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OKO

Weronika Koplin wstała z krzesła i zaczęła chodzić po pomieszczeniu, wpatrując się w 

szare chropowate ściany.  W pierwszej chwili chciała wyciągnąć z kieszeni żakietu paczkę 

cygaretek  i  zapalić,  ale  przypomniała  sobie,  że  to  nieprofesjonalne.  Moment  później 

zatrzymała  się  przed  stołem,  oparła  dłonie  na  blacie  i  popatrzyła  na  mężczyznę,  gotowa 

spopielić go samym spojrzeniem. Nie patrzył jednak na nią. Oczy miał otwarte, ale Weronika 

podejrzewała, że Witold Markowski tak naprawdę z nich nie korzystał.

– Jak to się stało? – zapytała. Po kilku sekundach mężczyzna wzruszył ramionami. 

Było w tym geście zbyt wiele napięcia i nerwowości, żeby pomyślała, że ją zbywa.

–  Panie  dyrektorze  –  odezwała  się  znowu.  –  Jak  to  się  stało?  Czemu  go  nie 

pilnowaliście? – uderzyła  dłonią  w blat.  Była  trzecia  w nocy i  wszyscy byli  zmęczeni.  – 

Proszę mi coś powiedzieć. Muszę wiedzieć, co powiedzieć prasie. Trzeba to jakoś załatwić. 

Jak to się stało?

– Proszę zapytać  Borowskiego, tego pielęgniarza – mruknął  Markowski.  Weronika 

westchnęła i pokręciła bezradnie głową. 

– Panie dyrektorze, Borowski wylądował w szpitalu na zawał. Dobrze pan o tym wie. 

Proszę mi powiedzieć, jak mogliście do tego dopuścić.

– On...  – podjął  po chwili  Markowski.  Twarz miał  pomarszczoną,  włosy siwe i  w 

nieładzie, oczy błądzące i jakby na wpół ślepe. Jeszcze rano wyglądał dziesięć lat młodziej. – 

On zdrowiał. 

– Kto? Sobieraj? 

Mężczyzna pokiwał głową. 

– Trzy lata – wykrztusił. – Trzy lata bez ataku... bez nawrotu... myślałem, że...

Nie dokończył. Nie mógł. Wciąż czuł zapach wymiotów. Na liniach papilarnych źle 

domytych dłoni wciąż widział krew.

Z notatek Michała Sobieraja:

Choćby nie wiem jak banalnie to brzmiało: jeśli to czytacie, to znaczy, że nie żyję.  

Kilkanaście lat temu pewnie zrobiłoby to wrażenie na wielu ludziach; teraz nie jestem nawet  

pewien czy moja rodzina przejmie się moim losem. Jedyna osoba, której chciałem oszczędzić 



cierpienia na pewno cierpieć będzie najbardziej i za to przepraszam. Mam nadzieję, Jarku, że  

kiedyś zrozumiesz. A może lepiej nie. Lepiej zapomnij. Jak najszybciej o wszystkim zapomnij.

„Mam nadzieję,  że kiedyś zrozumiesz. A może lepiej  nie.” – co za żenada. Jeszcze 

dziesięć  lat  temu,  kiedy  dużo  pisałem,  śmiałbym  się  do  rozpuku,  skleciwszy  coś  takiego.  

Jednak teraz z trudem przypominam sobie słowa, nie mogę zebrać myśli.  Czas, gdy litery  

niesione  moimi  dłońmi  spływały  strumieniami  na  papier  pamiętam  jakby  były  częścią 

opowieści  o  życiu  innego człowieka.  Kiedyś  potrafiłem napisać czternaście  stron jednego  

dnia. Teraz nie zauważam popełnianych powtórzeń; mój zmysł rytmiki zdań zanikł niemal  

zupełnie; interpunkcja kojarzy mi się z jakąś wstydliwą chorobą przebytą w dzieciństwie. Ale  

dość  o  mnie.  Dość  o  mojej  pracy.  Kiedyś  byłem  znany.  Michał  Sobieraj.  Możecie  nie 

pamiętać, ale kiedyś w EMPIKu moja książka zrzuciła Dana Browna z pierwszego miejsca 

tygodniowej listy bestsellerów. To było moje pięć minut. 

Później zdecydowałem się na ten wyjazd.

Nigdy nie przestałem się zastanawiać, co by było, gdybym nie pojechał.

– Miał wcześniej tego typu... napady? – zapytała.

– Cztery lata temu próbował zabić swoją żonę. Dlatego wylądował tutaj – wydusił z 

siebie Markowski. 

– A później?

– Nic niezwykłego. Wydawało się, że to typowa agorafobia. Strach przed przestrzenią.

– Wiem, czym jest agorafobia, dyrektorze – warknęła Weronika. 

– Później zaczął zdrowieć. Znormalniał. Złagodniał. – wzrok Markowskiego stał się 

zamglony, jakby mężczyzna miał przed oczyma całą tę historię. Jakby oglądał ją po raz drugi, 

szukając popełnionego błędu. – Wychodził na krótkie spacery na dziedziniec. Pozwoliliśmy 

mu pisać, w ramach terapii. Wszystko szło dobrze, więc pół roku temu zgodziliśmy się na 

odwiedziny – machnął dłonią i sapnął z irytacją. – Pani tego nie zrozumie.

Z notatek Michała Sobieraja:

To  stało  się  w  nocy.  Byłem  sam,  w  namiocie,  pośród  bieszczadzkiej  puszczy.  

Obudziłem  się,  gdy  księżyc  ukrył  się  za  chmurami,  pogrążając  wszystko  w  niemalże 

namacalnym mroku. Obróciłem się na bok, ale sen nie powracał. Zamiast niego pojawiło się 

nieprzyjemne uczucie  obecności – nie  tyle  bycia obserwowanym, co po prostu okropnego 

wrażenia, że ktoś lub – litości – coś czai się tuż obok namiotu. Śpiwór miałem cienki, niemniej  

jednak zacząłem się pocić. Drżałem na całym ciele i nie byłem w stanie tego opanować.  



Wreszcie wydostałem się ze śpiwora i sięgnąłem po latarkę. Zapaliłem ją, licząc na to,  

że zwierzę (sądziłem,  głupi,  że to zwierzę)  czające się  w okolicy przestraszy się światła  i  

ucieknie.  Nic  z  tego.  Uczucie  obecności  tylko  się  nasiliło.  Przypominało  przeświadczenie  

dziecka,  które dobrze wie,  że strachy chowają się  w najdrobniejszych szczelinach,  gdy w 

pokoju są rodzice, aby wypełznąć zaraz po zapadnięciu ciemności.

Wyszedłem z namiotu i poświeciłem wokół. Nic. Mrok, szmer wiatru w liściach, rosa 

zbierająca się grubymi kroplami na ściankach namiotu. A jednak coś tam było. 

Mój  wzrok  padł  na  ścieżkę  –  wąską  wydeptaną  w trawie  wstęgę  wiodącą  między 

rozłożystymi  bukami  –  biegnącą  prostopadle  do  szlaku,  przy  którym  się  rozbiłem. 

Przysiągłbym, że wieczorem jej nie było. 

Do uczucia obecności doszło jeszcze mrowienie właściwe dla bycia obserwowanym. 

Nigdy  w owo mrowienie  nie  wierzyłem,  choć  sam wielokrotnie  korzystałem z  niego jako  

zabiegu literackiego. Tym razem jednak poczułem je na tyle wyraźnie, że nie mogłem pomylić  

go z niczym innym. Poświeciłem wokół latarką, czując jak włoski stają mi na karku.

Na jednym z drzew, między którymi szła dziwna ścieżka, dostrzegłem oko wycięte w  

korze. Nawet teraz potrafię bez wahania narysować jego kształt. Wyglądało tak:

Nie wiem, czemu poszedłem tą ścieżką. 

Może  dlatego,  że  bardzo  szukałem  czegoś  innego,  a  ta  droga  właśnie  innością  i  

nieznanym kusiła. 

Może dlatego, że tak naprawdę nie miałem wyboru.

Szedłem przez kilkanaście minut, a las stawał się coraz gęstszy. Gdzieś w górze przez  

moment mignął mi księżyc, ale gdyby nie latarka szedłbym w absolutnej ciemności – tak gęste  

korony zamykały się nad moją głową.

Z tego, że słyszę coś na kształt szeptu zdałem sobie sprawę dopiero po chwili.  Nie  

sposób było rozróżnić słowa, wiedziałem jednak, że ten głos mnie przyzywa. Chciał, bym go  

odnalazł.  W pewnym momencie  zszedłem  ze  ścieżki  i  ruszyłem między  drzewami  w  głąb 

dziczy.  Szept stawał się wyraźniejszy,  bardziej  naglący.  Przyspieszyłem kroku,  gotów biec 

byle tylko się nie spóźnić. Na co – nie wiem.



Trafiłem na niewielką polankę i głos ucichł. Fale dziwnego chłodu, które uderzyły w  

moje ciało powiedziały mi, że jestem na miejscu. Zacząłem wodzić wokół latarką i ujrzałem 

na ziemi przewrócony pień drzewa. Mógł mieć nie więcej niż trzy metry długości i średnicę 

trzydziestu centymetrów, ale było w jego gładkiej, odartej z kory fakturze coś tak niezwykłego, 

że podszedłem bliżej. Dostrzegłem żłobienia, jakby ktoś dawno temu wyrył w drewnie kształt...  

sam nie wiedziałem czego. Skierowałem światło wyżej, ku końcowi pala i ujrzałem twarz. A 

właściwie trzy twarze – każdą na jednej z płaszczyzn ociosanej w sześcian końcówki drzewca. 

Wiedziałem, że jeśli obróciłbym pal, dostrzegłbym jeszcze jedną. Cztery twarze, cztery strony 

świata. Cztery pary oczu identycznych jak to na buku. Skojarzenie ze Światowidem ze Zbrucza 

było  aż  nazbyt  oczywiste.  Jednak  te  twarze  miały  inny  wyraz  –  nie  były  obojętne,  lecz  

nienawistne,  złośliwe.  Od  samego  drewna  moc  czuło  się  równie  wyraźnie,  co  od  

transformatora pracującego w elektrowni. 

Wtedy  też  pojawił  się  szept.  Tym  razem  jednak  zrozumiałem,  co  miał  mi  do  

powiedzenia.

– Uczynię cię wielkim – rzekł. – Dam ci, czego zapragniesz. 

Nim zdążyłem mrugnąć, mój umysł odpowiedział za mnie.

– W zamian za co? – zapytałem, choć moje usta pozostały zamknięte.

Nie dostałem odpowiedzi. Zamiast głosu przyszła wizja: widziałem drogę prowadzącą 

przez las, tę samą drogę, którą dotarłem tutaj, tyle że o zachodzie słońca. Widziałem samego 

siebie i kogoś idącego za mną – nie wiem czy kobietę czy mężczyznę. Czułem za pasem ciężar 

małej siekierki, którą wziąłem z Wrocławia do rąbania drewna. W tej wizji starałem się nie  

uśmiechać, myśląc o zadawanych ciosach i przelewanej krwi.

Wzdrygnąłem się nagle, a szept ponownie stał się niezrozumiały. Przeraziłem się, bo 

zgasło światło – latarka w końcu odmówiła posłuszeństwa. Dotarło do mnie okropieństwo tej 

wizji, a także świadomość jak niewiele brakowało aby... Zdrętwiałą dłonią dotknąłem ust i ze  

zgrozą odkryłem, że wciąż się uśmiecham. Wielkość i moc wydawały się być na wyciągnięcie  

ręki, wystarczyłaby jedna ofiara.

Rzuciłem  się  w  tył  i  zacząłem  uciekać.  Głos  posągu  ścigał  mnie,  zmuszając  do  

szybszego biegu.  Wpadałem na drzewa, potykałem się o korzenie,  gałęzie rozrywały moje  

ubranie na strzępy. Biegłem przez kilkanaście minut bez przerwy, po czym musiałem trafić na  

niewidoczną w mroku skarpę, bo straciłem grunt pod nogami. Poczułem tylko jak moja głowa 

pod  wpływem  uderzenia  rozpryskuje  się  na  miliard  supernowych,  po  czym  straciłem  

przytomność. 



Weronika zostawiła Markowskiego w pokoju i wyszła na korytarz. Wśród chłodnych 

murów było  dziwnie duszno,  a  gdy kobieta  podeszła,  żeby otworzyć  okno, zobaczyła,  że 

wszystkie  są  zatrzaśnięte.  Bezpieczeństwo,  pomyślała  z  przekąsem.  Do  dupy  z  takim 

bezpieczeństwem.

Obróciła się w prawo, ale zaraz zrezygnowała. Jeszcze nie. Jeszcze zdąży tam pójść. 

Później, kiedy już nie będzie tak dobrze pamiętała twarzy Borowskiego, chwytającego się za 

lewą pierś  dłonią  o palcach wykrzywionych  jak szpony.  Kiedy nie będzie  pamiętała  tego 

drugiego pielęgniarza... Bercera... jak stojąc w progu odskakuje w tył, wpada na ścianę i jak 

trze o nią plecami i bełkocze.  

Później. Pójdzie tam później.

Z notatek Michała Sobieraja:

Wszystko od tamtej  pory się zmieniło.  Z początku myślałem, że będzie  dobrze,  ale  

wkrótce moje nadzieje się rozwiały. Widywałem oczy tam, gdzie ich nie było. Spoglądały na 

mnie dziurki od kluczy, otwory po wkrętach, sęki w boazerii. Ciągle czułem się obserwowany.  

Było gorzej, gdy wychodziłem z domu. W szumie wiatru nieustannie zdawało mi się, że słyszę  

ten paskudny szept, który wtedy obiecywał mi potęgę za cenę cudzego życia. 

Przestałem wychodzić  z  domu.  Stałem się  nie  do  wytrzymania  –  podejrzewam,  że  

paranoja to dobre określenie mojego ówczesnego stanu. Dzieci przestały mnie odwiedzać, a  

żona odsunęła się ode mnie. Nie dziwię jej się. Może byłoby lepiej, gdyby tak zostało, ale ona  

w swojej miłości spróbowała wyciągnąć do mnie pomocną dłoń. Na swoje nieszczęście użyła  

nieodpowiednich słów.

– Michał – powiedziała pewnego dnia. – Musisz wziąć się w garść. Gdzieś tam jest  

Bóg, który nieustannie ma cię na oku i przykro mu, kiedy na ciebie patrzy. 

Oszalałem zupełnie, kiedy to usłyszałem. Nie pamiętam, co się stało – ocknąłem się z  

nożem  w  dłoni  i  potężnym  bólem  głowy.  Moment  później  zostałem  aresztowany.  Po  

miesięcznym procesie znalazłem się tutaj.

Mijały tygodnie spędzane w odosobnieniu, z żyłami pełnymi środków uspokajających,  

w pokoju bez dziur imitujących oczy, bez niczego, co mogłoby mi przypominać o żądnym krwi  

Światowidzie.  Nie  zapomniałem o nim,  bynajmniej.  Po prostu zacząłem wierzyć,  że  mogę 

jeszcze normalnie żyć. Że mogę być panem własnego losu. Że odwrócił ode mnie swój wzrok. 

Ależ byłem naiwny. 



Ocknęła się z zadumy, gdy niebo zaczęło przybierać jaśniejszą barwę. Chmury powoli 

zaznaczały  swoją  obecność  plamami  granatu  na  niebie  koloru  dojrzałych  śliw.  Spojrzała 

nieprzytomnym wzrokiem na zegarek i przestraszyła się, że jest tak późno. Była zmęczona, 

zaspana i marzyła o tym, żeby znaleźć się w domu i położyć do ciepłego łóżka. Miała już 

pomysł na oświadczenie dla prasy, ale musiała jeszcze zajrzeć do pokoju Sobieraja. Musiała 

zobaczyć to na własne oczy.

Z trudem zdobyła się na pierwszy krok. Kolejny wcale nie był łatwiejszy. Brakowało 

jej powietrza i zaczęła się zastanawiać, czy nie powinna jeszcze... zanim...

Nie, powiedziała sobie. Teraz. Do roboty.

Ruszyła przed siebie, oddychając płytko i nie mogąc opanować nerwowego drżenia. 

Z notatek Michała Sobieraja:

Polepszało mi się relatywnie szybko, tak że po dwóch latach w zamknięciu dyrekcja 

ośrodka  zgodziła  się  powierzyć  mi  tak  niebezpieczne  narzędzia  jak  papier  i  długopis.  

Zacząłem znowu pisać. Nie po to, żeby coś wydać – wiedziałem, że prawdopodobnie nigdy nie  

odzyskam sprawności w pisaniu sprzed tych okropnych zdarzeń. Niemniej jednak możliwość 

przelewania słów na papier działała na mnie kojąco – jak dotyk znajomej dłoni czy zapach  

ukochanej osoby. Znów czułem się bezpiecznie. 

Zdobyłem się  na  to,  żeby  wyjść  z  budynku  na  krótki  spacer.  Lekarze  byli  bardzo  

zadowoleni, widząc moje postępy i przenieśli mnie do pokoju, gdzie na ścianach były półki z  

książkami, a łóżko miało cztery nogi, sprężyny i normalny materac. Ponownie uwierzyłem we 

własną przynależność do rodzaju ludzkiego.

Miałem łzy w oczach,  gdy lekarz powiedział,  że jestem gotowy, żeby spotkać się z  

najbliższymi. Czekałem z niecierpliwością na ich wizytę, ale minął tydzień, później miesiąc, a  

nikt nie przyszedł. Bali się, uznałem.

W końcu przyszedł do mnie gość. Moja córka wraz ze swoim pięcioletnim wnukiem,  

Jarkiem; kiedy widziałem go cztery lata wcześniej był jeszcze niemowlęciem. Przez kwadrans 

nie byłem w stanie wydusić z siebie słowa, tak byłem wzruszony. Jarku, jeśli kiedykolwiek  

przeczytasz te słowa, wiedz, że chwila, kiedy nazwałeś mnie dziadkiem i przytuliłeś, dała mi  

więcej  niż trzy lata terapii.  Zostałem zaakceptowany i  to był największy dar jaki mogłem  

otrzymać. Dziękuję ci.

Byłem szczęśliwy i pewny, że przede mną jest jeszcze przyszłość. Że odkupię swoje  

winy i będę żył. Że żadne przesądy czy mary więcej nie będą miały nade mną władzy.



Wszystko  się  zmieniło  wraz  z  ostatnimi  odwiedzinami  Jarka.  Dostałem  od  niego  

prezent. Jaki? Spójrzcie na moje biurko i sami zrozumiecie. Wiedziałem, że on wrócił. Nigdy  

mnie nie opuścił, tylko czekał, aby uśpić moją czujność i zaatakować ze zdwojoną siłą. Nic z  

tego, nie pozwolę mu tknąć mego wnuka. Złożę ofiarę, której tak bardzo pragnął.

Niech będzie na wieki przeklęty.

 

Weronika weszła powoli do pokoju Sobieraja. Wewnątrz wciąż śmierdziało krwią, ale 

usunięto już ciało samobójcy i kobieta mogła na spokojnie rozejrzeć się wokół. Jej wzrok padł 

na  leżącą  na  biurku  pękniętą  na  pół  figurkę  przypominającą  jakiegoś  bożka  o  czterech 

twarzach.  Wzdrygnęła  się,  bo mogłaby przysiąc,  że  jedna z  twarzy wykrzywiona  była  w 

obleśnym uśmiechu. Później spojrzała na plik kartek pozostawiony przez Sobieraja. Trzeba 

będzie to przejrzeć zanim się poda informację do prasy, pomyślała. 

Dopiero na końcu zerknęła na ścianę, wiedząc z opisu jednego z pielęgniarzy, co tam 

znajdzie. Nie miała jednak pojęcia, co to ma oznaczać. Najpierw był wizerunek oka:

Później duże koślawe litery napisane przez Sobieraja własną krwią:

Głupcy. On zawsze był z nami. Nigdy nas nie opuścił.

Wszystko zaś wieńczył znak, który Weronika kojarzyła z lekcji religii:

Dłuższe wpatrywanie  się  w 

makabryczną wiadomość niczego nie zmieniło. Nic z tego nie rozumiała.



Przed wyjściem z pokoju, podeszła do biurka i podniosła z niego pękniętą figurkę o 

czterech twarzach. Teraz uśmiech nie wydawał się jej już wcale obleśny, ale raczej łagodny, 

czuły. Jak się ją sklei, nada się na prezent dla jakiegoś dzieciaka, pomyślała, po czym włożyła 

posążek do kieszeni żakietu i wyszła na korytarz. 


