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„Two roads diverged in a yellow wood

And sorry I could not travel both” 
– Robert Frost „The Road Not Taken”

Wiesz,  że  jesteś  w komnacie,  ale  wokół  ciebie  istnieje  tylko  czerń.  Przez  ułamek 

sekundy  masz  wrażenie,  że  zaraz  się  wywrócisz  i  zaczniesz  spadać,  ale  utrzymujesz 

równowagę i jakimś cudem wciąż stoisz prosto. Mrugasz oczyma, efekt jednak jest taki sam – 

ciemność. Wzrok zdaje się na nic.

Stoisz w bezruchu i nasłuchujesz, ale nie dociera do ciebie żaden dźwięk. Bierzesz 

głęboki wdech, spodziewając się zapachu wilgoci i grzybów, powietrze jednak jest równie 

sterylne i pozbawione wyrazu jak wszechobecny mrok i monotonna cisza.   

Poruszasz palcami i nagle czujesz, że w tym absolutnym mroku nabierasz kształtów – 

nerwy przesyłają  do mózgu miliard  bodźców pochodzący z różnych części  twojego ciała. 

Czujesz włosy oklejające kark, materiał koszuli opinający ramiona i sięgający nadgarstków, 

palce u stóp ograniczone skórą obuwia, nogi zamknięte w tulejach sztywnego dżinsu. Powoli 

dotykasz  siebie,  badając  rysy  twarzy,  fakturę  ubrania,  w  końcu  zawartość  kieszeni.  W 

spodniach znajdujesz cztery metalowe krążki i prostokątny przedmiot z plastyku, nad lewą 

dłonią zegarek na skórzanym pasku. Instynkt każe ci włączyć guziczek z boku tarczy i nagle 

w mroku błyska seledynowa tarcza z dwiema wskazówkami. Jest dwunasta. 

W słabiutkim świetle zegarka rozpoznajesz wyciągnięte z kieszeni przedmioty – trzy 

monety o barwie miedzi, jedną naśladująca srebro i czerwoną półprzezroczystą zapalniczkę. 

Nim zdążysz schować monety do kieszeni, światełko gaśnie. Wciskasz guzik raz jeszcze, ale 

tym razem bez efektu.

Zapalasz zapalniczkę i zaczynasz oglądać otoczenie. Płomień jest niewielki,  ale nie 

podkręcasz  go,  w  obawie  aby  nie  stracić  i  tego  źródła  światła.  Co  parę  chwil  musisz 

przystawać, gasić zapalniczkę i czekać aż ostygnie, bo zaczyna parzyć cię w palce.  

Mija  pięć,  może  dziesięć  minut  (zegarek  stanął  na  dwunastej;  może  nigdy  tak 

naprawdę nie działał), gdy trafiasz na drzwi. Cała komnata jest pusta, a ściany wyłożone są 

takimi samymi czarnymi płytkami jak podłoga. Drzwi są metalowe, z chłodnej, ciemnej stali, 

z  absurdalnie  wyglądającą  staromodną  kołatką,  pozbawione  klamki  lub  gałki.  Z  jakiegoś 

powodu nie dotykasz ich; jeszcze nie teraz. 



Ruszasz wzdłuż ściany i kawałek dalej trafiasz na kolejne identyczne drzwi, za nimi 

na  jeszcze  jedne.  Stoją  w  rzędzie,  oddalone  jedne  od  drugich  o  trzy,  cztery  metry. 

Spodziewasz się, że to wszystko, co znajdziesz w tej komnacie, ale dla pewności suniesz dalej 

wzdłuż ściany. 

Przez  moment  idziesz  po  omacku,  wiodąc  dłonią  po  kamiennych  płytkach,  chcąc 

zaoszczędzić  na  paliwie  zapalniczki.  Wyobraźnia  podsuwa ci  obrazy czekającej  na  ciebie 

przepaści;  jadowitego  węża,  na  którego  przypadkiem  następujesz;  olbrzymiego  ostrza 

wyskakującego ze ściany, gdy nadepniesz na niewłaściwą płytkę w podłodze. 

Piszczysz cicho i natychmiast zatykasz usta dłonią, gdy sunąca po ścianie dłoń trafia 

na inną niż do tej pory materię. Mijają trzy uderzenia twojego serca, w czasie których czekasz 

na bolesną i nagłą śmierć. Ta jednak nie nadchodzi. Zapalasz zapalniczkę i dostrzegasz w 

ścianie okno osadzone w czarnej, drewnianej ramie. Nie sposób je otworzyć, a szybę pokrywa 

przeraźliwie gruba warstwa tłustego brudu. 

Bez przekonania trzesz palcem szybę, w końcu jednak przedzierasz się do szkła i spod 

twojego dotyku rozbłyska światło. Zabierasz się energicznie do pracy i po paru minutach w 

brudzie widnieje szczelina wielkości pięści. Twoja prawa dłoń cała się lepi, ale nie zwracasz 

na to uwagi. Nie patrzysz na swoją rękę. Patrzysz przez okno.

Po drugiej stronie znajduje się czworo ludzi:  niewysoka brunetka koło trzydziestki, 

ściskane  przez  nią  kilkumiesięczne  niemowlę,  mężczyzna  w  okularach  i  z  niewielkimi 

zakolami, oraz ośmio, może dziewięcioletnia dziewczynka z brązowym warkoczem. Wpatrują 

się prosto w ciebie, a ich usta i oczy śmieją się do ciebie. Stoją za stołem, na nim zaś znajduje 

się śliczny tort  przyozdobiony truskawkami i  siedmioma świeczkami.  Nagle zdajesz sobie 

sprawę z tego, że się uśmiechasz. Jest ci dobrze, gdy na nich patrzysz. Jest ci ciepło i słodko. 

Na moment zapominasz o mroku, który cię otacza. 

Nagle czujesz jakby ktoś poruszał twoimi ustami i dmuchasz na szybę, by zaparować 

szkło. Widzisz jak gasną świeczki,  a wraz z nimi światło po drugiej stronie okna. Znowu 

giniesz w mroku, ale na dodatek jest ci zimno. 

Korzystasz z zapalniczki i wracasz do trojga drzwi. Przyglądasz im się raz jeszcze, ale 

nie widzisz niczego, co różniłoby jedne od drugich. W końcu, bardziej z powodu impulsu niż 

czegokolwiek  innego,  chwytasz  za  kołatkę  przy  wejściu  po  lewej  –  tym  najbliżej  okna. 

Kołatka  skrzypi,  gdy  podnosisz  ją  i  opuszczasz  kilkakrotnie  na  metalową  powierzchnię. 

Szczęk jest  dziwnie głuchy;  mimo iż sala jest  pusta,  nie słyszysz  pogłosu.  Czekasz przez 

moment i gdy sądzisz już, że nic się nie stanie, drzwi otwierają się bezszelestnie.      



Próbujesz  zajrzeć  do  środka,  ale  to  pomieszczenie  również  jest  skryte  w  mroku. 

Powoli przekraczasz próg z dłonią uzbrojoną w zapalniczkę wyciągniętą daleko przed siebie. 

Nawet  nie  zauważasz,  kiedy  drzwi  zamykają  się  za  tobą  –  gdy  spoglądasz  przez  ramię, 

widzisz tylko taflę matowej stali. Nie ma śladu pozostałych wrót; musiały wieść do innych 

pomieszczeń. 

Idziesz przy ścianie, ale możesz z łatwością stwierdzić, że ta komnata nie jest nawet w 

połowie tak duża jak poprzednia. Szybko docierasz do jej przeciwległego końca i kolejnego 

rzędu trojga drzwi. Wyglądają identycznie jak poprzednie – proste, wręcz toporne, ozdobione 

tylko ciężkimi kołatkami. Po chwili odwracasz od nich wzrok i cofasz się o parę kroków w 

kierunku centrum pomieszczenia.

Masz  już  ruszyć  przeciwległą  ścianą,  gdy  dostrzegasz  na  posadzce  jakiś  kształt. 

Podchodzisz bliżej i w zasięgu światła zapalniczki pojawia się parę zwęglonych drew niejako 

wetkniętych w kupę popiołu – wspomnienie czyjegoś ogniska. Gdy przyglądasz się uważniej, 

dostrzegasz jaśniejszy kształt wystający spod pyłu. Chwytasz za jego brzeg i ciągniesz, by 

wydostać spod ruin ogniska nadpaloną, czarno-białą fotografię. Część popiołu odgarniasz z 

niej dłonią, resztę zdmuchujesz. Pył zaczyna tańczyć w powietrzu, kręci w nosie i w efekcie z 

trudem powstrzymujesz kichnięcie. 

Na fotografii  widnieje postać,  która w jakiś sposób wydaje ci się znajoma. Uwagę 

przykuwają przede wszystkim oczy i usta; oczy olbrzymie, ciemne – jak sądzisz zielone – 

utkwione prosto w tobie;  usta  pełne,  nieznacznie  rozchylone.  Później  dostrzegasz kosmyk 

włosów  pchnięty  powiewem  wiatru  na  czoło  i  drobne,  kształtne  uszy  wystające  spod 

zmierzwionej czupryny. Patrzysz i, nie wiedzieć czemu, tęsknisz za tą osobą.

Syczysz  z  bólu,  gdy  zapalniczka  parzy  ci  palce.  Wypuszczasz  ją  z  dłoni  i  przez 

moment ssiesz opuszki. Zaczynasz pluć z odrazą, gdy dociera do ciebie, że trzymasz w ustach 

tę samą dłoń, która wcześniej oczyściła brud z okna. Krzywisz się z niesmakiem i wolisz 

pieczenie palców niż paskudny posmak tłustego kurzu. 

Chwytasz zapalniczkę lewą dłonią, do prawej przekładasz zdjęcie. Zapalasz płomień 

raz jeszcze i gdy tylko widzisz tę twarz na fotografii,  wszystko wydaje ci się znośniejsze. 

Postać  nie  uśmiecha  się,  wręcz  przeciwnie,  wydaje  się  zamyślona  czy nawet  smutna  – a 

jednak bardzo chcesz być przy niej, uczestniczyć w tym jej niemym obcowaniu z wiatrem i 

żalem. 

Obracasz zdjęcie i z drugiej strony trafiasz na krótką dedykację: 

Zawsze przy Tobie.



J.

Ostrożnie chowasz zdjęcie do kieszeni koszuli i dobrze robi ci świadomość, że masz je 

blisko, że możesz w każdej chwili po nią sięgnąć. 

Rozgrzebujesz butem kupkę popiołu, jakby spodziewając się, że może skrywać inne 

skarby i faktycznie, znajdujesz tam niewielki nóż. Zdmuchujesz pył z ostrza i dotykasz go 

delikatnie palcem – wydaje się wciąż ostry. Wciskasz go za pasek od spodni i po raz kolejny 

zerkasz w rozrzucony po posadzce popiół. Teraz jednak niczego więcej tam już nie ma.

Podnosisz się z klęczek i przechadzasz się bez konkretnego celu po pomieszczeniu. 

Nieoczekiwanie trafiasz w przeciwległej ścianie na małą metalową sztabkę. Gdy podchodzisz 

bliżej,  jesteś w stanie  lepiej  się jej  przyjrzeć i  rozpoznajesz w niej  staromodny judasz do 

drzwi. Chwytasz za zasuwę i płytka otwiera się ze zgrzytem. 

Spoglądasz  przez  wizjer  i  dostrzegasz  skąpane  w  świetle  dnia  pomieszczenie  o 

ścianach  udekorowanych  dziesiątkami  obrazów.  Promienie  słoneczne  wpadają  przez 

przeszklony sufit i jasna drewniana posadzka lśni jakby była wykonana ze złota. Kątem oka 

dostrzegasz jakiś ruch – w oświetlonej sali pojawiają się dwie postaci,  ale nie możesz ich 

wyraźnie dojrzeć. Widzisz jak jeden cień prowadzi drugi za rękę i czujesz na prawej dłoni 

ciepły uścisk, a w nozdrzach zapach brzoskwiń. Postaci przypadają do konta sali, miejsca, 

którego nie możesz dostrzec, ale słyszysz ich szepty i chichot, po czym czujesz na swoich 

ustach dotyk czegoś miękkiego, wilgotnego, ciepłego i czułego; dotyk, który, jak sądzisz, nie 

może się znudzić; dotyk, który potrafi uzależnić i pozbawić zmysłów. Dotyk znika równie 

niespodziewanie  jak  się  pojawił,  pozostawiając  na  twoich  ustach  odcisk  słodyczy,  a  w 

nozdrzach zapach mięty przemieszanej z brzoskwiniami. Postaci niemalże rozpływają się w 

powietrzu i po chwili odsuwasz wzrok od wizjeru. Nie pozostało nic więcej do zobaczenia.    

Zbliżasz  się do trojga drzwi,  a myśli  w twojej  głowie walczą między sobą.  Część 

ciebie  chce  być  w  tym  pomieszczeniu  pełnym  obrazów,  światła,  słodyczy  i  zapachu 

dojrzałych brzoskwiń. Inna część chce spojrzeć w olbrzymie zielone oczy ze zdjęcia – nie, nie 

tylko spojrzeć, chce patrzeć, ciągle patrzeć, bez przerwy patrzeć w te oczy i na całą tę twarz, 

uczyć się jej na pamięć, zapominać i uczyć się na powrót.

Stajesz przed środkowym wejściem i  sięgasz po kołatkę.  Odgłos jest  taki  sam jak 

poprzednio, taki sam jest też efekt: po dłuższej chwili wrota stają otworem.

Tym razem na środku sali płonie ognisko. Jego płomienie sięgają na jakieś trzydzieści 

centymetrów w górę, podskakując radośnie na osmolonych drwach. Słychać cichy trzask i 

chyba to, bardziej nawet niż światło, sprawia, że komnata wydaje się wyjątkowo przytulna. 



Nie podchodzisz jednak prosto do ognia. Po lewej stronie dostrzegasz refleks światła na szkle 

i decydujesz się najpierw sprawdzić, co tam znajdziesz. Twój wzrok pada na zapalniczkę i 

oceniasz, że zostało jakieś pół zbiorniczka. Gdzieś w twojej głowie jakiś cichutki głos pyta: 

Co później? Uciszasz go i stajesz przed tym, co pierwotnie bierzesz za fotografię oprawioną 

w szkło i plastykową ramę. Dopiero, gdy któraś z postaci drgnie, rozumiesz, że ponownie 

stoisz w oknie, obserwując świat po jego drugiej stronie.

 Widzisz księdza i ludzi w garniturach i sukniach, widzisz kwiaty i ludzi z aparatami 

fotograficznymi,  widzisz  wreszcie  was,  w białej  sukni  ślubnej  i  w czarnym garniturze,  i 

czujesz, że, gdy patrzysz na to wszystko, jest ci dobrze. Instynktownie przykładasz ucho do 

szyby i jakimś cudem słyszysz swój własny głos mówiący: Tak. Odsuwasz się od okna nagle, 

z przejmującym uczuciem straty i bólu. Bo gdzieś tam, po drugiej stronie jest szczęście, jest 

radość, jest życie. A tutaj? Tutaj jest tylko mrok. Cisza. Pustka. Śmierć.

Czy ja nie żyję?, pytasz się w duchu.  

– Nie. Ale ja owszem. – odpowiada głos od strony ogniska. Oglądasz się przez ramię i 

dostrzegasz  postać  siedzącą  przy  ogniu  –  do  tej  pory  niewidoczną.  Nieznajomy  siedzi 

nieruchomo i  spogląda w twoją stronę, więc ruszasz ku niemu, na tyle  jednak powoli,  by 

dobrze mu się przyjrzeć, zanim znajdziesz się zbyt blisko. 

Obcy siedzi obejmując rękoma kolana. Jest raczej niski, szczupły i ma na sobie nijaką 

czarną szatę wtapiającą się w królujący za mężczyzną mrok. Jest blady i na twarzy szaleje mu 

pomarańczowy blask płomieni. Wydaje się spokojny i niegroźny. W jakiś sposób przypomina 

dziecko.  

– Kim jesteś? – pytasz, podchodząc bliżej.  

– Duchem – odpowiada.

– Duchy nie istnieją – stwierdzasz. – Skąd niby wiesz, że jesteś duchem?

– Umiesz polizać własny łokieć? Ja umiem – kiwa ze smutkiem głową, po czym, na 

wszelki wypadek, pokazuje jak liże własny łokieć. 

– Przykro mi – mówisz, bo nic innego nie przychodzi ci do głowy. On ponownie kiwa 

głową.  Po  krótkim wahaniu  siadasz  przy  ogniu  i  cieszysz  się  jego  ciepłem.  Czujesz  jak 

rozlewa się po całym twoim ciele i dopiero teraz zauważasz jak chłodno było w poprzednich 

salach. 

– Z przyjemnością zaoferowałbym ci coś do zjedzenia – zaczyna nieznajomy – ale nic 

nie mam.  

– Nic nie szkodzi – odpowiadasz. – Nie mam ochoty. Co to za miejsce? 

– Nie wiem. 



– Od dawna tu jesteś?

– Od zawsze – wzrusza ramionami duch.

–  Próbowałeś  przejść  przez  drzwi?  –  dopytujesz  się.  Nie  widzisz  trojga  wrót 

znajdujących się na końcu podłużnej komnaty, ale czujesz, że tam są. 

– Nie – odpowiada mężczyzna.

– Czemu?

– Nie wiem. Może się bałem, że już nie będę mógł tutaj wrócić.

Rozglądasz  się  po  pomieszczeniu,  ale  wszystko,  co  widzisz,  to  ognisko  i  odległy 

refleks światła w miejscu, gdzie znajduje się okno. Gdy twój wzrok wędruje w jego stronę, 

czujesz ukłucie żalu. 

– Może pójdziesz ze mną – proponujesz w końcu. – Razem będzie nam lepiej.

– Każdy musi przejść tę drogę samodzielnie – kręci głową duch.

– Skąd wiesz?

– Nie wiem. Tak sądzę. 

Wpatrujecie się w płomień, a odblaski tańczą na waszych twarzach i odbijają się w 

waszych oczach jak w krzywym zwierciadle. Wreszcie wskazujesz na okno i pytasz:

– Czy dotrę tam? Do tego drugiego świata? Po drugiej stronie okna?

– Jeśli się postarasz – odpowiada duch. – Jeśli będziesz tego bardzo chcieć.

– Mogę ci jakoś pomóc?

– Mam wszystko, czego potrzebuję – wskazuje na ognisko. Siedzicie przy nim już od 

dłuższej chwili, ale płomienie nie przygasły, a i nieznajomy nie dorzucał do ognia. 

–  W  takim  razie  lepiej  już  pójdę  –  mówisz.  Mężczyzna  kiwa  głową,  jakby  nie 

spodziewał się niczego innego.

– Weź jedną z żerdzi – radzi. – Starczy ci na trochę jako pochodnia. 

– Dziękuję. Bardzo miło było cię spotkać – mówisz na odchodne i, wziąwszy jedno z 

płonących drew, odchodzisz w kierunku trojga drzwi. Gdy lepiej się nad tym zastanawiasz, 

stwierdzasz, że faktycznie miło było spotkać nieznajomego przy ogniu – ta krótka rozmowa 

zrobiła ci lepiej niż mogłoby tego dokonać najlepsze jedzenie. Odwracasz się, żeby jeszcze 

raz  podziękować  mężczyźnie,  ale  ognisko  płonie  zupełnie  osamotnione  i  wygląda,  jakby 

miało lada moment zgasnąć i pozostawić kolejną komnatę w mroku. Nim zamiera zupełnie, 

chwytasz  za  kołatkę.  Tym  razem  wybierasz  wejście  po  prawej  stronie  –  bo  i  okno 

wychodzące na ten drugi świat znajduje się po prawej.   

Gdy  drzwi  się  otwierają,  uderza  w  ciebie  fala  ożywczego,  wilgotnego  powietrza. 

Płomień  prowizorycznej  pochodni  zaczyna  drgać  i  przez  chwilę  martwisz  się,  że  zaraz 



zgaśnie. Zatrzymujesz się na progu i czekasz, ale drżenie nie wygląda jakby miało ustąpić. 

Stwierdzasz też, że wariuje nie tylko płomień, ale cała twoja dłoń, ramię, w końcu całe twoje 

ciało lekko się trzęsie. Wyczuwasz czyjąś obecność w tej przepojonej wilgocią sali i nagle 

zdajesz sobie sprawę z tego, że wcale nie chcesz do niej wchodzić. Patrzysz przez ramię, na 

pomieszczenie,  gdzie  tlą  się  jeszcze  ostatnie  węgle  ogniska  i  zastanawiasz  się  czy  nie 

zawrócić, czy nie wybrać innej drogi. Wtedy jednak przypomina ci się głos ducha: Jeśli się  

postarasz… jeśli będziesz tego bardzo chcieć. Postępujesz o krok do przodu, a drzwi, jakby 

obawiały  się,  że  jeszcze  zdążysz  zmienić  zdanie,  uderzają  cię  w  plecy  i  odcinają  od 

poprzedniej sali z dźwięcznym szczęknięciem. 

Wtedy to słyszysz. Najpierw plusk maleńkich fal o brzeg, jak na brzegu podziemnego 

jeziorka. Później jesteś w stanie wyodrębnić inny odgłos, przypominający skrzydła łopoczące 

w powietrzu. Unosisz pochodnię wysoko ponad głową i wtedy go dostrzegasz.  

Zaczynasz wrzeszczeć.

Spada na ciebie z wysokości czterech metrów, składając olbrzymie czarne skrzydła jak 

pikujący orzeł. Próbujesz uskoczyć, ale nie masz szans – jest diabelnie szybki i uderza cię w 

przedramię. Jego czarna ręka przypomina obsydian i przy uderzeniu faktycznie wydaje się 

twarda jak kamień. Skamlesz z bólu, a pochodnia wypada ci z dłoni. W ostatniej chwili, nim 

płonąca żagiew zniknie, pogrążając was w mroku, dostrzegasz jego olbrzymie, zakrzywione 

szpony. Zasłaniasz twarz lewą ręką i czujesz jak pazury rozrywają ci ramię, gdy rzucasz się w 

tył i próbujesz uniknąć kolejnych ciosów. Padasz na plecy, a on leci za tobą; pochyla się nad 

swoją ofiarą i czujesz jego oddech, zapach świeżego popiołu w pierwszych kroplach ulewy. 

Cofasz  się,  uderzasz  plecami  w ścianę  i  skaczesz  w  bok,  byle  dalej  od  tych  zabójczych 

szponów i bezlitosnych  łap przypominających obsydian.  Gubisz go na moment  w mroku. 

Słyszysz jego ciężkie, ale i nienaturalnie szybkie kroki i szelest chwilowo bezużytecznych 

skrzydeł; próbujesz zniknąć w ciemności, ale zwracasz na siebie uwagę szczękaniem zębów. 

Oglądasz się przez ramię i dostrzegasz go w słabnącym świetle pochodni – obraca głowę w 

twoją stronę  i  szczerzy czarne  zębiska  na twój  widok.  Podrywa  się  do biegu,  a  ty  przez 

ułamek sekundy zamierasz w bezruchu, tonąc w lodowatych odmętach paniki. Gdy już jest 

blisko, zdecydowanie za blisko, podnosisz się i biegniesz ile sił, przed siebie, w mrok; nie 

martwisz się tym, co może się stać, w tej chwili wszystko wydaje się lepszym rozwiązaniem 

niż taka śmierć.   

Jest szybszy. Jest blisko. Skrzydła muszą mu przeszkadzać, przemyka ci przez myśl, 

ale właśnie wtedy czujesz, jego szpony zaciskające się na twoim ramieniu. Koszula pęka i 

jeszcze na moment udaje ci się uciec, może na jeden oddech, może nie. Wiesz, że następnym 



razem on już nie spudłuje, a potężne łapska powalą cię jednym ciosem. Mkniesz w ciemność i 

nagle  czujesz,  że  spadasz,  ziemia  ucieka  spod twoich stóp i  nim rozumiesz,  co się stało, 

otacza cię lód, płynny lód – dopiero po sekundzie czy dwóch rozumiesz, że jesteś w wodzie. 

Kolejna sekunda i rozsądek bierze górę nad instynktem; nie szalejesz, próbujesz wyczuć, w 

którą  stronę  unosi  cię  woda.  Płuca  masz  pełne  powietrza  i  powoli  wypływasz  na 

powierzchnię.  W  końcu  czujesz  jak  włosy  oklejają  ci  czaszkę,  a  do  uszu  docierają 

wcześniejsze odgłosy. Wychylasz się na tyle tylko, żeby zaczerpnąć powietrza i, choć głowa 

ci pęka, a wszystkie kości skręca nieznośny chłód, chowasz się znowu pod wodę. Wierzysz, 

że czymkolwiek był stwór, który cię zaatakował, nie zdecyduje się podążyć twoim śladem. 

Gdy wychylasz się po raz kolejny, słyszysz łopotanie jego skrzydeł i wiesz, że krąży gdzieś 

wokół dopalającej się pochodni. Oddychasz z ulgą i dopiero wtedy zaczynasz zastanawiać się 

czy coś jeszcze gorszego może żyć pod powierzchnią wody… jakiś stwór obdarzony setkami 

oślizgłych macek, które właśnie w tej chwili suną przez oleiście czarne odmęty, wiedzione 

jakimś drapieżnym instynktem.

Słyszysz za sobą cichy plusk i obracasz się w wodzie – gwałtownie, choć o wiele za 

wolno – ale wszystko spowija ciemność. Próbujesz się cofnąć, lecz plusk się powtarza. Jest 

bliżej, dużo bliżej. I jeszcze jeden. I jeszcze… 

Nagle błyska światło i plusk zamiera.  Blask jest słaby,  ale i tak cię oślepia.  Kiedy 

zaczynasz  wszystko  wyraźniej  dostrzegać,  rozpoznajesz  światło  kierunkowej  latarni 

zawieszonej na dziobie zbliżającej się w twoim kierunku łódki. Moment później zauważasz 

na niej ludzką sylwetkę. Podpływasz do burty i silne ramiona wciągają cię na pokład.

Nie  widzisz  wyraźnie  swego  wybawiciela;  czujesz  zapach  starego  człowieka,  ale 

uścisk jego dłoni przypomina żelazne kajdany. Gdy leżysz na deskach łodzi i trzęsiesz się z 

zimna i  stopniowo ustępującego przerażenia,  podaje ci  szorstki  ręcznik i  pokazuje jak się 

wycierać, jakby miał do czynienia z dzieckiem. 

– Dziękuję za pomoc – odzywasz się, gdy sądzisz, że twój głos nie będzie już tylko 

jednym wielkim bełkotem i szczękaniem zębów.  

– To moja praca – odpowiada mężczyzna. Głos ma równie stary jak zapach. – Jeśli 

mam cię przewieźć na drugą stronę, musisz mi zapłacić – dodaje tonem, który wydaje ci się 

przepraszający. 

–  Rozumiem  –  mówisz  i  wyciągasz  z  kieszeni  swoje  cztery  monety.  –  Czy  to 

wystarczy?

Mężczyzna patrzy na pieniądze, potem jednak dotyka twojego nadgarstka i spogląda 

na twój zegarek. Wskazuje na niego.



– Przewiozę cię na drugą stronę za bransoletkę – oświadcza. Zegarek nie ma już dla 

ciebie żadnej wartości, ale nie zgadzasz się od razu. Udajesz, że się zastanawiasz.

– Za tę bransoletkę przewieziesz mnie i dasz mi ten ręcznik – proponujesz. Ubranie 

masz przemoczone i wiesz, że będzie trzeba je zdjąć, a nie masz przy sobie niczego więcej. 

– Dobrze – decyduje mężczyzna i, chwyciwszy długi flisacki drąg, zaczyna prowadzić 

łódkę  w  przeciwnym  kierunku.  Z  ulgą  słyszysz,  jak  łopotanie  skrzydeł  niknie  gdzieś  za 

twoimi plecami.  

– Co to był za stwór? – pytasz po chwili. – Ten ze skrzydłami.

Mężczyzna  odpowiada  jednym  słowem,  które  brzmi  jak  „Quaerhoyle.”  Czekasz 

jeszcze  moment,  ale  przewoźnik  milczy.  Zaraz  potem masz  pierwszy atak  dreszczy i  nie 

dopytujesz się o nic więcej. Słyszysz plusk łodzi pokonującej jezioro i starasz się zaciskać 

usta, tak żeby nie powybijać sobie zębów szczękając nimi z zimna.  

– Spójrz w prawo – odzywa się nagle przewoźnik. Spoglądasz ponad burtą i po chwili 

widzisz plamę światła na wodzie – tak jakby ktoś umieścił reflektor tuż pod powierzchnią. 

Patrzysz w górę, mając nadzieję na dostrzeżenie refleksów wzburzonej wody na sklepieniu, 

ale światło rozpływa się w mroku. Wracasz wzrokiem do opalizującej plamy, obserwując ją z 

coraz większym zainteresowaniem. Moment później łódź podpływa do niej i przez sekundę, 

może dwie widzisz, co znajduje się pod powierzchnią.

W pierwszej kolejności dostrzegasz parę rekinów na tle jasnego piasku i paru skał. 

Woda jest niesamowicie przejrzysta, tak że rozróżniasz nie tylko płetwy, ale oczy, nozdrza, 

poszczególne zęby. Głębiej widzisz taflę szkła oddzielającą rekiny od… ludzi. Konkretniej od 

dwójki  kilkuletnich  dzieci  –  chłopca  i  dziewczynki.  Uśmiechasz  się  na  ich  widok  i 

instynktownie wiesz, że chłopiec pachnie słońcem i jabłkową gumą do żucia, a w kieszeni 

trzyma do połowy roztopiony czekoladowy batonik. Dziewczynka ma śliczne niebieskie oczy 

i  śmiesznie  marszczy  nos,  gdy  przygląda  się  rekinom  –  próbuje  ukryć  strach  za  maską 

zadumy. Widzisz jak ta dwójka obraca się plecami do szyby i jak przez ścianę słyszysz ich 

podniecone głosiki wołające: Mamo! Tato! Chodźcie!  

Łódź odpływa, a opalizująca plama zostaje z tył i wszystko, co udaje ci się na moment 

zatrzymać, to echo dziecięcych głosów wzywających rodziców. 

Wzywających ciebie. 

Kiedy łódź łagodnie przybija do przeciwległego brzegu, policzki masz mokre od łez.

Oddajesz przewoźnikowi zegarek, ten zaś natychmiast go ubiera i wraca na pokład. 

Napiera mocno na drąg, spód łodzi szoruje o drobne kamienie wyściełające brzeg i moment 

później twój wybawca znika w mroku. 



Kawałek  od  brzegu  znajduje  się  parę  fosforyzujących  grzybów  o  szerokich 

kapeluszach. Nie ufasz im na tyle by spróbować je zjeść – mimo iż z każdą chwilą słabniesz 

coraz bardziej z braku pożywienia – ale siadasz przy nich, bo potrzebujesz światła. Wyciągasz 

zapalniczkę z kieszeni i dmuchasz na nią próbując jak najszybciej doprowadzić ją z powrotem 

do stanu używalności.  Jest ci źle, chłodno i smutno; poza tym czujesz, że rana na lewym 

ramieniu wciąż krwawi i boisz się, że wedrze się zakażenie. Niemal bezwiednie sięgasz do 

kieszeni i wyciągasz zdjęcie,  które o dziwo nie ucierpiało zbytnio przy kontakcie z wodą. 

Patrzenie  na J. (kimkolwiek jest)  uspokaja cię,  dodaje sił i  w końcu wywołuje  na twoich 

ustach coś na kształt łagodnego uśmiechu. W jakiś sposób każe wierzyć, że będzie dobrze. W 

jakiś sposób każe ci sądzić, że jest gdzieś tam i czeka na ciebie.    

Jakiś czas później próbujesz zapalić zapalniczkę i ponad plastykiem wykwita znajomy 

płomień. Wstajesz z miejsca i ruszasz przed siebie, ale niezbyt daleko. Po zaledwie kilkunastu 

krokach trafiasz na troje drzwi. Ogarnia cię zmęczenie i rezygnacja i chyba tylko smutne 

spojrzenie J. – które, nie wiedzieć czemu, ciągle masz przed oczyma – każe ci iść dalej i nie 

poddawać się. Parskasz śmiechem, kiedy korzystasz z jednej z dziecinnych wyliczanek, ale 

decydujesz  się  zaufać  losowi.  Wybór  trafia  na  środkowe  wejście,  więc  zbliżasz  się  bez 

wahania i uderzasz trzykrotnie kołatką.   

Komnatę,  jak i  większość poprzednich,  spowija mrok.  Ból  i  wycieńczenie  każą  ci 

ograniczyć ostrożność do minimum. Przez parę chwil stoisz w progu nasłuchując i wpatrując 

się uparcie w mrok, po czym zapalasz zapalniczkę i ruszasz przed siebie, chwiejąc się słabo. 

Przechodzisz zaledwie kilkanaście kroków i stajesz w miejscu, dostrzegłszy na posadzce jakiś 

kształt. Gdy upewniasz się, że ten się nie rusza, zbliżasz się i ze zdziwieniem rozpoznajesz 

równo ułożone drwa różnej  wielkości – od drobnego chrustu po grube kloce – oraz parę 

metalowych  puszek  i  kamionkowy  dzbanek  z  wodą.  Osuwasz  się  przed  całym  tym 

bogactwem na kolana i ślęczysz tak bez ruchu. Dopiero po kilkunastu minutach otrząsasz się 

z dziwnego letargu i powolni układasz drewno w stożek przyszłego ogniska. 

Kończysz już, kiedy twój wzrok pada na kartkę papieru spoczywającą częściowo pod 

dzbankiem. Wyciągasz ją i uśmiechasz się czytając raz po raz jedno jedyne zapisane na niej 

zdanie:

To Ci się może przydać.

J.



Przez chwilę zamierzasz schować karteczkę obok zdjęcia, ale zamiast tego podpalasz 

ją i wtykasz pod najdrobniejsze patyczki. Drewno jest suche i po krótkiej chwili zajmuje się 

ogniem. Dmuchasz parokrotnie, ale zaraz zaczynasz się krztusić od dymu. Odsuwasz się od 

ognia  i  patrzysz  pozornie  beznamiętnie  jak  kolejne  większe  drwa  zaczynają  się  palić. 

Podejrzewasz,  że  ciepło  rozlewające  się  po twojej  twarzy  jest  jednym z najpiękniejszych 

uczuć twojego życia. 

Zdejmujesz mokre ubranie i rozkładasz wokół ognia na prowizorycznych stojakach z 

dłuższych gałęzi.  Siadasz na ręczniku i  pozwalasz,  żeby ciepło wydzielane  przez ognisko 

dostało się pod twoją skórę i zawędrowało do kości. Powoli przestajesz odczuwać chłód i po 

raz pierwszy od długiego czasu jest ci dobrze, prawie idealnie. Dorzucasz nieco drewna do 

ognia, spoglądasz w kierunku konserw i… niemal natychmiast zasypiasz.  

Budzi cię burczenie w brzuchu i chłód, który objawia się na twoim ciele gęsią skórką. 

Lewe ramię rwie paskudnym bólem, ale wiesz, że ono musi zaczekać. 

Dorzucasz  do  ognia  i  paroma  dmuchnięciami  z  powrotem  rozniecasz  słabnący 

płomień. Z ulgą odkrywasz, że ubranie wyschło i z przyjemnością wdziewasz je na siebie. 

Wyciągasz zza pasa nożyk znaleziony w jednej z wcześniejszych sal i po krótkiej walce udaje 

ci się otworzyć jedną z konserw. Dolewasz do niej odrobinę wody i mieszasz nożem, po czym 

z paru świeższych gałęzi tworzysz prowizoryczny chwytak. W końcu umieszczasz konserwę 

na skraju ogniska i obracasz raz za razem, tak aby zagrzać mięso ze wszystkich stron. Co 

pewien  czas  wyciągasz  puszkę  z  ognia  i  mieszasz  zawartość.  Mija  niecała  minuta,  gdy 

odkrywasz,  że ślina cieknie  ci po brodzie.  Wokół niepodzielnie  króluje zapach wołowiny. 

Gdy stwierdzasz, że danie jest już dobre, jesz szybko i zachłannie, parzysz sobie język, wargi 

i dziąsła, ale nie jesteś w stanie przestać. Zjadasz całą konserwę i zapijasz wodą z dzbana.  

Głód zaspokojony,  ból  w ręce natomiast  wydaje  się wzmagać  z  każdą upływającą 

minutą. Przez strzępy koszuli widzisz, że niektóre rozcięcia pokryły już brzydkie, brunatne 

strupy, podczas gdy inne ropieją. Dotykasz na próbę jednej z ran i syczysz z bólu. Wiesz, że 

jeśli  nie  zrobisz  czegoś,  sytuacja  prawie  na  pewno  zrobi  się  poważna.  Bardziej  niż 

kiedykolwiek wcześniej potrzebujesz kogoś do pomocy, ale nikogo nie ma.

Zaczynasz  od  zerwania  strupów  i  oczyszczenia  ran  wodą.  Wbrew  oczekiwaniom 

szybko przyzwyczajasz się do bólu i jedyne co musisz zrobić to zagryzać wargi raz za razem. 

Po kilkunastu minutach rany są otwarte (udało ci  się naliczyć  trzy duże rozcięcia  i jedno 

skaleczenie) i oczyszczone na tyle, na ile to możliwe. Ocierasz dłonią czoło i odkrywasz, że 

twarz masz zlaną potem. Dopiero teraz czujesz jak koszula klei ci się do spoconych pleców. 

Przez moment napawasz się połowicznym sukcesem i oddychasz głęboko, przygotowując się 



zarazem na ból, który dopiero nastąpi. Powoli, niemalże z namaszczeniem rozpinasz pasek od 

spodni i wyciągasz go z kolejnych pętelek. Wkładasz go między zęby i przygryzasz na próbę. 

W ustach czujesz gorzki smak starej skóry, ale nie przeszkadza ci on – jest niemal przyjemny. 

Pozwala skupić myśli na czym innym niż rwące bólem ramię, czy ostrze noża grzejące się w 

płomieniach. Zdejmujesz koszulę i kładziesz ją obok siebie. Później sięgasz po nóż. 

Zaciskasz  zęby  na  pasku,  jakby  był  karkiem  dzikiego  zwierzęcia,  po  czym, 

przyciskasz rozpalone ostrze do największej z ran. Zamykasz natychmiast oczy,  ale to nie 

pomaga.  Słyszysz  syk  wypalanego  rozcięcia,  własny  jęk  dobywający  się  spomiędzy 

zaciśniętych  szczęk,  nozdrza  wypełnia  ci  swąd spalenizny,  a  ból,  który  króluje  w twoim 

lewym ramieniu, przekracza wszystko, co jesteś w stanie wyrazić słowami. 

Nagle, po kilku sekundach, które przypominały całe lata, nadchodzi ulga. Odsuwasz 

nóż i ból znika. Otwierasz powieki, ale przez moment nic nie widzisz, bo oczy masz całe 

załzawione. Później zauważasz ciemnoczerwony ślad ostrza w miejscu, gdzie wcześniej było 

rozcięcie.  Rana  przestała  krwawić.  Ramię  piecze  paskudnie,  ale  ten  ból  jest  niczym  w 

porównaniu do dotyku rozgrzanego ostrza. Jednak to nie koniec. Jeszcze nie. 

Wciągasz głęboko powietrze, a nóż ponownie wędruje do ognia. Patrzysz jak klinga 

przechodzi  z  szarości  w  czerwień,  następnie  w  pomarańcz.  Odwlekasz  nieuniknione,  w 

oczach ponownie stają ci łzy. Łudzisz się, że może nie ma żadnego zakażenia, że wcale nie 

musisz…

Jesteś  o  krok  od  rozluźnienia  szczęki  i  poddania  się  kuszącej  bezczynności,  ale 

zbierasz się w sobie, chwytasz mocno nóż i przyciskasz ostrze do drugiej rany. Z początku nie 

czujesz absolutnie nic, ale gdy sekundę później ból faktycznie nadchodzi, jest jeszcze gorszy 

niż wcześniej. Zaciskasz zęby tak mocno, że czujesz jak zaczynają trzeć o siebie przez skórę 

paska, a w ogólnej ciszy twój jęk przypomina zawodzenie duchów. Mięśnie prawej ręki nagle 

odmawiają posłuszeństwa i nóż wypada ci z dłoni. Ląduje z brzękiem na posadzce, a ty wciąż 

jęczysz, płaczesz i wrzeszczysz równocześnie. Trwa to jeszcze minutę, ale tym razem ból nie 

znika ani na moment – pozostaje z tobą, wściekły,  rwący, nienawistny jak uwięziony pod 

skórą szerszeń.      

Podejrzewasz, że mija kilkanaście minut nim jesteś w stanie znowu trzeźwo myśleć. 

Tym razem wypełnia cię upór i przekonanie, że jesteś w stanie.  Po takich cierpieniach nie  

zamierzam umrzeć z powodu jakiegoś gównianego zakażenia, myślisz. Przesuwasz pasek w 

ustach,  tak aby móc zacisnąć  zęby na innym kawałku.  Wsuwasz ostrze w płomień jakby 

dźgając wroga. Pozwalasz, żeby wypełniła cię złość i agresja. W ten sposób ból staje się do 

wytrzymania. Jest… właściwy. Niemal przyjemny.



Ostatni raz przykładasz ostrze do skóry. Czujesz swąd palonego mięsa, obie ręce drżą 

ci  jak  po  wielogodzinnym  wysiłku,  po  plecach  przechodzą  dreszcze  jak  przy  śmiertelnej 

gorączce. W pewnym momencie wydaje ci się, że błędnik zaczyna wariować, ognisko widzisz 

niemal  w  poziomie,  w  głowie  zaczyna  wirować,  jak  przez  ścianę  słyszysz  jego  trzask  i 

myślisz, że przydałoby się dorzucić do ognia. Nim jesteś w stanie podnieść się z miejsca i 

sięgnąć po drewno, głowa opada ci na posadzkę i tracisz przytomność. 

Gdy się budzisz, świadomość wraca bardzo wolno. Tępy ból w ramieniu przypomina 

ci  szybko  o  całej  kuracji,  ale  dopiero  po  chwili  dociera  do  ciebie,  że  podczas  snu  ktoś 

przypilnował ogniska i okrył cię zdjętą wcześniej koszulą. Powoli zerkasz na ramię, ale widać 

tylko ślady wypalonych ran. Żadnych zaczerwienionych żył.  Żadnego zakażenia.  Będziesz 

żyć.  

Przygotowujesz sobie jedną z konserw i zjadasz ją z przyjemnością, choć już nie tak 

łapczywie jak wcześniej. Wypijasz parę łyków wody i decydujesz, że czas ruszać dalej. Przez 

chwilę zastanawiasz się, czy nie wziąć ze sobą konserw i części chrustu, ale postanawiasz 

zostawić je tutaj. Nóż chowasz za pas i na moment kładziesz dłoń na nadpalonym zdjęciu J. 

Wydaje ci się, że dzięki niemu lepiej się czujesz. Nie wiesz jak to możliwe, ale tak właśnie 

jest.

Po kilkunastu krokach (jedno z drew służy ci za niewielką pochodnię), docierasz przed 

rząd trojga drzwi. Obok tych znajdujących się po lewej spostrzegasz prostokątną metalową 

płytkę. Jest gładka i pozbawiona jakichkolwiek oznaczeń; przykręcona do ściany czterema 

śrubami.  Przez moment  zastanawiasz się czemu to okno na drugą stronę (bo wiesz, że to 

okno,  że  to  wizjer;  sposób  na  podglądanie  tego  innego  świata,  tak  jak  w  poprzednich 

komnatach) jest zasłonięte. Rozważasz użycie noża, ale boisz się, że ostrze mogłoby łatwo 

pęknąć.  Wyciągasz  z  kieszeni  największą z  monet  i  zaczynasz  mozolną  pracę  odkręcania 

śrub. Puszczają, jedna po drugiej, choć parę razy musisz wycierać dłoń o spodnie, bo moneta 

ślizga ci się w palcach. W końcu zdejmujesz metalową płytkę i zaglądasz na drugą stronę 

przez gęstą kratkę. 

 Jesteś  w  stanie  dostrzec  tylko  zarys  dwóch  postaci;  tym  razem  jednak  nie 

potrzebujesz wzroku. Wystarczy, że słyszysz ich czuły szept, a nozdrza drażni zapach seksu. 

Możesz niemalże poczuć fale ciepła bijącego od tej pary i, na ułamek sekundy nim dociera do 

ciebie prawda, czujesz ukłucie zazdrości. Nie jesteś częścią tej pary. W tym momencie szept 

staje się wyraźniejszy i rozróżniasz słowa. Dłonie instynktownie zaciskają ci się w pięści, gdy 

zdajesz sobie sprawę z tego, że mówią o tobie.   

– Wie o nas? – pyta jeden głos.



– Raczej nie. Ostatnio jest… jakby w innym świecie – odpowiada drugi i dodaje coś, 

czego nie słyszysz. Pierwszy zaczyna chichotać. 

Odsuwasz się od kratki jakby mogła cię ugryźć. Trzęsiesz się, nie możesz uspokoić 

drżenia dłoni. Siadasz na posadzce i obejmujesz kalana rękoma. Nie wiesz kiedy zaczynasz 

płakać.

Po jakimś czasie wstajesz – nie wiesz ile mogło minąć, ale skórę pod oczyma masz 

opuchniętą  od łez.  Wciąż przechodzą cię dreszcze,  ale teraz są już raczej  efektem zimna. 

Zamierzasz ruszać dalej. 

Nie  idziesz  jednak  prosto  do  trojga  drzwi.  Najpierw  wracasz  do  kratki  i 

przytwierdzasz ją z powrotem do ściany. Dopiero wtedy podchodzisz do trzech identycznych 

wejść i wybierasz środkowe.

Pomieszczenie, w którym się znajdujesz, jest najmniejsze ze wszystkich poprzednich. 

Już stojąc w progu widzisz przeciwległą ścianę – tym razem wyjścia są tylko dwa i różnią się 

od siebie już na pierwszy rzut oka. Na środku komnaty pali się stara lampa naftowa, więc 

światła jest dość by dostrzec wszystkie szczegóły. 

Pierwsze wrota mają klamkę zamiast kołatki i szybkę w trzech czwartych wysokości. 

Są drewniane – nie widzisz tego, po prostu wiesz. Wydaje ci się, że znasz te drzwi, że możesz 

rozpoznać  je  z  zamkniętymi  oczyma  po  samej  fakturze,  ograniczając  się  do  dotyku. 

Prawdopodobnie nawet pachną znajomo.

Drugie wejście jest wykonane z matowego metalu i nie ma więcej ozdób niż kołatkę i 

wybrzuszenie na środku, które dostrzegasz tylko dzięki załamaniu światła lampy. 

Podchodzisz  do  pierwszych  drzwi  i  spoglądasz  przez  szybkę.  Wrażenia  nie 

ograniczają  się jednak do wzroku.  Odgłosy eksplodują ci  w uszach,  nos  wypełniają  setki 

woni, pod opuszkami palców czujesz naraz dotyk, w ustach pojawiają się smaki, których nie 

jesteś w stanie nazwać. Równocześnie słyszysz krzyk (Mamo! Tato! Chodźcie tutaj!) dzieci 

(twoich dzieci), przed oczyma miga ci przepływający o parę stóp od ciebie żarłacz biały, w 

nozdrzach  brzoskwinie  mieszają  się  z  hormonami,  usta  wypełnia  słodki  smak pierwszych 

pocałunków, a na policzku czujesz słaby dotyk dziecięcej rączki.      

Odsuwasz się od drzwi i oddychasz z ulgą. Tak blisko! Nareszcie jesteś tak blisko! 

Drugie  drzwi  jednak  intrygują.  Fascynują  swoją  toporną  prostotą  i  chłodnym 

spokojem. Wyglądają jakby nieczęsto – o ile w ogóle – się otwierały i w tej chwili marzysz o 

tym, żeby przeciągnąć dłonią po ich lodowatej powierzchni.

Nie  wiesz  kiedy  stajesz  przed  nimi  i  suniesz  palcami  po  zauważonym  wcześniej 

wybrzuszeniu.  Musisz zamknąć  oczy i  skupić się na dotyku,  żeby rozpoznać ten symbol. 



Uśmiechasz się, gdy wreszcie odkrywasz, czym jest. W pierwszej chwili sądzisz, że to litera 

J.  (może chcesz po prostu wierzyć,  że tak jest);  zaraz jednak poznajesz,  że tak naprawdę 

wybrzuszenie wygląd jak olbrzymi znak

?

    i wiesz, że cokolwiek zrobisz, nigdy nie 

zapomnisz tych drzwi i tego znaku. Będą do ciebie wracać, nawiedzać, przypominać o sobie i 

dręczyć dniami i nocami. Bo teraz już wiesz, że istnieją. Bo nie wiesz, co jest za nimi.

Wyciągasz z kieszeni zdjęcie J. i spoglądasz raz na fotografię, raz znów na drzwi z 

szybką. Wybór powinien być prosty, mówisz sobie. Ale nie jest. Z jakiegoś powodu nie jest.

Później,  zanim zdążysz się porządnie nad tym zastanowić,  podchodzisz do drzwi z 

matowego metalu i trzykrotnie uderzasz kołatką. Otwierają się niemal natychmiast, skrzypiąc 

donośnie,  jakby minęły  całe  lata  od  czasu,  gdy ktoś  z  nich  korzystał.  Przekraczasz  próg 

bardzo, ale to bardzo starając się nie patrzeć za siebie, na drzwi z szybką, na drzwi wiodące 

do tego drugiego świata. Gdy jesteś po drugiej stronie, wrota zamykają się za tobą z głośnym 

szczękiem.

Wiesz, że jesteś w komnacie, ale wokół ciebie istnieje tylko czerń.

„Two roads diverged in a wood, and I –

I took the one less traveled by” 
– Robert Frost „The Road Not Taken”


	And sorry I could not travel both” 

