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Roland myœli zapewne 
dok³adnie to samo...

To szatan! 
Pos³aniec 
œmierci!

Œmieræ 
przeklêtym!

...tylko ma inne zdanie 
w kwestii tego, kto tu 
naprawdê jest przeklêty.

Skoñczy³a mu siê 
cierpliwoœæ, ale nie kule.

Wybiera cele z ³atwoœci¹ 
i œmiercionoœn¹ precyzj¹.

Wystrzeliwuje 
sobie drogê.

Gdy tamci padaj¹, przechodzi przez lukê w t³umie, 
wyrywaj¹c siê z okr¹¿enia. Pozostawia za sob¹ 
dywan cia³.

Wiedzie ten upiorny korowód przez 
ulicê w kierunku sklepiku oraz 
zak³adu fryzjerskiego naprzeciw 
saloonu, który nale¿y do Sheba. 
A w³aœciwie nale¿a³.

Wysy³a pozosta³e kule w atakuj¹cych. 
T³um jednak nie waha siê i nie zatrzymuje, 
choæ ka¿dy strza³ jest celny...

...i choæ ci ludzie 
zapewne nigdy nie 
widzieli rewolweru.



Wesz³am 
razem 

z Danielem do 
jaskini lwów.

By³am przy 
Dawidzie, gdy by³ 

kuszony przez 
Batszebê.

Tkwi³am 
w ognistym piecu 
z Szadrachem, 

Meszachem 
i Abed-Nego. 

Zabi³am dwa 
tysi¹ce wrogów 

z Samsonem, gdy 
wywija³ oœl¹ 

szczêk¹.

I oœlep³am 
ze œwiêtym 

Paw³em na drodze 
do Damaszku.

£ka³am 
z Maryj¹ na 
Golgocie.

Znam ich 
i kocham. W tym 

najwiêkszym z dramatów 
jest tylko jeden aktor, 

którego nie znam.

Tylko jeden 
stoj¹cy z boku, 
z twarz¹ skryt¹ 

w cieniu.

Na jego widok 
moje cia³o 

dr¿y, a dusza 
zamiera.

Bojê siê go. 
Nie rozumiem i bojê 

siê go. Bojê siê Intruza.

Kto z was boi 
siê Intruza?

To Intruz 
przyszed³ do Ewy jako 
w¹¿ pe³zaj¹cy w pyle, 
wij¹c siê, uœmiechaj¹c 

i kusz¹c.

Ten Intruz kr¹¿y³ 
wœród dzieci Izraela, 
gdy Moj¿esz by³ na 

górze Synaj...

...i to on 
namawia³ ich, by 
zrobili z³otego 

cielca i oddawali 
mu czeœæ 

niegodziwoœci¹ 
i ¿¹dz¹.



Nastrój znów siê zmienia. 
£ysemu siê upiek³o.

Wyœwiadcz 
sobie 

przys³ugê.

Innym razem Roland móg³by 
go zastrzeliæ tylko dla zasady.

Macie 
sól?

Taa.
Chleb?

Chleba 
nie.

Musia³ wiedzieæ, ¿e ona 
k³amie, ale wiedzia³ tak¿e 
dlaczego, i nie naciska³.

Powiedzia³a, ¿e to miêso 
ze zdrowej krowy. Taa, 
na pewno!

A œwinie bêd¹ tañczyæ 
commala w blasku ksiê¿yca.

Nagle w sali znów zapada 
cisza i daje siê wyczuæ 
panuj¹ce wokó³ napiêcie.

Roland wyczuwa to i dopijaj¹c 
piwo, powoli przesuwa d³oñ do 
kolby rewolweru.

Wtedy ktoœ k³adzie 
rêkê na jego ramieniu.

Roland widzi przed sob¹ 
mê¿czyznê, który wczeœniej 
spa³ przy stoliku 
obok drzwi.

Spowija go kwaskowaty 
odór czarciego ziela.

Widzi nieruchome i szkliste oczy, które 
patrz¹ i nie widz¹, zawsze spogl¹daj¹ce 
w ja³owe piek³o snu na jawie, nad którym 
straci³ kontrolê...

...koszmarnych majaków 
zrodzonych w cuchn¹cych 
bagnach maligny. 


