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Złowróżbne sny
HumereskaMoja babcia Katarzyna upominała mniedawno temu, abym uważniej i staranniejwpatrywał się w  swoje sny. Należy je wypi-jać do ostatniej kropli... przebudzenia. Każdyz nas ma swoje sny, zaś noce aż skrzypiąnieczytanymi do końca snami. Bywa, że ranowstajemy ze zduszonym gardłem i zalanykrtanią. Innym znów razem uznajemy, żeszczerość ich wyznania komuś, to byłbygrzech. Są sny i których jest coś z przedrzeź-niania, coś  z rodzaju parodii. Budzimy sięwówczas z uśmiechem na twarzy. Są sny,które potem wypełniają nasz czas, kiedyusilnie je rozpamiętujemy. Inne  sny  obwa-rowują nas smutkiem i rozpaczą, gdyż pełnesą jakichś jam i przepaści. Sny pieniące się imusujące, kłębiące się i wrzące. Inne sąniczym błysk flesza, który natychmiast za-pominamy zwłaszcza, kiedy popatrzymy wokno.Ostatnio jestem bardzo zajęty. Oto kupi-łem sobie sennik i każdego ranka ślęczę nadnim. Książka ta wypełnia mój czas. Możeniepotrzebnie, gdyż większość opisywanychtam snów nie nadąża za moimi  snami. Usi-łowałem, przełamać poczucie bezsensumojego działania i nic. Przerzucam kartkisennika nadal. Zauważyłem, że moje życie wtym obserwatorium stało się życiem mnicha,albo pustelnika. Wywiesiłem, anons, żetłumaczę sny i teraz nie mogę uwolnić się  odtych, którzy też mają sny. Moja pustelniastała się gwarnym targiem. Przełamałempoczucie bezsensu działania za sprawą hoj-nych datków za wytłumaczenie sensu snów.Na wszelki wypadek, aby uniknąć konkuren-cji, wykupiłem cały nakład senników. Interesrozwija się i mogłem dorobić do emerytury.Do każdej pracy, jaką się podejmuję,trzeba odwagi. Rozreklamowałem firmęsnów bilbordami w mojej gminie. Starożytniznali znaczenie snów w życiu człowieka.Wiedzieli, że radość ze snu uogólnia człowie-ka, boleść w snach indywidualizuje go. Jawprowadziłem zgodę między światłem iciemnością, jaką widujemy w majakachsennych. Miałem już swoich stałych klientów.Wśród nich najczęściej rencistów, bezdom-nych, ale też studentów. Moja praca byłaspokojna, systematyczna. Ja powierzałem sięsłowom, które chcieli usłyszeć po analizie

sennych scen przeżywanych przez moichklientów. Aż pewnego dna nadarzył mi sięklient, któremu ja się przyśniłem. Opowie-dział mi z detalami  ów sen, a potem wylegi-tymował się z triumfalnym uśmiechem: –Policja Finansowa. Teraz siedzę po wyroku ipod celą więzienną tłumaczę sny współwięź-niom. Ale to już nie jest interes, to rozrywka.W ich więziennych snach było jedno pra-gnienie – to wolność. Było ono też moimpragnieniem w kilku kolejnych snach. I przy-pomniała mi się jedna taka więzienna pio-senka, którą zaśpiewałem mieszkańcommojej  celi...
Dwunasta godzina na miejskim zegarze,
Wszyscy więźniowie, już śpią.
Nie wszyscy, nie wszyscy, bo  jeden z nich marzy,
On widzi wolność  za mgłą...

Kazimierz Ivosse

Znowu był
słoneczny dzieńBył słoneczny dzień. Tydzień temu roz-poczęły się wakacje. Przy osiedlowym śmiet-niku stała grupa kilkuletnich osiedlowychłobuzów.Jeden z nich miał butelkę benzyny i wła-śnie powoli odkręcał zakrętkę. Drugi trzymałpudełko zapałek. Czekał z zapałką przy dra-sce. Czekał na odpowiedni moment.Reszta pochylała się przyglądając wycze-kująco i jednocześnie zagradzając czarnemukotu drogę ucieczki. Zwierzę chyba coś prze-czuwało, bo zaczęło żałośnie miauczeć.Był słoneczny dzień. Tydzień temu ichzatrudniono.Podeszli do klatki świni. Ogłuszyli ją pał-ką. Nie było to zbyt mocne uderzenie – chcieliby się ocknęła we właściwym momencie.Związali tylne kończyny, przymocowali hak ipodciągnęli ją w górę. Nieprzytomne zwierzezawisło w powietrzu.Jeden z nich chlusnął zimną wodą i świ-nia oprzytomniała. Grupa pracownikówrzeźni śmiała się w najlepsze. Jeden z nichmiał nóż. Drugi podstawił blaszany pojemnikpod zdezorientowane zwierzę. Reszta tylkoprzyglądała się wyczekująco. Zwierzę chybacoś przeczuwało, bo zaczęło żałośnie kwi-czeć.Był słoneczny dzień. Tydzień temu złapa-li go na pustyni.Niewierny. Podobno jakiś znany dzienni-karz.

Stali za nim zwartą grupą. Twarze poza-słaniane. Kazali mu powiedzieć do kamerykim jest. Potem wygrażali niewiernym.Jeden z nich wyciągnął nóż. Porwany te-go nie widział ale chyba zaczął coś przeczu-wać, bo zaczął błagać o litość.Pierwszy chlusnął benzyną na kota. Dru-gi błyskawicznie zapalił zapałkę i rzucił wkierunku zwierzęcia. Odskoczyli, gdy buchnę-ły płomienie.Smród palonej sierści i przeraźliwemiauczenie. Zwierzę rzucało się na oślep,jakby miało mu to pomóc.Płonąca pochodnia ku uciesze oprawcówwpadła na ścianę bloku i się od niej odbiła.Śmiali się pokazując kota palcami. Zwie-rzę zatrzymało się i przewróciło na chodnikdrżąc w agonii.Ten z nożem przyłożył ostrze do brzuchamiotającej się świni. Wprawnym ruchem gorozpłatał.Zaczęła kwiczeć tak przeraźliwie, że ażwłosy stawały dęba. Ale oprawcy dobrze siębawili. Śmiali się patrząc na cierpiące zwie-rzę, któremu wnętrzności wraz z krwiązalewały pysk.Po paru chwilach świnia znieruchomiała,skonała.Ten z nożem wprawnym ruchem przeje-chał porwanemu po gardle.Ofiara w niemym przerażeniu wpatrywa-ła się w kamerę dławiąc się własną krwią.Oprawcy byli zadowoleni, pokrzykiwaliraz po raz „Allachu Akbar”.Umierający usiłował coś powiedzieć,otworzył usta, zamknął, znowu otworzył, aleoczywiście z jego gardła nie wydobył siężaden dźwięk. Krew tryskała z tętnicy ispływała mu po ubraniu.Po chwili upadł. Umarł.Chłopcy nie byli świadomi tego, że nagra-ła ich kamera monitoringu miejskiego iwłaśnie wysłano do nich patrol. Niedługozszokowani rodzice dowiedzą się, jakimipotworami okazały się ich dzieci. Potem będąsię długo zastanawiać, co zrobili nie tak – czypoświęcali im za mało czasu, a może towszystko przez brutalne filmy i gry?Pracownicy rzeźni nie byli świadomi te-go, że nagrała ich kamera, którą zainstalo-wano dzień wcześniej. Za chwilę zostanąwezwani do kierownika. Zwolni ich ale nienagłośni sprawy. Nie potrzebuje skandalu.Potem długo jeszcze będzie się zastanawiać,jak mógł nie dostrzec w tych pozornie sym-patycznie wyglądających ludziach potworóww ludzkiej skórze?Terroryści byli świadomi, że wkrótce za-szokują cały świat. Za kilka chwil materiałzostanie zgrany do laptopa, a potem wrzucągo do sieci. Niewierni jeszcze długo będą sięzastanawiali dlaczego do tego doszło i czymożna było temu jakoś zapobiec. Ale naj-ważniejsze, że będą przerażeni.
Krzysztof T. Dąbrowski


