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Wywiad z duszkiem (cz. I) 

I. 

Komnata Przyjęć na Wzgórzu Duszków 

wyglądała, z gruntu — jak każde inne miejsce. 

Przyznaję, przedmioty były tam mniejsze i starsze — 

a kolory niejako bardziej intensywne. 

Stały tam również krzesła i stoły; 

a ze ścian zwisały złociste arrasy. 

Nerwowo grzebałem w koziej bródce, 

czekając na przybycie „Jego Czarodziejskości”. 

Był to przełom w mojej karierze — 

Nie co dzień zdarza się przecież, 

by reporter— amator (student bez znajomości) 

miał przeprowadzić wywiad z  Królem Duszków. 

Słyszałem mnóstwo sprzecznych relacji — 

o Jego uprzejmości i hojności, 

o Jego podłym i złośliwym charakterze, 

o Jego rażącej pogardzie dla ludzkości. 

Nikt nie był pewien gdzie prawda się kończyła 

a fantazja brała swój początek… 

Wyrwał mnie jednak z tych myśli, 

dźwięk skrzypiących zawiasów. 

Drzwi uchyliwszy, dwie ważki z trzepotem wleciały; 

(przysięgam, że każda maleńki miecz w odnóżach dzierżyła) 



2 

 

a zaraz po nich wkroczyła, 

drobna i piękna Duszka. 

Wyglądała olśniewająco! Porcelanowa cera w kawowym odcieniu, 

kasztanowe włosy w miękkich falach opadające, 

wielkie szmaragdowe oczy w gęstej rzęs oprawie. 

Odziana była w suknię złotą nicią tkaną. 

I choć spijałem oczami jej piękno, 

niecierpliwie czekałem na Króla Duszków… 

W końcu to z Nim przyszedłem porozmawiać, 

a takie zaproszenie trafia się raz na sto lat! 

–Jaśnie pani — zgiąłem się w idealnym ukłonie, 

(naturalnie czytałem o czarodziejskiej etykiecie) 

— Czy byłaby pani tak łaskawa, 

by zaszczycić mnie swym zacnym imieniem? 

(Z ręką na sercu — dobrze skrywałem rozdrażnienie.) 

Lecz Jej idealne, różane usta wykrzywił grymas; 

Brwi zmarszczyły się niebezpiecznie, 

a lodowaty chłód przeszył moje ciało 

od podstawy kręgosłupa aż do czubka głowy; 

Poczułem wtedy jak włosy stają mi dęba. 

Ruchem tak szybkim, iż wzrokiem nie mogłem nadążyć, 

Zrzuciła z siebie suknię — i ku memu zdziwieniu, 

ujrzałem dworskie szaty króla! 

(Jednocześnie w mojej głowie, 

ujrzałem upadek mojej kariery) 

Nie był to początek, na który liczyłem… 

 

 

 

II. 
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Przeprosiłem, jak tego ode mnie oczekiwano. 

Oceniłem straty, pot z brwi wytarłem 

do granatowej marynarki z Ravela, 

(starałem się, by gest wyglądał nonszalancko, 

jakbym tylko odgarniał włosy z twarzy). 

Nie sądzę jednak, by ktoś dał mi wiary. 

„Jego Czarodziejskość” mnie zlustrował, próbując ukryć pogardę. 

Wygładził bryczesy z zielonego aksamitu. 

(Czy na pewno? A może z mchu…), westchnął głęboko, 

i skinął w kierunku ważek. 

— Może pan zacząć — oznajmił głosik po mojej prawej, 

a na karku poczułem trzepot skrzydeł. 

Przełknąłem głośno (szlag!) mając w pamięci 

maleńkie miecze i szybki lot ważek. 

Włączyłem przycisk „play” na dyktafonie w komórce. 

Spojrzałem w górę i spotkałem Jego wzrok; 

głos mi zatrzeszczał: –Wasza Wysokość, proszę mi powiedzieć, 

od jak dawna sprawujecie rządy nad Duszkami? 

III. 

Mrugnął do mnie (raz… lub dwa) kocimi oczami 

otworzył perfekcyjne, różane usta… 

i zaczął mówić… 

Jego głos był tak cudowny… 

Stałem jak urzeczony… 

I przez kilka panicznych chwil wpatrywałem się weń tempo… 

Gdy pieśń jego głosu we mnie narastała 

(— Dzięki Bogu za dyktafon cyfrowy, 

pomyślałem: — bo inaczej ta chwila wypadłaby mi z głowy…) 

IV. 
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 „Jego Czarodziejskość” pewnie się zorientował (a może taki miał plan?), 

że Jego Czar odrobinę onieśmielał. 

Nagle, powróciłem do komnaty 

wyłowiony ze zmysłowej sieci Jego głosu. 

Uczucie straty pochwyciło mnie niespodziewanie; 

Rozciągnął usta w fałszywym uśmiechu i rzekł: 

Proszę mi wybaczyć… minęło trochę czasu 

odkąd miałem ogromną przyjemność 

rozmawiać z przedstawicielem pana gatunku. 

Zapomniałem, jak podatni są ludzie 

na naszego języka brzmienie;a jak na osobnika pana rasy, 

jest pan jeszcze dość smarkaty. 

Spłonąłem rumieńcem i odchrząknąwszy, 

obniżyłem ton głosu, do granic możliwości. 

Poprawiłem okulary, sprawdziłem dyktafon, 

próbując spowolnić bicie serca. 

— Nie ma problemu, Wasza Wysokość – 

Skłamałem z łatwością: — Wiem, że nie chciałeś Panie mnie obrazić… 

Z całą pewnością, osoba tak zacnego pochodzenia 

Ma ważniejsze sprawy do rozpatrzenia — 

Troska nad całym ludem duszków, 

polityka relacji międzygatunkowych. 

Nie zaprzątujesz sobie Panie głowy błahostkami; 

czyż nie temu służy Dwór Królewski? 

Tym razem uraczył mnie czarującym uśmiechem, 

który wyglądał o niebo bardziej szczerze. 

Skinął potwierdzająco; 

i swą drobną, doskonałą dłonią 

(w oprawie z drogocennych pierścieni) machnął lekceważąco; 

na powrót spojrzał na mnie z mocą. 
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(Przyznaję, poczułem satysfakcję.) 

— Wasza Wysokość — zagaiłem ponownie: –Proszę mi powiedzieć 

jakie masz Panie zdanie 

na temat ludzkich wyobrażeń 

o duszkach i wszystkiego z nimi związane? 

Co powiesz o historii naszych gatunków? 

V. 

Rozpoczął: 

Wbrew temu, co twierdzą ludzie 

już od kilku stuleci 

nie wszystkie duszki są niewinne i urocze. 

Nie każde z nich to powabne dziewczę, 

nieszkodliwe; z kwiatami w odzieniu 

i słodkimi, spiczastymi uszkami. 

Nie jesteśmy tu to dla waszej rozrywki 

ani by wypełniać wasze rozkazy 

Nie pomykamy wokoło, 

rozsiewając rosę i błyszczący pył. 

Nie myślcie sobie, że możecie Nas lekceważyć… 

Wybraliśmy życie w ukryciu; Czynimy to, co musimy… 

W tym momencie, ku memu zaskoczeniu 

Wyjął skądś maleńki papieros… 

(Może z pomiędzy bryczesów?Albo za pomocą magii?)Jak na komendę, uzbrojona waż-

kapomknęła ku Niemu trzepocząc skrzydłami,potarła dwie nóżki i zapaliła go kilkoma 

iskrami. 

„Jego Czarodziejskość” westchnął i głęboko się zaciągnął…. 

Wypuścił w moją stronę błękitne obłoczki dymu. 

(Ehe — Starałem się stłumić atak kaszlu!) 

— Wasza Wysokość — podpytywałem, 
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— A co z twierdzeniem, że lud twój Panie 

na Szmaragdowej Wyspie ma swe korzenie?” 

Król uniósł doskonale wyprofilowaną brew, 

puścił w moją stronę kolejny obłoczek, 

i kontynuował wypowiedź… 

Z pewnością mój lud zamieszkuje Irlandię — 

Mamy tam długą i barwną historię. 

Wieki temu pokonaliśmy złowrogich Formorian, 

a Nasze nasienie rozsiało się w tej żyznej krainie. 

Byliśmy jej Królami— i Królowymi – 

Dopóki ludzie nie postawili stopy na naszym lądzie. 

Oba nasze ludy żyły w harmonii; 

Braliśmy od was, co zapragnęliśmy, 

a w zamian dzieliliśmy się magią. 

Lecz kilku zawistnych, żądnych władzy ludzi 

uknuło spisek z tymi, którzy zwali się „świętymi” 

i wiem pan, co później nastąpiło… 

Ci wyznawcy nowego boga poprzez słowa i czyny 

prowadzili wojnę z nami, duszkami. 

Niczym węże pełzali, zataczając koła; 

schlebiali sobie w sercach; 

karmili usta i zatruwali umysły 

pomniejszym duchownych przekazując im swe zamysły… 

Zasiali w ludziach kwas swym podłym orężem; 

nazwali Nas diabłami; wmówili tłumom, 

by bać się Naszej magii i przeczyć naturze.Czyny te głęboko Nas zraniły – 

Niech pan jednak nie myśli, że nas pokonano! O nie… 

Nie ugięliśmy się, gdy nas poniżono! 
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W tym momencie przerwał — wyrwano mnie – 

spod zaklęcia, które utkał swymi słowami. 

Przerażony, uświadomiłem sobie, że zacząłem 

rozumieć język, którym się posługiwał; 

czuć zapach krainy, którą opisywał; 

żywić nienawiść do tych, którzy Duszków krzywdzili 

Ten zgasił papierosa na stole, 

(Gest ten do króla nie pasuje wcale) 

kiwnął palcem do jednej z Ważek. 

Owad z bzykiem podfrunął do niego, 

i nie wiadomo skąd pojawiła się mała filiżanka. 

„Jego Czarodziejskość” ostrożnie pociągnął łyk. 

Zamknął oczy i westchnął z zadowolenia… 

Odurzający aromat uderzył w me nozdrza, 

a w ustach zaczęła gromadzić się ślina. 

Pachniał tak znajomo…niczym wanilia lub drzewo sandałowe… 

…świeżo zmielona kawa…lub seks… 

choć miałem pewność, że doznanie jest dla mnie nowe. 

VI. 

— Poczęstowałbym pana odrobiną— oblizał usta 

i dodał: — Ale Mniszkowe Wino, 

nie jest trunkiem, który ludzie mogą strawić. 

Zapewniam, rozum mógłby Pan stracić. 

Kropla lub dwie na języku – 

A rzeczywistość zniknie po jednym łyku. 

Kilkoro śmiałków, co skosztować miało 

kilku kropel wielce ucierpiało – 

obdarzeni  nowo odkrytą wiedzą; 

przeklęci byli przez swą śmiertelność. 

Mając mądrość trudno pogodzić się z jej stratą– 
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Sugeruję więc, by zadowolić się herbatą. 

Dwie ważki nadleciały ku mnie, 

z większą filiżanką pełną gorąca. 

Herbata pachniała liśćmi i ziołami, 

jak świeżo skoszone zboże z odrobiną słońca. 

Wdychałem parę z wdzięcznością , 

i upiłem łyk tchnący błogością. 

— Wspominałeś Panie o okresie, 

w którym większość duszków się ukrywała. – 

Zagaiłem „Jego Czarodziejskość”, popijając herbatę. 

Ten lekko zwęził oczy; 

lecz nie zmartwiło mnie to zbytnio — ciepły napar 

podziałał na mnie odprężająco. 

Wy, ludzie, coraz częściej nie rozumieliście… 

Pomogliśmy wam nawiązać kontakt z naturą. 

Potrzebowaliście Nas; Naszej pradawnej wiedzy — 

Pokazaliśmy, jak leczyć choroby ziołami, 

zdradziliśmy tajemnice cykli wzrostu zbóż, 

doradzaliśmy, jak intuicyjnie łączyć „prawdę” z uczuciami… 

„Racjonalność” stała się waszą mantrą. 

Przestaliście czcić lasy i gaje; 

Zaczęliście patrzeć w górę i poza siebie — 

ucząc się cenić umysł bardziej niż ciało. 

W nowym porządku mój lud był zgrają diabłów; 

a potem banalnym chochlikiem z dziecięcych snów. 

„Jego Czarodziejskość” zabrzęczał blisko mojej twarzy, 

zrównał swe szmaragdowe oczy z moimi 

I ujrzałem w nich pioruny nadciągającej burzy; 

Poczułem na twarzy oddech pełen ozonu… 
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Choć część mnie chciała poczuć bodziec lęku… 

nadal tkwiłem w przyjemnym oszołomieniu. 

VII. 

— Przybył pan w samą porę –oznajmił. 

a Jego słowa wybrzmiały echem w moim ciele… 

Czułem jak Jego głos przenika mi trzewia 

i rozlewa się falami po kończynach… 

To było niczym orgazm… 

Choć nie odczułem przyjemności. 

Będzie pan świadkiem naszego powstania! 

Dosyć mamy próżnego wyczekiwania! 

Już czas, byśmy na powrót przemierzali ten ląd 

przywracając równowagę zepsutej krainie. 

Gaja przemówiła —i tak jest właściwie! 

Dzisiaj ogłosi pan Nasze odrodzenie! 

Mój przytępiony umysł odebrał tę wiadomość; 

i gdzieś w głębi (chyba) poczułem zaskoczenie… 

Jednak już w myślach zacząłem kalkulować… 

Jak wykorzystam tę okazję, 

by w uroczym gniazdku się ulokować, 

gdzieś na wschodniej wyżynie się ustatkować. 

— Wasza Wysokość, — oznajmiłem zdrętwiałym językiem: 

— Proszę mi tylko powiedzieć, czegóż mam dokonać, 

by wesprzeć cię Panie w tym zamierzeniu?” 

Odpowiedź nadeszła w oka mgnieniu – 

spojrzał na mnie z iskrami w oczach; różane usta rozwarły się, 

ukazując białe, ostro zakończone zęby. 

Wiem, że tak uczynisz — uśmiechnął się do mnie, 

W nas obu drzemią wielkie ambicje 
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Wspólnych celów przyświeca nam wiele 

Pomocą posłużymy sobie nawzajem, 

by łatwym związać się przymierzem.  

Proszę się teraz udać do mojej komnaty, 

by omówić ze Mną dalszy rozwój sprawy. 

Co za szczęściarz z tego śmiertelnika — WOW! 

by być tym, który przyniesie duszkom wyzwolenie… 

 

z angielskiego przełożyła 

 Małgorzata Mika 


