcze jedną szansę w trady-

cyjnym fachu. Tym oto sposobem Lucyfer bardzo szybko, jeszcze zanim jego nozdrza 

straciły posmak fryzjerskich odżywek, został profesjonalnym piekarzem. Praca ta cał-

kiem mu odpowiadała, w lot chwytał bowiem niuanse związane z rozmaitymi przepisa-

mi, a wypiekane przez niego słodkości szybko zostały uznane przez lokalną społeczność 

za najbardziej grzeszne w okolicy. I być może wszystko skończyłoby się dobrze gdyby 

nie fakt, że Lucyfer (C.) notorycznie zbyt mocno przypiekał pieczywo, co generowało 

ogromne straty, a na domiar złego miał poważne kłopoty z łamaniem bochenków na pół. 

Ostatecznie więc i z piekarni zmuszony był odejść z kwitkiem, który niewiele później 

opadł zwiewnym ruchem na wysłużone paździerzowe biurko zniechęconej do cna pani 

Jadźki. 

— Znowu? — zapytała z obrzydliwym grymasem, wobec którego Lucyfer posta-

nowił nie zaszczycać pytania odpowiedzią. Wiedział, że wylewający się z niej nieprze-

rwanym strumieniem cynizm to zaledwie myląca powłoka, mająca zamaskować ukryte o 

wiele głębiej rozczarowanie zbalansowane jednak tym uczuciem, które zawsze towarzy-

szy sytuacjom kreślonym przez spełnione choć niechciane podejrzenia. Pani Jadźka po 

kilku sekundach pełnego oczekiwania lecz całkiem chłodnego wpatrywania się w znisz-
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czoną twarz odwróciła wzrok i przez parę dłuższych chwil w dosyć umiejętny sposób 

udawała ciężko zapracowaną, wręcz rozerwaną pomiędzy tysiącem spraw, wśród któ-

rych bezrobocie Lucyfera było zaledwie jedną i to nienależącą do zaszczytnego grona 

tych najpilniejszych. Ponieważ jednak doskonale zdawała sobie sprawę z faktu, że jej 

właściwe motywacje prędzej czy później zostaną zdemaskowane, raptownym ruchem 

zebrała wszystkie papiery, omiotła wzrokiem biurko i zakończyła spektakl obojętności, 

by natychmiast z powrotem zastąpić go całkiem udaną parodią bezwzględnego cynizmu. 

— I co ja niby pana zdaniem mam teraz zrobić? Jak wy to mówicie? Niefart? No to 

ja też mam niefart: tym razem nie ma żadnej pilnej, w ogóle nic szczególnego nie ma. I 

gdzie ja mam pana wysłać? Na kolejny kurs doszkalający, czy lepiej od razu na emerytu-

rę? — głos pani Jadźki zmiękł, a szpilki wyzierające ze świdrujących Lucyfera źrenic 

rozprysły się na wszystkie strony. Jej twarz delikatnie opadła, wzrok zaczął nerwowo 

skakać z przedmiotu na przedmiot, a przyspieszony oddech widoczny był na to unoszą-

cej się to opadającej rytmicznie dość obrzydliwej broszce. Lucyfer wzdrygnął się lekko, 

nie tylko na dźwięk ostatniego, dość złowieszczego przecież słowa, lecz z powodu nieco-

dziennej reakcji pani Jadźki. Zdawało się, że jej własna myśl, gdy okrążyła już pomiesz-

czenie i na powrót zagościła w umyśle – tym razem jako zasłyszana już, a nie pomyślana 

– dokonała dziwnej przemiany, może nawet ją samą zaskoczyła. Lucyfer nigdy dotąd nie 

widział na jej obliczu wyrazu, który nie byłby mieszaniną pobłażliwości i obrzydzenia w 

najbardziej cudacznych proporcjach. Tym razem zaś twarzy nie wykrzywił już żaden 

grymas, trudno było w to Lucyferowi uwierzyć, ale odniósł silne wrażenie, że w oczach 

dostrzegł wyraźną nutę dumy, zaraz obok zaś migotliwą iskierkę przerażenia zbalanso-

waną ledwie wyczuwalną nutą fascynacji. 

„To dziwne” — pomyślał w duchu — „jak niewiele znaczy życie dowolnego z lu-

dzi, a jak rozległą przy tym historię można wysnuć z kilku odpowiednio wykrojonych 

sekund danych najbardziej bezbarwnemu z ludzkich istnień. Gdzie tu doskonałość stwo-

rzenia? Przecież to kompletna entropia, nie żadna harmonia i umiar. Całe piękno świata 

zawiera się w tym, co zostało przeoczone, czego znaczenie pominięto, a co oznacza tyle 

właśnie, ile tych kilka sekund na nieco durnowatej twarzy pani Jadźki w porównaniu z 

całym jej życiem” — Lucyfer wpatrywał się głęboko w oczy kobiety, a tam rozświetlały 

się całe wszechświaty, pod ciężkimi, muśniętymi niedrogim cieniem powiekami rozkwi-

tały gwiezdne konstelacje, z których istnienia nikt inny kompletnie nie zdawał sobie 

sprawy. — „Tutaj istoczy się cały możliwy świat, od prehistorycznej źrenicy przez tę-
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czówkę cywilizacyjnej rozmaitości aż po zjednoczenie w punkcie omega, w plamce żół-

tej, w niepojętej osobliwości, z której rozwija się i w którą zwija wszystko”. 

— Ehm… nie jestem pewna, czy… — zaczęła suchym, lekko zachrypniętym gło-

sem, zupełnie jak gdyby nie używała go od wielu tygodni. — Nie wiem, czy powinnam, 

ale… 

— Tak, pani Jadziu? — zachęcił z niejakim trudem Lucyfer. Za każdym razem, gdy 

starał się zachęcić kogokolwiek do czegokolwiek, co mogłoby się zakończyć dobrze, miał 

upiorne wrażenie, że na jego twarzy pojawia się kolejna zmarszczka. 

— Myślę — podjęła, odzyskawszy nieco dawnego wigoru i determinacji — że w 

obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie renta — lekko uniosła brwi, po czym 

powoli, niczym przepoczwarzający się owad, powróciła do tradycyjnego stanu błogiej 

pogardy. 

— Renta? — Lucyfer był całkowicie pewien tego, co usłyszał, nie mógł jednak 

przejść obok tego zupełnie obojętnie, nie udając przynajmniej szczególnego zdziwienia. 

— Tak — czuć było, że pani Jadźka do reszty odzyskała poczucie bezgranicznego 

zaufania wobec własnych wizji — w tej sytuacji najlepsza będzie dla pana renta. To ro-

dzi jednak pewne komplikacje — tu znacząco zawiesiła głos w nadziei, że domyślność 

Lucyfera jest choć trochę większa, niż jego zawodowy talent. On jednak nic nie odpo-

wiedział, stał wpatrzony głęboko w oczy pani Jadźki, myślami będąc jednak w zupełnie 

innym, o wiele bardziej odległym miejscu. 

— Pan wie, o czym mówię — stwierdziła raczej, niż zapytała. — Wie pan, że to 

rodzi konieczność samookaleczenia… 

Lucyfer zdawał się zupełnie obojętny wobec tej jakże oczywistej prawdy. Obojęt-

ny nawet wobec całego pomysłu z rentą. Jego nieco mętny wzrok przeniósł się powoli w 

kierunku nieistniejącego punktu, tkwiącego uparcie gdzieś ponad dachami widocznych 

przez okno budynków. 

— Czy pan tego nie akceptuje? — zapytała pani Jadźka z odrobiną pretensji. Tylko 

słabo zaznajomiona z nią osoba mogłaby jednak odczytać ten ton jako uprzedzający 

ewentualny sprzeciw. Choć nie było w nim słychać najmniejszej nawet troski, Lucyfer 

doskonale wiedział, że gdzieś głęboko bez wątpienia się ona kryje. Naturalnie, nie miało 

to żadnego znaczenia. Ktokolwiek odczuwałby względem niego jakąkolwiek troskę, nie 

miałoby to znaczenia. Szczególnie teraz, gdy całe długie wieki ostatecznie doprowadziły 

go tutaj, skąd nieszczególnie da się dokądkolwiek pójść. 
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— Pani Jadziu — odezwał się niezwykle cichym, lecz wyważonym głosem — 

dziękuję za pomoc. Zrobię właśnie tak, jak pani sugeruje, a to chyba oznacza, że przez 

dłuższy czas nie będziemy się już widywać. 

— Przez dłuższy, a właściwie to przez żaden, bo raczej się więcej nie spotkamy — 

bąknęła, równie pewna swego, co w swej pewności nieudolna. 

Na to Lucyfer delikatnie się uśmiechnął, co wywołało dziwny dreszcz na plecach 

pani Jadźki. Następnie strząsnął z głowy jakąś nie do końca jasną myśl, odszukał nieist-

niejący pyłek na rękawie marynarki i energicznie go zdmuchnął. Krótko omiótł wzro-

kiem pomieszczenie, zwrócił się ku widniejącemu od strony ulicy oknu i podszedł spo-

kojnym krokiem do parapetu. Mosiężne klamki łatwo ustąpiły pomimo nieznośnego 

skrzypienia przypominającego okrzyk protestu. Pani Jadźka ze zdumieniem patrzyła na 

cały ten powolny i niemy spektakl, do ostatniej chwili nie spodziewając się jednak, że 

Lucyfer – ów najwyższy z aniołów, książę o wyłamanych skrzydłach – zechce wzlecieć w 

przestworza ten jeden, ostatni raz. 


