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 Spójrzmy prawdzie w oczy: każdy z was w momencie narodzin ma przed 

sobą trzy podróże: życie, przeprawę za jednego obola i nieznaną wieczną 

wędrówkę. Szczerze powiedziawszy moja niechęć do śmiertelników bierze się 

właśnie stąd, że im zazdroszczę tej różnorodności. Ja jestem skazany na 

niekończące się przemierzanie drogi między światem żywych a Hadesem  

i z powrotem. Koniec.  I mimo że jestem nieśmiertelny, to wy poznajecie 

znacznie więcej niż ja. Zawsze powtarzałem, że wszystko zależy od punktu 

widzenia, ale ci, z którymi mam do czynienia, są zwykle jacyś zestresowani i nie 

można z nimi rozsądnie porozmawiać. Właściwie to oni cały czas mówią. O tej 

swojej pierwszej, ziemskiej, podróży. A ja, choćbym nawet bardzo nie chciał, 

słucham. 

 Z tysięcy styksowych historii wynika, że życie musi być piękne. Zawsze 

opowiadacie o nim z taką tęsknotą, że w to uwierzyłem. Uwierzyłem, ale nie 

zrozumiałem. I zacząłem się zastanawiać. Po pierwsze, zawsze wspominacie 

drobnostki, które w ogromie znanej mi wieczności nie mają kompletnie 

żadnego znaczenia. Dopiero po upływie tysiąca lat mnie olśniło. Zrozumiałem, 

czemu nie rozumiałem. Otóż ta pierwsza podróż jest tak fascynująca dlatego, 

że nigdy nie wiecie, kiedy się skończy. Równocześnie wyjaśniło się, czemu 

zazwyczaj jestem lekko  przygaszony: co nowego może mnie spotkać, 

po co mam się śpieszyć? Zero emocji, tylko Styks, dusze, Cerber, dusze, co jakiś 

czas ktoś ciekawy się trafi, ale to rzadko ( Orfeusz albo Herakles… to były 

czasy!). Rozgryzłem istotę waszej pierwszej podróży: jest nieprzewidywalna. 

To był też moment mojego załamania nerwowego, bo uświadomiłem sobie, 

że wy, w waszym życiu, możecie sobie wybrać drogę, a moja zawsze musi biec 

obok Cerbera! Ach, spuśćmy na niego zasłonę milczenia. 

 Drugą podróż odbywacie ze mną. Jak dotąd wyciągnąłem jeden wniosek: 

wiosłowanie źle na was wpływa. Jest to krótki rejs, a niektórzy i tak nie chcą 

wsiąść do łódki. Że niby choroba morska czy coś. Proszę państwa, powtarzam 

po raz kolejny: nie ja ustalałem zasady. Myślicie, że Styks to moje wymarzone 

miejsce pracy? Bądźmy poważni, mówimy o wieczności w wilgotnych 

warunkach... 



 I wędrówka ostatnia, owiana tajemnicą. Niestety, dla mnie również. Jest 

to kolejny frustrujący aspekt mojej nieśmiertelności: „druga strona” pozostaje 

dla mnie tylko jednym z dwóch przystanków, na których nigdy nie mogę 

wysiąść. Wy, przeciwnie, musicie. Trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, 

ale zasadniczo to jest chyba kolejna wycieczka. Tylko, że taka… wiekuista. 

Wiem, niektórzy uważają, że można sobie zapracować na jakieś ulgi po tamtej 

stronie, inni, że wszystko jest z góry ustalone. Ja myślę, że to po prostu ciąg 

dalszy tego, co mieliście przed poznaniem mnie, tylko mniej fascynujący. Cóż, 

nie można mieć wszystkiego. 

 Słowem, jesteście skazani na podróże, a jedyne, czego wam 

nie zazdroszczę, to fakt, że Cerber uwielbia lizać nieznajomych.  

 

           


