
STEPHEN
KING

OCZY SMOKA

STEPHEN
KING

EGZEMPLARZ BEZP¸ATNY
fragmenty ksià˝ki

Ksià˝ka w ksi´garniach
od 8 czerwca 2005 roku





Fragment powieÊci

STEPHEN
KING

Oczy
smoka



Lud Delainu pokocha∏ królowà Sasz ,́ bo by∏a dobra
i ˝yczliwa. To ona za∏o˝y∏a Wielki Szpital, ona te˝ wyb∏a-
ga∏a umorzenie podatków królewskich w roku wielkiej su-
szy, gdy nawet liÊcie Wielkiego Starego Drzewa poszarza-
∏y. Czy Flagg knu∏ przeciwko niej, zapytacie? Z poczàtku
nie. Sprawy te z jego punktu widzenia nie znaczy∏y prawie
nic, albowiem by∏ on prawdziwym czarnoksi´˝nikiem i ˝y∏
ju˝ od setek lat.

Pozwoli∏ wi´c nawet na umorzenie podatków, gdy˝ rok
wczeÊniej flota Delainu zmiot∏a z powierzchni ziemi pira-
tów anduaƒskich. Czaszka króla Andui szczerzy∏a z´by
z pala umieszczonego za murami pa∏acu, a skarbiec De-
lainu wzbogaci∏ si´ o liczne ∏upy. Przy wa˝niejszych pro-
blemach, sprawach wagi paƒstwowej, nadal to usta Flag-
ga znajdowa∏y si´ najbli˝ej ucha króla Rolanda, wi´c
z poczàtku Flagg by∏ zadowolony, a chocia˝ Roland po-
kocha∏ swojà ˝on´, nigdy nie uda∏o mu si´ polubiç tej
czynnoÊci, którà wi´kszoÊç m´˝czyzn uwa˝a za tak przy-
jemnà, czynnoÊci, dzi´ki której na Êwiecie pojawia si´ za-
równo najn´dzniejszy kuchcik, jak i nast´pca najwy˝sze-
go tronu. Roland udawa∏ si´ na spoczynek do innej
sypialni ni˝ Sasza i rzadko odwiedza∏ ˝on .́ Wizyty jego
zdarza∏y si´ nie wi´cej ni˝ pi´ç, szeÊç razy w roku, a cza-
sami w kuêni w ogóle nie udawa∏o si´ wykuç ˝elaza mi-
mo stosowania coraz mocniejszych napojów Flagga i po-
mimo niez∏omnej s∏odyczy Saszy.

Jednak cztery lata po Êlubie w jej ∏o˝u zrobiono Pio-
tra. Tej w∏aÊnie nocy Roland nie potrzebowa∏ napoju
Flagga, zielonego i pienistego trunku, który zawsze przy-
prawia∏ króla o lekki zawrót g∏owy, jakby postrada∏ zmy-
s∏y. Owego dnia monarcha polowa∏ w rezerwacie razem
z dwunastoma swoimi ludêmi.

Polowanie by∏o tym, co Roland lubi∏ najbardziej – za-
pach lasu, rzeÊki posmak powietrza, dêwi´k rogu, dotyk
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∏uku, gdy opuszcza go strza∏a zmierzajàca w∏aÊciwym to-
rem. 

Sasza czyta∏a w ∏ó˝ku, gdy król przyszed∏ do niej z b∏y-
skiem radoÊci na swej czerstwej, brodatej twarzy, i zaraz
od∏o˝y∏a ksià˝k´ na pierÊ i s∏ucha∏a z uwagà, jak opowia-
da∏, gestykulujàc. Pod koniec cofnà∏ si ,́ ˝eby pokazaç,
jak napià∏ ∏uk i wystrzeli∏ M∏ot na Wrogów – wielkà strza-
∏´ swego ojca – w poprzek niewielkiej dolinki. Wtedy ona
zaÊmia∏a si ,́ klasn´∏a w d∏onie i tym zdoby∏a sobie jego
serce.

Rezerwat Królewski by∏ ju˝ prawie ca∏kiem przetrzebio-
ny. W tamtych cywilizowanych latach rzadko znajdowano
w nim wi´ksze sztuki zwierzyny p∏owej, a od niepami´tnych
czasów wcale nie spotykano smoków. Wi´kszoÊç ludzi Êmia-
∏aby si ,́ gdyby im powiedziano, ˝e na to mityczne stworze-
nie mo˝na by si´ natknàç w owym nudnym lesie. Ale tamte-
go dnia, na godzin´ przed zachodem s∏oƒca, gdy Roland
i jego dru˝yna ju˝ mieli wracaç do domu, w∏aÊnie wtedy zna-
leêli... a raczej zostali znalezieni.

Smok niezdarnie wy∏oni∏ si´ z krzaków, z trzaskiem
∏amiàc ga∏´zie. Mia∏ lÊniàce zielonkawomiedziane ∏uski
i zia∏ ogniem z osmalonych nozdrzy. Nie by∏ to bynajmniej
ma∏y smok, lecz samiec przed pierwszym wytopem. Wi´k-
sza cz´Êç dru˝yny króla zamar∏a, nie b´dàc w stanie na-
piàç ci´ciwy ani si´ nawet poruszyç.

Stwór przyglàda∏ si´ myÊliwym – jego zazwyczaj zie-
lone oczy zrobi∏y si´ ˝ó∏te – i zatrzepota∏ skrzyd∏ami. Nie
odlecia∏ jednak – w ciàgu najbli˝szych pi´çdziesi´ciu lat
i przez dwa wytopy jego skrzyd∏a nie b´dà w stanie unieÊç
ci´˝aru cia∏a w powietrze – lecz niemowl´ca b∏onka, któ-
ra utrzymuje je przy ciele smoka, dopóki nie ukoƒczy on
dziesi´ciu albo dwunastu lat, opad∏a ju˝ i jeden ich ruch
wytworzy∏ podmuch, na skutek którego g∏ówny ∏owczy
spad∏ z konia, przewracajàc si´ na plecy i gubiàc róg.
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Smok móg∏by spokojnie upiec ˝ywcem wi´kszoÊç za-
skoczonej dru˝yny, gdyby nie szybka akcja monarchy. Sk∏o-
ni∏ on swego konia do zrobienia kilku kroków naprzód i na-
sadzi∏ na ci´ciw´ wielkà strza∏ .́ Napià∏ ∏uk i strzeli∏. Grot
trafi∏ prosto w cel – jedyne mi´kkie, skrzelowate miejsce
poni˝ej gard∏a, przez które smok wciàga powietrze do wy-
twarzania ognia. Paskuda pad∏a martwa, podpalajàc ostat-
nim oddechem krzaki dooko∏a siebie. Paziowie szybko uga-
sili ogieƒ, niektórzy wodà, inni piwem, a niejeden moczem
– lecz gdy si´ nad tym zastanowiç, wi´kszoÊç moczu te˝ by-
∏a piwem, bo Roland, udajàc si´ na polowanie, zabiera∏ ze
sobà mnóstwo tego trunku i nikomu go nie skàpi∏.

Ogieƒ zosta∏ ugaszony w pi´ç minut, a smoka wypatro-
szono w pi´tnaÊcie. Mo˝na by∏o jeszcze zagotowaç wod´
nad jego dymiàcymi nozdrzami, gdy z∏o˝ono na ziemi
wn´trznoÊci. Ociekajàce krwià serce o dziewi´ciu komo-
rach zaniesiono z wielkà ceremonià Rolandowi. Zjad∏ je na
surowo, jak nakazywa∏ zwyczaj, i bardzo mu smakowa∏o. 

Mo˝e w∏aÊnie to serce uczyni∏o go tak silnym tej nocy.
Mo˝e wystarczy∏a radoÊç polowania i ÊwiadomoÊç, ˝e za-
dzia∏a∏ szybko i z zimnà krwià, gdy inni siedzieli jak og∏u-
piali w siod∏ach. Jakikolwiek by∏ tego powód, gdy Sasza
klasn´∏a w r´ce i zawo∏a∏a: „Cudownie, mój dzielny m´-
˝u!”, niemal wskoczy∏ do ∏ó˝ka. Ma∏˝onka powita∏a go
z otwartymi ramionami i uÊmiechem, który odzwiercie-
dla∏ jego triumf. Tej nocy po raz pierwszy i ostatni Roland
cieszy∏ si´ uÊciskami swej ˝ony na trzeêwo. W dziewi´ç
miesi´cy póêniej – jeden miesiàc na ka˝dà komor´ smocze-
go serca – w tym samym ∏o˝u urodzi∏ si´ Piotr, a w ca∏ym
królestwie zapanowa∏a radoÊç – poddani mieli wreszcie
nast´pc´ tronu.

MyÊlicie pewnie – je˝eli chcia∏o si´ wam nad tym za-
stanowiç – ˝e po narodzinach Piotra Roland przesta∏ u˝y-
waç dziwnego zielonego napoju Flagga. Nic podobnego.
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Nadal popija∏ go od czasu do czasu. Czyni∏ tak, gdy˝ ko-
cha∏ Sasz´ i chcia∏ jej sprawiç przyjemnoÊç.  Roland zda-
wa∏ sobie spraw ,́ ˝e nie poÊwi´ca ˝onie nale˝ytej uwagi
w tej dziedzinie, ale postanowi∏ do∏o˝yç wszelkich staraƒ,
nawet jeÊli oznacza∏o to za˝ywanie napoju Flagga. Jeden
tylko Flagg wiedzia∏, jak rzadko król udawa∏ si´ do ∏o˝-
nicy swej ma∏˝onki.

JakieÊ cztery lata po urodzeniu Piotra, w noc Nowego
Roku, nawiedzi∏a Delain ogromna zamieç. By∏a to naj-
wi´ksza burza Ênie˝na, jaka kiedykolwiek mia∏a miejsce
za ludzkiej pami´ci, poza jeszcze jednà – ale o tym póêniej.

Kierujàc si´ impulsem niezrozumia∏ym nawet dla sa-
mego siebie, Flagg przygotowa∏ królowi napój o podwój-
nej mocy – mo˝e to wiatr tak na niego podzia∏a∏. Normal-
nie Roland skrzywi∏by si´ z niesmakiem i prawdopodobnie
odstawi∏by mikstur ,́ ale zamieç wywo∏a∏a podniecenie,
dzi´ki któremu bal noworoczny by∏ szczególnie weso∏y,
a Roland si´ upi∏. Gdy w koƒcu jednym haustem poch∏o-
nà∏ zielony napój, opad∏o go z∏e po˝àdanie. OpuÊci∏ na-
tychmiast sal´ jadalnà i odwiedzi∏ Sasz .́ Usi∏ujàc si´ z nià
kochaç, sprawi∏ jej ból.

– M´˝u, prosz´! – wykrzykn´∏a wÊród ∏kaƒ.
– Przepraszam – wymamrota∏. – Chrrr... – Le˝àc

obok niej, zapad∏ w ci´˝ki sen i pozostawa∏ bez Êwiadomo-
Êci przez nast´pnych dwadzieÊcia godzin. 

Roland nigdy wi´cej nie dotknà∏ napoju Flagga, ale
Flagg i tak by∏ zadowolony. Dziewi´ç miesi´cy póêniej
mia∏ narodziç si´ Tomasz.

Akuszerka, która odbiera∏a Piotra, nazywa∏a si´ An-
na Crookbrows i mieszka∏a przy Trzeciej Po∏udniowej
Alei. Wezwano jà znowu, gdy nadesz∏a pora Tomasza.
Anna przekroczy∏a ju˝ pi´çdziesiàtk´ i by∏a wdowà, gdy
zaczà∏ si´ drugi poród Saszy. Mia∏a jedynego syna, który
w dwudziestym roku ˝ycia zapad∏ na dr˝àczk´ – chorob´
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nieuchronnie zabijajàcà ofiar´ w straszliwych bólach po
kilku latach cierpieƒ. 

Anna bardzo kocha∏a swojego ch∏opca i gdy w koƒcu
wszystkie sposoby okaza∏y si´ nieskuteczne, uda∏a si´ do
Flagga. Zdarzy∏o si´ to dziesi´ç lat wczeÊniej, przed narodzi-
nami obu ksià˝àt, a tak˝e przed Êlubem Rolanda. Flagg
przyjà∏ jà w swej wilgotnej suterenie, gdzie podczas rozmo-
wy zaniepokojona kobieta od czasu do czasu s∏ysza∏a ˝a∏o-
sne krzyki wi´êniów przez lata trzymanych z dala od blasku
s∏oƒca. PomyÊla∏a te˝, ˝e jeÊli lochy sà blisko, to jeszcze bli-
˝ej znajduje si´ izba tortur. Sam apartament Flagga te˝ nie
poprawi∏ jej samopoczucia. Na pod∏odze widnia∏y wielo-
barwne, dziwaczne rysunki, namalowane kredà. Gdy mru-
gn´∏a, rysunki zdawa∏y si´ zmieniaç. W klatce wiszàcej na
d∏ugich czarnych kajdanach kraka∏a dwug∏owa papuga,
która czasami coÊ sobie opowiada∏a – jedna g∏owa mówi∏a,
a druga s∏ucha∏a. Butwiejàce ksi´gi robi∏y do Anny nieprzy-
jemne miny. Pajàki tka∏y w ciemnych kàtach. Z laborato-
rium dobiega∏a mieszanina dziwnych chemicznych zapa-
chów. Mimo wszystko kobieta wyjàka∏a, z czym przychodzi,
a potem czeka∏a w m´ce niepewnoÊci.

– Mog´ wyleczyç twojego syna – powiedzia∏ wreszcie
Flagg. 

RadoÊç przekszta∏ci∏a brzydkà twarz Anny Crook-
brows w prawie pi´knà.

– O, panie! – szepn´∏a, ale ˝e nic wi´cej nie przysz∏o
jej do g∏owy, powtórzy∏a tylko: – O, panie!

Lecz ukryta w mrokach kaptura bia∏a twarz Flagga po-
zosta∏a daleka i zamyÊlona, wi´c Anna znowu zacz´∏a si´ baç. 

– Czym mo˝esz mi zap∏aciç za taki cud? – zapyta∏.
– Wszystkim – szepn´∏a i rzeczywiÊcie gotowa by∏a na

wszystko. – O, panie, wszystkim!
– Chc´ tylko jednej przys∏ugi – rzek∏. – Czy wyÊwiad-

czysz mi jà?
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– Z radoÊcià!
– Jeszcze nie wiem, co to b´dzie, ale dam ci znaç, gdy

nadejdzie pora.
Upad∏a przed nim na kolana, a on pochyli∏ si´ w jej stro-

n .́ Kaptur opad∏, ukazujàc jego okropne oblicze. By∏a to
blada twarz trupa z czarnymi dziurami zamiast oczu.

– Je˝eli mi odmówisz, kobieto...
– Nie odmówi´! O, panie, nie odmówi´! Nigdy! Ni-

gdy! Przysi´gam na imi´ mojego drogiego m´˝a!
– W porzàdku. Przyprowadê tu syna jutro, kiedy 

zapadnie zmrok.
Przywiod∏a biednego ch∏opca nast´pnego wieczoru.

Biedak trzàs∏ si´ i dr˝a∏, g∏owa kiwa∏a mu si´ g∏upawo
i przewraca∏ oczami. Po brodzie ciek∏a mu Êlina. Flagg
poda∏ Annie kielich wype∏niony napojem ciemnoÊliwko-
wego koloru. 

– Niech to wypije – powiedzia∏. – Poparzy mu usta,
ale ma wypiç co do kropli. A potem zabierz go sprzed
moich oczu.

Matka szepn´∏a coÊ ch∏opcu do ucha. Dr˝enie wzmo-
g∏o si ,́ gdy próbowa∏ skinàç g∏owà. Wypi∏ p∏yn, a potem
z krzykiem zwinà∏ si´ z bólu.

– Zabierz go stàd – rozkaza∏ Flagg.
– W∏aÊnie, zabierz go stàd! – zawo∏a∏a jedna z g∏ów

papugi.
– Zabierz go stàd, tu nie wolno krzyczeç! – wrzasn´-

∏a druga.
Anna zaprowadzi∏a syna do domu pewna, ˝e Flagg go

zamordowa∏. Ale nazajutrz dr˝àczka przesz∏a i ch∏opiec
wróci∏ do zdrowia.

Mija∏y lata. Gdy rozpoczà∏ si´ poród Tomasza, Flagg
wezwa∏ po∏o˝nà i coÊ jej szepnà∏ do ucha. Byli sami w je-
go tajemnych komnatach, ale mimo to takie polecenie le-
piej wydaç szeptem.
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Twarz Anny Crookbrows Êmiertelnie poblad∏a, pami´-
ta∏a jednak s∏owa Flagga: „JeÊli odmówisz...”.

W koƒcu król b´dzie mia∏ dwoje dzieci. A ona ma tyl-
ko jedno. Skoro zaÊ Roland zechce si´ znowu o˝eniç i mieç
ich wi´cej – to ˝aden problem. W Delainie kobiet nie bra-
kowa∏o.

Posz∏a tedy do Saszy i przemawia∏a krzepiàco,
a w krytycznym momencie w r´ku jej zab∏ys∏ maleƒki nó˝.
Nikt nie zauwa˝y∏, jak zrobi∏a niedu˝e naci´cie. Chwil´
póêniej zawo∏a∏a:

– Przyj, królowo! Przyj, dziecko nadchodzi! 
Sasza par∏a. Tomasz pojawi∏ si´ na Êwiecie z takà ∏a-

twoÊcià, jak dziecko zsuwajàce si´ na zje˝d˝alni. Ale ˝y-
cie Saszy wyp∏yn´∏o razem z jej krwià na przeÊcierad∏a.
Dziesi´ç minut po przyjÊciu Tomasza na Êwiat jego mat-
ka nie ˝y∏a.

Flagg by∏ zadowolony. Roland si´ starza∏, nie by∏o ju˝
wÊcibskiej królowej, a on mia∏ nie jednego syna, lecz
dwóch do wyboru. Piotr by∏ oczywiÊcie starszy, ale tak
naprawd´ nie mia∏o to wi´kszego znaczenia. Mo˝na si´
go pozbyç, je˝eli oka˝e si´ niezdatny do celów Flagga. 

Mówi∏em wam ju˝, ˝e Roland podczas ca∏ego swojego
panowania zastanawia∏ si´ d∏u˝ej i usilniej jedynie nad
tym, czy pozwoliç Piotrowi bawiç si´ domkiem lalek Saszy,
tak sprytnie wykonanym przez wielkiego Ellendra. Powie-
dzia∏em te˝, ˝e rezultatem owego namys∏u by∏a decyzja
niezgodna z ˝yczeniem Flagga. WyjaÊni∏em tak˝e, i˝ Flagg
uzna∏ ca∏à spraw´ za nieistotnà.

Ale czy tak by∏o naprawd´? O tym musicie sami 
zadecydowaç, gdy ju˝ do koƒca mnie wys∏uchacie...


