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Po zjedzeniu po˝ywnego posi∏ku, zawierajàcego ca∏e
mnóstwo wa˝nych witamin i minera∏ów, oraz niestety
ca∏kiem sporo smaku cz∏owiek z napisem „Maggus” na
kapeluszu zabra∏ si´ do prac domowych – przynajmniej
w takim zakresie, w jakim by∏y mo˝liwe pod nieobecnoÊç
domu. Polega∏y one na ob∏upywaniu kamiennym topor-
kiem kawa∏ka drewna. Zdawa∏o si ,́ ˝e cz∏owiek ten chce
uzyskaç bardzo krótkà desk ,́ a szybkoÊç pracy sugero-
wa∏a, ˝e robi∏ to ju˝ wczeÊniej. 

Kakadu usiad∏a nad nim na ga∏´zi drzewa, ˝eby po-
patrzeç. Zerka∏ na nià podejrzliwie. 

Kiedy deska zosta∏a najwyraêniej dostatecznie wyg∏a-
dzona, stanà∏ na niej na jednej nodze i ko∏yszàc si´ tro-
ch´, obrysowa∏ stop´ kawa∏kiem zw´glonego drewna
z ogniska. To samo zrobi∏ z drugà stopà, po czym znów
zaczà∏ ociosywaç drewno. 

Obserwator w wodnej dziurze zrozumia∏, ̋ e cz∏owiek
stara si´ zrobiç dwie stopokszta∏tne deseczki. 

Rincewind wyjà∏ z kieszeni kawa∏ek liany. Znalaz∏
pewne pnàcze, które – po starannym obraniu z kory –
wywo∏ywa∏o paskudnà, plamistà wysypk .́ Tak napraw-
d´ szuka∏ pnàcza, które – po starannym obraniu z ko-
ry – b´dzie praktycznà linkà; kilku jeszcze prób i kilku
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ró˝nych wysypek trzeba by∏o, nim odkry∏, które to
z nich. 

JeÊli wywierci∏ w deseczce dziurk´ i przecisnà∏ przez
nià p´tl´ z liany, w którà móg∏ wsunàç paluch, uzyskiwa∏
rodzaj Ur-obuwia. Zmusza∏o do szurania nogami i ko∏y-
sania si ,́ niczym przodek cz∏owieka, mimo to jednak da-
wa∏o pewne nieoczekiwane korzyÊci. Po pierwsze, ryt-
miczne „pac – pac” podczas marszu sprawia∏o wra˝enie,
jakby sz∏y dwie osoby – u dowolnego niebezpiecznego
stworzenia, jakie móg∏by napotkaç, co wed∏ug ostatnich
doÊwiadczeƒ Rincewinda oznacza∏o absolutnie ka˝de
stworzenie. Po drugie, chocia˝ zupe∏nie nie da∏o si´
w nich biegaç i skakaç, ∏atwo by∏o z nich wyskoczyç, tak
˝e by∏ tylko dymiàcym punktem na rozpalonym hory-
zoncie, gdy rozwÊcieczona gàsienica albo ̋ uk ciàgle wpa-
trywa∏y si´ w jego buty i zastanawia∏y, gdzie jest ta dru-
ga osoba. 

Uciekaç musia∏ cz´sto. Co wieczór przygotowywa∏
nowà par´ sanda∏ów i codziennie zostawia∏ je gdzieÊ na
pustyni... 

*

Âmierç trzyma∏ ˝yciomierz Rincewinda na specjalnej
pó∏ce w swoim gabinecie, w taki sam sposób, w jaki zoo-
log chce mieç na oku jakiÊ szczególnie interesujàcy okaz. 

˚yciomierze wi´kszoÊci ludzi mia∏y klasyczny kszta∏t,
który Âmierç uwa˝a∏ za w∏aÊciwy i odpowiedni do funk-
cji. Wyglàda∏y jak du˝e klepsydry, tyle ˝e przesypujàce si´
ziarnka piasku by∏y rzeczywistymi sekundami czyjegoÊ
˝ycia. 

Ta klepsydra wyglàda∏a jako coÊ stworzonego przez
dmuchacza szk∏a, który mia∏ czkawk´ w machinie czasu.
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Wed∏ug iloÊci piasku, jaki zawiera∏a – a Âmierç potrafi∏
oceniç to ca∏kiem dok∏adnie – Rincewind powinien
umrzeç ju˝ dawno. Ale przez lata na szkle rozwin´∏y si´
dziwne skrzywienia, zakr´ty, wypustki i bywa∏o, ˝e pia-
sek sypa∏ si´ wstecz albo na ukos. Najwyraêniej w Rin-
cewinda trafi∏o tyle magii, tak cz´sto by∏ opornie prze-
rzucany przez czas i przestrzeƒ, a˝ niemal zderza∏ si´ sam
ze sobà, idàcym z naprzeciwka, ˝e dok∏adny koniec jego
˝ywota by∏ teraz tak trudny do znalezienia, jak poczàtek
lepkiej przezroczystej taÊmy na rolce. 

Âmierci nie by∏a obca koncepcja wiecznego, wcià˝ od-
radzajàcego si´ herosa, bohatera o tysiàcu twarzy. Po-
wstrzymywa∏ si´ od komentowania w tej kwestii. Cz´sto
spotyka∏ bohaterów, zwykle otoczonych przez cia∏a – to
wa˝ne – prawie wszystkich wrogów i mówiàcych: „Co si´
sta∏o, u demona?”. Czy istnia∏a jakaÊ mo˝liwoÊç, pozwa-
lajàca im potem wracaç? Na ten temat nie chcia∏ si´ wy-
powiadaç. 

Zastanawia∏ si´ jednak, jeÊli taka istota rzeczywiÊcie
by istnia∏a, czy nie by∏aby w jakiÊ sposób równowa˝ona
wiecznym tchórzem. Bohaterem o tysiàcu oddalajàcych
si´ pleców. Wiele kultur zna∏o legendy o nieÊmiertelnym
herosie, który pewnego dnia znowu powstanie. Mo˝e
wi´c równowaga w naturze wymaga∏a kogoÊ, kto tego nie
zrobi. 

Niezale˝nie od ostatecznej prawdziwoÊci tej teorii, po-
zostawa∏o faktem, ˝e w tej chwili Âmierç nie mia∏ naj-
mniejszego poj´cia, kiedy Rincewind umrze. A to bar-
dzo niepokojàce dla kogoÊ, kto dumny jest ze swojej
punktualnoÊci. 

Âmierç sunà∏ przez aksamitnà pustk´ swego gabine-
tu, a˝ dotar∏ do modelu Âwiata Dysku, jeÊli rzeczywiÊcie
by∏ to model. 
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Bezokie oczodo∏y spojrza∏y w dó∏. 
POKA˚, powiedzia∏. 
Szlachetne metale i klejnoty si´ rozp∏yn´∏y, Âmierç zo-

baczy∏ pràdy oceaniczne, pustynie, puszcze, dryfujàce
chmury podobne do stad bawo∏ów albinosów... 

POKA˚. 
Punkt obserwacji zatoczy∏ ∏uk i zanurkowa∏ w t´ ˝y-

wà map ,́ a na bezmiarze wzburzonego morza rozros∏a
si´ czerwonawa plama. Przemkn´∏y pradawne górskie
∏aƒcuchy, przep∏yn´∏y kamienne i piaskowe pustynie... 

POKA˚. 
Âmierç patrzy∏ na Êpiàcego Rincewinda, który od cza-

su do czasu porusza∏ gwa∏townie nogami. 
HM. 
Poczu∏, ˝e coÊ wspina si´ po fa∏dach jego szaty, przy-

staje na chwil´ na ramieniu i skacze. Ma∏y szkielet gry-
zonia w czarnej szacie wylàdowa∏ poÊrodku obrazu i po-
piskujàc z podnieceniem, zaczà∏ machaç na niego
malutkà kosà. 

Âmierç podniós∏ Âmierç Szczurów za kaptur i przysu-
nà∏ do siebie, ˝eby si´ lepiej przyjrzeç. 

NIE, NIE ROBIMY TEGO W TEN SPOSÓB. 
Âmierç Szczurów wyrywa∏ si´ wÊciekle. 
PIP? 
BO TO WBREW REGU¸OM, wyjaÊni∏ Âmierç.

MUSIMY ZDAå SI¢ NA NATUR¢. 
Raz jeszcze spojrza∏ na obraz, jakby wpad∏a mu do

g∏owy pewna myÊl. OpuÊci∏ Âmierç Szczurów na pod∏o-
g ,́ zbli˝y∏ si´ do Êciany i pociàgnà∏ za sznur. GdzieÊ da-
leko zabrzmia∏ gong. 

Po chwili wszed∏ starszy m´˝czyzna z tacà w r´ku. 
– Bardzo przepraszam, panie. CzyÊci∏em wann .́ 
S¸UCHAM, ALBERCIE? 
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– Dlatego spóêni∏em si´ z herbatà – wyjaÊni∏ Albert. 
TO BEZ ZNACZENIA. POWIEDZ MI, CO

WIESZ O TYM MIEJSCU. 
Âmierç stuknà∏ palcem w czerwony kontynent. Jego

kamerdyner przyjrza∏ si´ uwa˝nie. 
– Ach, tam... – mruknà∏. – Terror Incognita, tak je

nazywaliÊmy, kiedy jeszcze ˝y∏em, panie. OsobiÊcie nigdy
tam nie by∏em. To przez te pràdy, panie. Wielu nieszcz´-
snych ˝eglarzy zosta∏o rzuconych na ten groêny brzeg,
choç powinni byç zmyci poza Kraw´dê. Pewnie tego po-
˝a∏owali. Suchy jak u posàgu... bardzo suchy, panie. I go-
r´tszy ni˝ u demona... bardzo goràcy, panie. Ale przecie˝
na pewno tam by∏eÊ? 

OCZYWIÂCIE. TYLE ˚E WIESZ, JAK TO JEST,
KIEDY PODRÓ˚UJE SI¢ S¸U˚BOWO I NIE MA
KIEDY ROZEJRZEå SI¢ PO OKOLICY. 

Âmierç wskaza∏ wielkà spiral´ chmur – wirowa∏a po-
woli nad kontynentem, jak szakal czujnie okrà˝a kona-
jàcego lwa, który wyglàda na zdech∏ego, ale mo˝e byç
jeszcze zdolny do ostatniego k∏apni´cia. 

BARDZO DZIWNE, oceni∏. STA Y̧ ANTYCY-
KLON, A WEWNÑTRZ NIEGO ROZLEG Y̧ I SPO-
KOJNY LÑD, KTÓRY NIGDY NIE OGLÑDA BU-
RZY. I NIGDY NIE SPADA TAM NAWET KROPLA
DESZCZU. 

– Czyli dobre miejsce na wakacje. 
CHODè ZE MNÑ. 
Obaj przeszli do wielkiej biblioteki Âmierci; Âmierç

Szczurów drepta∏ za nimi. 
By∏y tu chmury – w górze, pod sufitem. 
Âmierç wyciàgnà∏ r´k .́ 
CHC¢ KSIÑ˚K¢ O NIEBEZPIECZNYCH STWO-

RZENIACH CZTERIKSÓW... 
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Albert zerknà∏ w gór´ i zanurkowa∏, szukajà os∏ony.
Skoƒczy∏o si´ na lekkich pot∏uczeniach, poniewa˝ mia∏
doÊç rozsàdku, by zwinàç si´ w k∏´bek. 

Po chwili Âmierç si´ odezwa∏ nieco przyt∏umionym
g∏osem. 

ALBERCIE, B¢D¢ NIEZMIERNIE WDZI¢CZ-
NY, JEÂLI MI TUTAJ POMO˚ESZ. 

Albert wsta∏ z trudem i szarpnà∏ za wielkie tomy.
W koƒcu uda∏o mu si´ przesunàç je tak, ˝e jego pan wy-
dosta∏ si´ na wolnoÊç. 

Âmierç wybra∏ pierwszà z brzegu ksi´g´ i spojrza∏ na
tytu∏. 

NIEBEZPIECZNE SSAKI, GADY, P¸AZY, PTA-
KI, RYBY, MEDUZY, OWADY, PAJÑKI, SKORUPIA-
KI, TRAWY, DRZEWA, MCHY I POROSTY TERRO-
RU INCOGNITA, przeczyta∏. Jego spojrzenie przesun´∏o
si´ wzd∏u˝ grzbietu. TOM 29C, doda∏. O, CZ¢Âå TRZE-
CIA, JAK WIDZ¢. 

Popatrzy∏ na s∏uchajàce pó∏ki. 
MO˚E BY¸OBY ¸ATWIEJ, GDYBYM POPRO-

SI¸ O LIST¢ NIESZKODLIWYCH STWORZE¡
WSPOMNIANEGO KONTYNENTU? 

Czekali. 
WYDAJE SI¢, ˚E... 
Albert wskaza∏ coÊ bia∏ego sp∏ywajàcego leniwie

w powietrzu. Po chwili Âmierç wyciàgnà∏ r´k´ i chwyci∏
pojedynczà kartk´ papieru. 

Przeczyta∏ jà starannie, po czym odwróci∏ na chwil ,́ by
sprawdziç, czy mo˝e coÊ jest napisane po drugiej stronie. 

– Mog´? – spyta∏ Albert. 
Âmierç poda∏ mu papier. 
– 'Niektóre owce' – przeczyta∏ g∏oÊno Albert. – No

tak. Mo˝e tydzieƒ nad morzem b´dzie jednak lepszy. 
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CO ZA INTRYGUJÑCE MIEJSCE, stwierdzi∏
Âmierç. OSIOD¸AJ KONIA, ALBERCIE. MAM PEW-
NOÂå, ˚E B¢D¢ POTRZEBNY. 

PIP, wtràci∏ Âmierç Szczurów. 
S¸UCHAM? 
– Powiedzia∏ „Nie ma zmartwienia”, panie – wyja-

Êni∏ Albert. 
NIE MAM POJ¢CIA DLACZEGO. 


