
O dziewczynce, którą utopiła prawda

*** Ognisko ***

Płomienie rozświetliły przestrzeń w centrum wioski, gdzie powoli zaczynali się

koncentrować jej mieszkańcy. Większość ulic małego Doko, którymi nikt nie miał zamiaru

spacerować aż do świtu, zdobiły lampiony. Obchodzono tu różne święta, z których znaczna

część należała do tych radosnych. Święto Lóng Wáng nie miało takiego charakteru, a

nerwową atmosferę podsycały ostatnie tragedie, które spadły na mieszkańców.

Jino maszerowała tuż obok matki, dwa kroki za ojcem, jak wymagał tego zwyczaj i

dobre wychowanie. Kiedy była mniejsza, tato lekceważył zasady i niósł ją na barana albo

chociaż trzymał za rączkę. Teraz dziewczynka czuła się na to za dorosła. Tym samym

niewystarczająco dorosła, aby jako pierwsza pozdrawiać wodza wsi, więc pomimo lekkiego

poczucia niesprawiedliwości była wdzięczna za obowiązujące reguły.

Po oddaniu pokłonu, odłączyła się od rodziców i pobiegła do reszty dzieci

zgromadzonych w kółku. Tylko nie opuszczaj otoczenia ogniska - przestrzegła ją jeszcze

matka. Jino dobrze o tym wiedziała. Babka od małego opowiadała jej o ludziach, którzy

topili się na suchym lądzie, bo pałętali się po ulicach swoich osad. Ta noc była poświęcona

Królowi Smoków, a każda uliczka stanowiła jego strumień. Kto wchodził nieproszony do

wody, był zdany na jego łaskę.

Dziewczynka spostrzegła w kółku Kuana, któremu została obiecana i się skrzywiła.

Babka jakiś czas temu stwierdziła, że Jino już niedługo stanie się kobietą, więc należy jej

znaleźć przyszłego męża. Kuan był od niej starszy o dwa lata, ale wcale tak nie wyglądał ani

się nie zachowywał. Poza tym cały czas chodził zasmarkany i miał krzywy nos. Wizja

przyszłości, w której jest jego żoną, wcale nie przypadła Jino do gustu.

– Pobawmy się w ganianego - zaproponowało jedno z młodszych dzieci, a zaraz potem

zajęczało, kiedy ktoś inny zdzielił je po głowie.

– Myślisz ty czasem? Niedługo będzie przemowa i palenie darów… a poza tym to

niebezpieczne! – krzyknął chłopczyk z drugiego końca kółka.

Wieczór mijał spokojnie. Dzieci tańczyły i śpiewały, a dorośli marszczyli brwi,

rozmawiając o martwiących ich dorosłych problemach. Na ustach wszystkich pozostawały

dwie sprawy. Po pierwsze: korytem rzeki, wzdłuż którego zostało wybudowane Doko, od

tygodni nie płynęła woda. Po drugie: każde dziecko umierało zaraz po porodzie, odkąd owe



koryto wyschło. Jino była świadoma tych problemów. Długie wyprawy po wodę dały jej się

w tym tygodniu szczególnie we znaki.

W końcu nadszedł czas na przemowę wodza. Zwykle krążyła ona wokół uwielbienia

dla Króla Smoków, jednak kiedy stary Bohai wyszedł na środek z mocno ściągniętymi

brwiami, dziewczynkę ogarnął nagły niepokój.

– Mieszkańcy Doko – rozbrzmiał donośny głos Bohaia. – Zgromadziliśmy się, aby czcić

Lóng Wánga, Króla Smoków, który w swej dobroci ofiarowuje nam deszcz. Niestety,

wszyscy widzimy, co się dzieje. Gniew Pana Wód i Niebios dotknął naszą ukochaną osadę.

Jestem waszym wodzem. Śmierć każdego wojownika to śmierć mojego syna. Śmierć każdej

babki to śmierć mojej matki. Śmierć każdego dziecka to śmierć mojego dziecka.

Przez tłum przetoczył się szmer aprobaty i szacunku. Jino do niego nie dołączyła. Nie

dlatego, że nie rozumiała, o czym mówi Bohai. Powodem były wieszczące coś złowrogiego,

stojące dębem włoski na jej rękach.

– Razem z Radą Starszych i Najwyższym Kapłanem odnaleźliśmy rozwiązanie trapiących

nas nieszczęść. Wymagać będzie ono poświęcenia waszej nadziei dla nadziei nas wszystkich.

Tej nocy zostanie wybrane dziecko, które ruszy zakazanymi ulicami na spotkanie Króla

Smoków.

Powietrze stało się bardzo ciężkie, chociaż Jino miała wrażenie, że wszyscy przestali

oddychać. Nie rozbrzmiały jednak żadne protesty. Zauważając to, Bohai kontynuował.

– Mały palec lewej ręki każdego dziecka potrafiącego chodzić i mówić zostanie włożony do

świętego ogniska na dwie sekundy. Dziecko, którego palec będzie najmniej poparzony ruszy

nas wszystkich uratować – obwieścił.

Tak zaczęła się noc wrzasków. Wrzasków matek, wtórujących im wrzasków ich

pociech oraz ponownych wrzasków matek. Wioska liczyła około dwóch tuzinów dzieci, do

których Jino niestety się zaliczała. Dziewczynka próbowała udawać odważną, ale przez

ogarniający ją stres, chwilę przed podejściem do ogniska, wyrwała sobie z głowy garść

ciemnych włosów.

Najwyższy Kapłan wraz z dwoma medykami podchodził do każdego dziecka,

zapisywał jego imię i wystawiał notę, tym wyższą im palec był mniej uszkodzony. Jino

widziała dzieci, które nie płakały. Poparzenia były tak poważne, że nie czuły bólu. Jej

również ból szczególnie nie doskwierał, lecz palec także nie wyglądał najgorzej. Czuła

strach, którego jeszcze nigdy dotąd nie zaznała. Po ogłoszeniu przez kapłana, że to właśnie

Jino odniosła najmniejsze obrażenia, dziewczynka zwymiotowała na ziemię.



*** Brzeg rzeki***

Jino wynurzyła się z wody i zaczęła płynąć w stronę brzegu. Na szczęście prąd nie był

szczególnie silny, a jej nogi szybko znalazły podporę. W końcu mogła zaczerpnąć tchu.

Odgarnęła mokre kosmyki włosów, które oblepiły jej twarz i spojrzała w niebo. Słońce

górowało wysoko na horyzoncie. Noc święta Lóng Wáng zniknęła gdzieś pomiędzy

mglistymi wspomnieniami dziewczynki o wejściu w jedną z uliczek Doko, a znalezieniem się

w wodzie. Tu świat wydawał się trochę zbyt kolorowy, drzewa zbyt żywe, a wiatr zbyt

śpiewny.

Coś otarło się o jej odsłoniętą łydkę. Wzdrygnęła się i szybko zerwała na nogi.

Dostrzegła przed sobą, pośród wysokich traw, węża. Jego łuski zdawały się mienić

wszystkimi kolorami tęczy, a bystre oczy należały do rodzaju tych, które obserwowały

historię przez tysiąclecia.

– Csso cię tu sprowadza? – zasyczał wąż.

Dziewczynka zamrugała kilka razy, a następnie przetarła oczy, które jeszcze ją szczypały po

wydostaniu się z rzeki. Gadający wąż - pomyślała z niedowierzaniem.

– Zostałam przysłana, aby błagać Króla Smoków o zlitowanie się nad moją wioską – odparła.

Wąż wydał dźwięk na wpół przypominający syk, na wpół rechot. Jino rozejrzała się wokół

siebie. Spojrzała na rzekę. Była w Doko. Co prawda po wiosce nie było śladu, ale kształt

meandrów zgadzał się z tymi, które znała od maleńkości.

– Wiesz może gdzie go znajdę? – zapytała swojego zwierzęcego rozmówcę.

– Lóng Wánga, tego buca? Oczywiście, że wiem.

Jino spojrzała na węża z wyczekiwaniem, a on zaczął zataczać wokół niej koła. Był sporych

rozmiarów. Dziewczynka miała nawet wrażenie, że gdyby chciał, mógłby ją połknąć w

całości.

– Zasady są takie. Coś za coś. Życzenie za przysługę. Jeśli tego chcesz, mogę cię

zaprowadzić do oh wielkiego pana bagien i mokradeł.

– Życzenie? – zapytała lekko zbita z tropu.

– Tak. Życzenie. Ty o śmiertelnej naturze możesz mi oddać tylko przysługę, ale ja mogę ci

ofiarować życzenie. Bogactwo, władzę, przystojnego męża.

Jino musiała przyznać, że najbardziej przykuła jej uwagę ostatnia propozycja. Zupełnie jakby

wyczytał to z jej myśli.



– Proszę, doprowadź mnie bezpiecznie do Króla Smoków. To moje życzenie – rzekła w

końcu niepewnie, a waga tych słów opadła jej na ramiona niczym ciężki płaszcz. – I może…

coś do jedzenia i picia. Tak w zestawie. Czego chcesz w zamian?

Gad znowu wydał ten dziwny, podobny do rechotu dźwięk i zaczął sunąć przed siebie z

ogromną prędkością. Jino zerwała się do biegu w ślad za nim. Oddychało jej się lekko i

szczęśliwie, powietrze tu było tym czymś przepełnione.

– Możesz mieć wszystko i żądasz jedzenia. Ludzie są zabawni - zasyczał wąż, ignorując jej

pytanie.

– Na co mi bogactwa w przyszłości, jeśli miałabym jej nie dożyć - odburknęła pod nosem.

*** Morze ***

Po kilku dniach wędrówki, dotarli do morza. Im bardziej się do niego zbliżali, tym

bardziej Jino odczuwała pradawną magię tworzącą to miejsce. Czuła ją nawet w owocach,

którymi częstował ją wąż. Wieczorami dręczyły ją obawy, że zbudzi się z tej krainy

śmiertelnie wygłodzona, bo wszystko okaże się magiczną ułudą.

– Teraz weź mnie na ręce i wejdź jedną nogą do wody - nakazał wąż.

Jino czuła się jakby sterowała nią fantomowa dłoń. W rzeczy samej jej wolna wola na chwilę

gdzieś znikła i wróciła, gdy już stała jedną nogą w wodzie. Po wężu w jej dłoniach nie było

śladu, a kilka metrów od niej znalazło się coś innego.

Wpatrywały się w nią dwa ogromne ślepia. Dziewczynka chciała paść na ziemię, ale

wtedy zamoczyłaby drugą nogę, a coś jej mówiło, że pod żadnym pozorem nie powinna tego

robić. Zdecydowała się pochylić głowę i zgiąć się w pół. Mijały minuty, a Lóng Wáng

milczał. Jego obecność była wszechogarniająca dla jej umysłu, serca i ciała.

– Wy, ludzie, chociaż powstajecie z iskry, krąży w was woda. Widzę twoje ukorzenie.

Możesz przedstawić po co tu przybyłaś dziecko - rzekł Król Smoków tonem tak spokojnym,

że cały strach opuścił Jino.

– Przybyłam cię prosić, o wielki Lóng Wáng, o zlitowanie się nad moją wioską. Pozwól rzece

znów popłynąć korytem, a dzieciom rodzić się w zdrowiu.

Smok przypatrywał się dziewczynce z wielką uwagą. Ośmieliła się rzucić na niego

krótkim spojrzeniem. Łuski miał obsydianowo czarne, skrzydła potężne, a jego wielkie

cielsko, wyłaniające się z głębin morza, nie miało końca.

– Przysłali cię do boga, aby rozwiązywał problemy ludzi. Wasze koryto wyschło z powodu

tamy wybudowanej przez sąsiednie plemię, a niemowlęta zabijane są przez was samych.



Mają być ofiarami. Dla mnie. Jednak ja nie przyjmuję takich ofiar. Ich krew płynie w

nieskończonym cyklu strumieniem rzeki, która została wam odebrana.

Jino poczuła jak ziemia osuwa jej się spod stóp. Wiedziała, że to prawda. Nie miała

powodu nie wierzyć Królowi Smoków. Babka zawsze powtarzała, że jest władcą surowym,

ale sprawiedliwym i prawym.

– Ciebie też posłali na śmierć – dodał.

– Gdyby moi rodzice wiedzieli, nigdy by się nie zgodzili – zaszlochała Jino.

– Być może nie wiedzieli, a być może wiedzieli. Nie znam każdego człowieka z osobna,

znam wszystkich ludzi razem, a oni posłali cię na śmierć - zawyrokował.

Dziewczynka chciała zrobić krok w tył, lecz się powstrzymała. Pozbierała na chwilę

swoje serce, roztrzaskane słowami smoka, i pomyślała o wiosce, którą kochała.

– Czy możesz nam pomóc? - zapytała łamiącym się głosem.

Smok poruszył się, wzburzając morze. Jego łuski zalśniły w słońcu.

– Przez to, że wniosłaś do tego morza mojego brata, uwolnił się od formy wężą, która była

jego tysiącletnią karą. Tym samym przysporzyłaś kłopotów, które chciałem ci darować, ale ty

prosisz mnie jeszcze o pomoc? O litość nad losem ludzi, którzy sami go na siebie

sprowadzili?

W końcu Jino spojrzała hardo na Lóng Wánga. Jej oczy były czerwone i pełne łez,

lecz wyraz twarzy pozostawał nieugięty. Nie miała zamiaru odpuścić. Jaki był sens w dwóch

tuzinach poparzonych palców? W kilkunastu martwych niemowlakach? Musiała to przerwać.

Ku zaskoczeniu dziewczynki, spojrzenie smoka złagodniało.

– Jeśli chcesz boskiego cudu za ludzkie błędy, ty, ludzka istota, musisz dokonać boskiej

rzeczy. Przepłyń żywa na drugi brzeg morza, a wywołam powódź, która pokona

wybudowaną tamę i sprowadzi wodę do twej wioski – zaproponował smok. W jego wielkich

ślepiach odbijało się głęboko skrywane niezdecydowanie Jino. Wiedział, że dziewczynka

została zniszczona przez prawdę o wiosce, że topiła się w przerażeniu. – Przestałaś ufać

ludziom. Bogom też? - zapytał, a jego słowa jakimś sposobem zabrzmiały niczym obietnica.

Jino zamoczyła drugą nogę w morzu.


