


Jedno z dwóch opowiadań w tym zbiorze, które były publi-
kowane wcześniej. To, od którego wszystko się zaczęło, i dla-
tego bardzo chciałam, by się tu znalazło. Malina odkrywa 
w nim swoją magię, a autorka rozwija niezdrową fascynację 
koźlętami, co do dziś owocuje oglądaniem zbyt wielu filmi-
ków na YT. 

Zauważycie sporo zmian względem publikacji z  2018 
roku. Po pierwsze, tym razem nie ograniczał mnie limit 
znaków i mogłam nieco rozwinąć niektóre sceny, a po drugie 
– i ważniejsze – w międzyczasie znacznie lepiej poznałam 
rodzinę Koźlaków i zrozumiałam, że wcześniej popełniłam 
sporo błędów. 

Czy moja podświadomość wytyka mi je głosem Aronii 
Koźlak? Bardzo możliwe. 
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– Idiota skończony!  – mamrotałam pod nosem, zatrza-
skując za sobą drzwi z taką siłą, że zagrzechotały szkiełka 
witraża. 

Zrzuciłam buty, ciskając nimi w  kąt korytarza, zbyt 
wściekła, by robić cokolwiek powoli czy powściągliwie. 
Miałam ochotę coś zniszczyć. Ale najpierw smród, po-
zbycie się smrodu to priorytet. Szanse na to, że zdołam 
ukryć dzisiejsze wydarzenia przed mamą, były znikome, 
ale to nie znaczyło, że nie spróbuję. 

Całą drogę analizowałam ostatnie godziny. Gdzie po-
pełniłam błąd? Czemu Klonowi tak niespodziewanie od-
waliło? Jakie sygnały mu wysyłałam, że uznał, że właśnie 
tego chcę? Bo tu muszę mu oddać sprawiedliwość: nie 
zrobiłby tego, gdyby nie uważał, że mam na to ochotę. 
Tak już działał jego mózg, a  ja go w  jakiś sposób zwio-
dłam na manowce. Nawet jeśli nie chciałam, tak właśnie 
pomyślą nasze rodziny. Ja miałam swoją, cóż, reputację. 
On był chłopakiem z plakatu zielonych kciuków. 

Co mnie podkusiło, żeby na dzisiejszą randkę założyć 
właśnie te cholerne buty? Może to one wysyłały mylne sy-
gnały? Czy gdybym była w moich szczęśliwych trampkach 
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z Iron Manem, też wpadłby na ten pomysł? Zapewne nie, 
w końcu przyniosły mi szczęście nawet na maturze z ma-
tematyki – na tym polegała ich moc, że trzymały pecha 
z daleka… Rzadko nosiłam buty na obcasach. Może wi-
dząc mnie w  nich, poczuł presję? Gdyby zapytał, przy-
znałabym, że muszę je rozchodzić, bo za kilka tygodni 
mam wesele siostry i nie chcę się poruszać na imprezie jak 
nowo narodzony źrebak… Choć przecież o tym wiedział, 
szliśmy tam razem, a moja siostra wychodziła za mąż za 
jego brata. O tak, po dzisiejszym popołudniu spotkanie 
z całą jego rodziną będzie mało komfortowe. Musicie zro-
zumieć, że normalnie nie kupuję całej tej gadki o prowo-
kowaniu facetów strojem czy obcasami do robienia głu-
pot. Każdy ma swój rozum i odpowiada za swoje czyny. 
Moja prababcia i mama wychowały mnie lepiej, ale… no 
właśnie. Znałam Klona, lubiłam tego idiotę, chyba nawet 
byłam w nim zakochana, choć spotykaliśmy się dopiero 
trzy miesiące. To, co dziś zrobił, zupełnie do niego nie pa-
sowało. Było zbyt pochopne, nierozsądne, szalone i, nie 
waham się nazwać rzeczy po imieniu, głupie. Więc gdzie 
popełniłam błąd? 

 Może to przez sukienkę? Była trochę za krótka, 
a w połączeniu ze szpilkami mogła popchnąć go za kra-
wędź głupoty. Prababcia Narcyza zawsze powtarzała: 
„Nie wytaczaj ciężkich dział, jeśli zamierzasz ustrzelić 
wróbla”. Może spojrzał na mnie, odstrojoną, umalowaną 
i na obcasach, dodał dwa do dwóch i wyszło mu szesna-
ście? Ściągnęłam przez głowę małą czarną i  cisnęłam ją 



5

w kąt, obok butów. Nie sądziłam, by dało się je uratować, 
smród siarki wżarł się we wszystko, co miałam na sobie. 
Co gorsza – jeszcze więcej zostało na mnie, na skórze, we 
włosach, może nawet roztaczałam piekielny odór na po-
ziomie komórkowym. 

Gdybym potrafiła przewidzieć przyszłość, wszystko 
potoczyłoby się zupełnie inaczej. Ciocia Minerwa, nasza 
rodzinna wieszczka, zawsze uczulała mnie, bym nie za-
niedbywała codziennego tarota, tyle że moja relacja z kar-
tami była chłodna. Miałam wrażenie, że nie tyle oszukują, 
ile droczą się ze mną, pokazując tylko ułamek tego, co 
powinnam widzieć. Dopiero po faktach potrafiłam sko-
jarzyć przepowiednię z  wydarzeniami. Tarot był retro, 
zupełnie jak prasowanie. I  kto miał na to czas? Powin-
ni opracować jakąś aplikację na smartfona, kupiłabym 
natychmiast. Może dzięki niej błazen na trójce mieczy 
obok wisielca byłby zrozumiałą metaforą. Teraz, po fak-
tach już wiedziałam, że chodziło o Klona, który wywinął 
mi numer stulecia. Numer, który pchnął mnie za granicę 
szaleństwa na oczach całego miasta, czego moja rodzina 
długo nie da mi zapomnieć. 

Mimo kilkuset świadków każdy sąd powinien mnie 
uniewinnić. No dobrze, pod warunkiem, że wyrok wyda-
wałyby inteligentne i  obdarzone empatią kobiety. Tym-
czasem mnie sądzić będą Koźlaczki: moja matka, ciotki, 
prababcia… cały sabat. Nie zrozumcie mnie źle, każda 
z nich była inteligentna, ale z empatią bywało u nich kru-
cho, do tego zwykle miały jej więcej dla mojej doskonałej 



6

siostry Jagody. Plus: niektóre z nich widziały, co zaszło, 
i już pewnie zadzwoniły do mojej mamy, by jej o wszyst-
kim opowiedzieć. Byłam zgubiona. 

Wanna napełniała się zbyt wolno. Nawet ciśnienie 
w rurach było dziś przeciwko mnie. Wsypałam do wody 
pół słoika pachnących soli odmagiczniających, dolałam 
hojnie lawendowego eliksiru oczyszczającego, a  w  przy-
pływie fantazji – jeszcze dwie nakrętki płynu do kąpieli, 
bo dlaczego nie dodać piany i  bąbelków do cierpienia? 
Wacikami zmyłam makijaż, rozczesałam włosy, wyciągnę-
łam z nich wsuwki, zdjęłam pierścionki, kolczyki i łańcu-
szek z wisiorkiem z różowego kwarcu. Zostawiłam tylko 
bransoletkę z charmsami, bo one akurat potrzebowały tej 
kąpieli równie mocno jak ja. 

– Malina! Jesteś? – usłyszałam wołanie mamy. 
– Daj mi chwilę, będę za pięć minut! – odkrzyknęłam. 

Albo za nieco dłużej, pomyślałam, bo smród dosłownie 
kleił mi się do skóry. Może za dobę albo dwie będę goto-
wa, by stawić się na rozmowę. 

– Dlaczego w domu śmierdzi siarką i  bagnem?!  – za-
wołała mama.

Czyżby jeszcze nikt do niej nie dzwonił? Czy droczyła 
się ze mną jak kot z myszą? 

Wrzuciłam bieliznę do wiklinowego kosza na pranie 
i nie zwlekając dłużej, zanurzyłam się w gorącej kąpieli. 
Skóra mnie parzyła, a mieszanka soli i preparatu wgryzała 
się w ciało dodatkowym ciepłem. Sapnęłam z frustracją. 
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– Malina! – powtórzyła mama już groźniej, nie docze-
kawszy się odpowiedzi. 

– Nie chcę o tym mówić! – odkrzyknęłam, zjeżdżając 
po dnie wanny, aż zanurzyłam w  wodzie włosy. Gęsty 
odór siarki i błota wciąż unosił się nade mną jak zielon-
kawa, mięsista mgła. 

Jakaś część mnie zastanawiała się, po co w ogóle pró-
buję ukryć dowody zbrodni. Ukrycie czegoś przed Aro-
nią Koźlak było wyzwaniem, które podejmowałam wielo-
krotnie i zwykle ponosiłam spektakularną klęskę. Mama 
miała nosa. Potrafiła przesłuchiwać lepiej niż agenci 
służb specjalnych. Zajęło mi lata nauczenie się, jak odpo-
wiadać na niektóre pytania wymijająco, by nie wyczuła 
kłamstwa. Gdyby nie była wiedźmą, pomyślałabym, że 
jest elfem. Ale nawet jeślibym teraz wymyśliła alibi, gład-
ką odpowiedź na pytanie: „Dlaczego w domu śmierdzi 
siarką i bagnem?”, liczni świadkowie podważyliby moją 
wersję wydarzeń. 

Pół miasta, w tym moje ciotki i kuzynki, widziało, jak 
zrobiłam z siebie totalną idiotkę. Poprawka: Klon zrobił 
ze mnie totalną idiotkę, a  ja udowodniłam, że niewiele 
się pomylił. O ile w ogóle. 

Wmasowywałam we włosy poziomkowy szampon, jed-
ną porcję za drugą, by pozbyć się zapaszku. Już sam smród 
był niezbitym dowodem, że użyłam zaklęcia lub uroku 
z zakazanej części grimuaru albo – i to właśnie się stało – 
zaklęcia nieobecnego w  grimuarze, ale podpadającego 
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pod strefę czerwoną. Zaawansowana magicznie kontrola 
rodzicielska Aronii zadziałała bez zarzutu. 

Miałam trzy lata, kiedy mama pozwoliła mi zajrzeć do 
wielkiego rodzinnego grimuaru. Była to ogromna, cięż-
ka i bardzo nieporęczna księga w formacie folio, wypeł-
niona wiedzą i magią, które moja rodzina gromadziła od 
pokoleń. Ledwie wtedy mogłam unieść ciężką okładkę 
z obciągniętej skórą deski. Absolutnie fascynowała mnie 
ukryta tam wiedza. 

Widziałam już wcześniej podręczne grimuary mamy 
i  ciotek, sama też dostałam swój pierwszy notes, który 
miał się stać moim podręcznym grimuarem, ale ten ol-
brzym, starszy nawet od prababci Narcyzy (która w mojej 
głowie w tamtym czasie była tak stara, że mogła dosiadać 
dinozaurów) ekscytował mnie i pobudzał wyobraźnię. 

Tamtego dnia mama ustaliła zasady. Grimuar mnie 
rozpoznawał, wiedział, że jestem jedną z Koźlaczek, więc 
pozostawał dla mnie otwarty i miałam dostęp do bezmia-
ru wiedzy i magii. Ale dopóki byłam dzieckiem, miałam 
pewne ograniczenia. Mama już kilka lat wcześniej, kiedy 
naukę zaczynała moja siostra Jagoda, oznaczyła w grimu-
arze poszczególne rozdziały, naklejając na każdej stronie, 
przy zaklęciach, kolorowe kropki: zielone – ćwicz śmiało, 
żółte – tylko pod opieką dorosłej wiedźmy, czerwone – 
zapomnij, że istnieją, do trzydziestki… a może i dłużej. 
Czerwone kropki powiązane były z klątwami zapachowy-
mi. Gdy tylko użyłam któregoś z  tych zakazanych, roz-
chodził się smród. Fetor siarki i bagna, jak dziś, albo też 
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woń amoniaku, płonących opon czy wymiotów. Mama 
była bardzo kreatywna. Jak bardzo, przekonywałam się 
na własnej skórze, bo Jagody nigdy nie podkusiło. 

Przez kolejnych osiemnaście lat kopiowałam co cie-
kawsze zaklęcia rodzinne, uczyłam się ich, rozbierałam 
je na czynniki pierwsze, trenowałam. Wiedziałam, że je-
śli objawi się mój talent magiczny i  stworzę wyjątkowe 
zaklęcie, będę mogła je wpisać do rodzinnego grimuaru, 
piórem wiecznym na czystej stronie, aby kiedyś pozna-
ły je moje wnuczki i  prawnuczki, jak dziś ja poznawa-
łam dorobek mojej prababci Narcyzy, jej sióstr, mojej 
mamy… Czytając grimuar Koźlaków, czułam się częścią 
większej całości, z  wynikającymi z  tego przywilejami 
i ograniczeniami. A dziś… Wygląda na to, że stworzyłam 
swoje pierwsze zaklęcie. I choć niewiele pamiętałam, wy-
daje mi się, że nie chciałabym się nim dzielić z moimi po-
tencjalnymi wnuczkami. Kontrola rodzicielska z miejsca 
zaklasyfikowała je jako czerwoną kropkę – inaczej by nie 
śmierdziało. Cholera jasna. Miałam pamięć wypchaną 
zaklęciami z rodzinnego grimuaru. Czemu, ach, czemu, 
przyparta do muru przez tego bęcwała, nie sięgnęłam 
odruchowo po jakieś niegroźne, choćby i uprzykrzające 
życie, ale z żółtą kropką? Koźlaczki były znane z  takich 
podłych uroków. Na przykład ciocia Lila zaklinała balet-
ki dziewczyn, które dręczyły ją w  szkole baletowej, tak, 
że w środku przedstawienia rozwiązywały im się tasiemki, 
a zwiewne tancereczki padały jak kłody. Kiedy nawet po 
tym nie dały jej    spokoju, zaklinała ich ciasteczka, by 
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kalorie mnożyły się w  nich jak szalone. Było to podłe 
i stanowczo klasyfikowało się do strefy żółtej kropki, ale 
sabat Koźlaczek za bardzo się śmiał z perfidii Lili i doce-
niał solidną konstrukcję zaklęć, by ukarać ją jakoś spe-
cjalnie. Miała zresztą dowody, że koleżanki dręczyły ją od 
miesięcy, więc przynajmniej częściowo ściągnęły na sie-
bie zemstę. Zaklęcie trafiło do grimuaru i tylko wzmoc-
niło pozycję Lili w  rodzinnej hierarchii. Miałam grani-
czące z pewnością przeczucie, że mnie nie spotka takie 
wyróżnienie. 

Przed dzisiejszym wieczorem Klon był w  porządku. 
Znałam go naprawdę dobrze; zanim zaczęliśmy chodzić 
na randki, kumplowaliśmy się przez większość liceum. 
Przystojniak z  poczuciem humoru, opiekuńczy, ale bez 
przesady. Nie nudziłam się z nim i naprawdę go lubiłam. 
I jakaś część mnie, ta, której już przeszła złość na jego wy-
bryk, żałowała, że w tamtym momencie zamiast dać mu 
pstryczka w nos, sięgnęłam po ciężką artylerię.

Bo płazy i  rogacizna to ciężka artyleria, bez dwóch 
zdań. Gdybym pomyślała choć chwilę, nie sięgnęłabym 
po taką kombinację. Nie przy tysiącu świadków. I kame-
rach. I  tym cholernym telebimie… Może lepiej się uto-
pić, pomyślałam, będzie bolało mniej niż to, co wymyślą 
mama i  ciotki. Zanurzyłam głowę i  przez kilkadziesiąt 
sekund wstrzymywałam powietrze.

– Malino, nie myśl, że nie będę czekać na wyjaśnienia, 
gdy już skończysz – dobiegł mnie głos mamy. 



11

Otworzyłam usta, a  pęcherzyki powietrza wypłynę-
ły na powierzchnię wody. Gdybym nie była w  jednej 
szesnastej selkie, może by się nawet udało. Taki ułamek 
w genetycznej układance nie wystarczył, bym nauczyła się 
przyzwoicie pływać, ale nie miałam szans się utopić. Ech. 
Mieszanka soli kąpielowych i preparatu odmagiczniające-
go smakowała obrzydliwie. 

*

Od samego rana w kawiarni StarBunny ruch bił rekordy. 
Barnaba, mój szef, zacierał ręce na myśl o utargu; jedno-
cześnie wycofał się do kanciapy na zapleczu, by licznie 
przybyłej klienteli nie przyszło czasem do głowy, że za-
kasze rękawy i weźmie się do pracy. Od tego miał mnie 
i dwie inne kelnerki. To, co uznawałam za żenujący skan-
dal, dla niego było przednią reklamą. Zielony Jar był za 
małym miasteczkiem, by plotka stugębna nie obiegła 
go w ciągu nocy, a o tym, że pracowałam w StarBunny, 
wiedziało mnóstwo osób. Sporą część klientów przygnała 
tu nie tyle potrzeba kawy z dodatkową porcją charyzmy 
czy posypki wzmacniającej pamięć, ile zwykła ciekawość. 
A  żeby ją zaspokoić i  mieć pretekst do przesiadywania 
w kawiarni, każdy z nich kupi przynajmniej kawę ze spe-
cjalnej oferty promocyjnej. Barnabie kasa się będzie zga-
dzała, ale ja, jak coś mi mówiło, na napiwkach raczej się 
dziś nie obłowię. 
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Przy stoliku naprzeciw kontuaru, zza którego obsłu-
giwałam klientów, usiadły trzy wiedźmy, które całe ży-
cie ciężko pracowały na reputację królowych gorących 
ploteczek. Były przy tym dyskretne jak stadko szpiegów 
z Krainy Deszczowców. Starałam się ignorować szepty 
i spojrzenia, którymi przewiercały mnie na wylot. Przy-
znaję, że w  innych okolicznościach dodałabym im do 
kawy odrobinę uroku moczopędnego, ale dziś byłam na 
cenzurowanym. Poprzedniego wieczoru, kiedy wreszcie 
wypełzłam z wanny, pomarszczona, lecz wolna od zapa-
chu siarki, zastałam w kuchni nie tylko moją matkę, lecz 
także jej dwie siostry, Rutę i Minerwę. Ledwie cząstka 
naszego sabatu, jednak wystarczająca, żeby mnie zdyscy-
plinować i postawić warunek. Gdybym w najbliższych 
dniach użyła choćby niewinnego zaklęcia przeciwko 
ludziom, dowiedziałyby się o  tym. Na razie nie wyda-
ły wyroku, warunkowo ofiarowały mi trochę czasu, by 
odkręcić ten galimatias. Gdybym jeszcze wiedziała, jak 
do niego doprowadziłam, poszłoby jak z  płatka. Mia-
łam dwanaście godzin na to, by zdjąć zaklęcie z Klona, 
albo… Nie, nie padły żadne konkrety. Mój sabat jest 
bardzo kreatywny i na pewno wymyśli coś takiego, że 
zacznę się modlić o bilet w jedną stronę na kolonie re-
socjalizacyjne. Gdybym wiedziała, co mnie czeka, zdo-
łałabym się z  tym oswoić, a wtedy może przestałabym 
się bać – a tego sabat, z moją matką na czele, nie chciał 
za skarby świata. 
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Zapewne szukanie rozwiązania poszłoby mi sprawniej, 
gdybym ośmiu z tych darowanych mi dwunastu godzin 
nie spędzała w pracy, parząc ludziom kawę… Co tylko 
przypomniało mi, że kolejne zamówienia są już gotowe. 

– Marieta! Jadwiga!  – wykrzyczałam imiona klientek, 
choć stały niecałe półtora metra od mnie. Dwie młode 
kobiety podeszły do kontuaru i dosypały do kawy po tore-
beczce słodzika. Nie mogłam nie usłyszeć ich komentarzy:

– Tak, to ona, wszystko było widać na telebimie. W ko-
zła, wyobrażasz sobie? Jak można nie panować nad magią 
do tego stopnia? – szeptała ta, która mieszała patyczkiem 
zawartość kubka podpisanego „Marieta”. Wiedziałam 
doskonale, że kobieta ma na imię Marianna, ale z prze-
kręcania imion klientów zrobiliśmy w  StarBunny małą 
tradycję. 

– Cóż, wszyscy mu powtarzali, że wiązanie się z Koź-
laczką nie jest najmądrzejsze, że one są niepoczytalne, a  
mimo to się uparł. Może to od początku był urok? Jak 
myślisz?  – zapytała scenicznym szeptem Joanna, która 
dzierżyła kubek z  imieniem „Jadwiga” wypisanym czar-
nym flamastrem na różowym tle. 

Oj, dorzuciłabym zaklęcie krost na języku albo roz-
dwajających się końcówek, gdybym akurat nie była na 
cenzurowanym. 

– Życzą sobie panie coś jeszcze?  – zapytałam słodko, 
widząc, że mój szef wychyla się ze swojej kanciapki.
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– Nie sądzę – powiedziała Marianna i z uśmieszkiem 
ociekającym poczuciem wyższości oddaliła się, postuku-
jąc wysokimi obcasami, do jedynego wolnego stolika. 

Joanna dreptała za nią. Pewnie przywykła, bo robiła 
to nieprzerwanie przez całe liceum. Może nie zauważyła, 
że szkoła się skończyła, a przyjaciółka straciła większość 
wielbicieli i status najpopularniejszej dziewczyny w szko-
le. Dziś była tylko sprzedawczynią w butiku z bielizną, ale 
skoro ja od matury, przez ostatnie trzy lata, pracowałam 
jako baristka i  kelnerka w  StarBunny, nie zamierzałam 
rzucać kamieniem. 

Dawno powinnam znaleźć sobie ambitniejsze zaję-
cie. W kawiarni się nudziłam. Każdy dzień wyglądał tu 
tak samo. Od siódmej trzydzieści do szesnastej, o ile nie 
miałam akurat drugiej zmiany, krzątałam się po kawiarni 
w  intensywnie różowym fartuszku z wyhaftowanym na 
piersi imieniem, marząc o  tym, że któregoś dnia wyda-
rzy się coś, co popchnie moje życie w  zupełnie innym 
kierunku. 

Wszystkie pracownice kawiarni snuły fantazje tego 
typu. Większość śniła o księciu na białym koniu, który 
zsiądzie z siodła, przekroczy próg, podejdzie do nich i pa-
dając na kolano, zapewni, że będzie im służył do kresu 
swych dni. Nie podzielałam tej fantazji. Ba, dobrze dla 
księcia, że jednak się u mnie nie pojawił, bo pewnie za-
mieniłabym go w kozła. Albo żabę. Cholera. 

W  moich fantazjach przychodziła do kawiarni star-
sza, obdarzona wielką mocą kobieta, która patrzyła na 
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mnie przenikliwie, dostrzegała we mnie coś, czego nie 
miał nikt inny, i mówiła, że mam podążyć za swoim ser-
cem – i tak, rysowanie komiksów jest doskonałym zaję-
ciem dla młodej wiedźmy, niezależnie od tego, co sądzą 
o tym inni. Nie byłam tępa i przeczytałam wystarczająco 
wiele artykułów w prasie kobieciej, by wiedzieć, że fan-
tazja ta sporo mówi nie tylko o moich pragnieniach, lecz 
także o  lękach. Bałam się, że ostatecznie zawiodę rodzi-
nę, w tym swoje szanowane przodkinie. Spodziewały się, 
że jeśli nie pójdę w ślady matki czy prababci (choć nie 
babci  – tej stanowczo nie powinnam naśladować, sko-
ro zabawiała się czarną magią i demonologią), to znajdę 
inny sposób, by przysłużyć się nieposzlakowanej reputa-
cji Koźlaków jako rodu wielopokoleniowego i wszechma-
gicznego. Tymczasem byłam całkiem przeciętną wiedźmą. 
Dzikie moce nie obudziły się we mnie w dzieciństwie ani 
w czasie pokwitania. Miałam swój mały talent – napraw-
dę nieźle rysowałam i  w  wolnym czasie tworzyłam ko-
miksy, ale nikt o tym właściwie nie wiedział. Nie była to 
zdolność, która zrobiłaby wrażenie na moich krewniacz-
kach. Nigdy nie powiedziały mi tego wprost, ale myślę, 
że je zawiodłam. Nie rozumiały, jak to się stało… Może 
winiłyby mojego zupełnie niemagicznego tatę, gdyby nie 
to, że Jagoda, moja siostra, okazała się wyjątkowo uzdol-
niona magicznie. 

Wycierałam właśnie kontuar upstrzony śladami kawy, 
kiedy dzwonek nad drzwiami obwieścił przybycie kolejne-
go klienta. Szef będzie zachwycony dzisiejszym utargiem. 
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Zanim uniosłam wzrok, poczułam nacisk potężnej ma-
gii. Powietrze zgęstniało, zaiskrzyło od przeskakujących 
między ludźmi i przedmiotami ładunków elektrostatycz-
nych. Rozmowy zgasły, jak gdyby nagle wszystkim zabra-
kło słów. Czułam w powietrzu oczekiwanie na to, co ma 
się wydarzyć. Gwałtownie uniosłam głowę i  spojrzałam 
prosto w jasne, jakby pokryte bielmem oczy starej kobie-
ty, którą otaczała aura tak naładowana energią, że część 
klientów nagle poczuła potrzebę opuszczenia lokalu albo 
ukrycia się pod blatami stolików. 

Kobieta miała nie więcej niż metr pięćdziesiąt wzro-
stu i siwy warkocz, który oplatał jej głowę trzy razy, więc 
rozpuszczone włosy pewnie sięgały kolan. Naprawdę, 
właśnie to pomyślałam, patrząc na jej pomarszczoną jak 
suszona śliwka twarz i suchotnicze ciało otulone czarną 
wełnianą sukienką za kolano i  grubą czarną chustą wy-
dzierganą na szydełku. Na zewnątrz było dwadzieścia 
parę stopni, ale babcia Antonia miała reputację zimnej 
suki i widać osobowość czasem przekłada się na odczu-
wanie temperatury. Choć nikt nie powiedziałby jej tego 
w twarz. Zwykle zwracano się do niej z szacunkiem pod-
szytym zdrową porcją strachu. Babcia Antonia może i na-
zywała się po mężu Drzewiecka, ale nie była zielonym 
kciukiem i  nie musiała się przejmować ograniczeniami 
zielonej magii. Nic jej nie mogło powstrzymać przed 
krzywdzeniem ludzi czy rzucaniem zaklęć o daleko idą-
cych konsekwencjach. Może nie miała reputacji tak solid-
nie ugruntowanej na fundamentach szaleństwa jak moja 
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prababcia Narcyza, ale wystarczającą, by klienci kawiarni 
wstrzymali oddech w oczekiwaniu na finał naszego spo-
tkania. Bo wszyscy wiedzieli, że Klon jest jej pupilkiem, 
źrenicą oka. 

Spotkałam ją dwa razy w życiu. Za pierwszym razem 
mnie uszczypnęła, za drugim powiedziała prosto w oczy, że 
nie nadaję się na dziewczynę dla jej najmłodszego wnusia, 
bo jestem za chuda, za głupia i mam za wąskie biodra do 
rodzenia dzieci. To złagodzona wersja. Zakwestionowała 
prowadzenie się członkiń mojej rodziny trzy pokolenia 
wstecz, choć tu nie bardzo mogę się kłócić, zwłaszcza kie-
dy wspominała Narcyzę. Antonia była jedną z niewielu 
osób w Zielonym Jarze, która mogłaby to mojej prababci 
powtórzyć w twarz i prawie na pewno by przeżyła. Gdy 
wyszliśmy z rodzinnego obiadu, podczas którego miałam 
przyjemność spotkać ją po raz drugi, Klon powiedział, że 
chyba mnie polubiła, bo była prawie powściągliwa, a to 
najbliżej słowa „miła”, jak to w  jej przypadku możliwe. 
Od tamtej pory skutecznie jej unikałam. Do dziś. Zapra-
gnęłam się ukryć. Albo wyemigrować. Najlepiej na Bar-
bados. Dużo słonej wody między mną a staruszką mogło 
być dobrym rozwiązaniem. 

Spowita czernią i  ciemną aurą kobieta podeszła do 
kontuaru, wwiercając się we mnie spojrzeniem. Miała 
w sobie coś z drapieżnego ptaka, który spada gwałtownie 
z nieba, by porwać twojego szczeniaka na przekąskę. 

Cisza w kawiarni dawała się kroić lepiej niż zbyt wil-
gotny sernik z brzoskwiniami, który był dziś w ofercie 
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specjalnej. Podejrzewałam też, że nie wszyscy zebrani 
w pomieszczeniu oddychali. Nie mogłam tego sprawdzić, 
bo sparaliżowało mnie świdrujące spojrzenie staruszki, 
ale takie wstrzymywanie oddechu mogło być niebez-
pieczne. Udar u klienta kawiarni, w której pracuję, dzień 
po mojej wpadce na stadionie, mógł zostać zinterpreto-
wany zgoła opacznie i z pewnością odbiłby się na moich 
napiwkach. 

– Witamy w StarBunny! Polecamy dziś cynamonową 
moccę z sojową pianką! – wyrecytowałam piskliwie, bo 
gardło miałam ściśnięte ze strachu. 

– Zrobiłaś krzywdę mojemu wnukowi  – powiedzia-
ła ponura staruszka. – Jeśli tego nie naprawisz, zginiesz. 
Masz czas do wieczora. A to, żeby nic cię nie rozpraszało – 
dodała ze złośliwym uśmiechem i ułożyła palce w znak 
uroku. 

Usłyszałam zbiorowy jęk zebranych kawiarni i  wła-
sny pisk, kiedy padłam na kolana, chowając się za osłoną 
kontuaru, ale było za późno. Czułam, jak zaklęcie przy-
kleja mi się do skóry, jak ją przenika. Ręce zaczęły mi się 
trząść, gdy próbowałam zgadnąć, co zgotowała dla mnie 
seniorka rodu Drzewieckich, o której Klon mówił z po-
wściągliwym szacunkiem, że jest szalona jak Kapelusznik 
i  zgromadziła przez stuletnie życie więcej mocy, niż ko-
mukolwiek mogłoby to wyjść na zdrowie. 

– To tylko przystawka, dziewczyno – oświadczyła gło-
śno. – Nie myśl, że to najgorsze, co dla ciebie mam. Daję 
ci szansę, nie spierdol tego – dodała twardo. 
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Usłyszałam oddalające się kroki w  ciężkich, przed-
potopowych trzewikach. Po trzydziestu bardzo długich 
sekundach rozbrzmiał dzwonek nad drzwiami. Świst wy-
puszczanego powietrza nastąpił sekundę później. 

Policzyłam palce i kończyny, obmacałam twarz i prze-
jechałam dłońmi po ciele – wyglądało na to, że wszystko 
było na miejscu, nie wyrosły mi rogi ani ogon… Ode-
tchnęłam z pewną ulgą, ale nadal nie wiedziałam, co mi 
zafundowała. Wstałam z  podłogi. Kolana wciąż mi się 
trzęsły. 

Szalona seniorka zerkała na mnie z uśmieszkiem zza 
szklanych drzwi. Po czym odeszła, tak po prostu. Przej-
rzałam się w  metalicznej obudowie ekspresu do kawy, 
niemal spodziewając się, że zamiast nosa mam świński 
ryjek albo zaczynam się pokrywać niebieskimi kropkami, 
ale nie, moja twarz wyglądała jak zwykle, garbek na nosie 
mógłby być nieco mniejszy, mogłam za to jednak winić 
wyłącznie mego ojca, a nie Antonię. 

Rozejrzałam się po kawiarni, zastanawiając się, czy 
zaklęcie, którym rzuciła we mnie stara wiedźma, nie ry-
koszetowało w  jakiegoś klienta, ale wyglądali zupełnie 
normalnie. Może poza tym, że plotkary, które od rana 
nie spuszczały ze mnie wzroku, teraz unikały choćby pa-
trzenia w  moim kierunku. Nagle tapeta w  kwiatuszki 
i wnętrza filiżanek stały się ciekawsze niż ja. Może one już 
wiedziały, co zrobiła mi Antonia? Spodziewały się, że za 
chwilę zmienię się w coś naprawdę okropnego? Przyznaję, 
byłam spietrana. A w mojej głowie rozległ się cichutki, 
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złośliwy chichot, który brzmiał podejrzanie podobnie do 
śmiechu babci Antonii. 

Odkrycie, co za urok na mnie rzuciła, zajęło mi może 
dziesięć minut. Stare przewrotne babsko! Na pewno 
znała gorsze zaklęcia, ale to było dla baristki wyjątkowo 
uciążliwe. 

– Ta kawa jest kwaśna – oświadczyła pani Bojke, odsta-
wiając na kontuar dużą filiżankę. 

– Cukier, słodziki i miód mamy tutaj. – Wskazałam jej 
tacę z wszystkimi możliwymi specjałami do zamieniania 
kawy w ulepek, choć nie dalej niż cztery minuty temu 
wsypała do filiżanki trzy torebki stewii. 

– A co mam zrobić z tym kwaśnym mlekiem, które się 
zważyło w mojej kawie? – zapytała uszczypliwie, biorąc 
się pod boki. 

Zajrzałam do jej filiżanki i  poruszyłam zawartość ły-
żeczką. W ułamku sekundy wypłynęły na wierzch grube 
skrzepy kluskowatego mleka. Pachniało jak coś, co zosta-
ło na czas urlopu na stole, z dala od lodówki, i dołożyło 
starań, by wykształcić prawdziwą kulturę i życie osobiste. 

– Przepraszam, oczywiście, już wymieniam na nową. 
Swoje zapewnienie okrasiłam „firmowym uśmiechem 

StarBunny”, szerokim i ociekającym życzliwością. Klienci 
płacili u nas za kawę naprawdę dużo i  ich zadowolenie 
było gwarancją, że znów przyjdą i zostawią pieniądze nie 
tylko w kasie, lecz także w słoiku na napiwki. 

Szybko zajęłam się przygotowaniem nowej filiżanki 
cappuccino. Pianka z  mleka wypełniła białą porcelanę 
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puszystą chmurką, a  ciemny strumyczek aromatycznej 
kawy dopełnił ją do idealnych czterech piątych, dokład-
nie wedle wytycznych przewodnika dla baristów. Gratis 
oprószyłam całość posypką witalności, by obniżyć po-
ziom niezadowolenia klientki. Przesunęłam filiżankę 
w kierunku pani Bojke, życząc jej smacznego, a ona tyl-
ko prychnęła i długim, kościstym palcem, zwieńczonym 
różowiutkim jak truskawkowe landrynki paznokciem, 
wskazała na swoje cappuccino. Wymknęło mi się cichut-
kie przekleństwo. Na powierzchni płynu unosił się nie-
apetyczny skrzep zsiadłego żółtawego mleka. 

– Musiało skwaśnieć w maszynie, zaraz ją wyczyszczę, 
a pani zrobię w drugiej – zapewniłam. 

– Zapomnij, dziewczyno. To nie maszynę przeklęła 
babcia Antonia – powiedziała głośno klientka. 

Rozmowy w  kawiarni jakby ucichły. Znowu. Powie-
trze zgęstniało. Słyszałam muchę, która obijała się gdzieś 
o szklany klosz lampy nad moją głową. W tej nagłej ciszy 
dzwonek nad drzwiami rozległ się donośnie, jakby dobie-
gał z kościelnej dzwonnicy. Z trudem zwalczyłam odruch 
rzucenia się na kolana i ukrycia za kontuarem, jak mała 
myszka w najciemniejszym kąciku. 

– O  jasna Pani, łaski pełna – jęknęłam, widząc moją 
matkę wkraczającą do kawiarni. 

Moją matkę, która na czerwonym sznurze do podwią-
zywania zasłon prowadziła koziołka. Jako żywo musiał 
być Klonem, skoro niewiele biegało po ziemi kozioł-
ków pokrytych zielonkawą łuską. Dobijcie mnie, proszę! 
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Gdzie szalona babcia Antonia z morderczą klątwą, kiedy 
jej potrzebuję? 

Matka, energiczna jak zawsze, niemal tanecznym kro-
kiem przemierzyła przestrzeń między drzwiami a  kon-
tuarem, zwiewna suknia łopotała jej wokół kostek. Jeśli 
kiedykolwiek dorosnę, chciałabym mieć grację i  pew-
ność siebie mojej matki. I tę, być może zdobytą zaraz po 
wypchnięciu dziecięcia z  łona, zdolność wprawiania go 
w zawstydzenie i przerażenie jednocześnie. 

– Mamo… Co tu robisz? To znaczy, co tu robisz 
z nim? – zapytałam cicho, choć każde ucho w kawiarni 
wyłapywało mój szept doskonale. Od zaklęć wyostrzają-
cych słuch powietrze drgało jak membrana bębna. 

– Zadzwoniła do mnie matka Klona. Mały kozio-
łek w zielonej szkółce to przepis na katastrofę, miałabyś 
spore szkody do odpracowania, więc pojechałam po nie-
go. W naszym ogródku nie rośnie zbyt wiele i nie będę 
płakać, jeśli coś zje czy zadepcze – oświadczyła, jakby to 
wszystko wyjaśniało. 

– Mamo, nie możemy go wziąć, to nie jest psiak ze 
schroniska – zaprotestowałam. 

Jej niebieskie oczy nagle zrobiły się chłodne, zmarszcz-
ki mimiczne się pogłębiły, a rysy – wyostrzyły. Skurczy-
łam się w sobie, teraz nie rozmawiałam bowiem z mamą, 
ale z głową mojego sabatu. 

– To tylko na chwilę, do czasu, aż go odczarujesz. Może 
zmotywuje cię to, że dopóki pozostaje w tej formie, jesteś 
za niego odpowiedzialna – oświadczyła i  rzuciła koniec 



23

sznurka w moją stronę, zaklinając go w locie tak, że ob-
wiązał mi nadgarstek trwałym węzłem. 

– Nie możesz, mamo! – jęknęłam. 
– Wszystko mogę – odparła. Nagle straciła mną zainte-

resowanie i zakrzyknęła radośnie: – Dzień dobry, Barnabo! 
– Aronio! Cudownie cię widzieć, jak zawsze – zawołał 

szef, który nieoczekiwanie wyłonił się z zaplecza. 
Moja mama miała talent do wywabiania go samą swoją 

obecnością. Zawsze pojawiał się uśmiechnięty, wyprosto-
wany i lekko wciągał brzuch. Teraz jednym spojrzeniem 
objął filiżanki z  mlecznymi kluchami, pokrytego łuską 
koziołka i sznurek, którym stworzonko było przywiązane 
do mojego nadgarstka. 

– Malino, do końca dnia masz wolne. Musisz się 
uporać z  tym bałaganem. I  nie wracaj, póki to się nie 
stanie – oświadczył. 

– Co dokładnie? – zapytałam przygnębiona, bo nagle 
StarBunny wydało się miłym i spokojnym miejscem, ide-
alnym do spędzenia reszty dnia. 

– Nie rozpoznajesz popisowej klątwy babci Antonii? Ski-
sło całe mleko w kawiarni, nawet sojowe i migdałowe. Nie 
tylko to tutaj – wskazał maszynę i mleczniki – lecz także cały 
zapas na zapleczu. Za dużo mnie to kosztuje i wolę nie ry-
zykować, że Antonia wróci z czymś jeszcze paskudniejszym, 
więc zmykaj. Wypij piwo, którego nawarzyłaś – oświadczył 
i zawiązał sobie w talii przyciasny różowy fartuszek. 

– Babcia Antonia tu była? – zapytała Aronia, unosząc 
lewą brew. 
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Przytaknęłam zgnębiona, wyplątując się z  fartuszka. 
Sznurek na lewym nadgarstku nie ułatwiał mi zadania. 

– No tak, jej popisowa klątwa. Zawsze była starej daty, 
nawet jako młoda dziewczyna. 

W innych okolicznościach skrytykowałaby Antonię za 
wtrącanie się. W końcu sabat Koźlaków brał za mnie od-
powiedzialność i nie potrzebowałyśmy dodatkowej presji. 
Dziś jednak była bardziej zirytowana mną niż wychodze-
niem staruszki przed szereg. 

Klon całkiem niefrasobliwie szarpnął za czerwony 
sznurek, prawie mnie przewracając. Wiedziałam, że wę-
zeł magiczny Aronii nie puści, dopóki ona tego nie ze-
chce, więc poprosiłam:

– Mamo, możesz już go odwiązać? – Pomachałam nad-
garstkiem i  wskazałam na koziołka.  – Przecież nie we-
pchnę Klona pod samochód ani nie porzucę w schronisku. 

– Ale tak masz znacznie lepszą motywację do tego, by 
pracować nad antidotum. Małe koziołki są bardzo żar-
łoczne i ciekawskie. – Uśmiechnęła się złośliwie i tak po 
prostu, łopocząc suknią, w  chmurze jaśminowych per-
fum, opuściła kawiarnię. 

Barnaba jęknął rozdzierająco. Od dawna wgapiał się 
w nią jak szczeniak, ale widocznie jej władcze wcielenie 
działało na niego nawet bardziej niż to codzienne. Cza-
sami zastanawiałam się, czy nie zatrudnił mnie, wówczas 
licealistkę bez żadnego doświadczenia i z CV napisanym 
na papeterii z Harrym Potterem, tylko po to, by co jakiś 
czas pogapić się na moją matkę, która lubiła kawę i mieć 
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mnie na oku. Opuściłam StarBunny niewiele później niż 
ona, bo Barnaba dosłownie wypchnął mnie za próg, kie-
dy klienci zaczęli się skarżyć na kwaśnienie mleka nawet 
w napojach, które już dopijali. Jedna z królowych plotki 
robiła się zielonkawa na twarzy i zaczęłam się zastanawiać, 
jak zareagują żołądki klientów, jeżeli mleko zepsuje się już 
po jego wypiciu. Zwiałam, zanim by mnie zlinczowali. 

Zielonkawy koziołek przeżuwał sznurek, na którym 
próbowałam go prowadzić, co rusz zapierał się kopytka-
mi, podgryzał spódnice przechodzących obok kobiet i za-
trzymywał się przy kwietnikach, by wtykać nos w anemo-
ny. Święci pańscy i kardynałowie żywiołów – wszyscy się 
na nas gapili! Jeśli w Zielonym Jarze istniała dotąd choć 
jedna osoba, która nie wiedziała, co się stało wczoraj na 
meczu, teraz szanse na to były zerowe. 

*

Myślałam, że nie może być gorzej. Godzina z koziołkiem 
uświadomiła mi, że przyjmując takie założenia, rzucam 
losowi wyzwanie. Intensywnie szukałam rozwiązania 
problemu. Leżałam na łóżku i zestresowana wertowałam 
grimuar, mając nadzieję na znalezienie wskazówki, jak 
odczarować Klona. Próbowałam nawet pisma automa-
tycznego, mając nadzieję, że nagle objawi mi się jakieś 
wsparcie z  zaświatów. Niestety, duchy moich przodkiń 
nie były zainteresowane. Przez kilka minut trzymałam 
stalówkę nad kartką, z zamkniętymi oczami, ale zdołałam 
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tylko napisać „Klon to idiota skończony” i naszkicować 
gilotynkę z dyndającym trupkiem, czyli mną. 

Rzeczony idiota skończony korzystał w tym czasie z ca-
łej swobody, jaką dawały mu trzy metry sznurka i moje 
rozkojarzenie. Żył najlepszym koźlim życiem. Wtykał 
nos do szuflad, wbiegał pod łóżko, by wyłonić się spod 
niego z łupem w postaci mojej piżamy w wisienki, napy-
chał paszczę kolorowymi fotografiami z „Cosmopolitan”, 
co mu pewnie nie wyjdzie na zdrowie, jeśli nie zdoła ich 
strawić jako koziołek. Ludzie nie trawią papieru tak do-
brze jak kozy. Te zresztą trawiły wszystko. Wyszarpałam 
mu z pyska mój trampek z  Iron Manem, za późno jed-
nak, by uratować sznurowadło. Próbowałam go jakoś po-
skromić, wychować na szybko, skoro byłam skazana na 
jego obecność, dopóki nie znajdę rozwiązania, ale moje 
wysiłki były jałowe. Ledwie zdążyłam złapać lampkę, któ-
rą zrzucił z nocnej szafki, zanim się stłukła, już szarpał 
sznurkiem na moim nadgarstku, bo urządzał sobie zawo-
dy w  skakaniu. Przeciwnikiem był jego własny cień na 
ścianie. Ja się zastrzelę. 

Przeszukiwałam podręcznik transmutacji, bo przecież 
ktoś przede mną musiał dokonać spontanicznego prze-
obrażenia człowieka w zwierzątko, czy raczej nietypową 
krzyżówkę, kiedy usłyszałam dziwny kaszel. Zajrzałam 
pod łóżko, skąd dobiegał, i przyłapałam gałgana na po-
żeraniu frędzli mojej szaty ceremonialnej. Była zakurzo-
na i nieużywana, bo mimo starań ten typ magii był ze 
mną zupełnie niekompatybilny, ale wciąż co jakiś czas 
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musiałam ją zakładać i  nie chciałam kupować nowej. 
Moja siostra Jagoda była kapłanką tej odmiany magii. 
Symetrycznej, poukładanej i  wymagającej formalnych 
rytuałów, podczas których czułam się jak przebieraniec. 
Magia ceremonialna musiała podzielać to odczucie, bo 
żadne z zaklęć nie przynosiło przewidywanych rezultatów, 
jeśli to ja byłam za nie odpowiedzialna. 

Wyszarpnęłam obślinioną i wymemłaną szatę z pyszcz-
ka koziołka i odłożyłam na łóżko. Była poniekąd symbo-
lem mojej porażki i problemów, jakie miałam z odczynie-
niem uroku, który przecież sama rzuciłam. To powinno 
być wykonalne! 

Moja osobista magia nie dawała się zaprzęgnąć w żad-
ne formy. Nie umiałam tego wyjaśnić mamie i ciotkom. 
Pytały, jak to zrobiłam, chciały, bym przeprowadziła je 
przez rytuał i zaklęcie krok po kroku. Jakby to tak wła-
śnie we mnie działało. 

Żeby zakląć człowieka w  kozła za pomocą magii ce-
remonialnej, potrzebowałabym dłuższych przygotowań, 
ołtarza, kielicha, noża, świec, szaty oraz precyzyjnie uło-
żonej inkantacji. W tym czasie mogłabym myśleć o tym, 
dlaczego to jest tak głupi pomysł i  jakie czekają mnie 
konsekwencje. 

Moja magia jest bardziej… spontaniczna, by nie na-
zwać jej brutalnie – bezmyślna. Jest gorącym uczuciem, 
błyskiem, sierpniowym żarem, wypływa ze mnie gwał-
townie jak woda z syfonu świeżo po nabiciu naboju dwu-
tlenkiem węgla. Nie zaplanowałam tego, co się stało, nie 
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napisałam w grimuarze inkantacji, nawet nie całkiem pa-
miętam, co dokładnie zrobiłam. Pomroczność. Większą 
część życia próbowałam jakoś tę swoją magię powścią-
gnąć, uporządkować, uczynić bardziej przewidywalną, 
a tym samym sprawić, bym mogła na niej polegać. 

Jak wszystkie Koźlaczki, przeszłam pełne szkolenie 
z  magii ceremonialnej. Wiele członkiń mojego sabatu 
w niej celowało. Potrafiłam odtworzyć wiele z ceremonial-
nych zaklęć z  rodzinnego grimuaru, krok po kroku, jak 
z poradnika „magia dla opornych”, ale to nigdy nie przy-
chodziło mi tak naturalnie jak im. Musiałam w to wkładać 
wysiłek, który jasno pokazywał moje braki. Cichy głosik 
w  tyle mojej głowy szeptał, że nie pasuję do wyjątkowej 
gromady, jaką stanowiły wiedźmy z  rodu Koźlaczek. Za-
wiodłam je, a z czasem zawiodę jeszcze nieraz. Długo były 
wyrozumiałe, powtarzały, że wciąż się rozwijam, dorastam 
i znajdę tę jedną rzecz, w której nie będę beznadziejna… 
Ale miałam dwadzieścia jeden lat. To był ten moment, kie-
dy powinnam już odkryć jakiś talent, o ile nie jestem cał-
kiem wybrakowanym egzemplarzem – prawda?

Korzystając z  tego, że ponownie się rozproszyłam, 
Klon wskoczył na łóżko i  znów złapał jeden z  frędzli. 
Siłowałam się z  nim, kiedy zadzwonił telefon. Widząc 
na wyświetlaczu numer siostry, zamknęłam oczy i  zaży-
czyłam sobie szybkiej śmierci. Na przykład samozapło-
nu. Albo pioruna z  jasnego nieba. Albo pożarcia przez 
kozę. Dzwonek umilkł po ósmym odegraniu melodyj-
ki z Doktora Who, którą przypisałam numerowi Jagody. 
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Przez chwilę myślałam, że mi się upiekło i wykład o mo-
jej nieodpowiedzialności i braku opanowania wygłoszony 
przez perfekcyjną starszą siostrę zostanie mi oszczędzony. 
Jej wysokość Jagoda nigdy nie zrobiła niczego, co wyma-
gałoby sądu sabatu. W moim wieku miała już doskonałą 
pracę i  idealnego narzeczonego, który wkrótce miał się 
stać idealnym mężem. Zapewne wybierają teraz mebelki 
do pokoju dziecięcego, bo właśnie tak, czyli z rozsądnym 
wyprzedzeniem, planowała wszystko moja siostra. Była 
ode mnie starsza tylko o pięć lat, ale wątpiłam, bym kie-
dykolwiek osiągnęła jej poziom ogarnięcia. 

Dźwięk SMS-a  zabrzmiał jak wystrzał. Schowałam 
głowę pod poduszkę, a  wścibskie koźlątko zaczęło żuć 
moje włosy i szturchać żebra kopytkiem. 

– Nie denerwuj mnie, Klon, to wszystko twoja wina. 
Naprawdę nie mogłeś się oprzeć, co? – Moje marudzenie 
tłumiła poduszka, ale zrozumiał dość, by zabeczeć z urazą. 
Popchnął komórkę tak, że dosłownie znalazła się pod moją 
dłonią. – Naprawdę myślisz, że właśnie tego teraz potrzebu-
ję? Dostać zjebę od mojej perfekcyjnej siostry? Sądzisz, że to 
pobudzi moją kreatywność i podbuduje wiarę w siebie na 
tyle, że po prostu rozwiążę ten problem z lekkością baleriny?

Zabeczał przeciągle. Wyrzut i upór. Najwyraźniej, gdy 
rzucałam zaklęcie, moja podświadomość nie wybrała ko-
ziołka przypadkowo. 

Przeczytałam tego cholernego SMS-a: „Zajrzyj na Fa-
cebooka, wysłałam ci link”. Tylko tyle, żadnego komen-
tarza ociekającego średnio zakamuflowanym poczuciem 
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wyższości. Wszystko przede mną, pomyślałam, urucha-
miając komputer. 

Mój profil był zasypany wiadomościami. Bez czyta-
nia domyśliłam się, że większość z  nich napisały moje 
krewniaczki. Miałam ogromną rodzinę: niekończący się 
korowód cioć, kuzynek, ciotecznych babć i  prababcię. 
Mnóstwo kobiet, same wiedźmy i co do jednej miały te-
raz opinię na temat mojego wybryku. Po prawdzie, miały 
opinię na każdy jeden temat, więc nie byłam aż tak wyjąt-
kowa. Odszukałam wiadomość od Jagody. Zawierała tyl-
ko link do YouTube’a. Kliknęłam w niego i natychmiast 
pożałowałam. 

Nagle wszystko wróciło. Trybuny lokalnego stadio-
nu. Mecz półfinałów. Ja w czarnej dopasowanej sukien-
ce. Musiałam przyznać, że prezentowałam się całkiem 
ładnie. Klon padający na kolano i  wyciągający w  moją 
stronę pierścionek zaręczynowy. Za nami szalejący tłum. 
Patrząc na ekran, znów poczułam łomot serca i  nagłą 
panikę. Jaskrawy błysk, który wyłapała kamera, a który 
całkiem wyparłam z pamięci, musiał towarzyszyć rzuco-
nemu przeze mnie zaklęciu. Klon transmutuje w kozioł-
ka w obłoku zielonkawej mgły i w ułamku chwili całko-
wicie zmienia się nastrój na stadionie, tłum nadal szaleje, 
ale już w mniej przychylny sposób. Na filmie widać, jak 
panikuję. Przeciskam się między ludźmi, próbuję uciec 
z trybun jak najszybciej. Po kilku sekundach, gdy spowija 
mnie smrodek siarki i  bagna, tłum się rozstępuje. Bie-
gnę, chwiejąc się na zbyt wysokich obcasach. Wszystko 
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w jakości HD, bo ten jełop postanowił nie tylko oświad-
czyć się na stadionie pełnym ludzi, lecz także zrobić to 
w momencie, kiedy skierowała się na nas kiss cam. Żad-
nej presji, mała! To nie tak, że szantażuję cię emocjonal-
nie, zmuszając do przyjęcia pierścionka na oczach dwóch 
tysięcy ludzi, choć nigdy wcześniej nawet nie rozmawiali-
śmy o małżeństwie i spotykamy się dopiero od niespełna 
trzech miesięcy!

Filmik miał dwadzieścia siedem tysięcy wyświetleń. 
Bogowie rzek i  fauny leśne, wszyscy to widzieli… Przy-
najmniej wszyscy magiczni. Nasi hakerzy pilnowali algo-
rytmów takich stron i dorzucali filtry, dzięki którym ry-
zyko, że normalny człowiek trafi na film demonstrujący 
prawdziwą magię, nie było duże. A nawet jeśli, pokazałby 
się widzom z  jakimiś paskami sugerującymi, że to foto-
montaż. Czasami wystarczyło tylko popsucie jakości na-
grania, by ludzkie oko uznało, że ma do czynienia z jedną 
z dziwnych produkcji SciFi z lat dziewięćdziesiątych. 

Dwadzieścia siedem tysięcy wyświetleń, a liczba wciąż 
rosła… Moje upokorzenie stało się już sprawą publiczną. 
Nie byłam w stanie opanować łez, raz po raz ocierałam je 
z policzków wierzchem dłoni. 

Koziołek zaglądał mi przez ramię, tuptając kopytka-
mi po kołdrze. Wydawał się zdezorientowany i  jakby 
zawstydzony. 

– Naprawdę myślałeś, że to dobry pomysł? Odsta-
wienie tej publicznej szopki?  – zapytałam cicho.  – Nie 
pomyślałeś, że mogę się nie zgodzić i  będzie ci głupio? 
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Zakładałeś, że nie odważę się odmówić oświadczynom 
w miejscu publicznym?

Miał na tyle przyzwoitości, by wyglądać na nieco za-
kłopotanego. Zaraz jednak uniósł główkę i zabeczał, za-
tupał, jakby próbował się ze mną kłócić. Westchnęłam. 
Gdybym była wiedźmą ziemi, może zdołałabym się z nim 
porozumieć, lecz mnie komunikacja z nim najwyraźniej 
przerosła nawet wtedy, kiedy pozostawał w ludzkiej for-
mie, inaczej nie doszłoby do tej afery. 

– Skoro i tak już jesteś pod wpływem uroku, co nam 
szkodzi rzucić jeszcze jeden? – zaproponowałam. 

Przez chwilę wydawał się nieufny, a  potem skoczył 
dziarsko w moją stronę i tryknął mnie rogatym łebkiem 
w ramię. 

– Jesteś głupi czy odważny? – zapytałam i odnalazłam 
w  grimuarze odpowiednią stronę. Kremowy papier był 
w tym miejscu lekko przybrudzony plamą z herbaty, ale 
zielony atrament nie ucierpiał i wciąż pachniał cytryną. 
Pochyliłam się nad nim, odczytałam zaklęcie i zrobiłam 
znak na koźlim łebku, między rogami. 

Przez chwilę myślałam, że nie zadziałało, bo w głowie 
brzęczała mi tylko cisza, a potem usłyszałam cichutki chi-
chot. To bydlę się śmiało! 

– Co cię tak bawi? – spytałam. 
– Łaskoczesz mnie włosami w nos – odpowiedział tele-

patycznie koziołek. 
Odgarnęłam kosmyki, które faktycznie majtały się na 

wysokości jego nozdrzy. 
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– Ale wdepnęłaś, nie? – pomyślał i odskoczył na łóżku, 
widząc, że chcę go pacnąć między uszy. 

– Ja? To nie ja jestem kozłem. I nie ja mam łuski – do-
dałam mściwie. 

– To nie mnie dopadnie sabat. 
– Ale zanim to zrobi, zdążę cię oddać w ręce Hassana 

i przekonam go, że kebab z koźliny to jest właśnie to, co 
wzbogaci menu w jego knajpie! – zagroziłam. 

– To byłby kanibalizm. 
– Tylko gdyby zjadły cię kozy. 
Wywalił język i udał, że się krztusi. 
– No dobra, odczaruj mnie, już skumałem, że nie 

chcesz za mnie wychodzić – pomyślał po chwili. – Swo-
ją drogą, wystarczyło powiedzieć „nie”, wiesz? Nie mu-
siałaś robić tego całego „pow-wow tss” i zmieniać mnie 
w dziwadło. 

Opadłam plecami na łóżko i przytrzymałam pięściami 
skronie, które zaczęły pulsować, jakby miały wybuchnąć. 
Od wczoraj zastanawiałam się, dlaczego właściwie tak za-
reagowałam, Klon był przecież fajnym chłopakiem. Sym-
patycznym, przystojnym, bystrym, nie licząc wiadomej 
sytuacji… Co jest ze mną nie tak? Moja siostra przyjęła 
oświadczyny Graba, gdy była w tym samym wieku, co ja 
teraz. Nie zamieniła go publicznie w kozę. 

Poczułam na policzku ciepły podmuch i gdy uniosłam 
powieki, znalazłam się oko w oko z wielkimi, wilgotny-
mi ślepiami o poziomych źrenicach. Tęczówki zachowały 
zielonkawy kolor oczu Klona. 
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– Dlaczego mi się oświadczyłeś? – zapytałam cicho. 
– Myślałem, że tego chcesz, tego oczekujesz. Byłaś co-

raz bardziej spięta. W kółko mówiłaś o ślubie Jagody. Ba-
łem się, że ze mną zerwiesz, jeśli tego nie zrobię. 

Przeklęłam cicho. W  pewnym sensie miał rację. By-
łam spięta, ale kompletnie z innego powodu, niż zakładał. 
Owszem, zbliżał się ślub Jagody, jednak nie zazdrościłam 
jej ani odrobinę tego, że wychodzi za mąż. Po prostu wie-
działam, co to dla mnie oznacza. Wszyscy będą oczeki-
wali, że ja będę następna. W mojej rodzinie kobiety wy-
chodziły za mąż młodo. Potem zwykle szybko zachodziły 
w ciążę. I czuły się z tego powodu naprawdę szczęśliwe. 
Moje starsze kuzynki już dawno były mężatkami i matka-
mi. Po tym, jak Jagoda do nich dołączy, presja, którą na 
mnie wywierano, tylko wzrośnie. Tym bardziej że moje 
młodsze kuzynki były jeszcze nastolatkami. A ja… Cóż, 
na samą myśl o ślubie robiło mi się niedobrze. 

To prawdziwy cud, że na nagraniu na YouTubie zamie-
niam Klona w koziołka, a nie rzygam mu na buty – serio. 
Cieszyłam się szczęściem siostry, naprawdę. Ona i Grab byli 
idealną parą i wierzyłam, że to dla nich najlepsza decyzja. 
Ale ja kompletnie nie byłam na to gotowa! I szłam o zakład, 
że w dniu ślubu Jagody moje ciotki i cioteczne babki będą 
mnie bezlitośnie grillowały, aż oszaleję i zrobię coś całkiem 
niepoprawnego… Może je też zamienię w kozy? Niemal 
słyszałam słodki głos ciotecznej babci Jasminy: 

– Malinko, robaczku, młodsza się nie robisz! Nie ma 
co przebierać, bo zegar biologiczny tyka, korzystaj, póki 
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jeszcze masz jako taką urodę. Na miód łatwiej misia zwa-
bić niż na ocet! 

Jej siostra Maryla będzie mnie mierzyć smutnym 
wzrokiem, jakby moja młodość była już pieśnią przeszło-
ści, i zapyta:

– Czy ten Klon to wreszcie ten poważny chłopiec? Ma-
linko, masz dwadzieścia jeden lat, to już czas! 

W ich ustach to dwadzieścia jeden lat brzmiało jak wy-
strzał z armaty. Bo choć Jagoda była starsza, to chodzili 
z Grabem od początku liceum, byli zaręczeni i ze ślubem 
czekali tylko na koniec studiów. Zupełnie inna sytuacja. 
Ja po maturze nie poszłam na studia, więc niby po co 
odwlekałam nieuniknione? 

W tym wieku powinnam wiedzieć, kim jestem, czego 
chcę, podjąć decyzje na resztę mojego życia. Powinnam 
być pogodzona z  faktem, że prawie na pewno nie będą 
to dobre decyzje, chociaż konieczne. Bo, jak by na to nie 
patrzeć, moja rodzina miała poważny kłopot z trwałością 
małżeństw. Mężowie po prostu wymiękali. Pisali się na 
żonę, a dostawali wielki, zżyty i intensywny klan kobiet. 
Koźlaczki nigdy nie zmieniały nazwiska po ślubie. W ma-
triarchalnym rodzie ciągłość szła po kądzieli, więc nazwi-
sko było częścią tożsamości. 

Moja mama, moje ciotki, cioteczne babcie czy pra-
babcia w przeważającej części były rozwódkami, czasami 
wielokrotnymi – jak prababcia Narcyza. Wszystkie żyły 
bardzo długo, długo cieszyły się zdrowiem i  urodą, ale 
raczej nie było im dane zbyt często cieszyć się udanymi 
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związkami. Liczyły się z tym. Nie przerażało ich, że będą 
samotnymi matkami, bo w  tej rodzinie nigdy tak na-
prawdę nie były same. Koźlaczki przypominały wioskę, 
która wychowywała swoje dzieci razem. 

Ja tymczasem chciałam, by u mnie wyglądało to tro-
chę inaczej. Byłam romantyczką akurat w takim stopniu, 
by mieć nadzieję, że trafię na faceta, który jako mąż nie 
ma krótkiego terminu przydatności do życia w związku. 

Zresztą… Może tym, co przerażało mnie najbardziej, 
nie było samo małżeństwo, ale to, że stając przed ołta-
rzem, powinnam być dorosłą kobietą, która wie, czego 
chce od życia. Nie chciałam, by cele wyznaczali za mnie 
inni, nawet mąż i dzieci. A ponieważ jeszcze nie znałam 
odpowiedzi na kilka ważnych pytań, wciąż nie czułam 
się gotowa. Niestety, nie mogłam o  tym jeszcze poroz-
mawiać z  moją rodziną. Obiecałam sobie, że najpierw 
spróbuję zrealizować swoje marzenia. Nie chciałam się 
chować za mężem i dziećmi i traktować ich jako powód 
zaniechania próby.

– Czemu znów przeciekasz?  – usłyszałam, a  szorstki, 
gorący język polizał mnie po policzku. 

– Fuj. – Wzdrygnęłam się. 
– Nie mówiłabyś tak, gdybym nie miał kopyt ani 

rogów. 
Westchnęłam. Zaczęłam się z  nim spotykać, bo czu-

łam nieznośną presję posiadania miłego chłopaka, które-
go raz na tydzień mogę przyprowadzić na rodzinną kola-
cję  i z którym co parę dni mogę też wyskoczyć na jakąś 
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niezobowiązującą randkę. Czasami miło było się pomi-
gdalić w  jego samochodzie albo u niego w pokoju, bo 
jego rodzice spędzali większość dnia w centrum ogrodni-
czym, rodzinnym biznesie zielonych kciuków. Wybrałam 
Klona, bo dobrze się z nim bawiłam. Kumplowaliśmy się 
w liceum. Wiedziałam, że mu się podobam. Mama i ciot-
ki przestały mnie dopytywać, czy jestem lesbijką. Ciocia 
Ruta, która sama od zawsze siedziała w szafie i na rodzin-
nych zlotach przedstawiała swoją partnerkę jako współlo-
katorkę, krążyła wokół mnie z zachęcającym uśmiechem, 
sygnalizując mi, że jeśli tylko chcę o tym porozmawiać, 
chętnie mnie wysłucha. Koźlaczki nie były homofobicz-
ne, po prostu nie mieściło im się w głowie, że mogłabym 
nie wyjść za mąż. Czasem zbaczały na ścieżkę czarnej ma-
gii, jak zdarzyło się to chociażby mojej babci Delfinie, ale 
nawet ona wcześniej dwukrotnie wyszła za mąż!

– Nie, mamo, nie jestem lesbijką – mruknęłam do sie-
bie. – Jest gorzej: jestem artystką. 

– Jesteś artystką? – zapytał Klon i  zaczął mnie trącać 
łebkiem, kiedy nie odpowiedziałam od razu. 

– Ano – westchnęłam ciężko. 
– Taką od nagich performance’ów? – zapytał z nadzieją. 
Parsknęłam śmiechem. 
– Rysuję komiksy – wyjaśniłam niechętnie. 
Byłam zła na rumieniec, który wypełzł mi na twarz – zu-

pełnie jakbym przyznawała się do niecodziennego fetyszu. 
– Nigdy o tym nie mówiłaś. 
– Nikomu o tym nie mówiłam. 
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– Jesteś dobra? 
Patrzyłam przez chwilę na koziołka, czekającego 

z  przekrzywioną główką na odpowiedź, której nie mia-
łam. Nie wiedziałam, czy jestem dobra. Nikomu nie po-
kazywałam swoich prac. 

– Jesteś dobra? – powtórzył pytanie. 
Wzruszyłam ramionami. 
– Zajmijmy się lepiej szukaniem rozwiązania naszego 

problemu – wykręciłam się od odpowiedzi, spoglądając 
na zegarek: do terminu wyznaczonego przez sabat pozo-
stały niespełna dwie godziny. – Masz jakiś pomysł? 

Podskoczył dwa razy i pokręcił głową. 
– Może zrobisz to samo, co wtedy, kiedy mnie zaklęłaś, 

ale w odwrotnym kierunku? – podsunął. 
– Niezła myśl, tylko ja wcale nie pamiętam, co zrobi-

łam – jęknęłam sfrustrowana. – To przyszło samo i pa-
miętam tylko gorąco i  pulsowanie ciemności, a  potem 
błysk. Nie pamiętam słów… 

– Mało precyzyjne, ale przecież mamy film. 
Obejrzałam nagranie jeszcze piętnaście razy, próbując 

wymyślić, jak właściwie rzuciłam ten urok. Zamknęłam 
oczy, to na pewno. Widziałam jakiś ruch prawą dłonią, 
ale niezbyt wyraźnie, bo między mną a kamerą stał Klon. 
Cholera. Puszczałam filmik raz za razem, próbując nie 
stresować się tym, że liczba wyświetleń przekroczyła już 
trzydzieści tysięcy. 

Sprawdzałam właśnie, czy nikt z  forów, na któ-
rych zostawiłam pytanie o  antidotum, nie wpadł na 
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jakiś sensowny pomysł, kiedy zastanowiła mnie panująca 
w  pokoju cisza. Żadnego beczenia, podskakiwania, try-
kania mnie, gadania mi w myślach, a przecież urok wciąż 
powinien działać… Odwróciłam się gwałtownie i pocią-
gnęłam za sznurek przywiązany do mojego nadgarstka. 
Rozejrzałam się, szukając koziołka. Drzwi do pokoju były 
zamknięte, więc musiał gdzieś tu być!

Stał na krześle przy moim biurku i  pochylał głowę 
nad blatem. Dostrzegalny ruch żuchwy wprawił mnie 
w panikę. 

– Zostaw to! Nie jedz! – krzyknęłam i jednym skokiem 
znalazłam się przy nim, gotowa wydrzeć mu rysunki 
z gardła. 

– Jesteś dobra – powiedział spokojnie, nie odrywając 
oczu od moich prac, które wyciągnął z  teczki i  rozrzu-
cił po całym blacie. Zaczęłam je zbierać, ręce mi drżały, 
a gula w gardle prawie odebrała możliwość złapania od-
dechu. – Jesteś dobra, słyszałaś? Słyszysz mnie jeszcze? – 
Podskoczył niespokojnie na krześle. 

– Słyszę  – mruknęłam.  – Nie miałeś prawa tego 
oglądać – szepnęłam. 

– Chciałem zrozumieć. 
– I co, rozumiesz choć trochę?
– Całkiem dużo. Dlaczego tego nikomu nie pokazałaś?
– Wiedźmy nie rysują komiksów. 
– Ta jedna rysuje i jest w tym naprawdę niezła. – Tryk-

nął mnie w biodro. – Mój wujek Antoni śpiewa, kumasz? 
Zielona magia wybrała mój ród wiele stuleci temu, on 
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urodził się bez daru zielonego kciuka. Bywali Drzewieccy, 
którzy go tracili ze względu na zachowania nietolerowa-
ne przez zieloną magię, ale nigdy wcześniej nie urodził 
się ktoś bez łaski. Za to wujek śpiewa genialnie, najlepiej 
bluesa, mówię ci, serce się łamie. – Odstawił całą panto-
mimę ze złamanym sercem i zgonem w drgawkach. Nie 
jest łatwo złapać się za serce, gdy zamiast dłoni ma się 
kopytka, mimo to dał radę. – Rodzina była zaszokowa-
na, totalnie oszołomiona. Zebrali się wszyscy na zbiorową 
interwencję. 

– I jak się to skończyło? – zapytałam cicho. 
– Normalnie. Wujek dalej śpiewa, nagrał nawet dwie 

płyty. Za to familia puszcza w szklarniach jego muzykę ro-
ślinom, by pobudzić je do wzrostu. W ten sposób mogą 
wierzyć, że wciąż jest jednym z  nich, magicznych ludzi 
z zielonym kciukiem, którzy mają tę więź z roślinami. Wuj-
kowi to chyba nie przeszkadza, twierdzi, że przynajmniej 
ma pełną salę słuchaczy, co w wypadku ludzi nie zawsze się 
udaje. Nie przestał być naszym krewniakiem tylko dlatego, 
że nie potrafiłby wyhodować rzeżuchy na wacie. 

Zaczęłam ryczeć. Tak po prostu. Ściskałam teczkę z ry-
sunkami, a łzy spływały mi po twarzy. Nie było to subtel-
ne, kobiece ronienie łez, ale wycie z zasmarkanym nosem 
i fontanną tryskającą z zaczerwienionych oczu. Cholera 
jasna! 

– No już, przestań – usłyszałam, a koźle zęby zaczęły 
przeżuwać rąbek mojej koszulki. – Zróbmy coś konstruk-
tywnego, sam nie wiem… odczarujmy mnie. Co ty na to? 
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Podeszłam do łóżka, wciąż roztrzęsiona. 
– Nie rozumiesz. Ja nie wiem, jak to zrobić! Próbowałam 

wszystkiego i  nie znalazłam żadnego zaklęcia, które mo-
głoby mieć takie działanie! Nawet gdybyś nażarł się przed 
randką jakichś dziwnych ziół, nie powinnam zamienić cię 
w coś, co nie istnieje! W tym podręczniku... – Pomacha-
łam tomiszczem do transmutacji. – ...stoi jak byk, że to 
tak nie działa! Żeby zamienić człowieka w zwierzę, trzeba 
skomplikowanego rytuału, wywaru przyrządzanego pra-
wie trzy tygodnie, użycia twojego DNA i DNA stworzenia, 
w jakie chciałabym cię zmienić… Niemożliwe, by biegało 
po świecie pokryte łuskami koźlątko, którego kropla krwi 
przypadkiem zaplątała się wraz z twoją do mojego kocioł-
ka, kiedy akurat gotowałam wywar na rozjaśnienie piegów, 
a przez sklejone kartki w grimuarze zamiast tego zrobiłam 
wywar transmutacji, który podałam tobie, myśląc, że to 
lemoniada… To jest idiotyczne, ale najbliższe wytłuma-
czeniu tego, co zaszło! – niemal krzyczałam, wymachując 
rękoma, co chwilę szarpiąc czerwonym sznurkiem. 

– Czyli możemy wyeliminować tę wersję, prawda?  – 
pomyślał spokojnie. – Teraz tylko rozgryziemy szczegóły. 
W obecnej formie jestem bardzo dobry w gryzieniu. 

– Jesteś bardzo głupiutkim koziołkiem – szepnęłam. 
– Niech cię nie zwiodą moje oceny z  matematyki.  – 

Podskoczył energicznie na łóżku.  – Dobrze, skoro wie-
my, że nie stworzyłaś naparu i nie posłużyłaś się magią 
ceremonialną, musimy zrozumieć, jakiej magii użyłaś, 
i wszystko odkręcić. Jak trudne może to być? 
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– Jak coś, co po dwudziestu dwóch godzinach rozgry-
zania wciąż pozostaje niewiadomą?  – odpowiedziałam 
pytaniem. 

– No tak, ale wcześniej nie miałaś mnie do pomocy. 
Słowo daję, ta koza się uśmiechała! A ja nie mogłam 

się powstrzymać i odwzajemniłam uśmiech. 
– Dobra, zrobimy regresję  – pomyślał i  brzmiał tak 

poważnie, że kontrast z  łuskowatym, podskakującym 
zwierzakiem stał się uderzający. – Połóż się wygodnie i za-
mknij oczy – zakomenderował. 

– Już to kiedyś słyszałam – mruknęłam. 
– W tej formie nie dałbym rady nabroić, a zapięcie sta-

nika masz na plecach. 
Posłuchałam, bo co miałam do stracenia? Za nieca-

łe dwie godziny mój czas się skończy. Bałam się sabatu 
i kary, ale martwiłam się też o Klona. Bo jeśli nie uda mi 
się odwrócić zaklęcia, jeśli nie zrozumiem, jak je stworzy-
łam ani jaki rodzaj magii odpowiada za przemianę, szanse 
na to, że ktoś inny zdoła go odczarować, są nikłe. Dzia-
dek Zefiryn w ciele kruka dożył setki. Ile żyją koziołki? 

I  choć wciąż byłam wkurzona na Klona, musiałam 
przyznać, że wcale nie chcę, by ugrzązł w  koźlim cie-
le, a  jego życiowe decyzje zredukowały się do wyboru 
przekąsek. Musiał istnieć jakiś sposób, żeby to naprawić. 
Moje pomysły się skończyły, więc jeżeli koziołek każe mi 
się położyć i zamknąć oczy, zrobię to. 

– Dobra, skup się. Pomyśl o  wczorajszym dniu. Jest 
osiemnasta, zaczyna się mecz, jeszcze nic się nie wydarzyło. 
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O czym myślisz? – Jego mentalny przekaz stał się bardziej 
intensywny. 

– O konkursie – odpowiedziałam odruchowo. 
– W sensie: meczu? 
– Nie, mecz mam w  nosie. Znalazłam w  internecie 

ogłoszenie o konkursie na pasek komiksowy. 
– Co to za konkurs? 
– Pasek komiksowy w  duchu superbohaterskim, na-

wiązujący do historii Krakowa. 
– Okej, to wyjaśnia łuski. Nie otwieraj oczu! Co się 

działo dalej? Przypomnij sobie. 
Poczułam jego kopytko na ramieniu, gdy dociskał mnie 

do materaca. Skupiłam się, przywołując emocje tamtej chwili. 
– Żuraw… Czemu ta kamera podjeżdża tak blisko? Co 

się… O cholera! Zabiję cię, Klon! Nie rób tego! Idiota 
skończony! Pow-wow! 

– Czemu powiedziałaś „pow-wow”? To jakieś zaklę-
cie? – dopytywał zaintrygowany. 

– Nie! To dymki z komiksów, rozumiesz, zapis dźwię-
ków uderzenia… – Nagle umilkłam. Niemożliwe.

– Hmm… Możesz mi wytłumaczyć, jak właściwie 
działa twoja magia? 

To nie jest pytanie, które zadaje się ot tak, nawet 
w  długotrwałych i  stabilnych związkach. To prywatna, 
intymna sprawa. 

– Jak u każdego, tylko niezbornie – burknęłam. 
– Nie ma czegoś takiego. – Zabeczał i brzmiało to jak 

śmiech, albo ja już za bardzo oswoiłam się z obecnością 
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kozy w  swojej sypialni.  – Widzisz płonące litery, nici 
magii, sięgasz do magicznych linii, układasz równanie, 
przesuwasz cegiełki? Jak wizualizujesz sobie swoją więź 
z magią? 

– Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym… W gri-
muarze był opis płonących liter, ale… szczerze mówiąc, 
nigdy takich nie widziałam. – Zasłoniłam twarz ze wsty-
du. Kolejny dowód mojego magicznego upośledzenia. 

– Też ich nigdy nie widziałem – pomyślał zupełnie spo-
kojnie. – Ja widzę złote wstążki, którymi muszę opleść 
roślinę, by nasycić ją energią, i pozwolić jej się po nich 
piąć. A ty? Co widzisz? 

– Obrazy – wyrzuciłam z siebie zaskoczona, bo nagle 
stało się to dla mnie oczywiste. – Następujące po sobie 
rysunki, ramki komiksowe. 

– A wtedy? Widziałaś jakiś z pow-wow? 
O  jasna anielka! Wyskoczyłam z  łóżka i  plącząc się 

w zwoje czerwonej liny, podeszłam do biurka. Rozłożyłam 
arkusz czystego papieru i za pomocą czarnego markera sta-
rannie podzieliłam go na ramki. W innym wypadku się-
gnęłabym najpierw po ołówek, a  potem poprawiała, ale 
teraz napięcie rozsadzało mi tętnice, bo jeśli to było to… 

Rysowałam szybko, z  trudem koncentrując się na 
utrwaleniu niezbędnych detali, które mogły się oka-
zać kluczowe. Czerń tuszu kontrastowała z bielą kartki, 
kreśliłam zamaszyste linie, miękkie łuki. On na kolanie 
u jej stóp, pierścionek, setki twarzy rozmytych jak świa-
tła wielkiego miasta, żuraw z kamerą, lustrzane odbicie 
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w telebimie. Zbliżenie jej twarzy, dłonie na policzkach jak 
spłoszone ptaszęta, kręcone włosy, kropla potu spływają-
ca po skroni, otwarte usta i przerażenie w oczach. Roz-
błysk i pow-wow w gwiazdkach. Koziołek pokryty łuska-
mi, odblask flesza w jego poziomych źrenicach. Ucieczka, 
wzburzony tłum, gniewne okrzyki i  lincz w  powietrzu. 
Miałam to. Oddychałam szybko. Tak mocno zaciskałam 
palce na flamastrze, że zaczynał drżeć. Odłożyłam go na 
chwilę, musiałam wyprostować dłoń, by pozbyć się skur-
czu w śródręczu, rozluźnić nadgarstek. 

Miałam to! Czułam, że rozwiązanie jest na wyciągnię-
cie ręki.

Kolejna klatka. Moja sypialnia. Kapa z obgryzionymi 
frędzlami. Koziołek na łóżku. Czerwony sznurek bie-
gnący od jego szyi przez podłogę, znikający w  bocznej 
linii kadru. Następna – ja tyłem, przy biurku, zgarbiona, 
widać rozrzucone kartki, słychać skrzypienie flamastra. 
Zbliżenie na kartkę, a na niej koziołek otoczony poświatą, 
pow-wow. Kolejne okienko – na łóżku siedzi nagi Klon, 
zasłaniający się poduszką, z szerokim uśmiechem, dymek: 

„Czy naprawdę nie umiesz rysować męskich ubrań?”.
Poczułam to, zanim jeszcze skończyłam miękkimi 

liniami rysować włosy Klona. Gwałtowne uderzenie 
energii, gorącej, ale mniej chaotycznej niż dotąd. Powie-
trze drgało od magii; wdychając je, wchłaniałam czyste 
światło. 

Bałam się odwrócić. Zgarbiona jeszcze bardziej, zaci-
skałam palce na flamastrze, plastik trzeszczał, w  każdej 



47

chwili mógł pójść w drzazgi, a wtedy czarny tusz splami 
wszystko… 

– Naprawdę nie umiesz rysować męskich ubrań?  – 
usłyszałam za sobą i  zaczęłam się śmiać tak bardzo, że 
z trudem utrzymałam się na krześle. 

– Udało się – powiedziałam, ocierając twarz z łez, i od-
wróciłam się w stronę łóżka. 

Klon, dokładnie jak na rysunku, zasłaniał krocze po-
duszką, tyle że ta narysowana była zdecydowanie więk-
sza. Ale jego uśmiech był równie oślepiający, widzia-
łam odblask odbijających się w  jego zębach promieni 
słonecznych. 

– Najwyraźniej, choć wcześniej miałem chyba tro-
chę większe bicepsy. – Napiął ramię. – Martwi mnie też, 
czy właściwie narysowałaś coś, czego wcześniej nie wi-
działaś. – Zerknął pod poduszkę. – Może warto byłoby 
machnąć piórkiem jeszcze tu czy tam…? 

– Nie kuś losu. 
– W sumie potęga magii nie zależy od wielkości różdż-

ki. – Poruszył brwiami, a ja się zaśmiałam. – Czujesz? – 
zapytał nagle. 

Pociągnęłam nosem. Powietrze pachniało wanilią, go-
rącymi jabłkami i świeżo upieczonym ciastem. Mogłam 
się założyć, że mama dopilnuje, by zapach rozszedł się po 
całym mieście i by wszyscy wiedzieli, że już po wszystkim 
i czar został złamany. 

Wyciągnęłam z szafy wielki T-shirt, w którym zwykle 
spałam, i moje najbardziej rozciągnięte dresy – fioletowe 
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z napisem „supergirl” na pośladkach. Rzuciłam je Klono-
wi i odwróciłam się, pozwalając mu się ubrać. 

– Gustownie. Jeśli się teraz odwrócisz, uprzedzam, mo-
żesz się nie oprzeć mojemu urokowi i przyjąć zaproszenie 
na randkę – powiedział. 

Wyglądał jak skończony idiota w dresach, które na mnie 
wisiały, a  na nim mogły uchodzić za przykrótkie getry. 
Owłosienie na bladych stopach przywodziło na myśl hob-
bity, Klon miał jednak ponad metr osiemdziesiąt wzrostu. 

– Musiałbyś być skończonym idiotą, żeby po tym 
wszystkim chcieć się ze mną umawiać – oświadczyłam. 

– Nie poddaję się łatwo. – Wyszczerzył się. – Poza tym 
teraz już wiesz, jak mnie odczarować, jakby co. 

– Żadnych oświadczyn. 
– Teraz to ty musiałabyś mi się oświadczyć! I dla po-

rządku, czułem, że ten stadion to nie jest dobry pomysł… 
Ale tyle było gadania o zaręczynach, jakie odstawił Grab 
dla Jagody, że czułem presję. 

– Oni tak działają na ludzi. 
– To co, randka? 
Wahałam się, a wtedy dorzucił:
– Żadnych szpilek. Dżinsy i trampki. 
Zgodziłam się. 
– I  jeszcze jedno, mała. To twoje niezbywalne prawo 

być sobą i  realizować to, co dostałaś od Prządek i Pani 
Żywota. Czy jesteś gotowa na zawsze pozostawić w ukry-
ciu to, co czyni cię wyjątkową? Co czyni cię tym, kim 
jesteś? – zapytał poważnie. 



– Czy ty radzisz mi wyjść z szafy?
– Z jakiegokolwiek powodu byś tam nie siedziała: jest 

ciasno i jedzie sportowymi butami, nie? 
Wpatrywałam się w niego, a wzruszenie odebrało mi 

mowę. Idiota skończony! 
– Gdybym wcześniej poznała tę twoją stronę…
– Nie zamieniłabyś mnie w kozła? – Znów komicznie 

poruszył brwiami. 
– Nie przesadzajmy. Ale pewnie oszczędziłabym ci tych 

wszystkich łusek. 
Podszedł do biurka i przez dłuższą chwilę przypatrywał 

się komiksowi. Kciukiem potarł wielkie oczy, w których 
zastygło nieme przerażenie. I uśmiechnął się, widząc ostat-
nią klatkę. Cóż, naprawdę nieźle wyglądał w tej pozycji. 

– Mogę to zatrzymać na pamiątkę? – zapytał. 
– Zrobię ci kopię, już bez nasycania magią. Oryginał 

wyląduje w rodzinnym grimuarze. 
– Zawsze lubiłem książki z obrazkami. Same litery są 

nudne, nie? 
Był skończonym idiotą, ale zaczynałam się do niego 

przywiązywać. Może to syndrom sztokholmski – w koń-
cu obcowanie z żarłocznym koźlęciem stresowało bardziej 
niż wiszący mi nad głową sabat, babcia Antonia i moja 
matka razem wzięte. 

Poczułam się naprawdę głodna. Ciekawe, czy klątwa 
babci Antonii też minęła automatycznie? Bo przez ten 
zapach ciasta w  powietrzu nabrałam dzikiej ochoty na 
mleko i ciasteczka. 



 Pozostałe opowiadania znajdziesz w:

Szukaj w dobrych księgarniach

www.wsqn.pl
www.sqnstore.pl
www.labotiga.pl




