
devo.jettya
"<len:31>Droga Esther. Czasami czuję, jak gdybym urodził tę wyspę. Gdzieś, po-
między długością, a szerokością geograficzną utworzyła się szczelina i wylądowała 
tu w oddaleniu. Niezależnie od prób powiązania jej z czymkolwiek, pozostaje osobli-
wością, punktem alfa w moim życiu, odrzucającym wszelkie hipotezy. Powracam, za 
każdym razem zostawiając świeże znaczniki, mając nadzieję, w pełnym blasku mojej 
bezradności, że rozkwitną w okresie przejściowym w świeży wgląd."

devo.jettyb
"<len:31>Droga Esther. Mewy już tu nie lądują; zauważyłem, że tego roku postano-
wiły unikać tego miejsca. Być może zniechęciło je wyczerpane źródło ryb. A może 
ja. Przybywszy tu po raz pierwszy, Donnely napisał, że stada były chorowite, a ich 
pasterze najgorsi z nędznych klas, które zamieszkiwały te hebrydzkie wyspy. Trzysta 
lat później nawet ich już nie ma."

devo.jettyc
• "<len:31>Droga Esther. Straciłem poczucie czasu jak długo już tu jestem, i ile w su-

mie odbyłem wizyt. Naturalnie punkty orientacyjne są mi już tak znajome, iż muszę 
sobie ciągle przypominać, by faktycznie widzieć formy i kształty przede mną. Mógł-
bym na ślepo zataczać się przez te skały, brzegi tych urwisk bez strachu, że pomylę 
kroki i spadnę w otchłań morza. Poza tym zawsze uważałem, że gdy ktoś ma upaść, 
jest szczególnie ważnym, by miał oczy stanowczo otwarte."

devo.jettyd
• "<len:22>Droga Esther. O poranku po tym, jak zostałem wyrzucony na brzeg, sól w 

moich  uszach,  piach  w  ustach  i  fale  zawsze  u  mych  kostek,  czułem jak  gdyby 
wszystko sprzysięgło się ku temu rozbitemu statku. Nie pamiętałem niczego poza 
wodą, kamieniami w moim brzuchu i butami grożącymi wciągnięciem mnie tam, 
gdzie pływają tylko najbardziej apatyczne ze stworzeń."

devo.firstclimb
• "<len:50>Donnely opisał legendę pustelnika; święty człowiek, który szukał samot-

ności w jej najczystszej formie. Rzekomo przypłynął tutaj ze stałego lądu w łodzi 
bez dna, więc wszystkie stworzenia morskie mogły nocą wyjść spod powierzchni, 
aby z nim porozmawiać. Jak bardzo rozczarowany musiał być ich paplaniną. Być 
może teraz, gdy jedynym, co nawiedza ocean, są śmieci z tankowców, znalazłby nie-
co więcej spokoju. Powiadają, że rozłożył szeroko ramiona w dolinie na południo-
wym krańcu i klif otworzył się, by dać mu schronienie; powiadają, że zmarł z powo-
du gorączki sto szesnaście lat później. Pasterze zostawiali mu podarki u wejścia do 
jaskini, ale Donnely notuje, że nigdy nie twierdzili, że go widzieli. Odwiedziłem ja-
skinię i zostawiłem własne podarki, ale tak jak oni okazałem się niegodnym obywa-
telem jego samotności."

devo.firstbeacha
• "<len:28>Nocą widać światła czasem przepływającego obok tankowca lub trawlera. 



Z góry klifów są przyziemne, ale tu, na dole, przenikają w dwuznaczność. Na przy-
kład nie potrafię od razu stwierdzić, czy są ponad, czy tez poniżej fal. Rozróżnienie 
to teraz wydaje się przyziemne; dlaczegóż by nie wszystko i na raz! Nie ma tu nic 
lepszego do roboty niż oddawać się przeciwieństwom, czekając aż tkanina życia się 
rozwikła."

devo.firstbeachb
• "<len:25>Była raz mowa o farmach wiatrowych, z dala od furii i nietolerancji mas. 

Morze, mówili, jest zbyt wzburzone, by turbiny mogły stać: jasnym jest, że nigdy tu 
nie przybyli, aby doświadczyć uspokojenia we własnej osobie. Osobiście bym to po-
pierał; turbiny byłyby stosownym współczesnym schronieniem dla pustelnika: rewo-
lucja i niezmienność."

devo.firstbeachc
• "<len:32>Gdy się urodziłaś, jak powiedziała mi twoja matka, na sali porodowej za-

padła cisza. Wielkie czerwone znamię pokryło lewa część twojej twarzy. Nikt nie 
wiedział, co powiedzieć, wiec płakałaś, by zapełnić próżnię. Zawsze cię za to podzi-
wiałem; że płakałaś by zapełnić każdą próżnię, którą znalazłaś. Zacząłem produko-
wać próżnie tylko po to, byś mogła użyć swojego talentu. Gdy osiągnęłaś sześć lat 
znamię już zblakło, by zniknąć kompletnie do czasu, gdy się poznaliśmy, ale twoja 
fascynacja pustką i jej lekarstwem została."

devo.firstbeachd
• "<len:18>Te wyspy w oddali, jestem pewien, są niczym innym, niż reliktami daw-

nych czasów, śpiącymi gigantami, lunatykującymi bogami ułożonymi do snu osta-
tecznego. Zmywam piach z moich ust  i  łapię  za nadgarstek nieco mocniej,  moje 
drżące ramiona nie utrzymają mych blaknących pamiętników."

devo.cliffpatha
• "<len:24>Czytając Donnely'ego w nikłym świetle popołudnia. Wylądował na połu-

dniowym brzegu wyspy, podążał ścieżką do zatoki i wspiął się na górę. Nie znalazł 
jaskiń, ani nie nakreślił północnej strony. Myślę, że to dlatego pojmowanie wyspy 
jest  błędne,  niekompletne.  Stał  na górze  i  tylko  zastanawiał  się  momentalnie  jak 
zejść. Ale z drugiej strony nie miał moich powodów."

devo.cliffpathb
• "<len:30>Książka Donnely'ego nie była wypożyczana z biblioteki od 1974. Uzna-

łem, że nikt za nią nie będzie tęsknił, gdy wsuwałem ją pod płaszcz i unikałem spoj-
rzenia bibliotekarza w drodze do wyjścia. Gdy temat jest niejasny, styl literacki pisa-
rza nawet bardziej, nie jest to tekst solidnego lub godnego zaufania reportera. Być 
może to stosowne, że moim jedynym kompanem podczas tych ostatnich dni będzie 
ukradziona książka napisana przez umierającego człowieka."

devo.cliffpathc
• "<len:28>Góra jest bez wątpienia centralnym punktem tego krajobrazu; wydaje się 

być niemal tak dobrze umiejscowiona, jak gdyby była sztuczna. Przyłapuję się na po-
padaniu w stan urojeń przypisywania celu, zamierzonego motywu dla wszystkiego 
tutaj. Czy ta wyspa uformowała się w momencie zderzenia; gdy zostaliśmy zerwani 



z naszych cum, a pasy bezpieczeństwa wycięły linie autostrad w naszych barkach i 
klatkach piersiowych, czy to wtedy po raz pierwszy wyszła na powierzchnię?"

devo.cliffpathd
• "<len:15>Wspaniały widok. Księżyc  ozdabiający połączenie pomiędzy ścieżką na 

klifie, a kamiennym kręgiem. Rzuca cień grzbietu wzdłuż plaży, cały świat jak gdy-
byś umieścił swoje imię na piachu niestarannym pismem."

devo.whitelines
• "<len:36>Gdy ktoś umarł, był umierający lub był tak chory, że porzucili resztki na-

dziei,  którą mogli poświęcić, wycinali równolegle linie w klifie, odsłaniając białą 
kredę pod spodem. Mając dobre oko mógłbyś je zobaczyć z lądu lub z łódek rybac-
kich i wiedziałbyś, aby wysłać pomoc lub nałożyć ochronny kordon i poczekać po-
kolenie, zanim jakakolwiek zaraza nawiedzająca klify wymarła razem z jej nosiciela-
mi. Moje linie są właśnie po to: by wstrzymać jakiekolwiek próby ratunku. Nie jest 
to infekcja ciała."

devo.valleytopa
• "<len:33>Bogobojny był to lud, ci pasterze. Nie było miłości w związku. Donnely 

mówi mi, że mieli jedną biblię, która przechodziła z rąk do rąk w ścisłych zmianach. 
Została ukradziona przez odwiedzającego mnicha w 1776, dwa lata nim wyspa zo-
stała całkowicie opuszczona. W okresie przejściowym, zastanawiam się, czy przypi-
sali rozdział i wers kamieniom i trawom, naznaczając otoczenie narzuconą doniosło-
ścią; czy mogli w rzeczy samej spacerować po biblii i zamieszkiwać jej sprzeczno-
ści?"

devo.valleytopb
• "<len:34>Nie jesteśmy jak żona Lota, ty i ja; nie czujemy specjalnej potrzeby do od-

wracania się. Nie byłoby nic do ujrzenia, gdybyśmy to zrobili. Żadnego zmęczonego 
starca rozstającego się z klifami z rękoma; żadnych darów ani biblii wyłożonych na 
piachu, czekających na wzięcie. Żadnych zawracających fal lub mew skrzeczących 
nad głową. Kości pustelnika nie czekają więcej na wzięcie: ukradłem je wprost do 
trzewi wyspy, gdzie wszystkie przejścia wiodą w ciemność, tam możemy oświetlić 
nawzajem nasze twarze ich dziwną luminescencją."

devo.valleytopc
• "<len:36>Cytuję: “Wielobarwna zgraia, w którey wymienić zalety iakieś niełatwo. 

W ich towarzystwie zabawiłem iuż trzy dni, co iest, iak się obawiam, dla kogokol-
wiek, kto śród nich nie urodzon, wystarczaiące. Mimo żmudnego upodobania ich ku 
cytowaniu księgi świętey, wyglądayą mi na naibardziey z wszelkich mieszkańców 
wysp zewnętrznych przez Boga zapomnianych. W rzeczy samey, w wypadku tem 
cały zwrot - zapomniany przez Boga - zdaye się mieć tu szczyt swóy”. Wydaje mi 
się, że Donnelly również widział w tych, którzy błąkają się po tym wybrzeżu, na po-
zbawionych wszelkiej szansy na zbawienie:. Zastanawiam się, czy włączał w to sie-
bie?"



devo.paul
• "<len:36>Droga Esther. Poznałem Paula. Zrobiłem moją własną, małą pielgrzymkę. 

Mój Damaszek, mały bliźniaczy dom na obrzeżach Wolverhampton. Piliśmy kawę w 
jego kuchni, próbując połączyć się ze sobą. Chociaż wiedział, że nie przybyłem szu-
kając przeprosin, uzasadnienia lub odpłaty, i tak kręcił się panicznie, wyrzucony wy-
soko i przytomny z powodu jego własnej, wgniecionej przedniej maski. Odpowie-
dzialność uczyniła go starcem; jak my przekroczył już poza jakąkolwiek wyobrażal-
ną granicę życia."

devo.hermita
• "<len:30>Rozpostarłem szeroko ramiona i klif rozstąpił się przede mną, tworząc ten 

surowy dom. Przeniosłem moje rzeczy z chaty pasterskiej na górze i próbowałem za-
mieszkać tutaj. Było zimno nocą, a morze chlupotało u wejścia podczas przypływu. 
Aby wspiąć się na szczyt, muszę wpierw udać się głębiej, do żył wyspy, gdzie sygna-
ły są całkowicie zablokowane. Tylko wtedy je zrozumiem, gdy stanę na wierzchołku 
i wpłyną we mnie, niezepsute."

devo.hermitb
• "<len:19>Zostawiałbym ci prezenty, na zewnątrz twojego ustronia, w tej tymczaso-

wej przestrzeni pomiędzy klifem i plażą. Zostawiałbym ci chleb i ryby, ale zasoby 
ryb zostały wyczerpane, a chleba już nie posiadam. Zabrałbym cię do ojczyzny w 
bezdennej łodzi,  ale obawiam się, że oboje oszalelibyśmy od paplaniny morskich 
stworzeń."

devo.hermitc
• "<len:36>Coraz częściej nie jestem w stanie znaleźć punktu, gdzie kończy się pustel-

nik, a zaczyna się Paul i ja. Jesteśmy wpleceni w przemoczony koc upchnięty na dnie 
łodzi,  by zatrzymać przeciek i  powstrzymać ocean.  Szyja boli  mnie od patrzenia 
wzwyż na antenę; jest to odbiciem tępego pulsowania w moim brzuchu, gdzie z pew-
nością zacząłem tworzyć kolejny kamień. W moich snach przyjmuje idealną repre-
zentację żony Lota, z głową przez ramię, patrząc wzdłuż autostrady na zbliżające się 
auta, w próżni fatalistycznej ciszy."

devo.hermitd
• "<len:22>Ten pustelnik, ten jasnowidz, ten odległy historyk z kości i starego chleba, 

gdzież on teraz jest? Dlaczego, zapytali farmerzy, dlaczego zapytał Jakobson, dlacze-
go w ogóle męczysz swoimi wizjami, jeśli masz zamiar rozłożyć ramiona na klifie i 
pozwolić mu zamknąć się za sobą, zapieczętować w brzuchu wyspy, muzeum za-
mkniętym dla wszystkich, poza najwierniejszymi."

devo.valleyreturna
• "<len:37>Ciągle utrzymuje, że był zmęczony, a nie pijany. Nie umiem już dokonać 

osądu, znaleźć różnic. Byłem pijany, gdy tu dotarłem, a także zmęczony. Szedłem w 
górę ścieżką na klifie w niemal całkowitej ciemności i rozbiłem obóz w zatoce, gdzie 
na plaży leży trawler. Dopiero o świcie dostrzegłem chatę pasterską i postanowiłem 
tymczasowo tam nocować. Spodziewałem się tylko anteny i nadajnika ukrytego w 
wodoodpornym  pudle  gdzieś  na  górze.  Była  tam  atmosfera  niespokojnej 
niezmienności, jak we wszystkich tutejszych budynkach; erozja zdawała się unikać 



tego miejsca."

devo.valleyreturnb
• "<len:34>Tutejsza roślinność skamieniała od korzeni wzwyż. Pomyśleć, że kiedyś 

paśli tu zwierzęta - dowodem pozostałości zawodu. Wszystko jest śmiertelnie chore: 
woda zbyt zanieczyszczona dla ryb, niebo zbyt rozrzedzone dla ptaków, a ziemia peł-
na kości pustelników i pasterzy. Słyszałem raz, że ludzkie prochy są świetnym nawo-
zem, że moglibyśmy zasiać wielki las z tego, co zostało z twoich bioder i żeber, resz-
tek starczyłoby do zagęszczenia powietrza i ponownego zaludnienia zatoki."

devo.valleyreturnc
• "<len:33>Śniło mi się, że stałem w centrum słońca i promieniowanie słoneczne ugo-

towało mi od wewnątrz serce. Moje zęby wygną się, a paznokcie odpadną wprost do 
kieszeni jak monety. Gdybym mógł, jadłbym, ale jedyne, z czym sobie daję radę, to 
woda morska. Gdyby wciąż był tutaj żywy inwentarz, mógłbym zdziczeć i się obe-
żreć. Jestem tak wycieńczony jak ciało na stole, otworzone z powodu przedwczesnej 
śmierci. Przypłynąłem na tę wyspę w bezdennym sercu; wszystkie bakterie z moich 
wnętrzności płynące ku powierzchni by mi śpiewać."

devo.valleyreturnd
• "<len:20>Nabrałem pewności, że nie jestem tutaj sam, mimo iż jestem tak samo pe-

wien, że to tylko złudzenie wywołane okolicznością.  Nie pamiętam, na przykład, 
skąd mam świece,  lub dlaczego postanowiłem oświetlić  tak dziwną ścieżkę.  Być 
może jest tylko dla tych, którzy są zobowiązani podążać."

devo.entry
• "<len:30>Droga Esther. Jechałem odcinkiem M5 pomiędzy Exeter a Bristolem już 

ponad  dwadzieścia  jeden  razy,  ale  chociaż  mam wszystkie  raporty  i  wszystkich 
świadków i zweryfikowałem wszystko co do milimetra używając wojskowych map, 
nie potrafię znaleźć tego miejsca. Wydawałoby się, że będą ślady, służące jako do-
wód. To gdzieś pomiędzy zjazdem na Sandford, a serwisem Wellcome Break. Pomi-
mo tego, że zawsze widzę to we wstecznym lusterku, nie byłem jeszcze w stanie do-
bić do brzegu."

devo.secondbeacha
• "<len:30>Droga Esther. To będzie mój ostatni list. Czy nawet teraz tworzą stos na 

wycieraczce naszego pustego domu? Dlaczego wciąż je wysyłam do ciebie? Być 
może potrafię wyobrazić sobie, jak podnoszę je po powrocie, który nigdy nie nastąpi, 
znaleźć cię czekającą przy telewizorze i jego wszelkimi pociechami. Ich stos musi 
mierzyć już ponad metr, mój własny mały ziggurat; megalit z atramentu i celulozy. 
Utworzą skamielinę w trakcie następnych stuleci; niespokojna kapsuła czasu z zagi-
nionej wyspy. Stempel pocztowy z Oban: musiał zostać wysłany podczas ostatecznej 
wspinaczki."

devo.secondbeachb
• "<len:38>Droga Esther. Jestem tak nijaki jak ten ocean, płytki i niezamieszkały jak 

ta zatoka, apatyczny wrak bez tożsamości. Me kamienie są tymi kośćmi i ostrożnym 
ogrodzeniem by trzymać urwisko na dystans. Przeszyty jaskiniami, moje czoło górą, 



antena przetransmituje we mnie w ten sposób. Po odkrytym w całości, system ner-
wowy, gdzie buty Donnelly'ego i twoje i moje wciąż depczą. Będę niósł dla ciebie 
latarkę; zostawię ja u stóp mojego nagrobku. Będziesz jej potrzebować w tunelach, 
które mnie niosą."

devo.secondbeachc
• "<len:33>Droga Esther. Podczas gdy katalogowali  uszkodzenia, czułem strach, że 

nagle się podniesiesz, przeciągniesz i mnie nie poznasz, orbitowałem wokół ciebie 
jak posępna kometa, nasza historia ciągnąca się za mną w wietrze słonecznym z ja-
rzeniówek. Twoje włosy jeszcze nieuczesane, makijaż wciąż nie nałożony ponownie. 
Byłaś dla mnie całym światem jak plaża, ułożona do badania, twoja geografia opo-
wiadająca jedną historię, ale dająca wskazówkę na geologię ukrytą za rozcięciami i 
siniakami."

devo.secondbeachd
• "<len:19>Znalazłem dziennik pokładowy, zmięty i nasiąknięty wodą, schowany pod 

stertą puszek farby. Jest w nim mowa, że wraz z jego obecnym ładunkiem była duża 
ilość jogurtu na niestrawność, który miał trafić na rynek europejski. Musiał zostać 
wymyty do morza, Bóg wie, że nie ma tu już mew ani kóz, żeby go zjeść."

devo.boat
• "<len:6>W dnie łodzi musi być dziura. W innym wypadku jak inaczej nowi pustelni-

cy mogliby tu dotrzeć?"

devo.buoya
• "<len:33>Jedynie nocą to miejsce daje jakiekolwiek niemrawe oznaki życia. Możesz 

zobaczyć boję oraz antenę. Ostatnio spałem za dnia w próbie wskrzeszenia się. Czu-
ję, że zbliżają się ostatnie dni - nie ma sensu w kontynuacji. Musi być tutaj coś no-
wego do odkrycia - jakiś zakątek lub szczelina dająca perspektywę wartą uchwyce-
nia się. Spaliłem za sobą moje mosty; zatopiłem łodzie i patrzyłem, jak znikają pod 
wodą."

devo.buoyb
• "<len:28>Całą noc boja utrzymywała mnie przytomnym. Usiadłem, gdy byłem na 

samej krawędzi rozpaczy, gdy myślałem, że nigdy nie odkryję sekretu wyspy, sie-
działem na krawędzi i patrzyłem na durną boję migającą przez noc. Jest niema, jest 
opóźniona w rozwoju i nie myśli o niczym innym w tej swojej metalowej głowie 
poza miganiem z każdą falą i każdą minutą do czasu, aż nastaje poranek i czyni ją 
ślepą i głuchoniemą. Na wielu płaszczyznach mamy wiele wspólnego."

devo.buoyc
• "<len:27>Zacząłem się zastanawiać, czy podroż Donnely'ego w to miejsce była aż 

tak prozaiczna, jak została przedstawiona. Jakże rozczarowany nie znalazłszy kości 
świętego! Nic dziwnego, że nienawidził tubylców aż tak. Musieli mu się zdawać ni-
czym polipy bezmyślnie przylegające do przebłagalni. Po co przylegać aż tak do ska-
ły? Bo to jedyna rzecz, która powstrzymuje nas przed ześlizgnięciem do oceanu. W 
zapomnienie."



devo.buoyd
• "<len:21>Wymyślona wiadomość automatycznej sekretarki. Opony są przebite, kie-

rownica luźno się obraca, a płyn hamulcowy rozlał jak atrament na tej mapie, pla-
miąc punkty orientacyjne i czyniąc wybrzeże niemym, pogodzonym. Tam, gdzie wi-
dzisz galaktyki, ja widzę siniaki, wycięte w klifie z powodu mego braku trzeźwości."

devo.wrecka
• "<len:27>Nie znam nazwy wraku w zatoce; wygląda, jakby był tu już kilka lat, ale 

wciąż nie zatonął. Nie wiem, czy ktoś został zabity; jeśli tak, to z pewnością nie wi-
działem ich osobiście. Być może gdy helikopter przybył tu, by zabrać ich do domu, 
ich wznoszenie odstraszyło ptaki. Poszukam jaj wzdłuż północnego wybrzeża, jako 
dowodu, że życie oznacza to miejsce ponownie jako swoje. Być może to my trzyma-
my ich na dystans."

devo.wreckb
• "<len:25>Pamiętam bieganie po piaskach w Cromer; nie było żadnego z wraków, 

które tu znajduję.  Całe dnie zajęło mi katalogowanie śmieci,  które wymywają na 
brzeg i zacząłem gromadzić kolekcję w najgłębszej niszy, jaką mogłem znaleźć. Jak 
dziwne byłoby to muzeum. I co ze zwłokami jego kustosza? Czy powinienem zna-
leźć szklaną trumnę i na niby zrobić z nas obojga królewny śnieżki?"

devo.wreckc
• "<len:28>Dlaczego morze jest tak wyciszone? Przyciąga cię do przejścia po jego po-

wierzchni; ale dobrze wiem, że pękłoby pod moimi stopami i  wciągnęło pod po-
wierzchnię. Tutejsze kamienie wytrzymały stulecia sztormów i teraz, okradzione z 
fal,  stoją  nieme i  ułomne,  świątynie bez celu.  Pewnego dnia spróbuję się  na nie 
wspiąć, zapoluję wśród ich wierzchołków na jaja, na gniazda, które mewy wyraźnie 
opuściły."

devo.lowervalley01
• "<len:20>Miałem kamienie nerkowe, a ty odwiedziłaś mnie w szpitalu. Po operacji, 

gdy byłem wciąż w połowie pogrążony w narkozie, zarówno twój zarys, jak i mowa 
rozmyte. Teraz moje kamienie urosły do postaci wyspy i uciekły, a Ty stałaś się nie-
przezroczysta przez samochód pijaka."

devo.lowervalley02a
• "<len:24>Rozpocząłem wspinaczkę po zielonym zboczu po zachodniej stronie. Spoj-

rzałem przenikliwie w szczyt z szybu i zrozumiałem, że muszę pójść do góry, by po-
tem znaleźć drogę poniżej. Ukryję ostatnie pozostałości mojej cywilizacji w kamien-
nych ścianach i podążę głębiej. Przyciąga mnie antena i krawędź klifu: czeka tam na 
mnie jakaś forma odrodzenia."

devo.lowervalley02b
• "<len:19>Rozpocząłem wspinaczkę po bezwietrznym zboczu po zachodniej stronie. 

Zachodzące słońce było rozpalonym okiem zamykającym się przeciw światłu z le-
karskiej ręki. Boli mnie szyja od ciągłego unoszenia głowy, by śledzić światło ante-
ny. Muszę patrzeć w dół, podążać ścieżką pod wyspą ku nowemu początkowi."



devo.lowervalley02c
• "<len:22>Rozpocząłem wspinaczkę, z dala od morza i w stronę środka. W linii pro-

stej jest szczyt, gdzie wieczór zaczyna owijać się wokół anteny i wciskać sygnały we 
wczesną ciszę. Chata pasterska kuca opierając się o górę by unikać spojrzenia ante-
ny; ja również przemknę pod wyspą niczym zwierzę i podejdę ją od północnego wy-
brzeża."

devo.shafta
• "<len:6>Gdy po  raz  pierwszy spojrzałem do  szybu,  przysięgam,  że  poczułem w 

brzuchu ruch moich kamieni w akcie uznania."

devo.shaftb
• "<len:7>Jaka kostnica leży u stóp tej otchłani? Jak wielu martwych pasterzy mogło-

by zapełnić tę dziurę?"

devo.shaftc
• "<len:10>Czy właśnie to Paul zobaczył przez przednią szybę? Nie żonę Lota, oglą-

dającą się przez ramię, ale bliznę w zboczu, opadająca w ciemność, na zawsze."

devo.goatsheda
• "<len:14>Gdy pasą tu swoje zwierzęta, pisze Donnely, zawsze pada. Nie ma śladów 

na to, że ostatnio był tu deszcz. Roślinność jest statyczna, niczym sygnał radiowy po-
wracający z innej gwiazdy."

devo.goatshedb
• "<len:15>W ładowni zniszczonego trawlera znalazłem emalię w ilości kilku ton. Być 

może ją importowali. Zamiast tego znajdę dla niej użytek i udekoruję wyspę ikonami 
i symbolami naszej katastrofy."

devo.goatshedc
• "<len:12>Cromer w czasie deszczu; wycieczka szkolna. Schroniliśmy się en masse 

pod  przystankiem  autobusowym,  stłoczeni  jak  bydło,  nauczyciele  tępi  pasterze. 
Piach w mojej kieszeni wilgotniejszy z każdą sekundą."

devo.uppervalley
• "<len:40>Chata pasterska została skonstruowana na początku XVIII w. Do tego cza-

su bycie pasterzem przekształciło się w zawód. Pierwszym powszednim pasterzem 
był Jakobson, pochodzący od wędrownych Skandynawów. Przez ludzi spoza wysp 
nie był uważany za człowieka z klasą. Przybywał tu w każde lato, budując chatę i  
mając nadzieję, że w końcu, stając się bogatym, zapewni sobie żonę i potomstwo. 
Donnelly notuje, że nie wyszło: złapał jakąś chorobę od swoich niezadowolonych 
kóz i zmarł dwa lata po jej wybudowaniu. Nie było też nikogo, kto by wyciął białe 
linie w klifie dla niego."



devo.bothya
• "<len:33>Inwentarz: stół na kozłach nakładamy tapetę w naszym pierwszym domu. 

Składane krzesło; śmiałem się z ciebie za robienie campingu nad jeziorami. Było mi 
później niewygodnie i wtedy ty się śmiałaś. Ten pamiętnik; łóżko z zepsutymi sprę-
żynami - gdy tylko uśniesz musisz pamiętać, aby nie śnić. Ubrania na zmianę. Książ-
ka Donnelly'ego, ukradziona z biblioteki w Edynburgu jadąc tutaj. Spalę to wszystko 
ostatniego poranka i zrobię moją własną antenę.

devo.bothyb
• "<len:27>Gdy lampy olejne się wypaliły, nie podniosłem latarki, ale użyłem blasku 

księżyca by czytać dalej. Gdy będę miał wyciągnięte z niej ostatnie kawałki sensu, 
rzucę książkę Donnelly'ego z klifu i być może siebie razem z nią. Może zostanie wy-
płukana przez jaskinie i wystrzeli ze źródła gdy nadejdzie deszcz, wracając w ten 
sposób do jaskini pustelnika. A może będzie z powrotem na stole, gdy się obudzę. 
Wydaje mi się, że mogłem ją wyrzucać do morza już kilka razy wcześniej."

devo.bothyc
• "<len:31>Trzy kormorany widziane o zmierzchu; nie wylądowały. Ten dom, zbudo-

wany z kamienia, zbudowany przez zmarłego dawno temu pustelnika. Zawartość: 
moje łóżko polowe, piec, stół, krzesła. Moje ubrania, moje książki. Jaskinie, które 
pustoszą brzuch tej wyspy, głodząc ją. Moje kończyny i brzuch, zagłodzone. Ta skó-
ra, te organy, ten zawodzący wzrok. Gdy bateria wysiądzie w mojej latarce, zejdę w 
głąb jaskiń i pójdę za fosforyzacją do domu."

devo.bothyd
• "<len:23>Moje serce jest wysypiskiem, te fałszywe świty budzące się, gdy wciąż nie 

jest jasno. Pocę się dla ciebie w porannych godzinach i zwijam moje koce w masę. 
Zawsze  słyszałem  fale  rozbijające  się  na  tych  zaginionych  wybrzeżach,  zawsze 
mewy zapomniane. Mogę unieść tę butelkę do ucha i wszystko, co jest dla mnie, to 
ta hebrydzka muzyka."

devo.toppatha
• "<len:31>W stopce redaktor odnotował, że w tym momencie Donnelly'ego zaczęło 

ogarniać szaleństwo, gdy syfilis przedzierał się przez jego organizm jak pijany kie-
rowca. Nie wolno mu ufać - wiele z jego twierdzeń jest bezpodstawnych i chociaż 
maluje piękny obraz, wiele z tego, co mówi, mogło pochodzić bezpośrednio z jego 
gorączki. Ale ja tu byłem i wiem, tak jak Donnelly, że to miejsce jest zawsze w poło-
wie zmyślone. Nawet skały i jaskinie będą migotały i rozmywały się, mając odpo-
wiedni wzrok."

devo.toppathb
• "<len:39>Zostawił swoje ciało szkole medycznej i został należycie otworzony dla 

tłumu studentów dwadzieścia jeden dni po śmierci. Raport został załączony w mojej 
edycji jego książki. Syfilis przedarł się przez jego wnętrzności jak pijany kierowca, 
upodabniając jego organy do mielonki na patelni. Mimo to zostało wystarczająco z 
ich kształtu, by dokonać oględzin i, jak podejrzewałem, znaleźli wyraźny dowód ka-
mieni nerkowych. Prawdopodobnie spędził ostatnie lata swego życia w znaczącym 
bólu: być może to jest powodem jego nałogu laudanum. I chociaż jego używanie robi 



z niego niewiarygodnego świadka, czuję się coraz bardziej  przyciąganym do jego 
orbity."

devo.toppathc
• "<len:29>Co sądzić o Donnellym? Laudanum i syfilis? Jasnym jest, że nie tak rozpo-

czął, ale nie udało mi się odnaleźć czy to pierwsze było rezultatem jego odwiedzania 
wyspy, czy siły, która go tu pchała. Co do syfilisu, pijanego kierowcy rozbijającego 
jego wnętrzności na miazgę, podczas gdy on zataczał się po tutejszych ścieżkach, 
mogę tylko wyrazić empatię. Wszyscy jesteśmy ofiarami naszego wieku. Moją cho-
robą jest silnik spalinowy i tani ferment drożdży."

devo.toppathd
• "<len:27>Klatka piersiowa Jakobsona, jak powiedzieli Donnelly'emu, była zdefor-

mowana, rezultat jakiegoś defektu przy porodzie, lub być może poważny uraz z dzie-
ciństwa. Była krucha, wyszukana i rozpaczliwie lekka. Być może to go wykończyło, 
nie mogąc wytrzymać rozbica jego serca na kawałki. W pół-świetle, jego szkielet od-
rzuconym rekwizytem, sztucznym i skamieniałym morskim ptakiem."

devo.middlepatha
• "<len:37>Znaleźli Jakobsona wczesną wiosną, odwilż dopiero co nastała. Pomimo 

tego, że był martwy niemal siedem miesięcy, jego ciało było zamarznięte aż po same 
nerwy i nie zaczęło się nawet rozkładać. Przedarł się z trudem do połowy ścieżki na 
klifie, być może szukając zaginionej kozy, a może w delirium, i odszedł, skulony, tuż 
pod zimowym księżycem. Nawet zwierzęta unikały jego zwłok. Ludzie spoza wyspy 
uważali zabieranie ich za pechowe. Donnelly twierdzi, że zaciągnęli je do jaskiń, aby 
odtajało i zgniło, ale jest on niewiarygodnym świadkiem."

devo.middlepathb
• "<len:36>Znaleźli Jakobsona wczesną wiosną, odwilż dopiero co nastała. Pomimo 

tego, że był martwy niemal siedem miesięcy, jego ciało było zamarznięte aż po same 
nerwy i nie zaczęło się nawet rozkładać. Jego paznokcie były zniszczone i obgryzio-
ne aż po korzeń; znaleźli głęboko pod nimi fosforyzujący mech, rosnący w jaski-
niach.  Cokolwiek  robił  głęboko  pod  wyspą,  gdy  opuszczały  go  siły,  przepadło. 
Przedarł się z trudem do połowy klifu, być może w delirium, być może starając się 
dotrzeć do ognia w chacie, nim skulił się jak kamień i odszedł."

devo.middlepathc
• "<len:31>Znaleźli Jakobsona wczesną wiosną, odwilż dopiero co nastała. Pomimo 

tego, że był martwy niemal siedem miesięcy, jego ciało było zamarznięte aż po same 
nerwy i nie zaczęło się nawet rozkładać. Wokół niego małe kwiatki sięgały po słabe 
słońce, kozy wesoło przystosowały się do życia bez pasterza i pasły się swobodnie 
po całej dolinie. Donnelly notuje, że wrzucili ciało w strachu i obrzydzeniu do szybu, 
ale nie mogę potwierdzić tej historii."

devo.thirdbeacha
• "<len:33>Zostanę dla ciebie latarką, anteną. Spadnę z nieba niczym starożytne fale 

radiowe niedoskonałego betonu. Przez podziemne potoki i zamarzające rzeki. Przez 
bakterie mojego żołądka i serca. Przez bezdenną łódź i zapomniane trawlery, gdzie 



nikt nie umarł. Jak pustelnik i żona Lota, skamienieję i otworzę dziurę w skale by 
mnie przepuścić."

devo.thirdbeachb
• "<len:33>Eksplorować tutaj oznacza być pasywnym, przyswajać podróż i nie próbo-

wać przekroczyć granic. Od kiedy spaliłem moje łodzie i złapałem chorobę, stało się 
to dla mnie łatwiejsze. Zajmie kilka ekspedycji przemierzenie tego mikrokontynentu; 
zajmie śmierć miliona neuronów, obfitość liczb pierwszych, niezliczoną ilość stacji 
serwisowych i obwodnic, aby dotrzeć do punktu ostatecznego odlotu."

devo.thirdbeachc
• "<len:24>Ta plaża to nie miejsce na zakończenie życia. Jakobson to rozumiał, takoż i 

Donnelly.  Jakobson  dał  radę  dojść  do  połowy klifu.  Donnelly  zwątpił  i  poszedł 
umrzeć w domu. Mam przewagę historii, postępu. Ktoś wzniósł antenę, by prowa-
dziła mnie przez te czarne fale, latarnia, która świeci przez skały jak fosforyzujący 
mech."

devo.cavesentrance
• "<len:33>Schodząc w głąb jaskini poślizgnąłem się, upadłem i zraniłem nogę. Chyba 

złamałem kość udową. Bez wątpienia wdała się infekcja: skóra przybrała jasny, in-
tensywny różowy kolor, a cierpienie wraca falami, zimowe przypływy na mojej linii 
brzegowej, zatapiające ból moich kamieni. Z trudem dotarłem do pasterskiej chaty 
żeby odpocząć, ale stało się jasne, że to się może skończyć tylko w jeden sposób. Za-
pasy medyczne zabrane z trawlera w końcu mają cel: utrzymają mnie przytomnym 
podczas ostatniej wspinaczki."

devo.tunnela
• "<len:17>Stąd, ostatni raz, zrozumiałem, że nie ma powrotu. Latarka zawodzi razem 

z moim postanowieniem. Słyszę śpiew morskich stworzeń z przejść nade mną, obie-
cują powrót mew."

devo.tunnelb
• "<len:17>Czy Jakobson doczołgał się tak daleko? Czy poznałbym zadrapania jego 

paznokci zniszczonych w skałach? Czy podążam za nim komórka w komórkę, cal za 
calem? Dlaczego odwrócił się do siebie plecami i nie kontynuował wspinaczki?"

devo.tunnelc
• "<len:16>Donnelly nie przeszedł przez jaskinie. Odtąd jego porady, jakkolwiek nie-

wiarygodne, nie istnieją. Rozumiem teraz, że to sprawa między nami i jakąkolwiek 
korespondencją wyciągnięta z mokrych skał."

devo.tunneld
• "<len:13>Uzależnienie Donnelly'ego jest moją jedyną stałą. Pomimo tego, że budzę 

się w fałszywe świty i widzę zmieniony krajobraz, płynąc niestale przez moje łzy, 
wiem, że zawsze jestem w jego zasięgu."



devo.deepcavec
• "<len:15>Tak jakby ktoś podniósł samochód i wstrząsnął nim jak koktajlem. Scho-

wek na rękawiczki  był  otworzony i  opróżniony z  popielniczkami  i  bagażnikiem; 
zgniecione muzeum, roztrzaskana wystawa."

devo.deepcavea
• "<len:15>Po raz pierwszy zobaczyłem go siedzącego na brzegu drogi. Czekałem, aż 

wytną cię z wraku. Samochód wyglądał jak gdyby spadł z dużej wysokości. Wnętrz-
ności silnika rozlały się po asfalcie. Jak woda pod ziemią."

devo.deepcaveb
• "<len:15>Zatrzymali ruch aż po skrzyżowanie na Sandford i przyjeżdżali poboczem 

jak sygnały radiowe z innej gwiazdy. Dotarcie zajęło im dwadzieścia jeden minut. 
Widziałem Paula mierzącego to, co do sekundy, na swoim zegarku."

devo.deepcaved
• "<len:13>Nie  ma  innego  kierunku,  innego  zjazdu  z  tej  autostrady.  Pędząc  przez 

skrzyżowanie, zobaczyłem, jak czekasz na poboczu, ten jeden ostatni drink w twoich 
roztrzęsionych rękach."

devo.rivera
• "<len:19>Przemierzam przez drgawki przedśmiertne.  Infekcja  w mojej  nodze jest 

platformą wiertniczą wyławiającą czarną maź z głębi moich kości. Połykam garścia-
mi diazepam i paracetamol by zostać przytomnym. Ból płynie przeze mnie jak pod-
ziemne morze."

devo.riverb
• "<len:19>Jeśli jaskinie są moimi wnętrznościami, to musi być miejscem, gdzie pier-

wotnie formują się kamienie. Bakterie fosforyzują i wznoszą się, śpiewając, przez tu-
nele.  Wszystko  tu  jest  związane  wznoszeniem i  opadaniem,  jak  przypływy.  Być 
może cała wyspa jest tak naprawdę pod wodą."

devo.riverc
• "<len:17>Podróżuję przez moje własne ciało, śledząc linie infekcji z roztrzaskanej 

kości w stronę serca.  Połykam garściami znieczulacze by zostać przytomnym. W 
moim delirium widzę bliźniacze światła księżyca i anteny, świecące do mnie przez 
skały."

devo.riverd
• "<len:22>W moim końcowym śnie siedziałem spokojnie z Jakobsonem i patrzyłem 

na księżyc nad skrzyżowaniem na Sandford, kozy pasące się na poboczu, świat zaro-
śnięty chwastami i odkupieniem. Pokazał mi swoje blizny gorączki, a ja moje, po-
między łopatkami zaczątek lotu."

devo.chimneya
• "<len:16>Gdy wracała mi świadomość po operacji, pamiętam światło, którym świe-



cili mi w oczy, by sprawdzić reakcje źrenic.  To było jak patrzenie na księżyc na 
niebie z dna studni. Ludzie ruszali się na szczycie, ale nie byłem w stanie stwierdzić, 
czy tez tam byłaś."

devo.chimneyb
• "<len:20>To nie może być szyb, gdzie wrzucali kozy. Nie może to być wysypisko, 

gdzie części twojego życia, które nie chciały spłonąć, zakończyły. Nie może to być 
komin, który dostarczył cię do nieba. Nie może to być miejsce, gdzie spadłaś z desz-
czem, by użyźnić glebę i utworzyć małe kwiatki w skałach."

devo.chimneyc
• "<len:17>Będę  trzymał  rękę,  którą  mi  oferujesz;  ze  szczytu  aż  po  tą  studnię,  w 

mroczne wody, gdzie małe kwiatki czają się na słońce. Przednie światła odbijają się 
w twoich siatkówkach, oświetlone księżycem w cieniu komina krematorium."

devo.chimneyd
• "<len:9>To twarz topielca odbita w wodach w blasku księżyca. Może to być tylko 

martwy pasterz, który przyszedł odwieźć cię do domu po pijaku."

devo.emergencea
• "<len:27>Księżyc  ponad skrzyżowaniem na Sandford,  przednie  swiatła  w twoich 

siatkówkach. Donnelly prowadził szarego hatchbacka bez dna, wszystkie stworzenia 
asfaltowe uniosły się, by mu śpiewać. Symbole wszelkich rodzajów topornie naba-
zgrane na klifie mojego niepokoju. Moje życie zredukowane do diagramu elektrycz-
nego. Wszystkie moje mewy wzleciały; nie będą dłużej siedzieć na tych odkryw-
kach. Urok księżyca nad skrzyżowaniem na Sandford jest zbyt silny."

devo.emergencec
• "<len:26>Żałuję, że nie znam Donnelly'ego z tego miejsca - mielibyśmy tak wiele do 

omówienia. Czy to on pomalował te kamienie, czy może ja? Kto zostawił garnki w 
chatce przy pomoście? Kto uformował muzeum pod morzem? Kto spadł w ciszy do 
lodowatych wód by umrzeć? Kto w ogóle wzniósł tę przeklętą antenę? Czy cała ta 
wyspa wyszła na powierzchnię mojego brzucha, zmuszając mewy do odlotu?"

devo.emergenceb
• "<len:24>Siedziałem tu i patrzyłem na dwa odrzutowce rzeźbiące równolegle białe 

linie na niebie. Nakreśliły swój kurs i śledziłem je przez dwadzieścia jeden minut aż 
skręciły niedaleko Sandford i zginęły. Gdybym był mewą, porzuciłbym swe gniazdo 
i do nich dołączył. Zagłodziłbym mózg brakiem tlenu i cierpiał przekraczając granicę 
niematerialnego bytu. Zerwałbym dno mojej łodzi i płynął przez autostrady, aż jesz-
cze raz dobiję do tej wyspy."

devo.rocksa
• "<len:30>Z ognia i ziemi wybieram ogień. Wydawało się to być bardziej współcze-

sną z opcji, bardziej zdrową. Nie mogłem znieść myśli odnowienia takich ruin. Zszy-
wając rękę z ramieniem i kość udową z biodrem, kreśląc linie nici jak sznur samo-
chodów na  autostradzie.  Sprawiając  to  wszystko akceptowalnym dla  płaczliwych 



ciotek i  wujków w szoku, którzy przylecieli  specjalnie  z  tej  okazji.  Zredukuj  do 
popiołu, zmieszaj z wodą, zrób fosforyzującą farbę dla tych skał i sufitów."

devo.rocksb
• "<len:27>Zaczniemy składać  własną  wersję  północnego  wybrzeża.  Będziemy ba-

zgrać w martwych językach i elektrycznych diagramach i ukryjemy dla przyszłych 
teologów; ich dumań i mamrotań. Wyślemy list do Esther Donnelly i zażądamy od-
powiedzi. Zmieszamy farbę z popiołami i asfaltem i blaskiem naszych infekcji. Na-
malujemy księżyc nad skrzyżowaniem na Sandford i niebieskie światła spadające jak 
gwiazdy wzdłuż pobocza."

devo.rocksc
• "<len:36>Wróciłem do domu z kieszenią pełną ukradzionego popiołu. Połowa z tego 

wypadła z mojego płaszcza i znikła w tapicerce samochodu. Resztę jednak schowa-
łem w pudełku i trzymałem w szufladzie obok łóżka. Nigdy nie było to zamierzone 
jako znaczący czyn, lecz z biegiem lat stało się to swego rodzaju talizmanem. Sie-
działem nieruchomo, bardzo nieruchomo, godzinami jedynie trzymając zanikający 
proch w mojej dłoni i rejestrując jego gładkość. Z czasem wszyscy przemienimy się 
w granulki, zmyte do morza i rozproszone."

devo.rocksd
• "<len:18>Droga Esther. Każdy krok jest coraz cięższy i trudniejszy. Niosę zwłoki 

Donnelly'ego na plecach przez te skały, i jedyne, co słyszę, to jego szepty z wyrzuta-
mi, upomnienia, jego spalone listy, jego ładnie złożone ubrania. Mówi mi, że wcale 
nie byłem pijany."

devo.lostbeach
• "<len:38>Widzę stąd swoją armadę. Zebrałem wszystkie listy, które miałem zamiar 

ci wysłać, gdybym tylko wrócił na stały ląd, ale zamiast tego trzymałem na dnie ple-
caka, i rozłożyłem je wzdłuż zaginionej plaży. Wziąłem potem każdy z osobna i zło-
żyłem w łódkę. Złożyłem cię w zagięcia i, gdy słońce zachodziło, puściłem flotę w 
żeglugę. Rozbity w dwadzieścia jeden części, powierzyłem cię Atlantykowi i siedzia-
łem tu, aż zobaczyłem utonięcie wszystkich z was."

devo.paul2a
• "<len:28>Na kubku,  w którym dał  mi  kawę,  były chemiczne diagramy;  lepki  na 

uchwycie, gdzie trzęsły się jego dłonie. Pracował dla firmy farmaceutycznej z biu-
rem na obrzeżach Wolverhampton. Wracał z konferencji sprzedawców w Exeter: for-
mowanie strategicznej wizji wciskania jogurtu na niestrawność na rynek europejski. 
Mógłbyś  prześledzić  powiązania  własnym  palcem,  połączyć  kropki  i  całe  nowe 
związki zostałyby powołane do życia."

devo.paul2b
• "<len:20>Na plakatach na ścianach poczekalni były związki chemiczne. Wtedy wy-

dawało się to stosowne; sucha prezentacja procesów, które już zaczynały rozkładać 
twoje nerwy i mięśnie w pokoju obok. Wpycham w siebie diazepam tak, jak kiedyś 
wpychałem do głowy wiedzę przed egzaminem z chemii. Robię powtórkę z definicji 
szczęśliwego życia."



devo.paul2c
• "<len:25>Na asfalcie  były ślady chemii:  wyciek  klimatyzacji,  płyn  hamulcowy i 

benzyna. Wąchał ciągle palce, gdy siedział na poboczu czekając, jak gdyby nie mógł 
do końca zrozumieć albo rozpoznać ich zapachu. Powiedział, że wracał z konferencji 
sprzedawców w Exeter; wstąpił wcześniej na pożegnalne drinki, ale ciągle miał oko 
na swoje spożycie. Można było słyszeć syreny ponad leniwym ruchem drogowym."

devo.paul2d
• "<len:17>Paul, na poboczu, przy zjeździe do Damaszku, cały tykający i ochłodzony, 

pióra i skrucha, wszystkie te sygnały skierowane jak ruch uliczny przez obwody na-
szych wnętrzności, te marnie napisane łodzie rozerwane bezdennie wśród fal, wymy-
wające nas na zawsze na brzeg."

devo.northpatha
• "<len:24>Gdy Paul śmiertelnie wywrócił statek do Damaszku, reanimowali go ude-

rzając w klatkę piersiową kamieniami zebranymi przy drodze. Nie dawał oznak życia 
przez dwadzieścia jeden minut, z pewnością wystarczająco długo, by poziomy tlenu 
w mózgu spadły wywołując halucynacje i omamy przekraczania granic. Kończą mi 
się znieczulacze i księżyc stał się nieznośnie jasny."

devo.northpathb
• "<len:31>Ból w mojej nodze oślepił mnie na parę minut, gdy wspinałem się z tru-

dem ścieżką na klifie: połknąłem kolejną garść środków znieczulających i czuję się 
niemal przytomnie. Wyspa wokół mnie wycofała się w zamgloną odległość, podczas 
gdy księżyc jakby zstąpił na moją dłoń, by mnie prowadzić. Widzę czarną, grubą li-
nię infekcji sięgającą po me serce ze strony paska w spodniach. Półprzytomnie, cały 
świat jak ścieżka, którą wyciąłem z dolin w stronę anteny."

devo.northpathc
• "<len:24>Będę wlókł za mną moją nogę; będę wlókł jak zgniecionego hatchbacka, 

przebite opony i iskrzący wzdłuż gasnących świateł mojego wzroku. Kończą mi się 
środki przeciwbólowe i podążam za miganiem księżyca w stronę domu. Gdy Paul 
śmiertelnie wywrócił statek do Damaszku, wznowili pracę jego serca kablami rozru-
chowymi ze zgniecionego hatchbacka; zajęło to dwadzieścia jeden prób, nim przeko-
nali je do obudzenia się."

devo.northpathd
• "<len:15>Dźwięk  rwanego  metalu,  zęby biegnące  po  krawędzi  kamieni,  księżyc, 

który rzuca sygnał. Gdy leżę przygwożdżony obok ciebie, tykanie stygnącego silnika 
i wzywanie z dużej wysokości, cały mój umysł obwodnicą."

devo.overlook
• "<len:36>Zacząłem podróż w papierowej łódce bez dna; wzlecę w niej do księżyca. 

Zostałem złożony wzdłuż zgięcia czasu, słabość w kartce życia. Umiejscowiłaś się 
po drugiej stronie papieru; widzę twoje ślady w atramencie, który przesiąka przez 
włókna, miazgę roślinną. Gdy nasiąkniemy wodą i klatka się rozpadnie, wymiesza-
my się. Gdy papierowy samolot opuści krawędź klifu i wyrzeźbi równoległe smugi 



kondensacyjne w ciemności, zejdziemy się."

devo.channel
• "<len:15>Gdyby tylko Donnelly tego doświadczył, zdałby sobie sprawę, że był swo-

ją własną linią brzegową, tak jak jestem ja. Tak jak staję się wyspą, on stał się syfili -
sem, wycofując się w płonące synapsy, kamienie, infekcje."

devo.ascent1a
• "<len:33>Wracając potem do mojego samochodu, ręce wciąż drżące, a głowa otwar-

ta od uderzenia. Żegnajcie płaczące ciotki i wujkowie w szoku, żegnaj fenomenalne, 
żegnaj namacalne, żegnaj Wolverhampton, żegnaj Sandford, żegnaj Cromer, żegnaj 
Damaszku. Ta ścieżka jest śliska od rosy; jest ciężko wspinać się z taką infekcją. 
Muszę wyciąć złe ciało i rzucić nim z anteny. Muszę wlać w siebie powietrze."

devo.ascent1b
• "<len:28>Światła przednie są odbite w tych siatkówkach, zbyt długo w tunelach mo-

jej wyspy bez dna. Stworzenia morskie uniosły się ku powierzchni, ale nie ma tu 
mew, by zanieść je z powrotem do ich gniazd. Stałem się niezmienny: otwarte i pa-
trzące, oko zwrócone na siebie samo. Stałem się zainfekowaną nogą, której chorobo-
we linie tworzą perfekcyjną mapę skrzyżowań M5. Wybiorę zjazd na śród-udziu i 
spadnę do mojej Esther."

devo.ascent1c
• "<len:36>Kamienie w moim brzuchu obciążą mnie i zapewnią dobre, równe opada-

nie. Przebiję się przez mgłę tych przeklętych pigułek i osiągnę jasność. Wszystkie 
moje funkcje są zapchane, wszystkie moje żyły są zdławione. Jeśli moja noga nie 
zgnije i odpadnie nim dotrę do szczytu, będzie to cud. Jest dwadzieścia jeden połą-
czeń w diagramie obwodu hamulców z ABS, jest dwadzieścia jeden rodzajów mew 
zamieszkujących te wyspy, jest dwadzieścia jeden mil pomiędzy skrzyżowaniem na 
Sandford i zjazdem w stronę domu. Wszystkie te rzeczy nie mogą, nie powinny, być 
przypadkiem."

devo.ascent1d
• "<len:36>Wygięty do tyłu jak gwóźdź, jak zadzior, jak tonący człowiek trzymający 

się koła, pijany i skołowany, wyrzucony na zaginiony brzeg pod księżycem złama-
nym jak roztrzaskane skrzydło. Rozłupujemy, jesteśmy lotem i zawieszeni, te prze-
klęte znieczulacze, ta niestała forma. Wykonam lot."

devo.ascent2a
• "<len:33>Nie był pijany, Esther, nie był w ogóle pijany. Nie pił z Donnellym ani nie 

wypluł Jakobsona z powrotem do morza; nie pędził przez zaginione brzegi ani koń-
cowe plaże tego rodzącego się archipelagu. Nie planował, że jego maska samochodu 
zgniecie się jak zużyta chusteczka od uderzenia. Jego przednia szyba nie była usiana 
gwiazdami niczym mapa niebios. Jego lakier z wyrytymi diagramami elektrycznymi, 
dziwna ryba dla odwołania mew. Fosforyzacja śladów opon oświetlająca M5 od Exe-
ter aż po Damaszek."



devo.ascent2b
• "<len:38>Oślepiony paniką, ogłuszony rykiem zniewolonych aut, serce zatrzymane 

na drodze do Damaszku, Paul siedział na poboczu skulony niczym mewa, jak choler-
na mewa. Bezużyteczny i skazany jak kartograf z syfilisem, umierający pasterz, zain-
fekowana noga, kamień nerkowy blokujący ruch z Sandford do Exeter. Nie był pija-
ny, Esther, nie był w ogóle pijany; wszystkie jego drogi i tunele i ścieżki prowadziły 
nieuchronnie do momentu zderzenia. Nie jest to odnotowany, naturalny stan: nie po-
winien być tam posadzony ze swoimi chemicznymi i elektrycznymi diagramami, nie 
powinien wcale być tam posadzony."

devo.ascent2c
• "<len:42>Przeczesałem te wody w poszukiwaniu kości pustelnika, śladów Donnelly-

'ego, jakiegokolwiek znaku stada Jakobsona, pustej butelki, która by go obciążyła. 
Przeszukałem ten fragment autostrady dwadzieścia jeden razy, próbując odtworzyć 
jego trajektorię, punkt, w którym jego serce stanęło martwe i jedyne, co widział, to 
księżyc nad skrzyżowaniem na Sandford. Nie był pijany, Esther, nie był w ogóle pi-
jany, nie była to też jego wina, to zbiegające się linie były powodem jego zguby. Nie 
jest to odnotowany, naturalny stan, mewy nie latają tak nisko nad autostradą i powo-
dują, że gwałtownie skręca. Lakier nacięty na jego samochodzie w linie, niczym in-
fekcja, zmierzająca w stronę serca."

devo.ascent2d
• "<len:25>Mewa usadowiona na zużytej masce samochodu, bokiem, podczas gdy sy-

reny spadają przez dystans pośrodku, a metal jęczał o nas pełen żalu. Jestem tej nocy 
chodząc, stary chleb i kości mewy, stary Donnelly w barze trzymając drinka, stara 
Esther idąca z naszymi dziećmi, stary Paul, jak zawsze, stary Paul trzęsie się i drga i 
wyłącza swe światła w samotności.."

devo.summita
• "<len:7>Wyczerpały mi się miejsca do wspinania. Opuszczę to ciało i wzbiję się w 

powietrze."

devo.summitb
• "<len:6>Zostawimy bliźniacze smugi kondensacyjne  w powietrzu, białe linie wyryte 

w tych skałach."

devo.summitc
• "<len:6>Jestem anteną. Umierając wyślę wiadomości do każdej z gwiazd bez wyjąt-

ku."

devo.ascension
• "<len:61>Droga Esther. Spaliłem swój dobytek, moje książki, ten certyfikat śmierci. 

Mój będzie wypisany po całej wyspie. Kim był Jakobson, kto go pamięta? Donnelly 
o nim pisał, ale kim był Donnelly, kto go pamięta? Malowałem, ryłem, ciosałem, wy-
drapywałem w tej przestrzeni wszystko, co mogłem z niego wyciągnąć. Będzie na-
stępny na tych brzegach pamiętający o mnie. Wzniosę się z oceanu niczym wyspa 
bez dna, zejdę jak kamień, stanę się anteną, wskaźnikiem, dzięki któremu cię nie za-



pomną. Zawsze byliśmy tu przyciągani: pewnego dnia mewy wrócą i zagnieżdżą się 
w naszych kościach i historii.  Spojrzę na lewo i zobaczę Esther Donnelly,  lecącą 
obok mnie. Spojrzę w prawo i zobaczę Paula Jakobsona, lecącego obok mnie. Pozo-
stawią białe linie wyryte w powietrzu, które dotrą do stałego lądu, skąd nadejdzie po-
moc."

devo.ascension2
• "<len:35>Droga Esther. Spaliłem klify Damaszku, spijałem z nich do cna. Moje ser-

ce jest moją nogą i czarną linią wyrytą na papierze wzdłuż łodzi bez dna. Jesteś dla 
mnie całym światem niczym gniazdo, w którym jaja niezniszczone formują jak ska-
mieliny, chodź, roztrzaskaj się i wyślij małe, czarne kwiaty do samego powietrza. Z 
tej infekcji, nadzieja. Z tej wyspy, lot. Z tego żalu, miłość."

devo.comebackloud           
•  "<len:3>Wróć!"

devo.comebackwhisper
• "<len:3>Wróć..."
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