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„Czarny Kruk”

III
Wanda,
zakapturzona
postać i paprotki.

- Psst. Korniszonku śpisz?! - wyszeptała kąśliwie, wyraźnie podekscytowana Karina
- Hej! No obudź się wreszcie. Miałeś mi pomagać przez ten tydzień a nie lenić się w łóżku.
- Ałaa!! Co jest do obślizgłej flądry.
Chłopak usiadł energicznie uderzając głową o wyjątkowo nisko zawieszony, wyższy poziom łóżka
piętrowego.
- Co Ty tu robisz w środku nocy? Musisz ludziom guzy nabijać jak jeszcze śpią? Jak tu się w ogóle
dostałaś? - wyszeptał wściekle Antoś, trzymając się lewą ręką za głowę.
- Wystarczyło delikatnie podważyć materiał waszego namiotu i wsunąć się bez wysiłku pod spód. Bycie
małym ma swoje zalety. A do tego, nie mogłam już spać i potrzebuję Twojej pomocy. - wycedziła
podekscytowana dziewczyna.
- Co jest tak pilnego, że nie może poczekać chociaż do wschodu słońca?! - zapytał chłopak przykładając
zimny, metalowy scyzoryk do czoła.
- Wyszłam przed namiot zaczerpnąć świeżego powietrza, bo nie mogłam spać. Oddycham sobie spokojnie,
patrząc na rozgwieżdżone niebo, aż tu nagle, widzę jak z namiotu Mieszka wychodzi jakaś zakapturzona
postać w długim płaszczu. Rozgląda się uważnie jakby chciała przemknąć niezauważona i prawie unosząc
się nad ziemią, idzie w kierunku lasu. Skrył mnie cień namiotu, na który akurat od tyłu, padało odbite od
księżyca światło słońca. Mało brakowało a bym zemdlała, tak się przestraszyłam. Gdy tajemniczy gość się
oddalił, przybiegłam od razu tutaj. Musimy zobaczyć kto to taki. Chodź szybko bo nam zwieje.
Zaciekawiony Antoni ubrał bez słowa ciepły sweter, włożył do kieszeni małą latarkę, metalowy scyzoryk do
okładania guza i powiedział z kwaśną miną:
- Prowadź w takim razie. Chociaż dowiem się gdzie mocniej wbić śledzie w namiocie żebyś więcej nie
mogła się tu zakradać w nocy.
Wyszli w pośpiechu przeciskając się między luźnym materiałem ściany jego prowizorycznej sypialni a
mokrą od rosy, brunatną ziemią, brudząc przy tym delikatnie swoje najładniejsze piżamy.

***
Mrok nadchodzącego świtu otaczał śpiące obozowisko. Świerszcze brzmiały spokojnie w
rytmicznym sennym cykaniu. Mężczyzna rozchylił delikatnie kawałek szarego materiału u wejściu do
namiotu lustrując uważnie okolicę. - Pusto - pomyślał. Wyszedł ostrożnie na spotkanie ze świtem stąpając
po leśnym dywanie niczym balerina w tańcu.
Około dwadzieścia tysięcy kroków później starzec dotarł na miejsce. Rozpiął guziki płaszcza. Zdjął
oburącz ciężki kaptur i ułożył go starannie na plecach. Ukląkł na prawe, mniej zgrzytające kolano i
zamarł w bezruchu.
Na małym kopczyku ziemi, stał wbity krzyż. Metrowej długości, prosta konstrukcja, łącząca ze sobą dwie
brzozowe gałęzie związane skórzanym rzemykiem. Nie różniłby się niczym od innych, stojących nieopodal,
gdyby nie jeden szczegół. Na przedzie wisiała kora tegoż samego drzewa, z wyrytym napisem. Widniało
tam pięć cierpliwie wyłuskanych ostrym nożem liter. Wanda. Żadnych dat, cytatów czy informacji. Po
prostu W A N D A pisane wyraźnie drukowanymi literami.
Z długich, szerokich rękawów mężczyzna wyjął schorowane, pomarszczone ale jeszcze silne ręce. Wykopał
mały dołek przed grobem. Nie było to miejsce przypadkowe. Nie miał w planie posadzenia nowych
kwiatów. Doskonale oznaczył wcześniej ten punkt. Wiedziała o tym tajemnym miejscu tylko jedna osoba on sam. Ufał mieszkańcom swojej osady, ale nie mógł pozwolić aby tajemnica się wydała. Jeszcze nie teraz.
Wciągnął z dziury pakunek, wielkości książki. Przedmiot był bardzo dokładnie zawinięty w plastikową
folię i sznurek. Przedmioty niespotykane już w dzisiejszym świecie. Dostępne czasem od przeróżnych
obwoźnych sprzedawców, ale bardzo rzadko i najczęściej za bardzo wysoką cenę. Staruszek włożył coś
czarnego i okrągłego do ucha, okrył przedmiot płaszczem i skulił się jeszcze bardziej.
- Moja droga Wandziu. Tak wiele czasu minęło gdy ostatni raz rozmawialiśmy. Bardzo mi Ciebie brakuję.
Wszystko bym dał żebyś mogła wrócić jeszcze dzisiaj.
Cisza. Staruszek westchnął kilka razy.
- Starzeje się. Nie mam już tyle energii co w dniu gdy odeszłaś. Mam nadzieję, że tam gdzie jesteś znalazłaś
to czego tak długo szukałaś. Przydałaby mi się teraz Twoja obecność, bardzo.
Znów cisza. Mężczyzna poczuł skurcz w prawym kolanie co wymusiło zmianę pozycji.

Nagle, usłyszał trzask. Nie wiedział czy to było jego zmęczone kolano czy coś innego. Rozejrzał się. Postał
chwilę w bezruchu nasłuchując. Tylko wiatr przedziera się przez stojące na jego drodze liście i igliwie.
Uklęknął na lewe kolano. Trzask. Tym razem nie był to odgłos ocierających się o siebie kości i chrząstek. To
była łamana gałązka. Taki dźwięk nie przypominał naturalnego rozkładu drewna. Ten dźwięk jasno
wskazywał, że coś czai się w zaroślach. Obejrzał się intuicyjnie w prawo. Zauważył tylko w oddali delikatnie
poruszający się kwiat paproci. Nastała przenikliwa cisza. Nawet siedzący obok grobu czarny kruk nie
odważył się poruszyć. Tylko wiatr, bez cienia strachu, odważnie zaczął się wzmagać ciągnąc za sobą z
północy ciemne, nisko zawieszone i ciężkie cumulonimbusy.
- Musze kończyć kochana. Przyjdę za tydzień, jak zwykle. Nigdzie się nie ruszaj.
- A ty czarnopióry co tak siedzisz. Zrobiłbyś coś pożytecznego i zobaczył kto nas obserwuje. Pamiętaj,
wszystko w życiu zależy od naszych decyzji. Moje życie również jest tylko jedną z wersji ogarniającego nas
nieprzewidywalnego wszechświata. Jeśli w krzakach czyhają wilki, nie myśl, że Tobą wzgardzą. Twoje wątłe
kostki idealnie posłużą im jako wykałaczki jak ze mną skończą.
Kruk nie odpowiedział. Wzbił się prawie pionowo w powietrze, łopocząc silnie skrzydłami i odleciał w
przeciwnym do źródła dźwięku łamanej gałęzi kierunku.

Mężczyzna westchnął. Zapakował gruntownie czarny przedmiot w folię, owijając go starannie beżowym
sznurkiem i ponownie zakopał przed wystającą górką nagrobną. Wstał pospiesznie, rozmasowując
ścierpnięte kolano. Narzucił pokaźny kaptur na siwą głowę, zapiął pięć masywnych guzików z jesionowego
drewna i udał się w drogę powrotną do obozu.
***
- Uff. O mały włos. Jesteś taka drobna, a przez ten Twój jeden kilasty krok mogliśmy zostać
zdemaskowani! - oburzył się leżący nisko, u podnóża paprotek Antoni.
- No przepraszam no. Tak się zdziwiłam, że to Mieszko, że nie patrzałam co robię. - odpowiedziała
zmieszana Karina. - Chodź, podejdźmy bliżej.
Przy grobie, chłopak literując zaczyna czytać wiszącą tabliczkę.

- W-A-N-D-A.
- A Ty co, literek jeszcze się dobrze nie nauczyłeś? Jak wrócimy zapraszam na korepetycje. Po starej
znajomości pierwsza lekcja gratis. - uśmiechnęła się dziewczyna.
- Dobra, dobra, nie bądź taka do przodu. Założę się, że nawet nie wiesz kto to jest! Masz trzy próby. Jak
zgadniesz, będę zbierał za Ciebie drewno przez dwa dodatkowe dni, ale jeśli Ci się nie uda, umyjesz mi
wieczorem stopy. Zakład stoi? - spojrzał Antoś chytrze na koleżankę.
- Fuj. Już nic bardziej obleśnego nie mogłeś wymyślić? Nie zakładam się z nikim. Taką mam zasadę i już.
Jak Ty mi nie powiesz, dowiem się w inny sposób.
- No dobra, już dobra. Nie unoś się. Już Ci zdradzę ten sikret. Mama mi kiedyś opowiadała, że jakoś ponad
osiem lat temu, przed naszym urodzeniem, Mieszko żył w obozie ze swoją żoną, Wandą. Pewnego dnia,
wrócił bardzo smutny i zdołowany z polowania, na które zawsze wybierali się razem. Wanda słynęła z
sokolego wzroku, a Mieszko ze stabilnej ręki, więc para do polowań była idealna. Ona wypatrywała
zwierzynę, a on zajmował się resztą.
- Do rzeczy kolego - upomniała go Karina.
- Już, już. Wrócił więc z polowania bardzo przygnębiony i sam. Ani Wandy, ani żadnego zwierza.
Powiedział wszystkim tylko, że Wanda odeszła. Żadnych szczegółów. Ludzie oczywiście dopytywali co się
tam stało, ale Mieszko nie chciał o tym rozmawiać. Tydzień później, ktoś przyszedł na to cmentarzysko i
zobaczył ten oto, nowy wtedy grób. Opowiedział o tym w osadzie, ale nadal nikt nie wiedział co się
dokładnie stało. W końcu ludzie odpuścili a życie toczyło się jak zwykle.
- Co za niesamowita historia! - skomentowała Karina otwierając szeroko oczy. - wykopmy zatem to co
zakopał Mieszko. Może dowiemy się czegoś więcej.

Bez większych oporów, Antoś zabrał się swoimi silnymi, dużymi rękami za odgarnianie naruszonej ziemi.
Po krótkiej chwili, wyciągnął zawiniątko w plastikowym opakowaniu, oplecione beżowym sznurkiem.
- Co to takiego? - zdziwiła się Karina
- Czy to czasem nie jedno z tych urządzeń o których opowiadał Mieszko w swojej historii przy ognisku? zgadywał Antoś trzymając delikatnie dobrze zabezpieczony, wyglądający jak książka, czarny przedmiot.
- Pierwszy raz widzę coś takiego. Słyszałam, że po katastrofie, wszystkie urządzenia elektroniczne tego

typu zostały zniszczone?!
- Widać jedno się jeszcze zachowało. Ciekawe tylko po co Mieszko je tutaj zakopał? - podrapał się po
głowie Antoni.
Karina poczuła dziwne ciepło na sercu. Jakby podświadomie znała to urządzenie, tylko nie wiedziała
dobrze skąd. Nie mogła go przecież nigdy wcześniej używać. Urodziła się już w czasach gdzie wszelka
elektronika została zniszczona albo zakazana pod karą dożywotniego więzienia.
- Zabierzmy to ze sobą - zaproponowała.
- Zdębiałaś?! - a co jak Mieszko tu jutro przyjdzie i zobaczy, że dziura jest pusta. Od razu zacznie się
dochodzenie. - odpowiedział przerażony chłopak.
- Sam słyszałeś. Obiecał Wandzi, że wróci dopiero za tydzień. Mamy więc sporo czasu, żeby się czegoś
więcej dowiedzieć.
- W sumie, słyszałem o jednym takim magiku, który mieszka na odludziu i ma sporą wiedzę o
urządzeniach z byłego świata. Ma też różne stare sprzęty, które podobno ciągle działają. Nawet jak nie
będzie wiedział co to jest, chociaż coś z nim pohandlujemy. Dowiem się jak tam trafić, ale musimy wrócić
do obozu. Tym bardziej, że zbiera się na burzę.
Zgodzili się kiwając w ciszy głowami i skierowali się w kierunku domu.

