
     MagiWizja 

 

– Po raz setny już chyba powtarzam, że nie trawię akwizytorów! Ale spójrz pan tam – 

Wskazałem na Fenrira, chrapiącego sobie spokojnie obok stolika barmańskiego. – On za to 

właśnie jednego trawi. Więc powiedz pan swojej cholernej agencji, żeby nie wysyłała mi więcej 

ofert! 

– Ale proszę pana, ja nie jestem z żadnej agencji! Jestem kwalifikowanym magiem, a 

to co chcę panu pokazać, może się panu naprawdę przydać. 

Taaak... „Zmieni moje życie”... 

– No dobra, pokazuj pan. 

Staruch zaczął rozpakowywać torbę. Długo w niej grzebał , wetknął weń głowę, a gdy 

w końcu coś znalazł i chciał to wyciągnąć, zablokował się i nie mógł jej wyjąć, gdyż jego długa 

broda zaplątała się jakieś graty. Pogrzebał jeszcze chwilę, i usłyszałem tylko trzy szybkie 

trzaśnięcia. Wychylił głowę, ale z krótszą, nierówną brodą. 

– Mam! – krzyknął i pokazał mi jakąś drewnianą skrzynkę. Najzwyklejsze, zbite kawałki 

drewna. 

– Panie, pudełko chcesz mi pan wcisnąć? – spytałem. 

– Tak! To znaczy nie... To znaczy... 

Uniosłem jedną brew. 

– Sam pan zobacz – dokończył w końcu, po czym podszedł do jednego ze stolików i 

postawił tam skrzynkę. Potem wsadził doń jakiś zielony kawałek kryształu i pstryknął palcami 

prawej dłoni. 

Moim oczom ukazała się bitwa. W szarych koszulkach bili się wojowie Dragmaru - 

małego, ale dobrze prosperującego gospodarczo królestwa na południu. W niebiesko-

zielonych rycerstwo Dzidynii, które za to było dosyć rozległym księstwem. Właśnie odbywał 

się finał turnieju o tron Kigitirimu – kolejnego z księstw. Odpadły już z niego Rogomda i 

Jurdenia, a co za tym idzie, ich miasta zostały zrabowane, zamki spalone, kobiety zgwałcone, 

a choć mężczyźni z reguły gwałceni nie byli (choć i to się zdarzało), to raczej nie było im do 

śmiechu. Jeśli jeszcze nie umarli, to dogorywali gdzieś w cierpieniu. No ale niestety – sport 

wymaga poświęceń. 



Te wszystkie wieści dochodziły do mnie jednak wraz z rzucanymi pod moje drzwi 

„Zwojami codziennymi”, które jednak nieraz dochodziły z opóźnieniem. 

Zatkało mnie. Nie wiedziałem co powiedzieć. Nagle mogłem zobaczyć coś 

wspaniałego, nie wychodząc nawet z mojej karczmy. 

Czarodziej pstryknął lewą dłonią i teraz usłyszałem szum fal i okrzyki bitewne. To była 

bitwa morska! Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, a co zawsze chciałem zobaczyć. 

Ktoś wystrzelił z kuszy prosto we mnie. Odruchowo odsunąłem głowę i już miałem zamiar 

krzyczeć na maga, ale pokazał mi, że to tylko iluzja. 

– Ale w ofercie mamy nie tylko sport! – powiedział z entuzjazmem sprzedawcy 

pieczarek (takiego, który naprawdę lubi pieczarki). 

Pstryknął znów palcami lewej ręki i usłyszałem śpiew jakiejś kobiety. Pstryk i wizja 

zmieniła się na wywerna w gnieździe. W tle jakiś spokojny głos opowiadał o zwyczajach 

kopulacyjnych tych stworzeń. Po kolejnym pstryku można było zobaczyć, jak owe zwyczaje 

wyglądają między ludźmi a elfami. 

Pstryk i obraz zniknął. Czarownik uśmiechnął się. 

– A to będzie pan mógł obejrzeć, jeśli tylko kupi pan nasz Magiczny Wizjer. Tylko 

pięćdziesiąt złociszy. Pakiet kanałów w cenie 

Wtedy zaczęły się ciężkie negocjacje. Udało mi się w końcu zbić cenę do trzydziestu i 

dużej beczki piwa. Odjechał zadowolony, lecz gdy tylko okoliczna tłuszcza dowiedziała się, że 

wiezie piwo, rzucili się w pościg. Masa ludzi wręcz zalała jego wóz, dało się słyszeć 

pokrzykiwania o stosie. Poleciało kilka ognistych kul, ale pragnienie darmowego alkoholu 

okazało się silniejsze od bólu. Nie widziałem wprawdzie, jak to się skończyło, gdyż wóz 

odjechał poza widnokrąg, pchany na fali ludu. Za dobrze jednak znałem tubylców, żeby nie 

współczuć magikowi. 

No cóż. Ludzie umierają, magów się pali, a krasnoludy srają złotem... Ale ja jeszcze 

nie widziałem wszystkiego, co to cacko potrafi – pomyślałem wtedy. 

Usiadłem i pstryknąłem kciukiem i palcem wskazującym prawej dłoni. Ludzie i elfki dalej 

składali sobie nawzajem hołdy miłosne. 

Może kiedyś... 

Pstryk! 

 



 

Wieczorem zebrał się tłum. Wszyscy chcieli zobaczyć bitwę morską, gdyż i oni w 

zdecydowanej większości nie mieli jeszcze do tego okazji. Wszędzie słychać było pytania o 

zasady i krzyki entuzjazmu. Tych zaś, którzy twierdzili, że sami byli kiedyś marynarzami, wręcz 

oblegano, a nie musieli też martwić się o pieniądze na piwo, wódkę, czy rum (zdobyłem kiedyś 

na niego recepturę, a lepsza okazja do wypicia go dawno się nie trafiła), gdyż ludzie wręcz 

ścigali się w stawianiu im kolejnych kolejek. 

Ja również nie mogłem narzekać. W takim tempie inwestycja powinna zwrócić się w 

dwa dni! 

Wynająłem nawet kilku osiłków, żeby pilnowali porządku i uważali, żeby nikt nie wniósł 

przypadkiem swojej gorzoły. Co jak co, ale mogę poszczycić się dobrym alkoholem. 

Najlepszym w okolicy! Mimo tego wiadomo, że niektórzy chcą się po prostu po taniości 

narąbać. 

Ludzie krzyczeli głośno, rozochoceni emocjami i gorzołą. Mniejszości rasowe chętnie 

zwracały uwagę, gdy któryś z ich pobratymców szczególnie wyróżniał się na tle innych i 

udawali, że nic nie widzą. 

I wtedy przyszła przerwa. 

Druga połowa miała zacząć się dopiero za pół godziny. Nie miałem pojęcia, co będzie 

się działo w przerwie. Może analiza? A może jakieś dziewoje? 

Na ekranie pojawił się mężczyzna ubrany na biało. Na ustach miał uśmiech tak 

sztuczny, że można by uznać, iż został wyprodukowany na wschodnich równinach. 

Z jego ust wydobył się dźwięczny głos: 

– Czy jesteś zmęczony uciążliwymi ścieraniem plam, powstałych przez krew swoich 

wrogów przelaną na twej tunice? – tutaj jakaś czerwona ciecz prysnęła na jego ubranie 

(niektórzy mówili, że to pomidory, ale ja sądzę inaczej – w końcu one są drogie). 

– Krew ciężko się zmywa, a z ran ciętych pryska ona niczym fontanna – kontynuował 

– Użyj więc buzdygana! 

Głosy w tle powtórzyły kilka razy „buzdygan”, było kilka wybuchów, kilku gości wyszło 

– najwyraźniej zmęczeni plamami od krwi – zakupić swój własny buzdygan. 

Na ekranie pojawiła się teraz dwójka elfów, która zaczęła opowiadać, że MagiWizja 

obraża boga Hijjiljama – pół kota, pół mysz, że jest ona złem i jakie katusze nas za to czekają. 



Pstryk! 

Na kanale „MVTgPr” (pewnie od nazwy jakiegoś państwa, które rości sobie prawa do 

tej ziemi od zeszłego piątku) dwójka pretendentów do jakiegoś marionetkowego stanowiska 

kłóciła się, o napaść na pogranicze. Jeden tłumaczył, dlaczego ich południowi sąsiedzi są 

szczęśliwi z powodu bycia gwałconymi, zabijanymi i palonymi (niekoniecznie w tej kolejności), 

a drugi tłumaczył, dlaczego szczęśliwsi byliby z tego powodu sąsiedzi z północy. 

Choć i tak nic by z tego nie było, a po chwili do studia wkroczyli żołnierze wschodnich 

sąsiadów (chyba nie muszę mówić, co potem się tam działo), to i tak w karczmie rozpętało się 

istne piekło. Latały stoły, krzesła, ludzie, niziołki, a gdzieś poleciał nawet gołąb. Usiadłem sobie 

spokojnie za barem i pstryknąłem kilka razy. Najpierw popatrzyłem (i w konsekwencji 

pstrykania posłuchałem) na niszczenie studia. Potem wróciłem do bitwy morskiej, ale na 

początku drugiej połowy pojawił się statek widmo (tak, nieumarli znowu to zrobili) i zatopili 

wszystkich. Potem poskakałem jeszcze trochę po kanałach, a ludziom odechciało się bić, a 

zachciało znowu pić. 

Gdy większość gości spała już w wynajętych pokojach, ruinach ław lub luksusowych 

rowach, do których powpadali zapewne wracając do chat, zabrałem się do sprzątania. 

Przepstrykałem na jakiś kanał i zabrałem się za to. Początkowo nawet nie patrzyłem na ekran, 

ale gdy zacząłem się męczyć i przysiadłem na chwilę, zobaczyłem na ekranie jakąś kobietę, 

która tłumaczy, dlaczego nie wie kto jest ojcem jej dziecka (pod jej głową umieszczono napis 

„Nie wie, kto jest ojcem jej dziecka”). Dziecko było rude, co powinno ułatwić sprawę, ale ona 

lubiła złoto, a banda leprechaunów obiecała pokazać jej „swój skarb”. 

Było to może głupie i na pewno nie wysokobudżetowe, ale... ale to... 

 

 

Nie było nic... Nic... 

Ciemno, pusto... ale przyjemnie. 

Elf tłumaczył, że już nie jest elfem, tylko ogrem. Mówił, że tak czuje... 

I te napisy... mówiły... 

Bez nich nigdy nie odgadłbym fabuły! 

Nie wiedziałem nic, a choć widziałem coraz więcej, wiedziałem coraz mniej... 

I wtedy... wtedy... Zaczęło się piekło! 



To co dawniej zwałem reklamami, ale teraz zapomniałem już tych słów. 

Wpadłem w szał. Niszczyłem, biłem. 

Gryzłem. Drapałem. 

Potem poczułem ból. Coś uderzyło mnie w tył głowy. Zemdlałem. 

 

 

Obudziłem się. 

– Co... Co się stało? 

U moich stóp leżał Fenrir. Ucieszył się, że się obudziłem. Byłem w jednym ze swoich 

pokojów. Nade mną stała jakaś ciemna postać. Powiedziała: 

– Zniszczyłeś karczmę. Pomogłem ci, gdy byłeś nieprzytomny. Zostałbyś bez dachu 

nad głową. Ale jest lepiej. Teraz żegnaj. 

– Czekaj! Czy... czy to ty... 

Nie zdążyłem dokończyć. Zatrzasnął za sobą drzwi. 

Choć czułem się już dobrze, to długo się nie uśmiechnąłem po tej wizycie. Jeszcze 

tego samego dnia wyniosłem MV do piwnicy. Nowym szczurom się spodobało. Może od tego 

zgłupieją? Łatwiej będzie nimi rządzić. 

Ludzie pytali mnie o niego. Nie poznali go. 

Ale ja poznałem. Choć cały się zmienił. Przeznaczenie chyba w końcu mnie znalazło. 

I chyba będę musiał  znowu przed nim uciec. 

 


