Heretyk
Na Cmentarzu Kalwaryjskim w Miñsku, w podziemiach
opuszczonej i na wpó³ rozwalonej neogotyckiej kapliczki
zadomowi³ siê Heretyk. Nale¿a³ ów Heretyk do tych nieszczêników i nieudaczników, którzy swe ¿ycie trwonili na
kontaktach z lichymi diabe³kami i anio³ami o rednim poziomie intelektualnym. Najczêciej owi nieudacznicy gubili
siê w swych wêdrówkach pomiêdzy si³ami wiat³a i ciemnoci i nie znalaz³szy wyjcia koñczyli ziemski ¿ywot samobójstwem. A niebo wcale nie pieszy³o siê z przyjêciem umêczonej, ale grzesznej przecie¿ duszy, i tak oto powstawa³a
istota niepodobna ani do cz³owieka, ani do demona, w³anie Heretyk.
Kalwaryjski Heretyk mia³ wygl¹d wysokiego, lekko przygarbionego m³odzieñca z zakrzywionym nosem, w okularach typu rower na niedowidz¹cych oczach, z prostymi,
d³ugimi do pleców w³osami, wielkimi d³oñmi i stopami o rozmiarze co najmniej 44. W³anie tak wyobra¿ano sobie wczeniej zachodnioeuropejskich hippisów, bezdomnych poszukiwaczy prawdy w tajemniczych krainach Wschodu.
Jak najprawdziwszy hippis, Kalwaryjski Heretyk mia³ na
szyi skórzan¹ sakiewkê z papierosami. Regularnie co 2-3
minuty Heretyk kaszla³ w ku³ak. Widaæ by³o, ¿e strasznie
go korci, aby zapaliæ, ale zdrowie mu na to nie pozwala³o.
Mniej wiêcej co trzy godziny siêga³ jednak do sakiewki na
piersi i wyjmowa³ prociutkiego papierosa bez filtra, po czym
dr¿¹c¹ rêk¹ wk³ada³ go w spierzchniête usta. Z tej¿e kultowej sakiewki wyjmowa³ zapa³ki. Przystawia³ ogieñ do koniuszka papierosa i chciwie wsysa³ siê w niego. Wraz z pierwszym haustem dymu Heretyka opanowywa³ straszliwy atak
kaszlu. Musia³ wtedy k³aæ siê na boku i obydwoma rêkami
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uczepiæ siê czego nieruchomego. Najczêciej chwyta³ siê
za nó¿kê starej skórzanej kanapy, któr¹ osiedlowe wyrostki
przywlok³y ze mietnika do kaplicy w celach jak najbardziej
oczywistych  aby ci¹gaæ na ni¹ rozwi¹z³e dziewuchy. Te
jednakowo¿, choæ by³y bezwstydnie puszczalskie, uprawiania mi³oci na cmentarzu odmawia³y. Wyrostki o kanapie
zapomnieli, a Heretykowi, który zawis³ pomiêdzy niebem
i ziemi¹, bardzo siê ona przydawa³a, szczególnie w czasie
napadów kaszlu. Chwyta³ siê wówczas kurczowo za nó¿kê
i przyjmowa³ embrionaln¹ pozycjê, w której p³ucne eksplozje nie by³y tak dokuczliwe i nie rozrywa³y trzewi. Po ka¿dym takim napadzie Heretyk zarzeka³ siê i przysiêga³ Bogu, ¿e tytoniowym dymem w ¿yciu siê ju¿ nie zaci¹gnie.
W swym postanowieniu i obietnicy danej Bogu trwa³ 2 mo¿e 3 godziny, po czym scena ze spazmami powtarza³a siê.
Dopiero z nadejciem ciemnoci kaszel go opuszcza³ i wtedy Heretyk móg³ siê napaliæ do oporu, bra³ jednego papierosa za drugim. Niebieski dym s³a³ siê nad mogi³ami i wi³
siê pomiêdzy srebrnymi krzy¿ami. Napaliwszy siê do æmi¹cych md³oci, Heretyk wyrusza³ na polowanie.
Zazwyczaj nie musia³ chodziæ daleko i swój kryminalny
proceder uprawia³ ko³o cmentarza. Co prawda, po ka¿dym
przestêpstwie upolowaæ ofiarê by³o coraz trudniej. Rodzice nie wypuszczali swych dzieci, po kobiety wychodzili krewni, ch³opcy odprowadzali dziewczêta do samych drzwi, po
czym sami jak najszybciej wracali do domu i zamykali siê
na wszystkie spusty. W radiu i telewizji nieustannie nadawano ostrze¿enia, a w gazetach, nie wiadomo dlaczego,
przedstawiano Heretyka jako mocno niezrównowa¿onego
maniaka.
Ale bez wzglêdu na iloæ ob³aw urz¹dzanych na Cmentarzu Kalwaryjskim przez milicjê wespó³ z wydzia³em KGB
do walki z terroryzmem, kryjówki maniaka nie uda³o siê
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odnaleæ. Heretyk w duchu modli³ siê do Boga, aby funkcjonariusze nadal poszukiwali go noc¹, kiedy kaszel ustêpowa³, bo zgin¹æ z rêki cz³owieka w mundurze bardzo, ale
to bardzo nie chcia³, zreszt¹ jak ka¿dy prawdziwy pacyfista.
Tym bardziej, ¿e Heretyk dobrze wiedzia³: jego cia³o po
samobójstwie sta³o siê bardzo kruche i nie warte zaufania;
ka¿da najmniejsza nawet rana albo zadrapanie mog³y doprowadziæ je do pe³nego rozpadu w proch. Przy tym wszystkim jednak cia³o, koci i miênie zachowa³y doæ si³y, aby
dopaæ ofiary, chwyciæ j¹ za gard³o i udusiæ. Tym bardziej,
¿e po³owa ludzi umiera³a nie od uduszenia, ale ze strachu.
Na efekt zaskoczenia Heretyk liczy³ tak¿e tym razem, gdy
schowawszy siê w ciemnej szczelinie pomiêdzy kioskiem
z gazetami i budk¹ telefoniczn¹, obserwowa³ przystanek trolejbusowy. Sporód wszystkich pasa¿erów  Heretyk w ten
póny ch³odny wieczór obejrza³ ich sporo  na pohañbienie zosta³a wybrana m³odziutka studentka uniwersytetu, która niefrasobliwie wraca³a z wyk³adów. Heretyk ledzi³ j¹ od
przystanku przez oko³o 300 metrów i na pustym ciemnym
placu za sklepem Lakiery i farby spad³ na dziewczynê,
jak drapie¿ny jastrz¹b spada na cnotliw¹ go³¹beczkê. Schwyci³ j¹ za gard³o tak, ¿e studentka nie by³a w stanie ani jêkn¹æ, ani zaczerpn¹æ powietrza. Zaczê³a siê szamotaæ, szarpaæ, wyrywaæ... M³ode cia³o walczy³o o ¿ycie, jak tylko potrafi³o. Jednak si³y by³y nierówne. Oczy nieszczênicy wysz³y z orbit. Jêzyk wysun¹³ siê przez rozwarte usta, rêce zwis³y jak sznury. Kolana ugiê³y siê. Cia³o osunê³o siê na ziemiê. Zadowolony z ³atwego zwyciêstwa Heretyk usiad³ na
ciep³ym jeszcze ciele dziewczyny, aby z³apaæ oddech. Po
odpoczynku z zapa³em mistrza tortur powy³amywa³ dziewczêce stawy w ³okciach i kolanach. Palce r¹k zmia¿d¿y³ obcasami, a twarz rozt³uk³ kamieniem na krwaw¹ miazgê.
Umordowawszy siê tym zajêciem, Heretyk po³o¿y³ siê obok
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zmasakrowanego cia³a i zrobiwszy scyzorykiem niewielk¹
dziurkê w arterii na szyi, wstawi³ w ni¹ s³omkê koktajlow¹
i pocz¹³ wysysaæ gêst¹ ciep³¹ krew.
Podczas tej amoralnej czynnoci zaskoczy³ go drugi heretyk, lokator opuszczonej rozlewni win. Cichaczem podczo³ga³ siê do Kalwaryjskiego Heretyka i uderzy³ go kamieniem w g³owê. Wyr¿n¹³ go tym samym kamieniem, od uderzeñ którego piêkne oblicze dziewczyny przekszta³ci³o siê
w obrzydliw¹, krwaw¹ miazgê.
Heretyk z rozlewni win zabi³by Kalwaryjczyka, gdyby nie
ko³tun. Od ponad pó³ roku Kalwaryjski Heretyk nie my³ siê
i nie czesa³, w jego w³osach pojawi³a siê starodawna bia³oruska przypad³oæ zwana ko³tunem. Na samym ciemieniu
wyrós³ mu nieprzenikniony k³¹b w³osów. I w ten¿e ko³tun
trafi³ go heretyk z rozlewni. Rozpocz¹³ siê zaciêty bój. Heretycy k¹sali siê, drapali, wykrêcali sobie obojczyki, dusili
siê nawzajem... Zgie³k, wrzask, krzyk, skowyt, ryk nios³y
siê po ca³ym osiedlu. Ale przezorni ludzie nie spieszyli z pomoc¹, ktokolwiek by jej nie wzywa³.
O wyniku potyczki zadecydowa³ drobiazg  kaszel. Z pocz¹tku Kalwaryjski Heretyk czu³ tylko lekkie darcie w p³ucach, ale potem targn¹³ nim kaszel tak, jak jeszcze nigdy
dot¹d. Z uszu pociek³a mu w³asna krew, a ¿o³¹dek zwróci³
krew zakatowanej dziewczyny. Heretyk z rozlewni, nie trac¹c g³owy, pobieg³ pod sklep Lakiery i farby i b³yskawicznie wróci³ z pustym kanistrem po emalii nitro. Tym pojemnikiem zacz¹³ dobijaæ nieudacznika. Rozbi³ w ten sposób
Kalwaryjskiego Heretyka w mierdz¹cy proch. Z kupy tej
padliny wygrzeba³ skórzan¹ sakiewkê, schowa³ j¹ do kieszeni, po czym pomkn¹³ grabiæ kaplicê, w której od ponad
pó³ roku ukrywa³ siê jego wspó³plemieniec.
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