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Witajcie!
Przed Wami marcowo-rocznicowa Histeria. W tym miesiącu obchodzimy 4. urodziny!
Gościem Specjalnym dwudziestego piątego numeru jest Piotr Borowiec, który prezentuje na
naszych łamach niepublikowane dotąd opowiadanie „Na ostatnim piętrze”.
Wśród dziesięciu opowiadań znajdziecie trzy finałowe teksty z konkursu Martwy
Brzeg. Na początek jednak wywiad z Histerykiem Miesiąca – Jakubem Bielawskim.
Na koniec Lenora Antoniego Lange, którego 89. rocznicę śmierci obchodzimy w tym
miesiącu.
Tyle od nas. Wracamy do prac nad majową Histerią. Życzymy strasznej lektury!

B. Jaworski i M. Zawadzki

WYZNANIA HISTERYka
Jakub

Bielawski
Jakub Bielawski – z wykształcenia historyk, z zamiłowania
historyk, z zawodu historyk (prawie). Dzieciństwo
spędzone w byłym województwie wałbrzyskim w latach 90.
pozbawiło go złudzeń co do rzeczywistości i zawartych
w niej konserwantów. Jak chwast wyrósł na urodzajnej
glebie Kotliny Dzierżoniowskiej. Gdyby był psem, miałby
cztery lata. Obecnie udowadnia światu, że można wygrać
na kilku frontach jednocześnie. Szczęśliwy konkubent
i lokator dwójki burych kotów.

Skąd pomysł na opowiadanie „ Ciemny dom
pośród modrzewi”?

Jakich pisarzy szeroko pojętej grozy cenisz sobie
najbardziej?

Zapraszam w Góry Sowie, do Dzierżoniowa i w jego
okolice. Pomysły takie jak ten czają się tu wśród
poniemieckich konstrukcji z betonu i cegły, wyzierają
z zapomnianych podwórek, rodzą się na obrzeżach
podgórskich wsi. Wystarczy popatrzeć i posłuchać.

Braci Grimm i Andersena za sięgnięcie w mroczne
zakamarki codziennego życia z jego przesądami,
beznadzieją i wrogim światem. Uwielbiam źródłowe
teksty z różnych epok, antyczne czy średniowieczne
relacje z pogranicza mitologii, etnografii i historii. Groza
czai się w wielu, z pozoru prozaicznych, opowieściach.
W liceum zakochałem się w oślizgłych mackach
Samotnika z Providence i do dziś pozostaje pod silnym
wpływem horroru spoza czasu i przestrzeni. Mam zresztą
nadzieję, że udało mi się w ,,Ciemnym domu...” oddać
mistrzowi odpowiedni hołd. Poza tym Orbitowski
(świetne zbiory ,,Nadchodzi’’ i „Wigilijne psy”), Poe
i Simmons.

Jak wyglądała praca nad tekstem?
Było na wskroś prozaicznie i świątecznie. Otoczony
ciastem i pierogami wziąłem laptop na kolana, a potem
już poszło. Wchodzące na klawiaturę koty trochę
przeszkadzały. Pomógł mi Mikołaj Stroiński ze swoją
ścieżką dźwiękową do gry ,,Zaginięcie Ethana Cartera''.
Cały czas wspierała (i wciąż wspiera) mnie moja
dziewczyna Paulina. Kwestie recenzenckie i redakcyjne
dźwignęli członkowie facebookowej grupy Ciemna Strona
Sztuki z niezawodną Katarzyną Łosiowską na czele.

Pisanie to hobby czy coś więcej?
Na razie pasja, ale zaproponowano mi wydanie zbioru
opowiadań. Mam nadzieję, że z biegiem czasu będę mógł
coraz częściej ujmować w swoim rozliczeniu podatkowym
przychody uzyskane z działalności pisarskiej.

Z czym kojarzy Ci się słowo histeria?
Z płaczem, z rozstrojem emocjonalnym i krzykiem.
Więcej w tym słowie znajduję szaleństwa niż grozy. Mój
strach ma posępne i milczące oblicze. Pełza
niepostrzeżenie, czai się, jest cierpliwy. Historia jest
chyba jego córką. Obrzydliwa i fascynująca rodzina.

rys. Zvyrke

CZARNY CZŁOWIEK
Grzegorz Wielgus

— Duch? — prychnął Rasław, spoglądając zmęczonym wzrokiem na delegację kilkunastu
kmieci, stojącą na brukowanej alejce przed wejściem do dworu. — A wyście przypadkiem piwa za
wiele nie wypili i gorzałki, bo z tego, co mi wiadomo, to po kwarcie dobrego miodu to nie tylko
duchy, ale świętych, smoki oraz pochody diabelskie się widuje.
— Kiedy my, panie dobrodzieju, trzeźwi są, bo nam to widmo takiego stracha napędziło, że
nawet od butelki stronim teraz — odparł pokornie sołtys Domażyr, gniotąc w palcach rondo
słomkowego kapelusza. — Wiela nas tę dziewoję widziało. Tutaj ten — chłop wskazał sękatym
palcem na jednego ze swoich towarzyszy — Maćko, to zza Wisły przyjechał, aby samemu, na
własne oczy się przekonać, że prawdę mówimy.
— Fałszu nie ma u nas, panie — odezwał się Maćko nosowym głosem. — Nie rzekli mi
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czego mam wypatrywać, tylko kazali patrzać. No tom siedział i patrzał, aż oka rozbolały, panie, ale
żem patrzał dalej.
— Oszczędź patrzania, tfu, patrzenia, tylko przejdźże do meritum. — Widząc, iż rolnicy
w łacinie nie byli nadto biegli, rycerz dodał szybko: — Do sedna sprawy, gdzie leży pies
pogrzebany... do rzeczy.
— No więc dziewczynę widziałem — powiedział Maćko, unosząc dłoń na wysokość
barków. — Taką, o! Włosy mysie, ona sama młoda, choć dorosła. Pomyślałem, zgubiła się, to za nią
bieżę i wołam, co by się wstrzymała. Ona nic, tylko biegnie, przez skały, drzewa. Nie tak, panie, że
przeskakuje ponad nimi, tylko przechodzi na wylot. Jakby ona, ta dzieweczka, była jako ten opar
mgielny.
— Panie, prosimy, zechciej z nami do Otwocka pojechać. Samemu pan się na oczy
przekona, że my nie fantazjujemy — dodał Domażyr z ukłonem. — Z pana byśmy żartów nie
stroili, bo pan dobry. Z dziedzica herbu Dwa Krzyże to już tak, ale z pana nigdy, a jak jest inaczej,
niech mnie piorun spali na popiół!
Przez długą chwilę rycerz nie odpowiadał. Ważył w sercu wszystkie za oraz przeciw,
a raczej godził się w myślach ze wszystkimi niedogodnościami, jakie przyjdzie mu znieść,
spełniając zachciankę chłopów. Rasław nie zdołał nawet rozpakować kufrów po wyprawie
z poselstwem na Węgry i pasowany miał szczerą nadzieję, że odpocznie przez kilka dni. Wojna
z zakonem krzyżackim wisiała w powietrzu, a tajne rozmowy z zaufanymi ludźmi króla
węgierskiego do prostych nie należały. Złożone to było zadanie, wymanewrować krzyżaków tak,
aby ci płacić musieli za, pełne banitów, zaniedbane ziemie Nowej Marchii, zamiast zachować swoje
skarby na walną rozprawę z Jagiełłą. Siwych włosów tylko przybyło na skroniach Rasława, gdy
siedział przy stole z Zawiszą Czarnym oraz Ściborem ze Ściborzyc, jednak rzecz była już podpisana
– poseł węgierski zaproponuje krzyżakom Nową Marchię za porażającą sumę przeszło
sześćdziesięciu tysięcy złotych dukatów lub zagrozi oddaniem pogranicza w ręce Jagiełły. Oto było
zadanie, po którym rycerz chciał odpocząć przez czas jakiś w towarzystwie swojej żony oraz dzieci.
Chłopi jednakże patrzyli nań tak błagalnie, iż szlachcic nie mógł odmówić.
— Dobrze, dobrze, już dobrze. — Szlachcic machnął ręką. — Pojadę, zobaczę, tylko dajcie
śniadanie zjeść i konie przysposobić do drogi.
— Ludzki pan! — uradowali się kmiecie. — Ludzki!
***
Droga do Otwocka wiodła wzdłuż koryta Wisły, co oznaczało dla Rasława przeszło dwie
godziny jazdy w nieustannym towarzystwie uciążliwych owadów, lęgnących się całymi stadami
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w rzecznym mule. Zważywszy na to, iż poprzedniej nocy rycerz wynagrodził sobie z nawiązką
rozstanie z piwniczką, w tej chwili jechał zgarbiony w siodle, przygięty do końskiego karku przez
potężny katzenjammer. Rasław nie sądził, iż moment jego największego triumfu – jakkolwiek
cichego oraz ukrytego przed świadomością lwiej części polskiej korony – zostanie przyćmiony
przez potrzebę kilku chłopów, którzy postanowili ganiać po bezdrożach za własnymi
halucynacjami.
— Wybornie, po prostu wybornie — powiedział Rasław pod nosem, irytując się na własne
serce, które nie pozwoliło mu odmówić prośbie. Z drugiej strony właśnie dzięki tej ludzkiej
poczciwości kmiecie nie oszukiwali przy liczeniu łanowego, w przeciwieństwie do tego, co działo
się we włościach Wojciecha Dwa Krzyże.
— Za przeproszeniem, a pan to słyszał o tym, że ten pożar, we Rozlewisku, to ludzką ręką
nie został wzniecony? — spytał Domażyr, najwyraźniej upatrując złego nastroju seniora w
niemożności wzięcia udziału w zażartej debacie na temat sposoby wysiewu żyta oraz gotowania
kaszy.
— Kolejny duch? — odparł pytaniem rycerz, prostując się w siodle z trzaskiem kości. —
Czy tym razem obłocznik?
— Pan to nie wierzyć może, ale takiej rzeczy to żem nigdy nie obaczył wcześniej.
— Skoroś zaczął, to kończ. Co takiego żeś w Rozlewisku zobaczył? — Pasowany wywrócił
oczyma.
— Wie pan, ja to kiedyś drewno na zamek woziłem, a tam mieli te, borbardy
— Bombardy — poprawił odruchowo Rasław.
— Tak, panie. Jako że ja cieśla jest niezgorszy, to mi kazano łoże pod jedną tych bombard
wystrugać — wyjaśnił sołtys, idąc u boku kasztanowego rumaka. — E, jeden tam był taki, co go
inżynierem oblężniczym zwali. Strasznie zadufany w sobie jegomość. Okulary na nosie miał i nic,
tylko o kątach oraz nachyleniach plótł.
— Nie widzę związku — westchnął rycerz.
— Kiedy ja już do tego zmierzam. Puszkarze później strzelali z bombard, ale jedna się
zbiesiła i w powietrze wyleciała, całą obsługę zabijając, ludzi wkoło parząc... straszny widok! —
Chłop na moment umilkł, wyraźnie wstrząśnięty wspomnieniem. — Jakżem był w Rozlewisku, to
coś podobnego żem widział. Tylko że bez bombardy.
— Jakże to? — W głosie Rasława zabrzmiało zainteresowanie.
— Burza była, panie, więc wszystkie my w domach siedzieli i tylko czasami wyglądali, czy
kto drogą nie jedzie. Wtedy, na niebie pojawił się błysk, a z chmur zleciała płomienista kula!
— Co było dalej?
— Warczało to i syczało, kiwało się na boki, jakby czego szukało. Potem, przez bramę

7

wioski przeszło, obok studni. Śmiać się może pan, ale to wyglądało tak, jakby ta kula żyła —
powiedział Domażyr z niezachwianą pewnością. — Przepaliło się potem przez dom Liszki i chwilę
potem cała jego izba wyleciała w powietrze, jakby kto tam antałek prochu do bombardy zapalił. Ja
to sobie umyślił, że to kara była, bo Liszko to straszny drań był i go anieli do piekła w kawałkach
posłali.
— Dziwne, że do Malborka się nie pofatygowali — stwierdził Rasław ponuro. —
Problemów by oszczędzili co nie miara.
***
— To tutaj, panie — Domażyr zatrzymał się pośrodku błotnistej ścieżki prowadzącej
w kierunku brzozowego zagajnika. — Dalej iść nie zamierzam. Już włosy mi stoją na karku, a jakie
klątwy może duch, to nawet myśleć się lękam.
— Dlatego przodem mnie chcecie posłać — zaśmiał się ponuro Rasław, zeskakując
z grzbietu kasztanka. Rozmokła ziemia mlasnęła pod butami rycerza.
— Nie dlatego, panie złoty — przeraził się sołtys. — My panu zguby nie życzmy, tylko
pasowanego to ciężej pewnie upiorowi tknąć.
— Wystarczą stare widły, po prawdzie — odparł rycerz z krzywym uśmiechem, upewniając
się, że miecz gładko wychodzi z pochwy. — Nie mówicie mi wszystkiego. Zwykłej widmowej
dziewoi to takie chłopy się nie powinny bać, tylko z wywieszonym ozorem ganiać. Nie tak, żem
zapomniał, kto po lasach goni i zwierzynę zakazaną ubija. Zjawy czy południce wam niestraszne.
— Nie my, panie! — wykrzyknął Domażyr z rozpaczą oraz rumieńcem wstydu. — Jeleni
nie tknęliśmy!
— Oczywiście, że nie. Same się zabiły. Popularna przypadłość, zwłaszcza w pobliżu
wiejskich osiedli. — Rycerz przesunął wzrokiem po linii drzew. — Nie frasujcie się tym więcej,
tylko powiedzcie szczerze, z ręką na sercu, co was tak przeraża w tym lesie?
— Bo my, tak mówiąc otwarcie, to się nie boimy samej dziewczyny, tylko tego, co ją goni
— powiedział cicho sołtys, kuląc ramiona i wzrok spuszczając do ziemi.
Rasław milczał, nie odrywając wzroku od podmokłej polany, upstrzonej zwierciadłami
brudnej, stojącej od wielu tygodni wody. Pożółkłe, zdrewniałe łodygi trawy kiwały się na wietrze,
wypełniając powietrze cichym klekotem.
— No, mówcie — rzucił rycerz, patrząc jak podmuchy kiwają obwisłymi gałęziami
uschniętej wierzby.
— Z początku, to myśmy sądzili, że dziewczyna się po prostu zgubiła, ale ona ucieka —
wyznał kmieć. — Dziwne majaki ją ścigają.
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— Mówże jaśniej, na litość Zbawiciela. — Na twarzy Rasława pojawił się wyraz
zniecierpliwienia, a jego łaska, nadwyrężona już bólem głowy, poczynała niebezpiecznie kurczyć
się z każdą chwilą. — Kto goni? Banici? Raubritterzy? Krzyżacy? I gdzie? Zresztą, tu by po
księdza należało iść, a nie mnie kłopotać.
— Czarny Człowiek — bąknął sołtys.
Było coś w głosie Domażyra takiego – jakaś niepokojąca nuta – iż z rycerza opadło nagle
rozdrażnienie. Chłopi zwykle fantazjowali na potęgę; przy liczeniu plonów skrzętnie kłamali
i wykazywali się niepoślednim talentem do fałszu, chociaż zarzekali się, że rachować nie potrafią.
Byli przy tym bardziej skorzy do słuchania przesądów od innych stanów, jednakże, zmagając się
z licznymi trudami pracy na roli, nie było łatwo ich nastraszyć. Nie znaczyło to, że rataje byli
przesadnie odważni – ich śmiałość zależała od ilości kamratów za plecami, przez co preferowali
jednostronne zmagania, takie jak dobijanie rannych lub rabowanie taborów – jednakże na swojej
ziemi chłopi lękali się niewielu rzeczy. Rasław spojrzał ponad ramieniem na siwe wstęgi dymu,
rozwiewające się ponad strzechami osiedla. Teraz jednakże coś sprawiło, że sołtys wioski nie chciał
zbliżyć się do pobliskiego lasu.
— Kiedy ją najczęściej widać i gdzie? — spytał rycerz, ponownie wbijając wzrok
w kiwający się na wietrze młodniak.
— Jak ścieżką pójdziecie w las, panie, to rychło do rozstajów dotrzecie. Tam skręcić wam
trzeba w lewo i podążać, aż do cmentarza dojdziecie — powiedział Domażyr, zataczając dłonią
krąg w powietrzu. — Wieczorami ją tam widać, ale, panie, im dalej za nią w las podążycie, tym
bardziej musicie uważać na siebie.
— Czemu? Widma komukolwiek krzywdę uczyniły?
— Nie, ale... — sołtys urwał, szukając odpowiedniego słowa, kilka razy otwierając
i zamykając usta. — Ale dziwy dzieją się tam, panie. Jaśniej się robi, chociaż pora późna. Ciepło
chwyta, jak w słoneczny dzień, chociaż wszędzie wkoło chłód nocy winien panować. Głosy
słychać, tylko dziwne, zniekształcone, piekielne chyba.
— Brzmi zachęcająco.
***
Rasław brnął poprzez podmokłą polanę w kierunku ściany lasu, pozostawiając za plecami –
osuwające się coraz niżej po zachodnim nieboskłonie – słońce. Długie cienie ścieliły się u stóp
rycerza, gdy ten maszerował wąską ścieżką, otoczony łanami wysokich traw dotkniętych
czerwienią dogrywającego dnia. Wkoło panowała cisza oraz spokój, jednakże dopiero po dłuższej
chwili, gdy dróżka docierała do granicy drzew, mężczyzna zorientował się, iż nie słyszał żadnych
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ptaków czy zwierząt – jedynie trącane wiatrem trawy zdawały się powtarzać „słuchaj, słuchaj”.
Nawet bez obecności sił nieczystych lasy otwockie samym wyglądem mogły budzić trwogę.
Większość starej puszczy wymarła w przeciągu ostatniej dekady, a ostre zimy powaliły te nieliczne
drzewa, które zdołały się oprzeć chorobom i porywistym burzom. Teraz okolica przypominała
zielony cmentarz, upstrzony gnijącymi pniami kolosów oraz kałużami krwistej czerwieni, ponad
którymi pochylały się wychudłe sylwetki brzóz. Żywi byli tutaj intruzami.
Pomimo grubego kaftana oraz kolczugi Rasławowi było diabelnie zimno – na własnej
skórze odczuwał grozę zalegającą ponad wymierającym lasem. Szedł przeto powoli, trwożnie,
czujnym wzrokiem omiatając majaczące w półmroku sylwetki drzew, spodziewając się, iż lada
chwila któryś z ciemnych zarysów wyprostuje grzbiet i ruszy do ataku. Drzewiej, gdy Rasław był
jeszcze dzieckiem, prababka opowiadała mu historię o Bestiach. Stworzeniach pozbawionych przez
Boga wszelkiego kształtu po tym, jak opowiedziały się po stronie Złego. Wygnane poza najdalszą
granicę, pozostawione w pustce na pastwę toczącego je szaleństwa, Bestie te miały pojawiać się na
świecie jedynie pod osłoną najczarniejszych nocy, nie potrafiąc znieść widoku własnej nicości.
Opary amoku, wijące się w bezustannych konwulsjach, tysiącami udręczonych głosów sprowadzały
na ludzi szaleństwo, wobec którego nie było żadnego lekarstwa.
Rycerz zatrzymał się przy rozstaju.
W opowieść prababki nie wierzył, od kiedy zobaczył pierwsze bitewne pobojowisko,
jednakże w tej chwili, wciągając w płuca przesiąknięte rozkładem powietrze, Rasław nie mógł
oprzeć się wrażeniu, iż wstępuje do legowiska Bestii.
Ścieżka rychło zaprowadziła go na polanę, pośrodku której majaczyły zgliszcza kilku
domów. Jakże nienaturalnie wyglądały ruiny sioła w tym miejscu – oto były siedziby wzniesione
z okaleczonych drzew, obdartych ze skóry, pociętych na części i uderzeniami siekier pozbawionych
kończyn. Rasław nigdy nie dowiedział się, dlaczego drwale opuścili swoje domy – po prostu
odeszli.
— Albo nigdy nie opuścili lasu — szepnął do siebie, patrząc na resztki chaty, jednak szybko
potrząsnął głową, wyprostował przygarbione plecy i powiedział mocniejszym głosem: — Durny!
Po prostu odeszli, tylko nie zapamiętałeś, kiedy ich kontrakt dobiegł końca. Jakbyś przeszukał
zapiski, to byś wiedział.
Mężczyzna odetchnął głębiej i otrząsnął się z ciemnych myśli.
— Zgniłe drzewa — prychnął Rasław, kopnięciem roznosząc w drzazgi spróchniały pień
dębu. — Pewnie kmiotki, sącząc gorzałę, zaczęły sobie opowiadać historie o widmach, aż jeden
drugiemu uwierzył. Potem jakiś dziki zwierz ich naszedł, ot historia.
Rycerz otarł pot z czoła.
— Ale słowo się dało, trzeba zobaczyć, czego się tak przerazili — powiedział do siebie,

10

kładąc dłoń na rękojeści miecza. — Jeżeli jacy ludzie tu bezprawnie grasują, to srogo pożałują.
Wyzbywszy się wcześniejszej bojaźni, pasowany śmiało przeszedł przez zarośnięte
pokrzywami ruiny osiedla i wrócił na ścieżkę. Uszedł może kilkaset kroków, gdy ponad nagimi
gałęziami rozległ się huk. Rasław odruchowo przypadł do ziemi, dobywając miecza w ułamku
sekundy.
— Arkebuz — szepnął do siebie. — Kto u licha kłusuje z arkebuzem?
Rycerz zerwał się z błota i dopadł pochylonej nad wodą wierzby. Przez kilka chwil trwał
w bezruchu, oczekując kolejnego wystrzału, jednakże cisza ponownie wypełniła wymierający las.
Mężczyzna ostrożnie wychylił się zza pnia, obserwując ciemniejące zarysy drzew oraz rozpadający
się mur starego cmentarza zakaźnego, stojącego pośrodku polany. Promień czerwonego słońca
padał wprost przez bramę nekropolii, dotykając kałuż stojącej wody oraz mogił, by spocząć na
okaleczonym licu posągu świętego Rocha. Patron lekarzy trwał samotnie, otoczony zagajnikiem
wykrzywionych krzyży tonących powoli w miękkiej ziemi.
Wtem Rasław dostrzegł ruch obok ścieżki.
— To ona...
Poprzez zarośla i trawy biegła dziewczyna – widmo nie poruszające nawet najwątlejszego
źdźbła swoją obecnością. W półmroku wyraźnie widać było jej twarz oraz strój, gdyż niewiasta
zdawała się być oświetlona jasnym słońcem, zupełnie innym od krwistoczerwonej tarczy
chowającej się już za kurtyną drzew. Pomimo młodego wieku dziewczyna miała niemalże siwe
włosy, naznaczone nielicznymi wstęgami ciemniejszej barwy. Jej chuda, pociągła twarz zastygła
w wyrazie skrajnego przerażenia, lecz Rasława – nawykłego do oglądania strachu zza przyłbicy –
najbardziej zdumiało, jak chuda była uciekająca. Spod czarnej sukienki wystawały kościste nogi,
niewiele grubsze od rycerskiego ramienia.
— Panienko! Stój! — zawołał mężczyzna, biegiem ruszając śladem widma.
Dziewczyna nawet się nie obejrzała, tylko przeskoczyła ponad sobie tylko widoczną
przeszkodą i upadła na ziemię.
— Panienko, nic wam nie jest?!
Widmo zerwało się do biegu, zasłaniając rękoma głowę, by po kilku susach – pośrodku
polany – skręcić ostro w lewo. Z pluskiem wody Rasław wpadł po kolana w lodowate bajoro,
jednakże to nie spowolniło go na długo – przyzwyczajony do ciężaru płytowego pancerza,
z każdym krokiem skracał dystans do jaśniejącej kobiety. Dziewczyna nagle zatrzymała się,
rozglądając się dokoła wzrokiem osaczonej zwierzyny. W mgnieniu oka duch wczołgał się pod coś,
czego biegnący za nią mężczyzna nie dostrzegał.
— Panienko, ja wam krzywdy nie zrobię — powiedział rycerz, klękając przy niewieście. —
Kto was goni? Rzeknijcie cokolwiek.
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Szeroko rozwarte oczy zjawy nawet na moment nie skierowały się na Rasława, tylko
śledziły ruch czegoś, co przesuwało się za jego plecami. Dziewczyna zakryła usta obdartymi do
krwi palcami i wstrzymała oddech. Pasowany spojrzał ponad ramieniem, lecz nagle zastygł, czując
na karku dreszcz; tuż obok rozległ się odgłos podkutych butów, uderzających o wyschniętą, twardą
glebę.
— Stać! Kto idzie?! — rzucił rycerz, unosząc miecz do ciosu, jednakże niewidzialne postaci
nawet nie zwolniły kroku i minęły gotowego do walki zbrojnego, omiatając go podmuchem
ciepłego, sierpniowego powietrza.
Gdy tylko niewidoczni dla Rasława piechurzy oddalili się, widmo wypełzło spod osłony
i rzuciło się do ucieczki. Nie marnując oddechu na wołanie, mężczyzna ruszył jej śladem,
przeskakując nad wykrotami oraz powalonymi drzewami.
Wkoło zaczynało robić się jaśniej. Zanurzony w półmroku las rozpływał się w gęste tumany
dymu oraz kurzu, prześwietlone ostrym słońcem. Rasław biegł szeroką ulicą, czując pod
podeszwami butów ubitą ziemię, a na twarzy uderzenie palącego gorąca. Po obydwu stronach ulicy
wznosiły się niskie, przysadziste budynki o odrapanych ścianach i pustych oczodołach wybitych
okien, z których wylewały się wstęgi dymu. Ze wszystkich stron rozlegały się nawoływania, krzyki
oraz rozkazy, wydawane w językach, które wydawały się rycerzowi znajome, lecz ten nie miał
zamiaru zatrzymywać się, aby ich posłuchać – nie odrywał wzroku od pleców biegnącej
dziewczyny i przeskakiwał ponad leżącymi w pyle ciałami zagłodzonych kobiet, starców oraz
dzieci.
— Piekło — syknął do siebie Rasław, zaciskając prawicę na rękojeści miecza, po italsku
owijając palec wskazujący wokół jelca. — W piekle jestem.
Uciekająca niewiasta krzyknęła nagle, upadając na plecy, gdy tuż przed nią z ciemnego
oparu wytoczył się pozbawiony koni powóz z wysokim tyłem przykrytym szarą płachtą. Na burcie
ryczącego wozu wymalowany był czarny krzyż otoczony grubą, białą obwódką. Na czworakach,
młoda kobieta dopadła do dziurawego parkanu okalającego płonącą ruinę i przecisnęła się przez
szczelinę w deskach. Nie chcąc stracić jej z oczu, rycerz z rozpędu przeskoczył nad płotem, lądując
na ugiętych kolanach pośród liści łopianu.
— Folge ihr! — rozległo się wołanie od strony wozu. — Suche durch diese Gebäude!
Szarowłosa zerwała się na równe nogi, by – przyciskając do boków poranione dłonie –
wbiec do wnętrza gorejącego domu.
— Spłoniesz! — krzyknął Rasław, bez namysłu wskakując w ogień. Choć czuł na sobie
potworny żar, pomarańczowe jęzory zdawały się nie czynić mu krzywdy, a jedynie przenikać przez
jego postać.
Targana kaszlem dziewczyna przebiegła korytarzem, stąpając po ciałach kilkudziesięciu
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ludzi spoczywających na drewnianym parkiecie. Rycerz tylko w przelocie spojrzał na skręcone
w konwulsjach ciała, splecione ze sobą w ostatnim uścisku, lecz jeden szczegół dostrzegł z
przerażającą wyrazistością – wszyscy zamordowani nosili na ramionach białą opaskę z gwiazdą
Dawida. Uciekająca również.
Tuż za progiem drzwi, na zaśmieconym dziedzińcu, niewiasta upadła na kolana, dławiąc się
dymem. Rasław chciał chwycić ją wpół i unieść na ramieniu, lecz jego dłoń przeniknęła tylko przez
bark dziewczyny. Ta, jakby oparzona, zerwała się nagle na równe nogi, tocząc dokoła zaskoczonym
wzrokiem, lecz okrzyk z wnętrza płonącego domu podziałał na nią niczym smagnięcie nahajem.
— Diese Juden sind tot! Sucht weiter, sie musste sich irgendwo vertecken!
— Tam — powiedział rycerz, wskazując mieczem na stertę połamanych kufrów tworzących
pod ceglanym murem wysoką pryzmę. Czy dziewczyna naprawdę usłyszała jego głos, czy nie,
pozbawione to było znaczenia. Ostatkiem sił wbiegła na pryzmę i skoczyła do góry, palcami
sięgając krawędzi. Wychudzona niewiasta podciągnęła się z trudem na szczyt ściany, po czym
zniknęła po drugiej stronie.
Chwilę potem na podwórzec wpadło dwóch zbrojnych, jakich Rasław nigdy wcześniej nie
widział. Buty mieli czarne, wysokie pod kolano, natomiast kurtki ciemnozielonej barwy. Obydwaj
dzierżyli w dłoniach smukłe arkebuzy na drewnianych łożach, pod lufą których mieli zawieszone
noże. Pomimo braku mieczy, żołdacy ponad wszelką miarę byli wyposażeni w buzdygany na
krótkich trzonkach, zatknięte za skórzane pasy, opatrzone metalową sprzączką. Herby, miast na
piersiach czy tarczy – tych im bowiem brakowało – mieli wymalowane na poobijanych hełmach
z okapem i przyszyte do kołnierzy; były to dwa zygzaki srebrnej barwy na czarnym polu.
Nie tracąc więcej czasu, rycerz przebiegł poprzez mur, wypadając na brukowaną ulicę.
Szarowłosa czołgała się w kierunku piwnicznego okienka dwupiętrowej kamienicy stojącej
po przeciwnej stronie traktu. Pomimo zranionej w czasie skoku nogi dziewczyna ani na moment nie
rezygnowała z walki o przetrwanie – wytrwale, metr za metrem, zbliżała się w kierunku czarnej
szczeliny, skąd dochodził ją przerażony, kobiecy głos.
— Tutaj. Tutaj jest bezpiecznie. Niemcy już szukali.
Wtem zza kurtyny smolistego dymu przelewającego się poprzez drogę wyłoniła się ciemna
postać, o której przerażeni kmiecie wspominali Rasławowi. Czarny Człowiek okryty był smolistym
płaszczem, spod którego wyzierała kurtka czarnej barwy; na czapce nosił srebrną czaszkę ze
skrzyżowanymi piszczelami, a w dłoni ściskał metaliczny przedmiot, niechybnie oręż, lecz zgoła
niepodobny do znanych rycerzowi arkebuzów czy hakownic. Jednakże najbardziej przerażającą
miał twarz – ascetyczną, chudą, pozbawioną wszystkich niemal włosów, o oczach tak intensywnie
błękitnych, iż wręcz nienaturalnych. Za jego plecami postępowało kilku zbrojnych, podobnego
autoramentu, co ludzie, którzy przeszukiwali płonący dom – bez wyjątku nosili wspólny znak
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podwójnej błyskawicy.
— Zdychaj, czarcie! — krzyknął Rasław, biorąc zamach mieczem. Srebrzysta klinga
przecięła powietrze i bez oporu zanurzyła się w barku oficera, nie czyniąc mu przy tym żadnej
szkody.
— Jüdin — syknął Czarny Człowiek z drapieżną satysfakcją, powoli unosząc swój oręż.
Szarowłosa zamarła, martwym wzrokiem spoglądając na swego oprawcę.
— Nie! — rycerz rzucił się przed lufę, własnym ciałem zasłaniając leżącą dziewczynę przed
hukiem i błyskiem wystrzału.
***
Rasław klęczał pośrodku polany, otoczony czarnymi kształtami otwockiego lasu. Noc była
spokojna, przerywana jedynie cichym gwizdem wiatru, gnającego po rozgwieżdżonym niebie
pojedyncze obłoki, jednakże w oczach pasowanego wciąż jarzył się intensywny blask sierpniowego
słońca. Rycerz uniósł drżącą dłoń, dotykając policzka zbrukanego ciepłą krwią.
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rys. Marcin Czarnecki

FABRYKA
Mariusz „Maru” Stańczyk

Znikam we wnętrzu betonowego molocha. Stalowa brama zamyka się za mną
z donośnym hukiem, by otworzyć się znów za dwanaście godzin, gdy skończę pracę. Do tej
pory pozostaję zamknięty w tej pieprzonej ciemnoszarej bryle pozbawionej okien. Z każdym
wschodem słońca nienawidzę swego życia coraz bardziej. Ale wróćmy do początku – do dnia,
w którym zaszły zmiany.
Mnóstwo. Poważnych. Zmian.
Wraz z nadejściem 2017 roku zjednoczona Europa przestaje istnieć. Granice zostają
zamknięte, jakiekolwiek relacje międzynarodowe stają się fikcją, a w powietrzu wisi groźba
wybuchu największej wojny w dziejach. Demokracja jest tylko wspomnieniem dawnych
czasów, a autorytarna władza szuka oszczędności we wszystkich możliwych miejscach,
rozpaczliwie próbując podreperować zrujnowany doszczętnie budżet państwa. Półki
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w sklepach zaczynają świecić pustkami, na ulicach coraz częściej można dostrzec wojskowe
pojazdy.
Jeden wielki burdel. Jestem pewien, że tak będzie wyglądać przepowiadany od stuleci
koniec świata – żadnych trzęsień ziemi, powodzi, potoków lawy i deszczy meteorytów, jak
w tych efekciarskich filmach. Nie. Po prostu ludzie przeciwko ludziom. Bezmyślnie
wytłuczemy się nawzajem.
Ogarnia mnie smutek na sam widok tych wszystkich osób, które mijam codziennie na
ulicy. Mierzi mnie ich nieświadomość, ich ślepa wiara w iluzję bezpieczeństwa, którą
roztoczył nad nami rząd. Odnoszę wrażenie, jakbym był jedynym człowiekiem zdającym
sobie sprawę z tego, jak głęboko jesteśmy pogrążeni w gównie.
A jednak – sam nie wiem czemu, chyba wyłącznie po to, by nie zwariować – wciąż
zachowuję pozory i żyję, jakby nie wisiało nad nami widmo rychłej globalnej rzezi. Jakbym
wciąż miał nadzieję, że wszystko kiedyś wróci do normy. Mój upośledzony instynkt
samozachowawczy, wbrew mojej woli, nadal zmusza mnie do wstawania każdego dnia rano.
Jakbym miał choć jeden powód, by to robić.
Zaledwie kilka miesięcy temu skończyłem szkołę i zrezygnowałem ze studiów, by
zostać zawodowym muzykiem. Cholera, naprawdę miałem talent, widziałem to wyraźnie. Nie
tylko ja zresztą. Rozwijałem się błyskawicznie, spektakularny sukces wydawał się być
wyłącznie kwestią czasu. Miałem plany, cele, marzenia...
Wszystko trafił szlag, gdy pewnego mroźnego poranka obudziłem się w nowej
rzeczywistości. Z braku alternatywy – co prawda miałem do wyboru śmierć z głodu, ale
wtedy ten scenariusz nie wydawał się jeszcze aż tak kuszący – musiałem zatrudnić się
w Fabryce. Problem w tym, że dopiero potem dowiedziałem się, iż zarówno ten, jak i wiele
innych zakładów, przeszło ostatnimi czasy bardzo... Hmmm, pozwolę sobie powtórzyć.
Poważne zmiany.
O których przeciętny obywatel nie wie, a o których pracownicy nie mogą – choć
najczęściej w ogóle nie chcą – mówić. Na moje nieszczęście, gdyż teraz, jako jeden z tysięcy
elementów tego chorego systemu, jestem związany z Fabryką aż do śmierci. Więc śmiem
przypuszczać, że raczej krótko.
Jestem odpowiedzialny za transport wewnątrzzakładowy. Codziennie, punktualnie
o szóstej rano przechodzę przez bramę, żegnając się na cały dzień ze światem zewnętrznym.
Podążam długimi korytarzami. Jaskrawe światło odbite od białej powierzchni ścian i sufitu
sprawia, że mrużę oczy, idąc niemalże na ślepo. Odgłosy roboczych butów uderzających
o zimny beton wypełniają echem sterylną przestrzeń.
Chwilę potem melduję się na stanowisku. Wraz z dwoma innymi pracownikami, nie
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zwlekając, chwytam za łańcuchy przymocowane do wielkiej, stalowej klatki. Ciągniemy ją do
miejsca, skąd pobieramy surowiec. W niekończących się korytarzach rozbrzmiewa
skrzypienie kółek, dołączając do jednostajnego rytmu naszych kroków. Milczymy, jak
zwykle. Nawet nie wiem, jak mają na imię ludzie, z którymi przyszło mi pracować. Tutaj
każdy odzywa się wyłącznie wtedy, gdy musi i zawsze są to pomruki i półsłówka. Nie dziwi
mnie to – w obliczu horroru rozgrywającego się na naszych oczach nikt nie miałby
najmniejszej ochoty na rozmowy. Pomijając fakt, że w tej sytuacji beztroskie pogawędki
wydają się być co najmniej niestosowne.
Nie przeszkadza mi ten stan rzeczy. Nie chcę kontaktu z ludźmi. Chcę zostać sam na
sam ze swymi myślami. Chcę wmawiać sobie, że w gruncie rzeczy nie robię niczego złego.
Chcę wierzyć, że przecież to tylko praca.
A czasem – tylko czasem – chcę się, kurwa, zabić. Ale tylko czasem...
Docieramy na miejsce. Wchodzimy na teren eliptycznej hali, której wnętrze
przypomina ogromną oborę pozbawioną zagród. Ale nie hodujemy tutaj zwierząt. Nie do
końca.
Smród jest nie do zniesienia. Pokryte wielotygodniowym brudem oraz gnijącymi
ranami stworzenia wraz z porozrzucanymi wokół dziesiątkami zwłok w różnym stopniu
rozkładu stanowią mieszankę zabójczą dla zmysłu powonienia, do której nie sposób
przywyknąć. Czuję, jak moim żołądkiem szarpie odruch wymiotny – gdybym zjadł rano
śniadanie, właśnie wylądowałoby u moich stóp. Na szczęście już od bardzo dawna jedzenie
jest dla mnie wyłącznie przykrym obowiązkiem.
Tak charakterystyczną dla korytarzy ciszę zastępuje niewyobrażalna różnorodność
dźwięków. Wszystkie pomruki, jęki, warknięcia mieszają się w jeden wielki, obrzydliwy
charkot. Pomimo wszechobecnego hałasu brzęk wypuszczanych z rąk łańcuchów sprawia, że
wszystkie głowy zwracają się w naszą stronę.
Te ścierwa są na to wyczulone.
Setki zamglonych spojrzeń rejestrują obecność naszej milczącej trójki. Znaczna część
z Nich szybko wraca do swoich spraw – snucia się wokół sennym krokiem, bezmyślnej
kopulacji, pożerania martwych współtowarzyszy lub tarzania się po ziemi i rozdrapywania
strupów, ociekających żółtozieloną, cuchnącą ropą.
Dostrzegam kilkoro, którzy na nasz widok podbiegają, wydając z siebie błagalny pisk,
który już ani trochę nie przypomina płaczu. Nieszczęśnicy, których umysł przewrotnie
zachował resztki świadomości. Nie zbliżają się jednak zanadto. Metalowe pałki nabijane
ćwiekami, które wiszą przymocowane do naszych pasów, stanowią aż nazbyt wyraźne
ostrzeżenie.
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Nagle jeden z moich współpracowników ląduje na ziemi. Po raz pierwszy słyszę, jak
z jego gardła wydobywa się coś więcej, aniżeli zdawkowe odpowiedzi. Mężczyzna wydaje
z siebie krzyk przerażenia, gdy ogromny skurwiel pojawia się znikąd i ląduje na jego klatce
piersiowej. Obgryzione do gołej kości koniuszki palców sięgają ku nieosłoniętej materiałem
uniformu szyi.
Reaguję błyskawicznie, przeklinając w duchu naszą nieuwagę. Pierwszy cios pałką
trafia prosto w szeroko otwarte usta, rozbryzgując na boki cieknącą z nich mieszaninę krwi
oraz pieniących się obficie strug śliny. Słychać głośny trzask miażdżonej żuchwy. Drugie
uderzenie rozłupuje czaszkę, ostatecznie unieszkodliwiając napastnika. Nad truchłem szybko
zbiera się nieduża grupka i rozpoczyna walkę o leżące tu i ówdzie oślizgłe fragmenty mózgu.
Natychmiast nachodzi mnie myśl, czy nie należałoby o tym incydencie poinformować
przełożonego. Aplikowany narkotyk ma za zadanie ograniczyć funkcjonowanie całego układu
nerwowego do minimum. Skąd więc tak skrajnie agresywne zachowanie? Poza tym martwi
mnie siła, jaką wykazało się to... Coś. Ich organizmy są przecież doszczętnie zniszczone.
Owszem, czasem ich zachowanie przysparza nam kłopotów, ale nigdy nie stanowili żadnego
poważnego zagrożenia. A z całą pewnością żadne z Nich nie jest w stanie tak sprawnie
powalić dorosłego mężczyznę. Nie ma pierdolonej możliwości, by taka sytuacja miała
miejsce. Coś tu jest, kurwa, nie tak!
Podaję dłoń leżącemu pracownikowi i pomagam mu wstać. Otrzepuje ubranie,
mamrocząc słowa podziękowania. Strach szybko znika z jego twarzy, skryty za maską
obojętności, jednak w jego oczach wciąż dostrzegam autentyczną wdzięczność. Ale również
niepokój – ewidentnie w jego głowie kotłują się teraz te same myśli.
Obawy szybko schodzą na dalszy plan – obowiązki wzywają. Nie tracąc dłużej czasu,
otwieramy klatkę. Kilkoro od razu do niej włazi – to ci piszczący, którzy podbiegli do nas,
gdy tylko się zjawiliśmy; nieliczni, którzy zdają sobie sprawę z tego, dokąd ich zabieramy.
Resztę musimy wyławiać z cuchnącego tłumu i wprowadzać do środka. Na szczęście żaden
nie stawia najmniejszego oporu. Posłusznie wloką się za nami, gapiąc się tępo gdzieś
w przestrzeń.
Kursujemy tak nieprzerwanie przez kilkanaście minut aż uznajemy, że klatka jest
pełna. Krata jak zwykle nie chce się zamknąć – kopiemy więc w nią, ignorując
wydobywające się ze skłębionej masy ciał chrzęsty, do momentu aż się zatrzaśnie.
Ruszamy z powrotem.
Nasze ciała błyskawicznie pokrywa warstwa potu, szorstkie kombinezony
nieprzyjemnie kleją się do skóry. Jednak dzisiaj nie jest to wyłącznie kwestia zmęczenia.
Tamten incydent wstrząsnął nami bardziej, niż jesteśmy w stanie przyznać. Dociera do nas
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fakt, że coś naprawdę złego dzieje się w Fabryce. Narkotyk działa inaczej, niż zakładano.
Jeśli jeden z Nich był w stanie zaatakować, to może inni także mogą być niebezpieczni?
A kilkadziesiąt tych skurwysynów znajduje się zaraz za naszymi plecami.
Ciasnota drażni Ich i stopniowo wybudza z apatii. Coraz głośniejsze jęki i piski
wydawane przez tę żywą stertę gówna, którą musimy ciągnąć za sobą, doprowadzają mnie do
szału. Ale nie ma się czego bać, przecież klatka wytrzyma Ich atak. Przynajmniej tak mi się
wydaje – nigdy nie mieliśmy okazji tego sprawdzić.
Nagle Ich głosy zlewają się w jedno przeciągłe wycie, tworząc niespotykaną dotąd,
przerażającą harmonię. Po chwili do mych uszu dociera także zgrzyt metalu.
Miałem rację – wydaje mi się.
Zatrzymuję się i wypuszczam z rąk śliskie ogniwa łańcucha. Sięgam po pałkę, po
czym rzucam się w stronę klatki z dzikim wrzaskiem. Pozostali pracownicy stoją przez
moment skonfundowani, po czym również chwytają za broń. Wznoszą bojowy okrzyk, idąc
w moje ślady.
Machamy na oślep, uderzając w wystające między prętami, wijące się niczym
wściekłe żmije, kończyny. Miażdżymy kości nóg oraz wyciąganych w naszą stronę ramion.
Gruchoczemy palce zakończone popękanymi paznokciami, znajdujące się niebezpiecznie
blisko naszych twarzy. Wyprowadzamy pchnięcia, trafiając losowo w żebra, plecy i głowy. Po
kilku chwilach wszyscy trzej opadamy z sił i siadamy na chłodnej betonowej posadzce.
W korytarzu znów zapada przytłaczająca cisza, a my, wyczerpani, spoglądamy na siebie,
walcząc o oddech. Wreszcie dostrzegamy na swych twarzach ulgę.
– Przynajmniej już się nie drą – rzucam, wstając mimo drżących kolan. – No,
panowie, nie ma czasu. Do roboty.
Teraz droga do hali produkcyjnej zdaje się być niemożliwa do pokonania. Czas dłuży
się niemiłosiernie, a wszystkie moje mięśnie płoną żywym ogniem. Z każdym krokiem
oddycham coraz ciężej, wzmaga się uporczywe kłucie w boku. Ciężkie krople potu zbierają
się na podbródku i kapią na podłogę. Mężczyzna po mojej prawej wydaje z siebie niepokojące
rzężenie, jego twarz przybiera intensywnie czerwoną barwę, a na szyi dostrzegam siatkę
pulsujących żył. Ten drugi wygląda dużo lepiej – sapie tylko z wysiłku, raz po raz spluwając
flegmą. Słyszę, jak zapamiętale mamrocze przekleństwa. Nie możemy sobie pozwolić na
przerwę, mam pewność, że jesteśmy już spóźnieni – pytanie tylko, jak bardzo i jak dotkliwa
będzie kara.
Gdy w końcu docieramy na miejsce, udaję się prosto do gabinetu przełożonego, choć
ogarnia mnie przemożna chęć, by paść na twarz, zwinąć się w pozycji embrionalnej i spędzić
w ten sposób resztę dnia.
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Pukam delikatnie do drzwi i wchodzę, zanim zdążę usłyszeć odpowiedź.
– Zostaliśmy zaatakowani – oznajmiam zwięźle.
Podstarzały mężczyzna unosi swą łysą głowę znad sterty papierów porozrzucanych na
biurku i mierzy mnie chłodnym wzrokiem.
– Wiem – odpowiada. – I nie wy, tylko jeden z was, gwoli ścisłości.
Przecież to oczywiste. Mogłem się wcześniej domyślić, że cały teren Fabryki znajduje
się pod nieustannym nadzorem kamer. Mimo że jeszcze nigdy żadnej nie dostrzegłem.
– Zgadza się, ale...
– Milcz – przerywa mi. – Opóźniliście dostawę.
W pomieszczeniu zapada złowroga cisza. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że
szef nie toleruje nawet najdrobniejszych przewinień.
– Daruję wam to, o ile nie zająkniecie się słowem o tym incydencie. Ani na terenie
zakładu, ani tym bardziej poza nim. To pojedynczy, nic nie znaczący wypadek. Mamy
wszystko pod kontrolą, więc nie ważcie się nawet siać nam paniki.
Ten stary sukinsyn z całych sił stara się sprawiać wrażenie opanowanego, ale mnie nie
oszuka. Doskonale widzę, że nawet on sam nie wierzy w to, co mówi. Powstrzymuję się od
odpowiedzi.
– Kontrolujemy sytuację, jasne?
Wypowiada to pytanie tonem nie pozostawiającym wątpliwości – mamy siedzieć
cicho albo zostaniemy uciszeni.
– Pieprz się. To wy opróżniacie kolejne szpitale i więzienia. To wy stworzyliście sobie
jakąś popierdoloną hodowlę, która wkrótce wymknie wam się spod kontroli. Czemu jeszcze
my mamy brać udział w tej gównianej historii?
Nie mówię tego na głos – jestem zbyt tchórzliwy. A może zbyt rozsądny.
Zamiast tego rzucam krótkie „Tak jest” i bezzwłocznie opuszczam gabinet. Nie mogę
patrzeć na tego idiotę.
Wracam do hali produkcyjnej i staję przed klatką. Patrzę w twarz jednego z Nich.
W oczy, z których narkotyk już dawno wypalił resztki świadomości. Potem na lewe nozdrze
i wypływającą z niego powoli gęstą, brązową wydzielinę. Przesuwam wzrokiem po szarej,
pomarszczonej skórze, pod którą rysują się kształty kości. Obchodzę stalowy sześcian
i wzrokiem wyławiam ze ściśniętej masy kolejne rachityczne sylwetki. Raz po raz zadaję
sobie pytanie, czy te wątłe stworzenia rzeczywiście mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie.
Czy to mój instynkt mnie zawiódł, a ja wysnułem pochopne wnioski? Może ten atak w istocie
był zwyczajnym przypadkiem, a teraz wszystko wróci do normy?
Wygaduję bzdury. Czy ktokolwiek mógłby być na tyle szalony, aby obecną sytuację
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nazwać normą? Pieprzyć to.
– Ani słowa o tym, co się dziś wydarzyło – zwracam się do stojących nieopodal
współpracowników, chwytając za łańcuch. – Bo będziemy udupieni.
Obaj mężczyźni kiwają głowami w milczeniu – decyzji przełożonego się nie
kwestionuje. Ustawiamy klatkę w wyznaczonym czarno-żółtą taśmą miejscu i podchodzimy
do konsoli.
Nie czuję smutku. Nie potrafię wykrzesać z siebie choćby namiastki współczucia. Oni
nie są już ludźmi, a ja nie mogę Im pomóc. Nikt nie może. Dawno temu zrozumiałem, że
wstrzykiwana substancja niszczy w Nich człowieczeństwo. Tracą wolę, emocje, rozum... Aż
wreszcie dusza opuszcza ich zdewastowane ciała. Tak jakby już umarli.
Moim zadaniem jest tylko pozbycie się fizycznej powłoki.
Ludzkie odpady, nic więcej.
Wmawiam to sobie co dnia, jednocześnie nie dopuszczając do siebie myśli o tych
setkach, tysiącach nieświadomych niczego ludzi, którzy poza murami Fabryki starają się
prowadzić normalne życie, którzy nie mają pojęcia o tym, co tu się dzieje, którzy nie wiedzą,
że...
Nie. Dość. Nie wolno mi o tym myśleć.
Ostatni raz spoglądam w szeroko otwarte, niewidzące oczy. Dostrzegam w nich swoje
odbicie. Dostrzegam pustkę, słyszę jej zew, jej ogłuszające wycie dudniące w czaszce, czuję
bolesne ukłucie zazdrości, bo wiem, że to stworzenie, będące kiedyś takim samym jak ja,
zrozpaczonym człowiekiem, pogrążyło się już w błogiej nicości.
Dla niego koszmar się skończył. A przede mną jeszcze całe życie.
Bez przyszłości.
Zaciskam zęby, nie pozwalając, by szloch wyrwał się z moich ust. Ukradkiem ocieram
napływające do oczu łzy i naciskam przycisk. Podłoga klatki otwiera się. Patrzę na kolejne
ciała spadające bezwładnie do otworu i znikające w jednej chwili, jakby pochłaniane przez
ciemną, złowieszczą otchłań. Po kilku sekundach jest po wszystkim. Nie dociera do nas
żaden, choćby najcichszy dźwięk.
Rozpoczynamy kolejny kurs. Przed nami długi dzień.
***
Podczas gdy trzech mężczyzn znów ciągnie za sobą piekielnie ciężką konstrukcję,
zrzucone do szybu ludzkie odpady docierają do szeregu stalowych walców, które dokładnie
miażdżąc tkanki oraz kości, zmieniają Ich ciała w jednolitą mięsną masę. Ta zostaje
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przetransportowana dalej i uformowana w pojedyncze sztuki, które zostają zapakowane
w folię i umieszczone w firmowym opakowaniu.
Widnieje na nim wyraźny, jaskrawoczerwony napis: PARÓWKI.
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rys. Zvyrke

KONTRABANDA
(zwycięskie opowiadanie konkursu Martwy Brzeg)

A.M. Rosner

Kapitan James Long stał na achterdeku Lady Eleonor i zastanawiał się, co zrobić.
Dowodził brygiem w służbie Marynarki Wojennej Jego Królewskiej Mości Króla Jerzego
i reprezentował go na wyznaczonych do patrolowania wodach. Chełpił się tym, że rufę jego
okrętu zdobiła bandera oznaczająca przynależność do flotylli komodora Jonathana Wilsona –
błękitna, z krzyżem świętego Jerzego wpisanym w krzyż świętego Andrzeja w górnej, lewej
kwarcie.
Rozkazy, które otrzymał, były proste: zatrzymywać cywilne jednostki, sprawdzać listy
przewozowe i szukać kontrabandy, jednocześnie mając oko na panoszących się po całych
Karaibach piratów. Tych ostatnich nie spodziewał się napotkać i szczerze nad tym ubolewał.
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Miał nadzieję pojmać kiedyś jednego z nich i zyskać w oczach przełożonych. Wiedział
jednak, że nie miał na to szansy tak długo, jak kazano mu poruszać się między Antiguą
i Barbudą. Po akwenie kręciło się zbyt wiele patrolowców mających oko na trasy handlowe,
niezwykle popularne wśród brytyjskich armatorów. Piraci trzymali się na północy,
w okolicach New Providence.
Większość kolonistów, towarów, korespondencji i rozkazów nadsyłanych z Whitehall
zaraz po przebyciu Atlantyku trafiało do Fort James – fortyfikacji na Antigui i siedziby
gubernatora Wysp Podwietrznych, Waltera Hamiltona. Dopiero stamtąd rozsyłano wszystko
dalej, tam, gdzie zgodnie z listami przewozowymi miało trafić. Brama do Nowego Świata –
bo tak nazywano nieoficjalnie Antiguę – stanowiła najważniejszy punkt na handlowej mapie
brytyjskich Indii Zachodnich, a kapitan Long był dumny, mogąc dbać o to, by ten stan rzeczy
nie uległ zmianie.
Tego jednak dnia spotkało go coś, z czym nigdy wcześniej nie miał do czynienia. Takiej
impertynencji i bezczelności nie życzył nikomu, nie wierzył też, że w ogóle była możliwa.
Ostatecznie mógłby dopuścić do siebie myśl o tym, że jakiś Hiszpan czy Francuz pozwoliłby
sobie na podobne zachowanie. Ostatecznie. Tu jednak rzadko się pojawiał się ktokolwiek, kto
nie był Anglikiem.
Jeszcze raz przyłożył do oka lunetę i spróbował przyjrzeć się żaglowcowi.
– Panie Finley – zwrócił się do pierwszego oficera – będzie pan łaskaw powiedzieć mi,
co widzi.
Mężczyzna wziął od kapitana przyrząd i wykonał polecenie.
– Sir, jestem absolutnie pewien, że to szkuner. Jednostka handlowa. Sądząc po ogólnym
stanie, dość stara. Brak bandery, nazwa na rufie nieczytelna. Na pokładzie nie widać żywej
duszy.
– Dziękuję, panie Finley.
– Sir, wydaje mi się – dodał po chwili oficer, cały czas patrząc na statek – że kogoś
widzę. To znaczy, on raczej nie żyje. Przywiązali go do masztu.
– Zły omen…
Kapitan zerknął na sternika, który ośmielił się wyrazić opinię na temat napotkanej
jednostki i przywiązanego do masztu nieszczęśnika, po czym dodał, widząc, że już
przynajmniej dziesięciu marynarzy nadstawiło uszu, by dowiedzieć się co miał na myśli:
– Będzie pan łaskaw podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami?
Uważał, że Samuel Bricks dobrze radził sobie na swoim stanowisku, koło zdawało się
słuchać go jak nikogo innego, jednak jego wiara w zabobony stawała się nieznośna. I nie
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chodziło nawet o to, że jako dowódca musiał ich wysłuchiwać. Sternik zwykł dzielić się
swoimi przemyśleniami z innymi marynarzami. W dodatku czynił to w czasie, kiedy nie
pełnił akurat wachty i nikt nie miał nad nim kontroli, a to powodowało, że strach, jak zaraza,
rozprzestrzeniał się między załogantami, obniżając morale. Co więcej, z nudów, jakie
towarzyszyły im w czasie większości rejsów, traktowali jego dywagacje jako swoistą
rozrywkę, bez reszty się jej oddając. Long wiedział, że powinien ukrócić ten proceder i nie
widział powodu, dla którego nie miałby zrobić tego właśnie teraz.
– Przepraszam, sir. Nie powinienem mówić niepytany, ale szkunery najczęściej są
holenderskie. Ten tu to jakiś statek widmo, bez załogi, a o Latającym Holendrze wszyscy
przecież słyszeliśmy.
Stojący najbliżej pokładu rufowego mężczyźni zaczęli kiwać zgodnie głowami.
– Zgadza się, panie Bricks, każdy słyszał o Latającym Holendrze. Czy chce mi pan
powiedzieć, że to właśnie on?
– Cóż, sir…
– Cieszy mnie, że przykłada pan wiarę do marynarskich legend i przykrość mi sprawia,
że muszę pana rozczarować – wtrącił kapitan. – Holender nie istnieje. To bajka dla dzieci.
Zresztą, ci, którzy twierdzą, że rzeczywiście go spotkali, przebywali koło Przylądka Dobrej
Nadziei. Tam, gdzie jego załoga pożegnała się ze swoim nędznym życiem. Wie pan, gdzie
jest ten przylądek? W Afryce, panie Bricks. Jeśli nie wie pan, gdzie leży Afryka, nawigator
Marrick pokaże panu potem adekwatne mapy.
– Tak jest, sir – rzucił machinalnie stojący obok sternika mężczyzna. – Z przyjemnością
pokażę.
– Tak więc, panie Bricks, jeśli to byłby Latający Holender, bylibyśmy pierwszymi,
którzy wpadliby na niego w Nowym Świecie. Poza tym wszystkie znane mi relacje, dotyczące
tej wyplutej z piekielnych czeluści łajby, mówią o poświacie, jaka miała się za nią ciągnąć.
Widzi pan tu jakieś światło urągające prawom bożym i fizyki jednocześnie?
– Nie, sir – przyznał coraz bardziej zawstydzony sternik.
– Otóż to. Nie ma go tu, ponieważ to, co pan widzi, to nie Latający Holender, lecz
jednostka, której załoga skryła się pod pokładem i ignoruje naszą obecność. Zapewne
przewożą coś zakazanego. Uważają, że nie wejdziemy na ich pokład i uda im się przemycić
alkohol, proch, broń albo coś innego.
Kapitan zerknął na marynarzy przysłuchujących się rozmowie. Z ulgą zauważył, że
przynajmniej na chwilę stracili zainteresowanie sternikiem i jego opowieściami. Zerkali raz
po raz na ścigany statek, jednak już nie ze strachem, lecz z rozczarowaniem.
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– Sir, jeśli wolno zauważyć – wtrącił Tobias Finley, zniżając głos tak, by marynarze go
nie dosłyszeli. Dopiero co przestał obserwować pokład szkunera. – Istnieje jeszcze jedna
możliwość. Nadpłynęli ze wschodu, a to znaczy, że nie żeglują z kolonii, lecz z Europy. Może
mieli na pokładzie jakąś zarazę i, choć nie mamy rzecz jasna do czynienia ze statkiem widmo,
rzeczywiście na pokładzie nie ma żywej duszy?
– O tym, panie Finley, zaraz się przekonamy – odparł dowódca.
Oficer zdążył zerknąć w jego stronę. Już miał zadać pytanie o zamiary kapitana, gdy
ten, splatając dłonie za plecami, rzucił dość głośno, by dosłyszeli go wszyscy:
– Panie Finley, proszę wydać polecenia do przygotowania do salwy ze sterburty.
Wypatrzona jednostka nie reaguje na wezwania do zatrzymania, co uprawnia mnie do
działania siłowego. Proszę załadować armaty od pierwszej do siódmej łańcuchowymi i czekać
na sygnał do ataku. Sierżancie Smith, proszę przygotować swoich ludzi do inspekcji na
pokładzie szkunera – zwrócił się do przebywającego na pokładzie dowódcy niewielkiego
oddziału piechoty. W przeciwieństwie do odzianych w niebieskie mundury marynarzy, ludzie
podlegli Smithowi nosili czerwień. Charakteryzowały ich też ignorancki stosunek do życia na
morzu i godne pozazdroszczenia umiejętności szermiercze. Long nie miał problemu
z tolerowaniem ich na swoim okręcie, cieszył się nawet, wiedząc z doświadczenia, że potrafili
wykazać się w potencjalnie niebezpiecznych momentach.
– Panie Marrick – zwrócił się następnie do nawigatora – weźmie pan lunetę i będzie
informował mnie o tym, co dzieje się na pokładzie. Jeśli pojawi się na nim ktokolwiek,
zaprzestaniemy ostrzału.
Marrick zasalutował. To samo uczynił Finley, rozumiejąc, że kwestionowanie rozkazu,
z którym nie do końca się zgadzał, pozbawione było nie tylko sensu, ale i podstaw prawnych.
Zasady panujące na pokładzie były jasne i streścić je można było w niezwykle prostym
zdaniu: kapitan miał zawsze rację.
Zszedł na pokład główny i odnalazł dowódcę działowych, Gordona Kenny’ego.
Przekazał mu instrukcje, po czym stanął pod grotmasztem gotów do pracy. Jego zadaniem
było powtarzanie słów kapitana tak, by nikt nie miał wątpliwości, co robić. Informował też
dowódcę o stanie prac na pokładzie.
Szkuner poruszał się wolniej od Lady Eleonor, dogonienie go nie stanowiło więc
większego problemu. Gdy znalazł się w zasięgu dział, kapitan zaczął wydawać rozkazy:
– Ster lekko na bakburtę. Przygotować się do salwy. Strzelajcie wyłącznie w maszty.
Mamy go zatrzymać, nie zatopić.
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– Przygotować się do salwy – powtórzył po kapitanie Finley. – Odciągnąć działa!
Nabijać łańcuchowymi!
Kanonierzy, dodatkowo strofowani przez Kenny’ego, błyskawicznie wykonywali
polecenie. Byli zgraną, dobrze współpracującą grupą. Przetoczyli wózki armatnie na
odpowiednią odległość, wsypali do luf proch i ubili go. Następnie zaczęli delikatnie
umieszczać na nim kule, złączone ciężkim łańcuchem. Na koniec upchnęli w lufach pakuły
i dokładnie wszystko ubili. Ostatnim elementem było ponowne umieszczenie działa na
miejscu i podsypanie prochu zapłonowego.
– Załadowane od pierwszej do siódmej, sir. Przeciwnik w zasięgu – zakomunikował
w końcu Finley.
– Obrać cel – polecił kapitan.
– Podnieść klapy furt działowych! – krzyknął oficer. – Wycelować w maszty
i takielunek! Sprawdzić ustawienie!
Gordon Kenny przeszedł na dziób i cofając się ku rufie, upewnił się, czy nachylenie
wszystkie siedmiu dział odpowiednio wyregulowano. Dwa czy trzy razy polecił wprowadzić
niewielkie korekty. Na koniec podszedł do oficera i rzucił krótko:
– Gotowe, sir.
– Panie kapitanie – zawołał Finley – działa gotowe.
– Ognia!
Nim zdążył powtórzyć rozkaz, kanonierzy przystawili zapalniki do otworów
prochowych i siedem z dziesięciu dział sterburty Lady Eleonor plunęło płomieniami. Nad
wodą przetoczył się huk mogący zbudzić ze snu zmarłego, a przestrzeń pomiędzy
jednostkami spowił dym.
Gdy wiatr zaczął go unosić, John Marrick zakomunikował, że kule łańcuchowe zrobiły
dokładnie to, do czego je stworzono:
– Fokmaszt złamany dwa metry nad pokładem, grotmaszt w połowie. Szkuner stracił
napęd!
– Refować żagle! Do zatrzymania! – rozkazał Long, a Finley znowu po nim powtórzył.
– Przygotować się do przejścia na obcy pokład. Sierżancie Smith, proszę rozkazać nabić
muszkiety.
Dowódca oddziału piechoty, którego członkowie zdążył ustawić się już na pokładzie
rufowym, przekazał swoim ludziom, co mieli robić. Świetnie słyszeli rozkaz kapitana,
obyczaj jednak nakazywał, by czekali na polecenie swojego przełożonego. Dowódca
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jednostki rzadko rozmawiał z załogantami. Komunikował się tylko z oficerami, oni zaś byli
odpowiedzialni za to, by wszystko działało zgodnie z jego wolą.
Smith nie spodziewał się, by ktokolwiek na zaatakowanym statku zamierzał stawiać
opór, w głębi duszy jednak wierzył, że lepiej być dobrze przygotowanym, niż zostać
czymkolwiek zaskoczonym. Jego ludzie nie przepadali za rejsami, woleli służyć na lądzie,
jednak w chwilach takich jak ta, gdy malowała się przed nimi choćby mglista szansa
potyczki, działali sprawnie i szybko.
W czasie gdy mamroczący cały czas pod nosem sternik ustawiał bryg tak, by zrównał
się ze szkunerem, załoga przygotowywał się do działania. Jej członkowie rzadko musieli
sięgać po tak drastyczne rozwiązania, większość dowódców rewidowanych jednostek godziła
się z losem i pozwalała przejść piechocie na swój pokład. Abordaż był rzadkością, każdemu z
nich jednak zdarzyło się choć raz brać udział w podobnej akcji. Ustawili się pod sterburtą,
trzymając w rękach liny zakończone hakami kotwicznymi lub obciążone ołowianymi
odważnikami sieci.
Tobias Finley kazał im czekać, a gdy burta zwalniającego z każdą chwilą szkunera
znalazła się na wysokości ich okrętu, polecił działać. Przerzucili liny, które wpiły się
w poszycie statku. Naciągnęli je i uwiązali na własnym pokładzie, dzięki czemu ofiara nie
mogła się już oddalić. Następnie w ruch poszły sieci. Część z nich utworzyła przejście między
pokładami, niektóre zwisały, sięgając wody. Zadaniem tych drugich było zapewnienie
możliwości łatwego wdrapania się na pokład nieszczęśnikom, którzy wpadliby do wody.
Dopiero kiedy wszystko było już gotowe i obie łajby praktycznie stały w miejscu,
przerzucono między nimi trapy abordażowe.
Marrick, uznając, że skoro wszyscy widzieli pokład szkunera, nie musiał dłużej go
obserwować, oddalił się na chwilę, by przynieść kapitanowi tubę. Nowoczesne urządzenie,
w pełni wykonane z byczej skóry, potęgowało głos użytkownika, sprawiając, że był słyszalny
z olbrzymiej nawet odległości. Jeśli na szkunerze ktoś był, nie miałby prawa mówić, że
przespał ostrzał i nie usłyszał komunikatu.
Dowódca skinął głową w podzięce, po czym przyłożył tubę do ust i krzyknął:
– Tu kapitan James Long, dowódca Lady Eleonor, w służbie Jego Wysokości Króla
Jerzego. Zostaliście ostrzelani w związku ze zignorowaniem polecenia zatrzymania się do
kontroli. Pełnimy służbę pod rozkazami komodora Jonathana Wilsona. Macie minutę, żeby
wyjść na pokład i poddać statek rewizji.
– Nikt nie odpowie – mruknął pod nosem Bricks – bo nikogo tam nie ma.
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Kapitan postanowił zignorować tę uwagę, jednocześnie pamiętając, by odbyć
z mężczyzną jeszcze jedną rozmowę, tym razem w cztery oczy. Nie chciał pozbywać się
swojego sternika, musiał jednak znaleźć jakiś sposób, by raz na zawsze zamknąć mu usta
i świetnie rozumiał, że w tym akurat przypadku chłosta na nic się nie zda.
– Dokonaliście wyboru. Wchodzimy na wasz pokład – krzyknął po chwili. – Na każdą
próbę walki odpowiemy z pełną stanowczością.
Odstawił tubę, po czym zwrócił się do piechura:
– Sierżancie Smith, proszę poprowadzić swoich ludzi na pokład szkunera. Przeszukajcie
go dokładnie, zaczynając od forkasztelu. Jeśli zostaniecie zaatakowani, macie prawo
odpowiedzieć ogniem i zabić napastników. W przypadku odnalezienia ciał, nie zbliżajcie się
do nich na odległość mniejszą, niż będzie to konieczne. Nie dotykajcie ich. Panie Finley –
rzucił w stronę oficera – idzie pan ze mną.
Odziana w czerwień grupa żołnierzy przeszła po trapach. Handlowa jednostka była
niższa od brygu. Kapitan Long przyjrzał się jej pobieżnie, nim zszedł na pokład szkunera.
Łajba znajdowała się w zdecydowanie gorszym stanie niż Lady Eleonor, dawno nie
przechodziła karenażu, a jej burty nosiły ślady wieloletniego użytkowania. Takielunek musiał
wyglądać żałośnie nawet zanim porwały go kule. Bloczki były stare, liny miejscami
nadwyrężone, a same żagle wielokrotnie już łatane i naprawiane.
Przed zobaczeniem czegokolwiek innego kapitan Lady Eleonor postanowił obejrzeć
ciało przywiązane do grotmasztu. Jedyny załogant lub pasażer nieszczęsnego szkunera musiał
tkwić w tym miejscu od dłuższego czasu. Jego twarz była szara, bez śladu ogorzenia od
słońca, niemożliwego do uniknięcia na pokładzie. Oczy zapadły się w czaszce, a z otwartych
ust wystawał suchy jak wiór język.
– Przywiązali go tu i zostawili na śmierć?
– Tak przypuszczam, panie Finley – odparł kapitan. Dobył kordelasa i delikatnie
odwrócił drewnianą tabliczkę, zawieszoną na szyi trupa. Przez chwilę nie mógł odcyfrować
zapisanego na niej słowa. – Jonasz? Co za bzdury!
– Nawet jeśli uważali, że przynosił im pecha, są barbarzyńcami. To chyba
najokrutniejsza ze śmierci!
– Zdziwiłby się pan, panie Finley, do czego zdolni są ludzie. Chodźmy do kajuty
kapitana.
Oficer zamierzał zasugerować, by najpierw sprawdzili ją piechurzy, lecz kapitan nie dał
mu szansy. Szybkim krokiem przeszedł przez pokład i wszedł do niewielkiej nadbudówki
w rufowej części jednostki.
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Kajuta wyglądała bez porównania skromniej niż ta, w której rezydował Long. Przez
wąskie burtowe okna do środka wpadało niewiele światła. Bez trudu jednak dawało się
zauważyć, że nieliczne meble należały do najprostszych i najtańszych. Nieprzykryta żadnym
dywanem podłoga nieprzyjemnie skrzypiała, gdy Long podchodził do biurka, z pewnością
służącego kapitanowi krypy za podstawowe miejsce pracy.
– Rozłożona mapa z zaznaczoną trasą – mruknął, wskazując Finley’owi cienką linię
starannie wyrysowaną na zwoju. – Wypłynęli z Southampton. Ktoś dość długo i starannie
nanosił pozycję statku. Wygląda na to, że kierowali się na Antiguę.
– No to dotarli. Ale gdzie, u licha, jest załoga?
– No cóż, panie Finley, tego póki co nie wiemy. Raczej nie zostali przez nikogo
napadnięci. Myślę, że przybory nawigacyjne ukradłby każdy pirat, a tu wszystko jest.
Kapitan sięgnął niżej i zaczął otwierać szuflady biurka. Pierwsza była pusta, w drugiej
jednak znalazł to, czego szukał – dziennik pokładowy. Otworzył go na ostatniej zapisanej
stronie i przeczytał na głos:
14 kwietnia 1715
Harry Spikes. Być może to nie jego wina. Być może, być może, być może…
Prawda jest taka, że z dwudziestu ośmiu ludzi załogi przy życiu zostało nas teraz ledwie
czterech. Czterech i Spikes…
Nie wiem, co się dzieje, a jako kapitan, powinienem. Ludzie po prostu znikają.
Wieczorem jeszcze są, a gdy nadchodzi brzask, okazuje się, że znów jest nas o jednego mniej.
Staramy się nie spać, patrzeć sobie na ręce, pilnować nawzajem. Dzieje się tu coś złego.
Spikes to Jonasz, jestem co do tego szczerze przekonany. To moja wina, zgodziłem się
wziąć go na pokład, przewieźć go z tym całym ładunkiem, wierząc w rekomendacje od jego
pracodawcy. Przeklinam dzień wyjścia z portu. Przeklinam dzień, w którym mnie najął!
Jedyne, co mnie pociesza, to fakt, że zapłacił z góry. Oby mojej drogiej Elizabeth te pieniądze
nie przyniosły pecha. Oby dobrze je wykorzystała. Oby była szczęśliwa beze mnie, bo nie
wierzę, że jeszcze się zobaczymy.
– Przynajmniej wiemy, jak nazywa się ten nieszczęśnik z masztu – rzucił Finley,
sprawdzając pozostałe szuflady.
Kapitan tylko na niego zerknął, po czym wrócił do czytania:
15 kwietnia 1715
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Jonasz, Jonasz, Jonasz.
Było czterech, zostało trzech. Trzech i Jonasz. Jonasz, już teraz potrzebny do obsługi
łajby.
Trzech i Jonasz na jednym pokładzie. Trzech, Jonasz i śmierć.
Trzeba wyrzucić ładunek za burtę. Potem wyrzucimy Jonasza.
Najpierw to zrobimy, a potem przywiążę do masztów Tommiego, Stephena i Pete’a. Nie
znikną, nie wypadną, nie umrą. Nie porwie ich diabeł, kraken, lewiatan czy to coś, co zjada
mi ludzi. Nie pozwolę.
Wojna! Właśnie tak, wojna, Jonaszu!
– Jezu. On oszalał, prawda, kapitanie?
– Zapewne – odparł Long, zatrzaskując dziennik. – Wezmę go, przyda się, kiedy
nadejdzie czas składania raportu.
– Coś mi nie daje spokoju, sir.
Long zerknął na oficera i zachęcił do mówienia ruchem ręki. Ciekaw był, co usłyszy,
szczególnie, że jemu więcej niż jedna rzecz „nie dawała spokoju”.
– Ten człowiek przywiązany do masztu, Spikes. Widziałem wielu wisielców
wystawionych na działanie słońca i wody. Jak każdy zresztą, odkąd szubienice dla piratów
zaczęto stawiać praktycznie przy każdym wejściu do portu… Oni nie wyglądają tak jak on.
Słońce ich wysusza i skóra staje się ciemniejsza, ptaki wydziobują, co tylko się da. On
wygląda, jakby tkwił tam od niedawna, a zapiski urywają się ponad tydzień temu.
– Rzeczywiście – odparł po chwili kapitan – ma pan rację. Nie mamy jednak pewności,
kto ani kiedy go tam zostawił.
– Mimo wszystko… – mruknął pod nosem i skierował się ku drzwiom. Nim jednak
zdążył przez nie przejść, te otwarły się i stanął w nich odziany w czerwień dowódca
piechurów. Na jego twarzy malowało się najszczersze zaskoczenie.
– Sir? Właśnie miałem sprawdzić kajutę.
– Nie trzeba, panie sierżancie. Już ją obejrzeliśmy. Proszę meldować.
– Przeszukaliśmy każdy skrawek łajby. Nie znaleźliśmy nikogo, ani żywego, ani
martwego. Poza tym przy maszcie. Czy mamy go odciąć?
– Nie – odparł kapitan, zmierzając do wyjścia.
Sierżant wiedział, że nie powinien zagradzać przejścia, tylko puścić dowódcę przodem.
Zamiast to jednak uczynić, zamknął drzwi i dodał:
– Sir, jest jeszcze coś.
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– Niechże pan w takim razie mówi i zejdzie mi z drogi, nim stracę cierpliwość.
– Przepraszam sir, ale uważam, że powinniśmy odbyć tę rozmowę z dala od moich ludzi
i jestem absolutnie przekonany, że nie powinna jej też słyszeć pańska załoga. Szczególnie
sternik… Pod pokładem jest siedem trumien.
– I co w tym nadzwyczajnego? Zdarza się. Te wykonywane w Europie są lepsze od
miejscowych, może któryś z kolonistów złożył nietypowe zamówienie dla siebie i rodziny?
– Raczej nie, sir. Podnieśliśmy jedną z nich i doszliśmy do wniosku, że są pełne.
Znaczy, tak po ciężarze.
– Chce pan powiedzieć, że przewozili pełne trumny? Szatański pomysł, ale to może
tłumaczyć zniknięcie załogi. Smród ciał każdego doprowadziłby do szaleństwa, a morowe
powietrze, wydobywające się ze zwłok, zapewnie wywołało zarazę.
– Tam wcale nie śmierdzi, sir.
– W takim razie najwyraźniej służyły do przemytu czegoś zakazanego. Trzeba je
otworzyć i sprawdzić, co jest w środku.
– Sir, pozwoliłem sobie już to zrobić. Nakazałem ludziom wyjść z ładowni
i otworzyłem jedną z nich. Są w nich ciała. Tak jakby…
– A cóż to ma znaczyć? – fuknął kapitan, zniżając głos. Jednocześnie zerknął na
swojego oficera. Mężczyzna przysłuchiwał się rozmowie. Wydawało się, że z minuty na
minutę stawał się coraz bledszy.
– Zobaczyłem kobietę, bladą, jakby była trupem, jakby zeszła biedaczka z tego świata
ledwie przed chwilą. Możliwe, że podróżowała tym szkunerem, bo nieopodal trumien
znaleźliśmy skrzynie podróżne z prywatnymi rzeczami należącymi do mężczyzn i kobiet.
Każdy, wybierając się w podróż, zabiera swoje rzeczy, to oczywiste. Z tym że zabieranie
trumny wydaje mi się mocną przesadą… Nie umiem tego określić, sir, ale coś nie dawało mi
spokoju. Patrzyłem na nią i poczułem nagle, jakby ktoś rozkazał mi zamknąć wieko. Nie
chciałem tego robić, chciałem pokazać ją panu, ale…
– Co pan zrobił, panie sierżancie? – odezwał się w końcu Finley.
– Nic. Zamknąłem trumnę i przyszedłem wszystko przekazać kapitanowi. Obawiam się,
sir, że w pozostałych też są ciała, a że brak odoru, myślę, że wszystkie są świeże.
Kapitan otworzył dziennik pokładowy i znalazł datę wyjścia szkunera z Southampton.
– W spisie towarów rzeczywiście figuruje siedem trumien. Jest też dopisek, by pod
żadnym pozorem ich nie otwierać. Ale nie ma tu nic o kobietach na pokładzie.
– Ta, którą otworzyłem, sir, ma na wieku wypalony napis. Początkowo myślałem, że
wykonano ją na miarę albo jakoś dostosowano na wyraźne polecenie zamawiającego, ale

32

teraz podejrzewam, że nie o to chodzi. Ktoś napisał na niej „Elena, córka Jure Grando
Alilovicia”. Nie mogę mieć pewności, sir, ale wydaje mi się, że to ona leży w tej trumnie.
– Cóż to za nazwisko – Finley najwyraźniej zaczął myśleć na głos.
– Brzmi jak południowoeuropejskie…
– Możliwe, sir. Jeśli można, sugerowałbym opuszczenie pokładu tego szkunera
i zatopienie go. To wszystko jest odrażające. Kto zabiera w drogę przez ocean trumnę
podpisaną własnym nazwiskiem? Nikt! A tu jest takich aż siedem!
– Wykluczone – rzucił kapitan, jakby słowa sierżanta wyrwały go z letargu. Zatrzasnął
dziennik i odpychając mężczyznę od drzwi, wyszedł na pokład. Podążyli ramię w ramię za
nim.
Minął zebrany na pokładzie oddział piechoty i przeszedł trapem na pokład Lady
Eleonor. Dopiero wówczas ponownie odezwał się do mężczyzn, mając świadomość, że
słuchało go więcej par uszu, w tym ta należąca do sternika:
– Panie sierżancie, proszę sprowadzić piechotę na nasz pokład. Dobrze się dziś spisali.
Panie Finley, proszę upilnować, by szkuner został wzięty na hol. Odprowadzimy go na
Antiguę, tam zajmą się nim nasi urzędnicy. Skoro na pokładzie nie ma żywej duszy, nie
możemy postąpić inaczej. Nie widzę przesłanek, by podejrzewać, że na pokładzie wybuchła
zaraza, nie życzę sobie jednak, by ktokolwiek bez wyraźnego powodu schodził pod jego
pokład. Proszę uwinąć się z pracami przed zachodem.
– Tak jest – zasalutował Finley. Na nasłonecznionym pokładzie czuł się znacznie
pewniej niż w tamtej kajucie. Poczuł się, jakby wracały mu siły, tam powoli go opuszczające.
– Będę w swojej kajucie. Proszę zameldować, kiedy skończycie prace.
Kapitan Long zostawił ich, nie dodając już nic więcej. Tobias Finley świetnie wiedział,
jakie rozkazy wydawać ludziom, nie potrzebował, by ktoś patrzył mu na ręce. Long miał
zresztą ciekawsze rzeczy do robienia.
Przeszedł przez drzwi swej kajuty i usiadł w szerokim fotelu. Przy meblach z drugiego
pokładu siedzisko i stół wyglądały, jakby przed chwilą wyniesiono je z dóbr jakiegoś
możnowładcy. Położył na blacie dziennik pokładowy szkunera i nim go otworzył, nalał sobie
kieliszek wina.
Przeszło mu przez myśl, że paskudna okładka powodowała, iż dziennik idealne pasował
do rozpadającej się powoli łajby. Nie myślał, by szkuner zdołał jeszcze raz przeprawić się
przez Atlantyk, byłby to jego ostatni rejs, nawet gdyby załoga nie zaginęła w tajemniczych
okolicznościach.
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– Demeter – prychnął, gdy znalazł nazwę, pod jaką statek zarejestrowano. – Butne imię
dla takiej krypy, a za pychę na wodzie płaci się najwyższą cenę.
Zaczął czytać, chcąc zrozumieć, co mogło wydarzyć się na łajbie. Nie lubił podobnych
sytuacji, a z niezadowoleniem przyznawał sam przed sobą, że czuł się kompletnie ogłupiały.
To, że z kapitanem stało się coś złego, że postradał zmysły, było oczywiste. Tak samo jak to,
że jego ludzi spotkał najsmutniejszy los, na który prawdopodobnie sobie nie zasłużyli.
Wiedział jednak, że gdzieś musiały znajdować się wskazówki pozwalające na wysnucie
sensownych, logicznych wniosków. Był racjonalistą twardo stąpającym po ziemi i postanowił
znaleźć coś, co mogłoby pomóc mu w pisaniu raportu.
Uśmiechnął się pod nosem, wyobrażając sobie, co powiedziałby o sprawie pan Bricks.
Wszystko zwaliłby na trumny, bo – jak wiadomo – nie oznaczały niczego dobrego. Po części
zgadzał się z nim, sam nie miałby ochoty przewozić takiego towaru, nawet jeśli nie wierzył
w marynarskie bajania o pechu i Jonaszach. Nie zamierzał jednak wspominać o tym choćby
słowem.
Znalazł początek zapisków dotyczących ostatniego rejsu Demeter i informację
o pojawieniu się Harry’ego Spikesa.
– Co my tu mamy? Pan Spikes to nie załogant, lecz przedstawiciel rodu Alilovici
z Istrii. Referencje od Jure Grando Alilovici – mruczał, przeglądając włożone między karty
dziennika listy – którego był faktorem. Znowu informacja o zakazie otwierania skrzyń
i trumien. Tylko po co? Po co wieźć ze sobą trupy? I po co im ubrania, po co codzienne
przedmioty? Przecież nie potrzebują tego wszystkiego. Nie wstaną z tych skrzyń i nie pójdą
na kolację…
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Klasyczne powieści grozy
w najlepszym wydaniu
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Podobno ścięta głowa widzi jeszcze przez zaledwie dwadzieścia sekund. Cóż, nie czuję
się w tej sprawie autorytetem, ale sądzę, że posiadam już wszelką wiedzę pozwalającą na
zrewolucjonizowanie tego stwierdzenia. Trudno, raczej już i tak nikomu o tym nie opowiem.
Mogę tylko patrzeć i żałować.
Próbuję sobie w międzyczasie przypomnieć, kiedy tak naprawdę to wszystko się
zaczęło. Gdzie zaczął się ten nieszczęsny łańcuszek wydarzeń, który doprowadził mnie to tak
żałosnego położenia. Kiedyś lubiłem się bawić w takie rzeczy. Teoria chaosu, zbiory rozmyte,
rachunek prawdopodobieństwa i teoria Laplace’a. Ta mówiąca o tym, że gdyby gdzieś znalazł
się demon znający położenie i kierunek ruchu wszystkich cząstek we wszechświecie,
to mógłby on „obliczyć” każde wydarzenie z przeszłości, jak i przyszłości kosmosu.
Po prostu trzeba ułożyć łańcuszek.
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Mój pewnie byłby niezbyt skomplikowany i dość nudny, jednak ja nie jestem
metaforycznym demonem, tylko człowiekiem, który się gapi. Choć jakby się głębiej
zastanowić, to wydaje mi się, że pamiętam przyczynę. Pierwszą przyczynę mojego
nieszczęścia. Tydzień temu śnił mi się koszmar o tym, że połknąłem muchę…
PIĄTEK
Obudziłem się, sapiąc, dysząc i łapiąc powietrze łapczywie jak ryba wyrzucona na
brzeg. Całe szczęście, że sypiam sam, bo inaczej z całą pewnością wystraszyłbym kogoś na
śmierć. Przetarłem twarz ręką tak mokrą od potu, że niemal po niej ściekał.
Koszmary towarzyszyły mi od zawsze. Odkąd pamiętam dość często budziłem się
z krzykiem, nie mogąc po tym zasnąć przez wiele godzin. Przerażony i dygocący, często
zakrywałem się kołdrą po uszy lub paliłem wszystkie światła w pokoju, szukając po szafach
i pod łóżkiem stworów z moich snów. W tym drugim przypadku zwykle do pokoju wpadała
zaspana matka, ganiąc mnie chrapliwym głosem i tłumacząc, że potworów nie ma. Cóż, dla
mnie wtedy wszystkie potwory były prawdziwe, tylko zwyczajnie potrafiły się szybko
i skutecznie chować. Gdy miałem lat czternaście i przestałem zaglądać pod łóżko, przyszedł
czas na psychologów, terapie i ćwiczenia relaksacyjne, gdy to nie poskutkowało, lekarze
zaczęli doszukiwać się traum z dzieciństwa. Kiedy najgorszą rzeczą, jaką znaleźli, było
wspomnienie o zepsuciu ulubionego śrubokręta taty (schowałem go wtedy za szafę
i udawałem, że zaginął. Nigdy w życiu nie czułem się tak winny, jak wtedy) rozłożyli tylko
ręce i ze stwierdzeniem „ten typ tak ma” pokazali mi drzwi.
Teraz lat mam już dwadzieścia siedem i właśnie zacząłem się przyzwyczajać do swoich
koszmarów. Przestawały być traumatycznymi, nocnymi przeżyciami, które powodowały, że
sen stawał się męczarnią, a zaczynały być inspirującymi wycieczkami w głąb własnych
lęków, okraszonymi nieludzką wręcz dozą groteski. Często je zapisywałem i czytałem na
drugi dzień. Kilka z nich miało widoczny potencjał. Może nie na miarę kolejnego dzieła Wesa
Cravena, ale raczej jako jakaś historyjka do gazetki z potwornościami. Ten sen był jednak
inny. Był taki, jak te za moich szczenięcych lat. Superrealistyczny, ze wszystkimi zapachami,
dźwiękami, kolorami i, Boże uchowaj, dotykiem.
Pamiętam z niego niewiele, co szczerze mówiąc w mojej sytuacji nie powinno dziwić.
Jednak dokładnie sobie przypominam ten uh… dotyk. Śliską, muślinową fakturę rozpalonej
skóry przesuwającej się pod moimi palcami. To coś, co przygniotło mnie do łóżka i… dźwięk
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tego oddechu. Czułem, jak się wierciło, wierzgało i trzęsło, czułem, jak to objąłem i… to
wrażenie… jakbym prześlizgiwał dłonią po wilgotnym brzuchu ciepłokrwistej ryby.
Następne, co pamiętam, to wrażenie duszenia się i mój zdławiony krzyk, gdy tylko się
ocknąłem. Matko Boska, wolałbym nie wiedzieć, co o takich snach powiedziałby Freud.
Czułem, że w gardle coś mi utknęło, jakby owad. Próbowałem to odchrząknąć, jednak było
już zbyt głęboko. Wstałem wtedy z łóżka. Cóż, jeśli nie mogę się tego pozbyć, to równie
dobrze mogę to popchnąć dalej, nie? Na palcach przeszedłem do kuchni. Wszyscy lokatorzy
już od dawna spali i słyszałem tylko ich miarowe chrapanie.
Była ich łącznie trójka i znaliśmy się od niedawna. W jednym z większych pokoi
mieszkała sympatyczna parka. Ona studiowała historię, on pracował w jakiejś firmie
ochroniarskiej jako konwojent. Całkiem miły facet, tylko nie za bardzo lubił mówić o swojej
pracy.
W drugim pokoju mieszkał koleś, który praktycznie z niego nie wychodził. Był jakimś
architektem czy czymś w tym rodzaju i bez przerwy pracował w domu. Raz go do tej pory
widziałem poza swoim stanowiskiem pracy, jak robił sobie kawę w środku nocy. Wyglądał
prawie jak wampir z tych pierwszych filmów o Nosferatu. Chrapał też najgłośniej ze
wszystkich, zupełnie jakby trzymał w pokoju jakieś wściekłe zwierzę. W kwestii tych
odgłosów próbowaliśmy już chyba wszystkiego… pukania, klepania, przekręcania go na bok.
Raz nawet wypłynął pomysł, żeby nałożyć mu na głowę plastikową torbę, ale uznaliśmy, że
jest to jednak trochę zbyt drastyczne rozwiązanie. Niemniej jednak kuszące. Powoli
zaczynałem się już przyzwyczajać do jego nocnych koncertów. Prawie jak latarnik do szumu
fal.
W tej całej mieszaninie byłem też oczywiście ja. Pracowałem jako doradca kredytowy
w dość sporym banku i około miesiąc temu mój szef stwierdził, że bardziej się przydam w
nowo otwartym oddziale w niedużym miasteczku studenckim. Moja radość nie miała wręcz
granic…
Cóż, teraz już mu tego nie powiem. Leżę sobie wygodnie, choć czuję, że lewa noga
zaczyna mi cierpnąć.
Tak jakby.
Tak więc wtedy po przebudzeniu, gdy już nasłuchałem się chrapania współlokatora
i zapiłem nieszczęsną „muchę” szklanką wody, zwyczajnie poszedłem spać dalej. Nie było
żadnej dramatycznej muzyki, nic szczególnego mi się nie śniło tamtej nocy, a nawet jeśli, to
tego już z całą pewnością nie pamiętam. Ot, dzień jak co dzień i tylko intuicja podpowiada
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mi, że wtedy to się wszystko zaczęło. Oczywiście nie stało się to też tak nagle. Nie…
następnego dnia czułem się normalnie, a pamiętam go całkiem dobrze.
SOBOTA
Z rana zadzwoniła do mnie młodsza siostra. Za tydzień miała wracać do domu na święta
i pytała się, czy bym jej nie przenocował i czy chciałbym się z nią zabrać. „Nie ma problemu,
siostra, wpadaj kiedy chcesz” i takie tam. Reszta dnia spełzła mi na zakupach, planowaniu
prezentów i bieganinie po mieście, więc jak by nie patrzeć nie miałem za bardzo czasu, żeby
się zastanawiać nad koszmarami dnia wczorajszego. Zwykła sielanka z lekką,
przedświąteczną gorączka, rozumiesz?
Problem zaczął się dopiero wieczorem, gdy kupiłem już wszystko, co kupić miałem
i zmęczony szwendaniem się po sklepach rozsiadłem się wreszcie w fotelu z kubkiem kawy.
W tle grał sobie telewizor, a ja rozpływałem się w prozaicznej rozkoszy posadzenia tyłka po
kilku godzinach wystawania w kolejkach i wysłuchiwania świątecznego „Pieprz się. Ale to
miało być tańsze” i „Chyba mi pani źle wydała resztę”. Błogość, którą burzył mi tylko lekki
ból głowy. Chyba właśnie ten ból był pierwszym widocznym objawem tego, co się ze mną
dzieje. Tępy, nie za mocny, umiejscowiony gdzieś pomiędzy oczami, jakby ponad nosem.
Zatoki – pomyślałem. Chyba nie ma nic bardziej ironicznego, niż nabawić się zapalenia zatok
przed świętami. Cały rok człowiek chodzi do roboty zdrów jak ryba tylko po to, by swoje
odchorować, gdy tylko ma wolne. Wtedy ma się wrażenie, że Bóg nie dość, że ma poczucie
humoru, to na dokładkę jest to czarny humor.
Cóż, nie chciałem, by choroba mnie rozłożyła na święta, więc wziąłem wtedy
cokolwiek, co było w mieszkaniu przeciwbólowego, okryłem się kocem po uszy
i najzwyczajniej w świecie poszedłem spać. Tej nocy już nie było koszmarów. Przynajmniej
nie fizycznie. Było raczej takie uczucie niepokoju, które czasami towarzyszy człowiekowi,
gdy mu się wydaje, że jest obserwowany. Ma się wtedy ochotę sprawdzić wszystkie drzwi
i okna. Zupełnie jakby gdzieś w ciemnościach naprawdę czaił się psychopata z tasakiem,
bestia z piekielnych czeluści czy inne cholerstwo. Powstrzymałem się jednak od
poszukiwania potworów spod łóżka. Wyrosłem już z tego, pamiętasz? Zresztą teraz wiem, że
wtedy bym ich już nie znalazł.
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PONIEDZIAŁEK
Stan błogiego „nic się nie dzieje” utrzymywał się jeszcze chyba dzień czy dwa. Zatoki
przestały mnie boleć, więc cieszyłem się, że mimo wszystko święta spędzę z rodziną przy
stole, a nie w łóżku z gorączką. Praca jak zwykle w takim okresie szła jak woda. Ta pani chce
kredyt na xboxa, tamten pan chciałby coś kupić córce, kilka osób przyszło po prostu, żeby się
„dopytać”. Niby kryzys idzie wielkimi krokami, a i tak ludzie masowo wręcz biorą wszystko
na kreskę. Czasem jak na nich patrzę, to mam wrażenie, że wszyscy wiedzą o czymś, czego
nie wiem ja. Jakiś koniec świata? Nasza cywilizacja ma się cofnąć nagle to czasów kamienia
łupanego? A może to całe rynkowe gówno niedługo dupnie i swoje długi będą spłacać
niedźwiedzimi skórami? Pewnie już nigdy się tego nie dowiem.
Pamiętam, jak kąciki ust ścierpły mi od ośmiu godzin ciągłego uśmiechania się
i wmawiania kolejnym osobom, jaka to nasza oferta jest świetna. Położyłem się w końcu do
łóżka, marząc tylko o tym, żeby móc wreszcie poleżeć w ciszy, nie musząc nikogo
wysłuchiwać, na nikogo patrzeć. Tylko leżeć i gapić się w sufit, dając odpocząć spuchniętemu
od całodziennej pracy językowi. Wtedy usłyszałem to po raz pierwszy. Dźwięk był cichy,
choć jednocześnie natarczywy i irytujący. Ciężko mi jest go jakoś opisać. Najtrafniejszym
określeniem byłoby chyba skrobanie. Tak jakby dźwięk drapania paznokciem po desce albo
buszujących w stropie korników. Tylko, do cholery, to mieszkanie w bezdusznym,
betonowym bloku z wielkiej płyty, gdzie tu u licha korniki? Byłem też przekonany, że
szczurów także tu nie ma. No, może za bardzo spostrzegawczy nie jestem, ale raczej bym
zauważył półkilogramowe bydle hasające mi po pokoju. Wykluczyłem też możliwość, że po
podłodze śmigają karaluchy w butach do stepowania. Może jakaś szafka się rozsycha? Może
jakiś sąsiad wziął się za swoją żonę na rozklekotanym łóżku? Tamtej nocy byłem zbyt
zmęczony, żeby o tym myśleć. Zasnąłem ukołysany odgłosami chrapania i stepowania
wyimaginowanych, małych karaluchów.
WTOREK
Następnego dnia było gorzej. Znacznie gorzej. To był wtorek, pamiętam. W każdy
wtorek dział marketingu zamawiał sobie pizzę. My, jako ludzie siedzący za biurkami, na
widoku klientów, nie mogliśmy sobie pozwolić na takie rozrywki. Co najwyżej na kanapkę
w czasie przerwy, wdychając przy tym zapachy, jakie roznosił po budynku facet od pizzy.
Zresztą wyobrażasz to sobie? Doradcę kredytowego wsuwającego na twoich oczach ciągnący
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się ser nad twoją umową? No ja też nie bardzo. To my musieliśmy być ci reprezentatywni,
uczesani, eleganccy. Nie potrzebowaliśmy snu, jedzenia, wychodzenia do toalety… zupełnie
jak modelki. No, przynajmniej tak miało to wszystko wyglądać.
Około dziesiątej naszło mnie uczucie, jakbym był na kacu. Kapeć w ustach, ból, jakby
mi ktoś mózg miksował i do tego było mi tak niedobrze, że gdybym był kobietą, to zacząłbym
się zastanawiać, czy nie jestem w ciąży. Siedziałem za swoim biurkiem, rzucając gniewne
spojrzenia na każdego, kto tylko wszedł. Do tego nad drzwiami był jeszcze ten cholerny
dzwoneczek. Nie mam pojęcia, po co go tam zainstalowali. W całym pomieszczeniu były
ledwie cztery biurka, wszystkie zwrócone frontem do drzwi wejściowych, a oni do tego
jeszcze potrzebowali tego przeklętego dzwoneczka. Po co, ja się pytam? To miał być jakiś
eksperyment, jak u Pawłowa? Po dwudziestu pięciu latach siedzenia przy tych cholernych
biurkach, jak już przejdziemy na emeryturę, mieliśmy na dźwięk dzwonka podświadomie się
ślinić albo od razu wstawać z krzeseł ławek czy łóżek z okrzykiem „Czym mogę pani
służyć”? To dopiero byłoby widowisko na miarę cudu w Kanie Galilejskiej, gdy na każdej
mszy, kiedy tylko uderzą w dzwon, wszyscy sparaliżowani doradcy kredytowi wstawaliby ze
swoich

wózków

inwalidzkich.

Brakowałoby

tylko

Murzyna

ze

złotym

zębem

wykrzykującego „Praise The Lord 1”! Miałem wtedy ochotę najzwyczajniej w świecie zerwać
ten dzwonek i wcisnąć go w dupę temu, kto go tam powiesił, tak głęboko, by facet poczuł
smak mosiądzu.
Później zrobiło się jeszcze gorzej. Było już po południu i ruch w interesie nieco zwolnił
tuż przed kolejną falą najazdu, tym razem dowodzoną przez ludzi wracających z pracy, a nie
emerytów. Nagle wpadł jeden facet z działu marketingu. Kawalarz, sympatyczny gość.
Któregoś razu, jak byłem na urlopie, wsadził wszystkie moje biurowe przybory do garnka
z wodą, który następnie wstawił do zamrażalnika. Przez pół dnia odkuwałem zszywacz do
papieru, a drugie pół ludzie dziwili się, czemu moje długopisy zostawiają wszędzie mokre
plamy. Tym razem jednak nie robił nic nadzwyczajnego. Naprawdę, nie zrobił praktycznie
nic. Wszedł spokojnie, przywitał się po koleżeńsku, klepnął paru ludzi po ramionach
i z uśmiechem zaczął opowiadać swoje świąteczne przeżycia z zeszłego roku. Nie było w tym
nic złego, zdrożnego, głupiego. Zwykła, beznadziejna gadka-szmatka. Jednak sama jego
obecność, jego wyraz twarzy działały mi już na nerwy. Gdy na mnie spoglądał, miałem
ochotę gołymi rękami zerwać mu ten uśmiech z twarzy. Dopiero kiedy wyszedł w pośpiechu,

1

Ang. „Chwalmy Pana”
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zauważyłem, że złamałem w palcach ołówek. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Nawet nie
pamiętałem, żebym go brał do ręki.
Do domu jeżdżę autobusem. Może z jednej strony to mnie uratowało tego dnia przed
wypadkiem, bo jestem święcie przekonany, że gdybym usiadł wtedy za kółkiem, to bym się
rozbił na najbliższym drzewie. Zapewne przez sam fakt, że stałoby przy drodze, nabrałbym
ochoty na skoszenie go zderzakiem. Z drugiej strony kierowca autobusu nie raczył się
śpieszyć. Wręcz przeciwnie, jechał tak powoli, że aż prosił się o to, by mu przyłożyć kilka
razy na orzeźwienie. Ja rozumiem, że droga śliska, że nie jest odśnieżone, ale do cholery, za
co ja płacę? Do tego stan tej maszyny, te siedzenia, okna, podłoga… wszystko! Przecież
można by tu dostać tężca od samego siedzenia, a powietrze z tego przeklętego wehikułu
mogłoby służyć jako broń biologiczna.
Kiedy wreszcie wysiadłem z tej śmierdzącej szczynami puszki Pandory, zacząłem się
szczerze uspokajać. Głowa powoli przestawała boleć, nudności mijały (jestem pewien, że
nabawiłem ich się na samą myśl o jeździe tym autobusem). Pozostawało tylko pragnienie.
Słyszałem nieraz o wilczym apetycie, ale nie znam określenia mogącego opisać pragnienie
tak dotkliwe, że masz wrażenie, jakby twoje stawy chrzęściły z wysuszenia. Po przekroczeniu
progu domu nawet nie zatrzymałem się, żeby zamknąć drzwi. Od razu włożyłem głowę pod
kran i zacząłem pić. Przemoczyłem sobie od tego kurtkę, czapkę, całe ubranie łącznie
z gatkami, cholera jasna! W tamtym momencie tak naprawdę gówno mnie to obchodziło.
Piłem i piłem, i porzygałem się z przepicia, i zaraz po tym wypiłem jeszcze trochę. Jak już nie
mogłem pić, to tylko trzymałem twarz pod strumieniem wody, nurzając w niej usta i język.
Dopiero kiedy usłyszałem śmiech z sąsiedniego pokoju, przypomniałem sobie, że nie jestem
sam. No bo co ja u licha robię? To z całą pewnością nie było zachowanie normalnej osoby
bez względu na to, jak by była spragniona.
Wróciłem do pokoju, położyłem wszystkie rzeczy na kaloryferze. Następnie wziąłem
najdłuższy prysznic w swoim życiu i poszedłem spać. Tym razem pamiętam dokładnie, co mi
się śniło. Byłem gdzieś w dżungli tak gęstej, że choć drzewa wysoko w górze mieniły się
odcieniami zieleni, to na samym dole, gdzie byłem, panowała już zupełna ciemność. Gdzieś
nad głową przelatywały mi moskity wielkości piłek tenisowych, opite do rozpuku moją krwią,
ledwie mogące unieść się w powietrze. Szedłem po drewnianym moście przerzuconym nad
rozległym bagniskiem. Zaraz za mną, krok w krok, szło to coś. Nie widziałem tego, nie
wydawało żadnych odgłosów, nie wydzielało zapachu. Gdy ja szedłem, szło i to coś, gdy ja
się zatrzymywałem i to się zatrzymywało. Byłem zbyt przerażony, by się odwrócić, choć
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czułem, że to dyszy mi w kark. Jedyne, co zdradzało tego obecność, to dźwięk, jaki wydawało
przy chodzeniu.
Drapało drewniane deski mostu długimi szponami.
ŚRODA
Nazajutrz obudziłem się bardziej zmęczony, niż kiedy położyłem się spać. Nieład na
łóżku świadczył o tym, że z całą pewnością była to dla mnie długa i burzliwa noc. Przetarłem
oczy i pierwszą trzeźwą myślą, jaka pojawiła się w mojej głowie, było „pić”. Tym razem
jednak postanowiłem zrobić to kulturalnie i spokojnie. Zrobiłem sobie herbatę, zanim się
zaparzyła, wypiłem szklankę coli, potem następną i jeszcze jedną i… w końcu zanim czajnik
zaczął gwizdać, kończyłem już drugą dwulitrową butelkę. Nawet nie zadałem sobie tego,
jakże oczywistego w tej sytuacji, pytania „gdzie to się podziewa?”. No po prostu nie zadałem,
zresztą i tak nie znałbym odpowiedzi. Za to nakręcony cukrem i kofeiną wystrzeliłem do
pracy jak strzała, biegnąc na przystanek przez wszystkie ogródki, przeskakując płotki jak
naćpany zając. Gdybym wiedział, co mnie tam czeka, to pewnie nie biegłbym tam z taką
radością.
Nie chodziło o to, że klienci narzekali czy zadawali głupie pytania. Klienci zostali
stworzeni po to, by denerwować sprzedawców i konsultantów i by pytać o najgłupsze
i najmniej związane z tematem rzeczy ( „– A jeśli moja babcia umrze, to ja nadal będę
musiała spłacać kredyt na samochód? – Oczywiście że nie, proszę pani, wtedy bank weźmie
babcię w zastaw i pokroi na organy”). Najgorszym wydarzeniem tego dnia była wizyta
kolejnego gościa z działu marketingu. Nie był to ten zabawny, tylko jakiś inny facet, który
podobno też został tu przeniesiony dość niedawno i nawet nie chodziło o jego obecność, tylko
o to, co niósł w rękach.
Dziś dział postanowili sobie zaszaleć i zamówili coś w chińskiej restauracji. Dobry
Boże, te odpady ciężko by było nawet nazwać jedzeniem! Facet natomiast przypełzł tutaj,
żeby najwyraźniej narobić nam apetytu tym cholerstwem. Ze mną mu się nie udało. Nie
pamiętam nazwy dania, które przywlekł, ale na miłość Boską, jak to wyglądało!
Przypominało surowe mięso zmiksowane z czymś, co miało konsystencję gęstej, grudkowatej
papki. A jak on to wpieprzał! Maczał te swoje brudne paluchy w tym czymś i oblizywał ze
smakiem, patrząc się wprost na mnie z tym swoim idiotycznym wyrazem twarzy.
Do tego ten pieprzony dzwoneczek. Bez przerwy od rana tylko dzyń dzyń dzyń. Czułem
wręcz, jak każde uderzenie tego diabelstwa wwierca mi się w czaszkę, pozostawiając w niej
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bolesne blizny. Pamiętam, jak zasłoniłem uszy, jednak to nie pomagało. Zupełnie jakby drugi
dzwonek był podwieszony w mojej głowie. Próbowałem się uspokoić, próbowałem oddychać
i nie zwracać uwagi. Wytrzymałem… dopóki temu idiocie nie zadzwonił telefon w kieszeni.
Natychmiast zrobiło mi się niedobrze, zaczęło mi się kręcić w głowie. Wstałem,
przytrzymując się biurka i nim tamten zdążył choćby powiedzieć „halo”, złapałem za tę jego
pieprzoną komórkę i trzymając ją jak pięściak, pierwszym ciosem wybiłem mu obie górne
jedynki. Teraz sukinsyn będzie mógł żreć to swoje chińskie gówno przez słomkę. Uderzyłem
go potem jeszcze raz i następny. Poczułem, jak szybka w jego telefonie rozbija się, jak
odłamki tną mi palce, co rozjuszyło mnie jeszcze bardziej. Gdy zamachnąłem się po raz
kolejny, któryś z moich „kolegów” chwycił mnie i wykręcił rękę.
Przez chwilę jeszcze próbowałem się wyrwać, kiedy nagle opadłem z sił. Poczułem
najpierw lekkie drżenie gdzieś w środku, potem konwulsje, następnie obrzygałem sobie buty
żółcią zmieszaną z wodą. Położyli mnie na ziemi i natychmiast chcieli wzywać karetkę.
Karetkę!
To oczywiste, że chcieli mnie dobić. Nie dość, że ten pieprzony dzwoneczek
doprowadzał mnie do szału, to jeszcze miałbym leżeć pod wyjącym kogutem w pieprzonej
umieralni! Tego było za wiele. Wyszedłem stamtąd, zataczając się i ledwie powłócząc
nogami, ale przynajmniej pamiętałem, żeby zerwać ten cholerny dzwoneczek znad drzwi
i rzucić nim w tych konfidentów. Nie trafiłem nikogo, ale przynajmniej miałem satysfakcję.
Zanim jednak na dobre ruszyłem do domu, przygotowałem się. Znalazłem w telefonie
numer sklepu spożywczego, który dostarczał zakupy wprost do domu. Zadzwoniłem
i zamówiłem dziesięć pięciolitrowych baniaków wody mineralnej. Wszystko poszło gładko,
przyjemnie i bez zbędnych pytań. Szczerze mówiąc to zanim dotarłem do domu, czułem się
już całkiem dobrze. Gdyby jeszcze nie to pragnienie. W drzwiach powitał mnie mój
współlokator, ochroniarz. Mówił coś o pieniądzach, jednak go zignorowałem. Co mnie
obchodzą jego problemy finansowe? Do tego śmierdział. Cuchnął jak niemal wszystko w tym
mieście, w tym kraju, na tym świecie. Wydzielał odór gnijącego mięsa, szamba, potu i czego
tylko zechcesz. Resztką siły woli powstrzymałem się, żeby nie zwymiotować po raz kolejny
dzisiaj, tym razem na niego. Chyba zrozumiał swój błąd, bo bardzo szybko się wycofał
i wrócił do pokoju, mamrocząc coś pod nosem. Tak będzie dla niego lepiej.
Gdy tylko wszedłem do siebie, otworzyłem pierwszy baniak. Wypiłem wszystko do
dna, nie żartuję. Pięć litrów wody wchłonąłem jak gąbka. No, może trochę mniej niż pięć, bo
część udało mi się niezdarnie rozlać. Pomyślałem, że warto by było coś zjeść, ale po
dzisiejszych widokach zupełnie odebrało mi apetyt. Gdy już pogodziłem się z myślą na
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szybki sen bez kolacji, zadzwoniła moja komórka. W pierwszym odruchu chciałem to
dziadostwo zwyczajnie wyrzucić za okno. Okno było jednak zamknięte i znając moje
szczęście, pewnie nawet bym nie trafił. Odebrałem więc, spokojnie i rzeczowo, bez unoszenia
się i krzyku. Przecież po co się zbędnie denerwować, prawda?
Okazało się, że dzwonił do mnie szef ze standardowym truciem dupy zarezerwowanym
na te mniej przyjemne sytuacje. Jak bardzo się martwi, że nic takiego się nie stało, że koledzy
opowiadali (koledzy, pieprzeni zdrajcy i konfidenci) i że proponuje mi, żebym wziął sobie
trochę „wolnego”, co w słowniku wszystkich szefów oznacza „wypieprzaj i żebym cię więcej
nie widział”. Pomyślałem wtedy, że tak naprawdę w dupie mam to, co facet o mnie myśli, czy
dalej będę miał tę posadę i że ogólnie dziś w mojej dupie pomieści się bardzo wiele rzeczy we
wszystkich kształtach i rozmiarach. Ustawić się proszę w kolejkę do bycia olanym, załatwiam
dziś wszystkich taśmowo. Gdy już skończył swoją litanię, rozłączyłem się i rzuciłem telefon
w kąt. Tego dnia zanim zasnąłem, opróżniłem drugi baniak.
CZWARTEK
Obudziłem się około godziny trzeciej. To był znów ten sam dźwięk, powtarzający się,
monotonny, uporczywy. Z początku myślałem, że to minie. Nie wiem, kot sąsiadów drapie
meble, ktoś za ścianą czochra sobie szczecinę na brzuchu czy cokolwiek. Jednak ten zamiast
przestać, stawał się coraz głośniejszy i co za tym idzie coraz bardziej nieznośny. Przez myśl
mi nawet przeszło, że może któremuś z moich współlokatorów zwyczajnie odbiło i zaczął
robić remont w środku nocy. Nakryłem głowę poduszka, jednak to nie pomagało. W końcu
wstałem. Znajdę tego, kto tak sobie ze mną pogrywa i osobiście wybiję mu z głowy takie
zabawy. Pierwsze kroki skierowałem do kuchni, wziąłem z szuflady ostry nóż. Tak, im
dłuższy, tym lepszy. Nie pozwolę robić z siebie wariata, nie daruję im tego.
Poszedłem do pokoju parki. Serce waliło mi jak młotem, zimna rękojeść była tak realna,
a jednocześnie czułem się, jakbym był we śnie. Jak w jednym z tych wielu koszmarnych
snów. Jednak tym razem to ja miałem siać przerażenie wśród nocnych demonów. Żołądek
podszedł mi do gardła, gdy jedna z desek skrzypnęła pod moimi stopami. Wzdrygnąłem się i
zamarłem,

nasłuchując.

Cisza

przerywana

jedynie

tym

cholernym

skrobaniem

i pochrapywaniem. Udają – pomyślałem. Z całą pewnością udają, żeby mnie zmylić, żeby
móc dalej mieszać mi w głowie. Chwyciłem za klamkę, podnosząc nóż nad głowę. Mój
wygląd zapewnie plasował się wtedy gdzieś pomiędzy przerażającym i komicznym. Blady
morderca w piżamie. Śmiechu wart horror klasy C. Pchnąłem drzwi. Spali jednak. Tak jak

46

zawsze, przytuleni jedno do drugiego, choć było w tym coś innego, coś obcego. Wyglądali
poczwarnie wręcz w tym swoim uścisku, wykrzywieni i nieludzcy. Niczym zawieszone
w formalinie szczątki dwóch zdeformowanych kreatur. Opuściłem nóż i wyszedłem
zdezorientowany, zły i zagubiony we własnych myślach.
Nie spałem do rana, wsłuchując się w to skrobanie. Gdy tylko świt zajrzał mi do okien,
zacząłem przewracać pokój góry nogami. Wszystko po kolei i każde z osobna. Wywaliłem
szuflady z komody, wybebeszyłem szafę, przewróciłem łóżko do góry nogami. Osłuchałem
każdą ścianę i nie znalazłem nic. Zupełnie NIC! Nic się nie dzieje, nic się nie stało, wszystko
w porządku, proszę się rozejść. Sprawdziłem nawet wszystkie swoje rzeczy, przetrząsnąłem
kieszenie, a nawet skarpety, poszukując źródła tego dźwięku. Za każdym razem, gdy tylko
wydawało mi się, że się zbliżam, odgłos umykał mi, zupełnie jakby jakiś świerszcz lub
cholernie duży kornik postanowił się trochę pobawić moim kosztem.
Do południa przejrzałem chyba każdy kąt, rozkręciłem każdy mebel w pokoju
i zerwałem nawet dywan, popijając to wszystko kolejnymi dwoma baniakami wody. Byłem
już pewny. To COŚ musi być w ścianie, jakoś się tam wgryzło lub było tam od początku
i dlatego cały czas mi umykało, dlatego nie mogłem tego znaleźć i dlatego było ze mną
wszędzie. Teraz wydaje się to irracjonalne, ale wtedy chwyciłem się tej myśli. Wyszedłem
z mieszkania, wymijając przerażonych lokatorów i poszedłem do najbliższego sklepu.
Wróciłem obładowany po pachy środkami owadobójczymi. Tymi w płynach, proszkach,
aerozolach, płytkach i czym tylko dusza zapragnie. Wszystkie kolory, kształty i zapachy.
Zupełnie jakby owadom robiło różnicę, czy zdechną od zapachu cytryny, czy konwalii. Moi
współmieszkańcy pozamykali się w swoich pokojach. Dobrze, przynajmniej nikt nie będzie
mi przeszkadzał. Zamknąłem drzwi i do wieczora wszystko, co znalazłem, pryskałem,
szorowałem, nacierałem, rozstawiłem pułapki w całym pokoju oraz kilka tuż za drzwiami.
Rozerwałem nawet poduszki, wypryskując do każdej z nich po niemal całej puszce tego
cholerstwa. Musiałem mieć pewność, że to zdechnie. Skrobanie przycichło, a ja położyłem się
przekonany, że wreszcie będę wolny. Nawet nie pomyślałem o tym, żeby otworzyć okno czy
może zabezpieczyć się jakoś od tych toksyn. Leżałem, przysypiając ze zmęczenia, wdychając
zmieszane zapachy chemikaliów, które mogłyby powalić osła. Czułem się niemal szczęśliwy.
WCZORAJ
Obudziłem się dopiero popołudniu. To był cud, że w ogóle byłem w stanie wstać.
Z bólem głowy i nudnościami podniosłem się z zarzyganego, leżącego na podłodze materaca.
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Rama łóżka była przewrócona do góry nogami i leżała w stercie szmat z pociętego dywanu.
Niewiele pamiętałem z końca poprzedniego dnia. Wiedziałem tylko, że nie zasnąłem od razu.
Wstawałem kilkukrotnie i coś robiłem. Może krzyczałem, może rozmawiałem z kimś, kto nie
istnieje. Nie wiem. Gdy spojrzałem na zegarek, była szesnasta. Z kuchni dało się słyszeć
cichy jazgot stukających o siebie talerzy. Doprowadzał mnie do szału. Poprzez ten dźwięk
usłyszałem coś jeszcze. Skrobanie. Przed chwilą niemal niesłyszalne, teraz narastało, stawało
się tak głośne, jakby ktoś, stojąc tuż za mną, darł pazurami drewnianą tablicę.
Wstałem i zaraz po tym upadłem na twarz w kałużę własnych wymiocin. Przynajmniej
wydawało mi się, że są moje własne, przecież kto inny by tu wchodził?
Jak to kto?
Oni.
Z całą pewnością to robili. Żaden owad nie mógłby przeżyć takiej ilości trutki, więc
z całą pewnością to byli Oni. Przychodzili do mnie w nocy i wstrzykiwali coś, może
próbowali mnie hipnotyzować. Skąd człowiek może wiedzieć, czy nie mieszka z jakimś
psychopatą? Może należeli do jakiejś sekty i próbowali najpierw mnie urobić, żeby potem
wcielić w swoje szeregi albo chcieli mnie osłabić, żebym nie mógł się bronić, kiedy przyjdą,
by złożyć mnie w ofierze swoim bożkom. Nie dam się, nie pozwolę. Nie będą mnie
sprzedawać w żadnej chińskiej knajpie, domiksowując moje organy do gównianej papki,
którą potem będą wpieprzać jacyś cholerni idioci swoimi tłustymi, zaślinionymi paluchami.
Nie będą ze mnie robić wariata, nie będą skrobać i nie będą mnie suszyć.
Wypiłem kolejny baniak wody, poczułem się trochę lepiej. Z kuchni dobiegł mnie
odgłos smażenia i smród tego, co właśnie skwierczało na patelni. Z całą pewnością ludzkie
mięso. Dlatego tak śmierdzi. Oni są w tym wszyscy. Wszyscy siedzą w tym po uszy. Ci
w biurze, tutaj, nawet kierowca autobusu. Specjalnie tak wolno jeździł, żebym nie dotarł do
domu na czas ich uczty. Specjalnie rozpylił w autobusie śmierdzącą truciznę, żeby mnie
osłabić. Pewnie chcieli mnie już wtedy zwabić do swojego pokoju. Ochroniarz mówił wtedy
coś o pieniądzach, ale to była tylko wymówka. Wszedłbym tam, a oni poderżnęli by mi
gardło, spuścili ze mnie krew jak ze świniaka i zatopili we mnie swoje zęby.
Żrą ludzkie mięso.
Dlatego tak śmierdzi.
Dlatego napawają mnie obrzydzeniem.
Składają pokłony kozłom i rżną wykopane z cmentarza trupy. Następnie dodają ich
mięso do swoich bezbożnych posiłków. Stają się silniejsi i powoli wykańczają tych, którzy
mogą im zagrozić, chcą wykończyć mnie, bo wiedzą, że mogę ich powstrzymać.
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Czemu nie zabili mnie od razu?
Boją się.
Nie chcą się jeszcze ujawniać.
Ktoś mógłby mnie szukać.
Moja siostra. Wiedzieli, że ona tu przyjedzie! Podsłuchiwali i nie chcieli świadków. Nie
chcieli niewygodnych pytań. Chcą mnie wykończyć w jak najmniej bezpośredni sposób, żeby
wszyscy myśleli, że zachorowałem, żeby nikt ich nie podejrzewał. Może to, co mi
wstrzyknęli, działa z opóźnieniem? Może miało mnie zabić, jak byłbym już w domu? To by
było im bardzo przychylne, bardzo chytre. Moje serce by się zatrzymało, a jakiś lekarz (który
pewnie też jest z nimi) orzekłby, że zadławiłem się ością czy czymś takim.
Zabiliby mnie.
Chcą mnie zabić.
Muszę być pierwszy.
Podniosłem się z podłogi. Wziąłem głęboki haust palącego płuca powietrza i wyszedłem
do kuchni. Przy patelni pełnej czegoś stała dziewczyna ochroniarza. Miała jakoś na imię.
Jasne, oni wszyscy mają imiona. Po tym się identyfikują. Przez to wiedzą, który jest swój,
a który nie. Kroiła właśnie jakieś obrzydlistwo na drewnianej desce, skrobiąc ją przy tym
niemiłosiernie.
Wyglądała na chorą. Miała podkrążone oczy, była cała blada i chwiała się lekko na
nogach. Zlepione strąki włosów zaczesała do tyłu. Już wiedziałem, dlaczego. Nie jadłaś
jeszcze dzisiaj, prawda? Nie dostałaś swojej porcji ludzkiego mięska, więc opadałaś z sił?
Dzisiejsza dostawa się opóźniła, złotko? To właśnie szykowała dla siebie i tego swojego fiuta.
Kolejną porcję zmielonych bezdomnych, dzieci i płodów, by mogli znów kłaniać się kozłom.
Spojrzała na mnie przelotnie i wykrzywiła twarz w jakimś okropnym grymasie. Cofnęła się
trochę, jednak nie na długo. Chwilę po tym odwróciła się do mnie plecami i zaczęła wrzucać
kawałki na rozgrzaną patelnię. Było tam wszystko, oczy, języki, nawet małe paluszki.
Chwyciłem za nóż. Miałem tylko jedną szansę, żeby uwolnić tę przeklętą dziwkę od jej
marnej egzystencji. Złapałem ją za włosy i pociągnąłem do tyłu, rysując ostrzem długi,
szeroki uśmiech tuż pod jej brodą.
Nawet nie krzyknęła. Upadła na podłogę, patrząc na mnie wdzięcznie, odruchowo
zasłaniając krwawiącą ranę. Przyklęknąłem przy niej i chwyciłem ją za nadgarstki, odciągając
je na boki. Jej ciało walczyło, próbowała się wyrwać, próbowała krzyczeć. Jednak widziałem
w jej oczach, że jest mi wdzięczna za zwrócenie wolności jej duszy. Teraz będzie mogła przez
resztę wieczności smażyć się w piekle wraz ze swoim panem. Postrzegałem siebie wtedy jak
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anioła miłosierdzia, proroka dobrej nowiny. Niczym Charon przeprowadziłem ją na drugą
stronę z wdziękiem i skromnością. Wstałem dopiero, gdy przestała oddychać, a radość
zastygła na jej zimnej twarzy jak maska.
Podniosłem zakrwawiony nóż. Musiałem rzucić go na ziemię, gdy w odruchu łaski
postanowiłem pomóc mojej przyjaciółce w wyrwaniu się z tego przeklętego ciała. Nie
mogłem jednak jeszcze odpocząć. Pozostały jeszcze dwie duszyczki wymagające mojej
opieki. Poszedłem więc do pokoju architekta. Nigdy tam nie byłem, szczerze mówiąc. Teraz
był chyba najlepszy moment na to, żeby trochę pozwiedzać i zanieść mu tę samą dobrą
nowinę. Gdy wszedłem jednak, moje serce wypełniło rozczarowanie i radość zarazem. To jest
takie uczucie, jakie zapewne towarzyszy ojcu, który chcąc pomóc dziecku przejść przez życie,
widzi jednocześnie, że świetnie sobie ono radzi bez jego pomocy. Podszedłem do mojego
przyjaciela, którego oczy uciekły w tył czaszki. Leżał na łóżku z szeroko otwartymi ustami,
na których pozostały zaschnięte ślady wymiocin i piany. Musiał zostać uwolniony podczas
snu, być może już wczoraj, kiedy starałem się uciszyć ten dźwięk. Pogładziłem go po twarzy,
patrząc, jak jego ciałem wstrząsają ostatnie drgawki. Czułem się wtedy z niego dumny.
Dźwięk jednak trwał nieprzerwanie, jakby przypominał mi, że coś jeszcze pominąłem.
Szczęk otwieranego zamka w drzwiach i męski krzyk przypomniał mi o jeszcze jednej
owieczce, którą trzeba przeprowadzić na drugi brzeg Styksu. Oczywiście, chłopak
dziewczyny, którą właśnie uwolniłem. On też zasłużył na to, by przywrócić jego duchowi
spokój. Muszę się spieszyć, zanim się nią posili. Zanim wchłonie jej życie. Wszedłem do
kuchni. Klęczał nad nią, roniąc łzy zazdrości nad jej spokojnym ciałem. Gdy mnie zobaczył,
z początku nie wiedział, co zrobić, chwilę po tym spostrzegł nóż w mojej dłoni i wtedy jego
zazdrość sięgnęła zenitu. Rzucił się na mnie, sięgając do kabury. Nawet nie wiedziałem, że
miał broń! Byłoby to znacznie łatwiejsze, gdybym poczekał na niego i zwyczajnie odebrał mu
pistolet. Cóż, nie wszystko przecież musi iść tak gładko, prawda? Czasem trzeba się
napracować, aby osiągnąć zbawienie dla innych. Gdy tylko się zbliżył, wepchnąłem nóż
głęboko w jego brodę. Trochę musiało go to zdziwić, ponieważ nagle usiadł z szeroko
otwartymi ustami. Przez chwilę próbował go wyciągnąć jedną ręką, drugą zaś cały czas
starając się odpiąć pistolet. Trochę trzęsły mu się ręce, więc zabrałem mu broń. Przecież nie
chciałbym, żeby zrobił komuś krzywdę. Wyglądał na tak zniecierpliwionego, tak bardzo nie
mógł się doczekać, aż jego ciało zostanie porzucone przez uwolnioną duszę.
Nie mogłem patrzeć na jego cierpienie, więc uniosłem jego pistolet i strzeliłem mu
w twarz. Trochę żałowałem tego później. Przez swój wybryk nie mogłem zobaczyć, jak w
jego oczach maluje się radość przywróconego spokoju. Cóż… każdy uczy się na błędach,
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prawda? Szkoda tylko, że najczęściej na własnych. Usiadłem do stołu, który zastawiła
dziewczyna. Ładne talerze, szklanki, widelce takie lśniące. Wszystko takie piękne, równe
i ułożone. Musieli strasznie dużo uwagi przykuwać do swoich piekielnych rytuałów.
Strąciłem to wszystko na podłogę. Żałowałem. Ten cały hałas, brzęk tłuczonych
naczyń… wbijał się boleśnie w moją czaszkę. Uderzyłem czołem w drewniany stół, by
zagłuszyć ten ból. Potem jeszcze raz i kolejny. Głuchy łoskot dawał mi ukojenie. Gdy
w końcu ból minął, położyłem głowę obok sporej plamy krwi ściekającej z brzegu stołu
z wplątanymi weń kępkami włosów. Miały taki sam kolor jak moje. Zasnąłem, zastanawiając
się, skąd u licha one się tam wzięły.
Wsłuchiwałem się w cichy odgłos skrobania dobiegający gdzieś z wnętrza.
DZISIAJ
Obudził mnie hałas, wręcz jazgot, który wdarł się do mojego snu, raniąc mnie od
środka. Zerwałem się na równe nogi, myśląc, że może „koledzy” z pracy znaleźli mnie aż
tutaj, przynosząc ze sobą dzwoneczek znad drzwi. Jednak ten był znacznie głośniejszy,
bardziej przerażający. Złapałem za broń, mierząc nią w puste mieszkanie. Dzwonek zabrzmiał
ponownie, wtórowany przez jakiś kobiecy głos. Moja siostra. Czemu sprawiała mi tyle bólu?
Czy ona też była w zmowie? Czy ona też chciała mnie wykończyć? Czy też miałem ją
uwolnić, żeby ukrócić jej cierpienia? Krzyknąłem z przerażenia, jednak to tylko pogorszyło
sytuację. Zaczęła dzwonić jak szalona, waląc w drzwi i krzycząc, sprawiając mi
niewyobrażalne męki. Czułem, jak czaszka zaczyna mi pękać. Zasłoniłem uszy i natychmiast
poczułem pod palcami coś lepkiego i mokrego. Krwawiłem i to mocno. Zacząłem
wrzeszczeć, żeby przestała, jednak nie słuchała mnie. Chciałem wstać i zakończyć jej
grzeszną egzystencję, jednak dźwięk był tak silny, że kolana ugięły się pode mną. Czułem,
jak coś wewnątrz mnie wrzeszczy, kuli się i drży. Nie mogłem tego znieść. Nie dawałem już
rady wytrzymać tego bólu.
Przyłożyłem pistolet do brody.
Użyczyłem sobie spokoju mych współlokatorów.
Tak dotarłem do położenia, w którym znalazłem się teraz (położenia, a to mi wyszło).
Moja głowa opadła na stół, jednak nie umarłem od razu, tak jak to często dzieje się w filmach
i książkach. Straciłem czucie w całym ciele, przestałem widzieć na lewe oko, jednak nadal
udawało mi się oddychać jeszcze przez jakiś czas. Cóż, wygląda na to, że nie potrafiłem się
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nawet porządnie zastrzelić. Mogłem tylko patrzeć. Spojrzałem przelotnie w stronę kuchni,
gdzie dziewczyna ochroniarza (chyba miała na imię Aneta) leżała przerażona wśród
rozsypanych warzyw. Jej krew zastygła już na kuchennych kaflach. Uwięziony wręcz, jako
bierny obserwator, zawiesiłem wzrok na kawałku czaszki leżącym na stole. Najwyraźniej
odstrzeliłem go sobie gdzieś spomiędzy czoła i ciemienia. Wszystko stało się dla mnie jasne
na chwilę przed tym, jak ktoś wyważył drzwi. Ona weszła do środka i zobaczyła mnie, ja zaś
zobaczyłem ją. Patrzę teraz na moją siostrę. Jak krzyczy i płacze. Jak drżącymi palcami
wybija numer na swoim telefonie, jak ledwie łapie oddech z rozpaczy. Jak sąsiad, który wpadł
tu razem z drzwiami, cofa się i zasłania usta, klnąc głośno i blednąc.
Tak mi przykro, mała, ale nie miałem wyboru.
Teraz już jestem pewny, że nie miałem wyboru.
Widziałem to.
Widziałem tego ogromne żuwaczki.
Widziałem tego różowe, twarde, smukłe cielsko.
Widziałem, jak wyszło spod fragmentu mojej czaszki.
Widziałem, jak wpełzło pod ich łóżko.
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NA OSTATNIM PIĘTRZE
Piotr Borowiec

Autobus, chociaż prawie zupełnie pusty, i tak cuchnął. Jeszcze kilka tygodni wcześniej
w wiecznie przepełnionym Autosanie śmierdziało po prostu ludźmi. Przepoconym ubraniem, oddechem
na kacu, domowym jedzeniem. W dzień, w którym po raz pierwszy spotkałem Jędruszkę,
w zdezelowanym pojeździe wyczuwałem drażniący zapach spalonej gumy i oparów paliwa. Nieszczelne
przewody paliwowe albo zużyta uszczelka pompy. Widocznie pojazd też zdychał, jednak nie była to
błyskawiczna śmierć, raczej powolna agonia mechanicznego potwora. Przewoźnik, mała firma
transportowa z Radymna, nie miał zapewne najmniejszego zamiaru inwestować w rozpadającego się
trupa – wielu chętnych na przejazd raczej już nie będzie, nawet najdrobniejsza naprawa się nie zwróci.
Oddział Pealis Croporations zaś umierał w tempie błyskawicznym. Likwidacja zakładu, będącego
największym pracodawcą w rejonie przebiegła sprawnie, plan, opracowany przez biurokratów
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pracujących dla zarządu firmy, wdrożono z chłodną precyzją, bez zbędnych sentymentów. Ktoś
zauważył, że koszty pracy w Polsce, w stosunku do oczekiwanych zysków są za drogie. Ktoś inny
wskazał Mołdawię jako miejsce relokacji fabryki. Ktoś trzeci z kolei podpisał stosowne decyzje,
zarządzenia, załączniki i terminarze. Biurokratyczna maszyna ruszyła, wcale nie ociężała, zalewając
otoczenie firmy stertami dokumentów, będących w sumie wyrokiem śmierci na lokalną społeczność. Do
związków zawodowych wpłynął projekt porozumienia w sprawie zwolnień grupowych. Porozumienie
zawarto. Do Powiatowego Urzędu Pracy doszła informacja, że ponad trzy tysiące osób wyląduje na
bruku. Informację przyjęto. Do agencji pracy funkcjonujących przy fabryce, zajmujących się rekrutacją
i obsługą pracowników zatrudnionych na umowę o pracę tymczasową, wystosowano zawiadomienie
o konieczności przygotowania wypowiedzeń. Wypowiedzenia przygotowano. Nikt nie mógł nic zrobić,
aby powstrzymać decyzję zarządu. Dzięki kilku podpisom nabazgrolonym przy biurku wieżowca
w Oakland tysiące ludzi uświadomi sobie, że najbardziej chciwi zrobią najbardziej niegodziwe
z czynów nie dla wspólnego dobra wszystkich ludzi, ale dla premii, za którą kupią sobie kolejne BMW.
Cóż, na zajęciach z ekonomii nie takie rzeczy kazano mi wkuwać. Mój wykładowca nigdy nie skalał się
fizyczną pracą, wolał więc von Hayeka od Keynesa. Ponieważ ja zarządzanie i marketing na podłej
uczelni studiowałem, nie wykładałem, do prawdziwej roboty musiałem pójść. Zostałem operatorem
wózka widłowego z tytułem licencjata.
Autobus dotoczył się w końcu przed siedzibę Pealis Corporation Joint Stock Company- Odział
w Jarosławiu, w likwidacji. Fabrykę zlokalizowano w dawnym kompleksie Jarlanu, peerelowskiego
molocha, perełki przemysłu dziewiarskiego epoki późnego Gierka. Nieefektywna gospodarka centralnie
sterowana okazała się równie skuteczna w wylewaniu ludzi na bruk, co efektywny kapitalizm globalny.
Co za ironia.
Dwójka znudzonych ochroniarzy tylko kiwnęła głową, gdy machnąłem im identyfikatorem.
W hali szwalni drugiej oblepił mnie półmrok. Skoro produkcji zaprzestano, nie było potrzeby
utrzymywać stałego oświetlenia. Przeszedłem przez następną szwalnię, przez dwie krajalnie i w końcu
dotarłem do magazynu skór. Przez najbliższy tydzień moja firma, podwykonawca Pealis zajmujący się
logistyką, miała za zadanie dokonać demontażu i załadunku tego segmentu fabryki. Potem mieliśmy
zrobić to samo z następnymi. Za miesiąc od tego dnia cały kombinat miał stać pusty. Zupełnie pusty.
– Jacuś, wywozisz na dziedziniec te regały, cośmy je wczoraj rozbirali! – Małecki, mój szef nawet
nie uznał za stosowane się ze mną przywitać. Od razu arbait, ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w dupę.
Uruchomiłem wózek, istnego potwora w swojej klasie mogącego udźwignąć niemal pięć ton
ładunku, i rozpocząłem pracę. Złożone regały oraz stelaże zamocowano na paletach, te miałem wywieźć
z hali i ustawić na placu załadunkowym, niezbyt ściśle nazwanym przez mojego brygadzistę
dziedzińcem. Tam za kilka godzin miała przyjechać ciężarówka, którą należało załadować. Ani się nie
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śpieszyłem, ani nie obijałem. Pracowałem dokładnie, starannie układając palety na wylanym betonem
placu. Od czasu do czasu sprawdzałem jedynie komórkę. Może Dominika zadzwoniła, a ja nie
usłyszałem dzwonka? Albo chociażby napisała SMS-a? Ekran nie informował mnie o żadnych nowych
poleczeniach. Być może była zbyt słaba, aby dzwonić. Albo wręcz odwrotnie, dziś czuła się dobrze,
żadnego bólu, żadnego strachu przed pogorszeniem stanu zdrowia. Zajmowała się praniem
i przeglądaniem ofert internetowych sklepów z AGD. Zaangażowana w życie, zbyt szybo uciekające
z ciała szatkowanego chorobą, zapomniała spojrzeć na swój telefon, odczytać moją wiadomość.
Jesień pomiatała mną, przyrodą i pozostałościami procesów produkcyjnych. Wiatr targał opadłymi
liśćmi, resztkami opakowań, niedopałkami papierosów, strzępami palet, kawałkami jakichś przewodów.
Pealis oprócz kilku ludzi z mojej firmy i dwójki ochraniarzy zwolnił wszystkich, dosłownie wszystkich,
łącznie ze sprzątaczami. Starałem się rzadko wychodzić z pojazdu, listopadowe podmuchy ciskały
w moją twarz nie tylko zimne powietrze i krople deszczu, ale również co lżejsze śmieci. W pewnym
momencie z wózka jednak wyjść musiałem.
Wyjeżdżałem z hali, maszyna bez problemu radziła sobie z jedną z ostatnich palet załadowanych
żelaznymi stelażami. Kilka metrów od miejsca, w którym powinienem złożyć ładunek zauważyłem
mężczyznę. Wysoki, chudy, w ubraniu, którego nie mogłem określić inaczej, niż mianem groteskowego.
Jego marynarka była upstrzona chaotycznymi łatami, a spodnie od garnituru były tak sprane, że
z czarnych zrobiły się szare. Facet wyglądał jak samobieżny strach na wróble. Między palcami lewej
dłoni tlił się papieros bez filtra. Wiedziałem, że muszę jakoś zareagować. Widomość o likwidacji firmy
rozeszła się szerokim echem po okolicy, musiała więc dotrzeć do miejscowych żuli. Należało się więc
spodziewać pielgrzymek specjalistów od zbierania złomu i makulatury, oczekujących łatwego łupu.
– Dzień dobry. W czymś pomóc?
– Owszem, możesz pomóc, synku. Ale jeszcze nie teraz. – Mężczyzna patrzył mi prosto w oczy.
Zauważyłem, ze jest bardzo blady i dość już wiekowy. Napięta, poorana zmarszczkami skóra na jego
twarzy miała kolor zabrudzonej kredy. Wargi miał sine, ich kolor był zbliżony do barwy dymu z jego
tanich papierosów. W jego wzroku zobaczyłem jakąś kpinę, mieszaninę poczucia wyższości i pogardy.
Zirytowało mnie to.
– Panie, to jest zakład pracy, zamknięty i chroniony…
– Zawsze był. Zamknięty i chroniony, nawet kiedy byłem tu dozorcą, w Jarlanie, a wcześniej
w radzie zakładu. Teraz, kiedy budynek znowu zrobił mnie tu szefem, to się wynosicie, co?
A więc miałem do czynienia z byłym dozorcą. Cieciem, stróżem, jak zwał tak zwał. Tylko o co
chodziło mu z tym, że budynek zrobił go tu znowu szefem? Nieważne, i tak musiałem go wywalić.
Gdyby ktoś z nielicznych pracowników, którzy tu zostali zorientował się, że nie wyprosiłem intruza,
sam miałbym problemy.
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– Proszę pana, musi pan opuścić ten obiekt albo wezwę ochronę.
– Chciałbym opuścić ten obiekt, synku. Ale nie w tej nieszczęsnej sytuacji, gdy tkwię
w cholernych piwnicach. Tam ci nie radzę chodzić, uwierz mi. Ten budynek, jak stoi pusty, zaczyna
śnić. Wyrzuciliście wszystkich pracowników, więc zapadnie w sen. Najgorsze rzeczy śnią się
w podziemiach, synku. Na wyższych piętrach też można odczuć te sny. O, tam!
Wtedy pomyślałem, że mam do czynienia nie tylko z byłym dozorcą, lecz również obecnym
wariatem. Facet gadał mi o śniącym budynku, który mianował go szefem, musiał więc mieć nierówno
pod sufitem. Pomimo to, machinalnie jakoś obróciłem się w kierunku, który wskazywała jego
wychudzona ręka. Brudnym paluchem celował w budynek starej szwalni. Pealis, przejmując fabrykę
zagospodarował tylko część dawnych budynków. Nowe hale i magazyny dobudowano do istniejącego
obiektu. Na jego parterze i pierwszym piętrze mieściły się biura, magazyny odzieżowe, pomieszczenia
firm podwykonawców. Trzy pozostałe piętra pozostawiono niewykorzystane. Nikt tam nie chodził, nie
było potrzeby. Firmie bardziej opłacało się doklejać nowe powierzchnie produkcyjne, sklecone
z blachy, plastiku i płyt kartonowo-gipsowych, niż remontować stare.
– Proszę pana, panie…
– Jędruszko, nazywam się Jędruszko.
– …panie Jędruszko. Musi pan opuścić ten teren, natychmiast, w przeciwnym razie będę musiał
zadzwonić po ochronę.
Aby moje ostrzeżenia nie pozostały gołosłowne, wyciągnąłem telefon komórkowy. Miałem
irracjonalne wrażenie, że moje przywiązanie do zasad i procedur jest absolutnie żałosne. Moje
zachowanie, sam nie wiem dlaczego, wydawało mi się groteskowe.
– Spokojnie, synku. Już mnie nie ma. Uważaj na siebie, młody. Ta fabryka nie spała przez
dziesięć lat, a teraz… Teraz może być trochę nieprzyjemnie. Jeszcze się spotkamy.
Odwrócił się i zaczął odchodzić w kierunku tylnego ogrodzenia. Pomyślałem, że musi tam być
jakaś dziura w siatce, otwór, przez który żul wszedł na teren zakładu. Trzeba będzie zawiadomić o tym
leniwych ochroniarzy. Starzec szedł wolno, sztywno wyprostowany. Miałem zamiar obserwować go aż
zniknie mi z oczu, przy okazji chciałem zorientować się, gdzie jest domniemana przerwa w płocie.
Jednak po kilku sekundach mężczyzna zniknął mi z oczu. Dosłownie rozpłynął się w powietrzu.
Jego postać robiła się niewyraźna, traciła na ostrości z każdym metrem, z którym ode mnie się
oddalała. Stawała się przeźroczysta, jakby Jędruszko dosłownie stapiał się z otoczeniem. Trwało to
bardzo krótko, po chwili gapiłem się oniemiały nie na postać w drelichu i sfatygowanej kurtce, lecz na
pustą przestrzeń przed sobą. Facet powinien, na litość boską, zniknąć za rogiem ostatniego magazynu,
zejść mi z pola widzenia za jakąś stertą palet, w ostateczności przeleźć przez ogrodzenie, skoro nie było
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tam żadnej dziury. Tak się jednak nie stało, a ja uznałem, że albo miałem do czynienia z optyczną iluzją,
albo halucynacjami.
Znaczy się, zaczynałem odchodzić od zmysłów.
***
– Że jak, mówisz, facet miał na nazwisko?
Jedynym, który wyraził jakiekolwiek zainteresowanie moją informacją o wtargnięciu starego na
teren zakładu, był Jasiu, najmłodszy z ochroniarzy. Najmłodszy w tym konkretnym przypadku nie
oznaczało, że młody, był już grubo po pięćdziesiątce.
– Jedruszko.
– No, to ciekawe, zaiste ciekawe… – Jasiu pokręcił wolno głową we flegmatycznej zadumie.
Siedzieliśmy na portierni, wszyscy, nieliczni pracujący na terenie zakładu. Nie miałem
najmniejszej ochoty opowiadać o spotkaniu z poprzedniego dnia, jednak musiałem. W zasadzie było mi
głęboko obojętne, czy ktoś będzie szabrował pustoszejącą fabrykę. Jednak istniało – niewielkie co
prawda – prawdopodobieństwo, że ktoś przejrzy nagrania z kamer i zobaczy moją rozmowę z obcym.
Incydent zgłosiłem z niechęcią, sporo wysiłku włożyłem w przekonywanie samego siebie, że miałem do
czynienia ze złudzeniem. Nie chciałem więc wracać do tego zdarzenia.
– A co – zapytałem – znasz gościa?
– Znałem. Mieszkam niedaleko, na Kombatantów, za jednostką, a on mieszkał tu. Na terenie
fabryki był barak mieszkalny. To był dziwny człowiek, trochę, zdaje się, pojebany. No i lubił sobie
golnąć. Jak se wypił, to gadał od rzeczy. Że będzie tu dyrektorem, że od niego zależy życie i śmierć. Był
naprawdę walnięty, jak se popił.
–Był?
– No, jest, skoro go spotkałeś. Jak Jarlan upadł, syndyk czy inny jakiś tam, no, ten, co zarządzał
majątkiem po bankructwie, zostawił go tu jako ciecia. Facet dostawał za to marne pieniądze, kupował
jabole w Centrum i se tak żył. Potem zniknął. Myśleli my, że się zapił albo zamknęli go na odwyk. Nikt
się w sumie tym nie przejął. No i dobrze, skoro żyje. Zaraz po jego zniknięciu Pealis wykupił ten burdel
i, jak zakładał fabrykę, zatrudnił profesjonalną firmę ochroniarską. Znaczy się nas.
Ostania uwaga rozbawiła dwóch pozostałych ochroniarzy. Nikt się nie łudził, że emerytowani
policjanci mają cokolwiek wspólnego z profesjonalna ochroną.
– Ciekawe, po co przylazł?
– Nie wiem – odezwał się Małecki. – Ale wiem, że przerwa się skończyła. Idziem zapierdalać,
chłopy.
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Ruszyliśmy przez fabrykę. Nigdy nie widziałem tego miejsca pustego. Zakład produkujący
poszycia na siedzenia samochodowe pracował siedem dni w tygodniu, na trzy zmiany. W weekendy
i święta przychodzili tylko ci pracownicy, którzy chcieli zasilić mizerną pensję podstawową dodatkiem
za nadgodziny. Czyli dwie trzecie załogi. Teraz nie było tu nikogo.
W blaszany dach zacinał gęsty, listopadowy deszcz. Z tym miarowym dudnieniem współbrzmiały
odgłosy naszych kroków. Ze skrzynki na bezpieczniki dobiegał elektryczny trzask. Pustka, wcześniej tu
niespotykana działała jak znakomity reżyser dźwięku. Wszystkie odgłosy uśpionego budynku docierały
do mnie selektywnie i klarownie. Uśpionego, dokładnie tak pomyślałem, przypominając sobie słowa
starca.
Byłem tak przyzwyczajony do obecności ludzi w tym miejscu, że niemal z każdą sekundą na
nowo rejestrowałem ich brak. Gdzie oni są? Spracowane kobiety pochylone przy maszynach, biurowe
szczury łażące ze plikami papierzysk pod pachą, watahy majstrów, brygadzistów, kierowników zamian.
Hale szwalni i krajalni zajęły teraz cienie oraz pył opadający na zimny metal.
– Ja pierdole, tu jest tak pusto, że zwariować można. – To Chudy, jeden z pracowników mojej
firmy, który szedł za mną.
W żaden sposób tego nie skomentowałem. Owszem, można zwariować. Gdy dotarliśmy do
magazynu skór, spytałem się Małeckiego, co mam robić. Wywozić załadowanego na palety
wyposażenia już nie było sensu. Plac załadunkowy zapełniłem cały, ciężarówki, które miały po niego
w ten dzień przyjechać, oczywiście nie dotarły.
– Jacek, kurwa, nie wiem. Możesz z nami demontować resztę gratów z magazynu, póki tiry nie
wywiozą tego, co jest na dziedzińcu. Albo nie… czekaj… – Małecki zajrzał do notesu wyciągniętego
z kieszeni spodni. – Dobra. Spisz inwentarz na górze.
– Co?
– No, idź do starego budynku i spisz wszystko, co zostało na piętrach. Tym też się mamy zająć.
I nie pierdol się z tym. Tak z grubsza, piąte przez dziesiąte. Parter w tamtym tygodniu zrobił Chudy.
– Wyższe piętra też?
– Też. Wiem, Pealis ich nie używał. Ale takie jest polecenie, masz pójść, zobaczyć co tam jest
i spisać to.
Ruszyłem przez szwalnię w kierunku portierni, obok której znajdowały się schody prowadzące na
piętra starego budynku. Biuro mojej firmy, tak jak innych podwykonawców Pealis, mieściło się na
pierwszym piętrze, niedaleko pomieszczeń socjalnych ochrony. Stamtąd wziąłem kilka kartek papieru
do drukarki i długopis, całe wyposażenie, jakie potrzebowałem do wykonania pracy. W tamtym
momencie nie zastanawiałem się nad słowami Jędruszki, usłyszanymi poprzedniego dnia. Myślałem
natomiast o Dominice.
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Obok pokoju, w którym urzędowała cała administracja Przedsiębiorstwa Logistyki i Transportu
Zbigniewa Małeckiego mieściła się agencja pracy Work Power, gdzie pracowała moja narzeczona.
Dominika zajmowała się pracownikami tymczasowymi, zatrudnionymi w zakładzie. W ten sam dzień,
w którym otrzymaliśmy diagnozę z poradni onkologicznej, agencja złożyła mojej kobiecie
wypowiedzenie. Musieliśmy utrzymywać się i walczyć z rakiem z jednej pensji. Leki podstawowe są
refundowane, owszem, ale koszty dojazdu do lekarzy, opłaty za wizyty w prywatnych gabinetach,
suplementy diety już nie. Oprócz kolejnych przerzutów Dominikę zabijała depresja, świadomość, że jest
dla mnie ciężarem, a jej nowotwór przeżarł nasze życie, zdominował je, zepsuł i pozbawiał
jakiejkolwiek radości. Z tygodnia na tydzień moje zapewniania, że kocham ją tak samo jak przed
chorobą, musiały być coraz mniej przekonywujące. Dla mnie samego również.
Przez kilka sekund patrzyłem na drzwi biura opuszczonego przez Work Power, potem ruszyłem
na górę. Betonowe schody zaprowadziły mnie na piętro, gdzie mieściła się druga szatnia damska oraz
magazyn odzieżowy. Spędziłem pół godziny na spisywaniu szafek, regałów, ławek i stołów.
Beznadziejnie głupia robota, myśli wędrowały ku chorej kobiecie i niepewnej przyszłości. Gdy już
skończymy pracę przy relokacji zakładu, moja firma straci jedynego zleceniodawcę, a ja –pracodawcę.
Szlag by ich trafił.
Po pół godzinie skończyłem spis inwentarza na pierwszym piętrze. Z niechęcią ruszyłem wyżej.
W kurz, wzbijany z każdym krokiem, w mozaikę światłocieni tworzoną przez światło sączące się przez
brudne szyby. Po bankructwie Jarlanu kilka firm planowało użytkować budynek, zanim wykupił go
Pealis. Próbowano porzucone hale produkcyjne przerobić na tani hotel robotniczy i hurtownię
odzieżową, jednak żaden interes nie utrzymał tu się na długo – o ile w ogóle ruszył. Inwestycje robione
„po

kosztach”

pozostawiły

chaos

niedokończonych

remontów,

nieudanych

przeróbek,

nieprzemyślanych adaptacji. I jak ja miałem ten bałagan spisać w inwentarzu? Opadły tynk – około
półtorej kubika, starty szmat – szacunkowo trzydzieści kilogramów, worki po zaprawach tynkowych –
nie mniej jak dwadzieścia sztuk. Absurd.
Im bardziej zagłębiałem się w labirynt zrujnowanych pomieszczeń, tym mocniej odczuwałem
dziwność tego miejsca. Przyzwyczajony do schludnych wnętrz czułem niepokój w otoczeniu
zarządzanym przez czas i pustkę. Czyżby? Przypatrując się popękanym ścianom i porzuconym sprzętom
miałem coraz silniejsze wrażenie, że zastana przeze mnie rzeczywistość nie jest dziełem przypadku. Tak
jakby ktoś celowo układał starty śmieci i niepotrzebnych przedmiotów. Jakbym szedł przez muzeum
nowoczesnej sztuki, w którym ekspozycję ułożono według enigmatycznej, ale spójnej koncepcji.
W długim i dość wąskim pomieszczeniu, które musiało służyć za magazyn zużytego sprzętu,
sterty popsutych maszyn do szycia układały się w formę dwóch otwartych dłoni. Zapewne była to iluzja,
nikt przecież nie zadawałby sobie trudu, aby z metalowych korpusów odtworzyć obraz palców
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i nagarska. W kolejnym pokoju, którego przeznaczenia nie sposób się było domyśleć, na podłodze
zobaczyłem kilkanaście rozrzuconych konserw. Tylko z pozoru ich ułożenie na popękanym betonie było
przypadkowe. Zrodziła się we mnie jakaś pewność, irracjonalna, a przez to niepokojąca, że jest to jakiś
znak, litera, symbol, może całe zdanie. Tylko kto miał je odczytać?
Zapomniałem zupełnie o moim zadaniu. Zgubiłem gdzieś długopis, zapiski na pomiętych kartach
stały się kompletnie nieczytelne. Zafascynowały mnie obrazy, które widziałem. Byłem przekonany, że
ich znaczenia, treść i przeznaczanie wkrótce będę mógł odczytać. Rodziła się we mnie obsesja, którą
najbardziej racjonalna część umysłu szybko zdiagnozowała: odbija ci. Tu nic nie ma, żadnych ukrytych
wiadomości, żadnych utajnionych informacji. Rozdarty pomiędzy dwa sprzeczne uczucia, fascynację
i niepokój o swoje zdrowie psychiczne, ruszyłem dalej. Na ostatnie piętro.
Tutaj panowała zupełna cisza. Nie słyszałem nawet odgłosów własnych kroków, tłumiła je
warstwa kurzu oraz złuszczonej farby, która opadła z lamperii. Spokój, który tu panował, niepokoił
mnie. Światło wlewające się przez szyby oślepiało, a zapach lawendy, unoszący się w powietrzu, drażnił
niczym odór amoniaku. Wchodząc na najwyższą kondygnację budynku miałem absolutną pewność, że
jestem tu sam, ale jednak pozostaję pod baczną obserwacją.
Na głównym korytarzu piętra, tuż przy schodach, złożono stertę zniszczonych krzeseł. Wziąłem
jedno, wyglądające na nadające się do użytku, usiadłem i zapaliłem papierosa. Ciągle miałem wrażenie,
że ktoś lub coś za mną stoi, gapi się na mnie, patrzy cierpliwie, czekając na mój następny ruch. Nie
obróciłem się, aby spojrzeć w oczy obserwatora. Przecież i tak bym go nie zobaczył. Dopiero w tym
momencie przypomniałem sobie słowa Jędruszki. Na wyższych piętrach też można było odczuć, że ten
budynek śni. O, tam. No właśnie, ja już doszedłem „o, tam”, gdzie pokazywał obłąkany starzec. Czy
szaleństwo jest zaraźliwe? Są jakieś bakcyle wariactwa, którymi można się zarazić, na przykład drogą
kropelkową, jak grypą? Skończyłem papierosa, niedopałek niedbale rzuciłem na podłogę. I tak nie
będzie z tego pożaru.
Cztery pomieszczenia. W pierwszym pusto i ciemno, część szyb zaklejono gazetami. Światło
słoneczne z trudem przenikało przez strony Gazety Wyborczej z lutego 2002 roku. W drugim
kilkanaście materacy równiutko ułożonych przy ścianie. Tutaj okna nieszczelne, odgłos wiatru
przeciskającego się przez szczeliny we framugach przypominał oddech astmatyka. W trzecim
pomieszczeniu na podłodze kilka świec i jednorazowych tacek na jedzenie. Resztki romantycznej
kolacji, jaką urządziła sobie para cieni. Manekiny zboczyłem w czwartym.
Tutaj zapewne zaniesiono wyposażenie hurtowni odzieżowej, działającej jakoś pod koniec lat
dziewięćdziesiątych. Przy północnej ścianie rozsiadła się sterta transporterów odzieżowych. Spomiędzy
chromowanych rur i plastikowych kółek wyłaziły druty wieszaków. Zaraz obok leżało kilkanaście
blatów, niektóre połamane, inne wyglądające na zupełnie nowe. Środek pomieszczenia zajęły moduły
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regałów przyściennych. Sprzęty sprawiały wrażenie żywych stworzeń, zastygłych w pospiesznym
ruchu. Jakby przed sekundą uciekały przed czymś, co znajdowało się po drugiej stronie pomieszczenia
i dopiero na mój widok zatrzymały się.
Manekiny. Na drugim krańcu pomieszczenia stało kilkadziesiąt manekinów. Figury z włókna
szklanego i polistyrenu, mające imitować człowieka. Niektóre miały faktycznie ludzką postać. Ich
dłonie nieznacznie unosiły się, kolana zginały, na sztucznych twarzach widać było ślady uśmiechów.
Inne kolei były postaciami abstrakcyjnymi, plastykową masą torsów bez członków, głów bez oczu
i nosa. Niektóre praktycznie nienaruszone, wyglądające na nowe. Nawet kurz nie szpecił gładkiej
powierzchni sztucznych ciał. Były też mocno zdewastowane, z szramami pęknięć, z dziurami na
wierzchniej warstwie, odsłaniającymi białe wnętrzności z włókna szklanego.
Jeden z nich siedział przy stole wciśniętym w to groteskowe kłębowisko. Figura kobiecego ciała
ze sporą dziurą na piersiach. Na torsie widniała brązowa narośl korozji, może ślady po ogniu. Na
czubku głowy leżał strzęp zniszczonej peruki. Manekin patrzył prosto na mnie. Podszedłem do niego
bardzo wolno. Idąc, odtrącałem inne postaci, plastikowe istoty przewracały się, padając bezgłośnie na
podłogę. Dopiero gdy byłem już blisko, zaraz przy drugiej krawędzi stołu, rozpoznałem rysy twarzy.
Zniekształcone przez zniszczenia, lecz rozpoznawalne.
Dość szerokie usta, pełne wargi. Łagodne policzki, wysokie czoło. Manekin był śliczny
i przerażający, bowiem przedstawiał Dominikę. Okaleczona postać umierającej kobiety. Chciałem coś
powiedzieć, sam już nie pamiętam co. W tym momencie sztuczne usta rozszerzyły się w pięknym
uśmiechu.
Dopiero wtedy zbiegłem na dół.
***
Jeden dzień absencji. Tyle tylko zrealizowałem ze swojego żelaznego postanowienia, że nigdy
więcej nie pojawię się w pracy. Nie przekonały mnie do powrotu telefony Małeckiego, następnego
ranka ciągle dzwonił, na przemian grożąc i prosząc. Przekonała mnie natomiast Dominika, prostym
„Jacek,idź, brakuje nam pieniędzy”. Oczywiście wypytywała dlaczego nie chcę iść do roboty,
oczywiście nie wyjaśniłem jej tego. Bo co miałem jej powiedzieć? Że w tym budynku jest coś, co
wywołuje u mnie szaleństwo? Że widuję tam znikających ludzi i manekiny będące jej sobowtórami?
Przez bramę pustego zakładu wszedłem przełamując wstręt i strach. Małecki praktycznie się do
mnie nie odzywał, obrażony, że przeze mnie nasze zadanie już zaliczyło upomnienie. Przez jeden dzień
mojej nieobecności na podłodze hal magazynów i krojowni urosły dosłownie sterty palet ze
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zdemontowanym wyposażeniem. Wywoziłem je, pracując automatycznie i bezmyślnie. Cały czas
zastanawiałem się nad wydarzeniami z ostatnich dni.
W sumie nic strasznego się nie stało, prawda? Uległem złudzeniu optycznemu, na które
w ponurym wnętrzu pustego molocha jestem bardziej narażony, niż gdzie indziej. Puste przestrzenie,
nieruchome maszyny, przytłaczająca cisza – wszystko to tworzyło sugestywną atmosferę, ułatwiającą
konstruowanie przez umysł jakichś chorych iluzji. Taką to sobie teorię ułożyłem, aby wmówić samemu
sobie, że wcale nie popadam w szaleństwo.
Po przerwie, którą spędziłem sam z kanapkami i papierosem, coś stało się z wózkiem. Jechałem
z paletą załadowaną na uniesionych widłach. Miałem ją położyć na trzech innych, szef kazał mi
oszczędzać miejsce na placu załadunkowym. Ergonomika, tak się wyraził. Widły nie zareagowały na
ruch dźwignią, nakazujący im opuścić ładunek. Uznałem że coś musiało się stać z łańcuchem. Pewnie
się zablokował, awaria częsta i łatwa do usunięcia. Jednak gdy wyszedłem z kabiny i obejrzałem
mechanizm, wszystko wydawało się w porządku. Bloczki, przekładnie i sam łańcuch wyglądały na
działające prawidłowo – a jakimś cudem nie działały. Paleta załadowana była cienkimi, stalowymi
blachami spiętymi taśmą. Musiałem to jakoś rozładować i ściągnąć samą paletę, aby mieć pełny ogląd
sytuacji. Tym bardziej, że jeśli awaria była poważna, to przyjedzie ktoś z serwisu, aby naprawić
maszynę, a to było raczej niemożliwe z ładunkiem na widłach.
Powinienem wziąć pod uwagę, że jeśli odczepię taśmę spinającą, ładunek może się zsunąć.
Powinienem, ale nie wziąłem. Rozkojarzony, postępowałem bezmyślnie, łamiąc nie tylko przepisy
BHP, ale i postępując wbrew elementarnemu zdrowemu rozsądkowi. Gdy tylko taśma opadła, blachy
momentalnie spadły, w większości na mnie. Okazały się ostre, cholernie ostre. Jedna uderzyła mnie
w łokieć, spirala bólu rozeszła się po całym tułowiu. Inna zaczepiła rękaw kurtki, wyrywając
w materiale potężną dziurę. Ostatnia trafiła mnie w udo. Być może ona była najostrzejsza, być może nie.
Była jednak ostra wystarczająco, aby mnie poważnie okaleczyć.
Metal gładko przeszedł przez spodnie, zadział jak ostrze gilotyny. Zranił mięśnie, naruszył
naczynia krwionośne, dotarł aż do kości. Jak się później dowiedziałem od lekarzy, przeciął tętnicę
udową. Upadłem na stertę blach, powalony bólem i siłą uderzenia. Mieszanina paniki oraz szoku
powypadkowego praktycznie pozbawiła mnie świadomości. Działałem odruchowo, instynktownie.
Wyszarpnąłem kawał metalu tkwiący mi w nodze, w uszach słyszałem swoje własne wycie.
Próbowałem podnieść się, upadłem znowu. Pełznąc, chciałem dostać się do środka magazynu. Czułem
strach, rana potwornie krwawiła. Parę metrów od wózka organizm uwolnił potężną dawkę adrenaliny
i endorfin. Pozwoliła mi ona jakoś dobrnąć do wnętrza, gdzie miałem nadzieję uzyskać pomoc. Jednak
moich współpracowników tam nie było. Pracowali dokładnie na drugim krańcu zakładu, w hali szwalni
numer jeden.
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Leżałem na betonowej podłodze, wokoło mnie rosła coraz większa kałuża krwi. Pomyślałem, że
zdechnę tu, wykrwawiając się na śmierć, zamordowany przez własną głupotę. Ściągnąłem bluzę
roboczą, przyłożyłem ją do rany, aby jakoś zatamować krwawienie. Zielonego pojęcia nie miałem, jak
udzielić sobie pierwszej pomocy. Wyraźnie traciłem siły, obezwładniało mnie uczucie słabości.
Z przerażeniem zobaczyłem, że trasę mojego pełznięcia znaczyła bordowa smuga.
To, co wyśniła fabryka, zaczęło wypełzać z cienia, przyciągnięte zapachem krwi.
Pierwsze ukazały się kalekie kształty jakiejś istoty złożonej ze szmat, gałganów i śmieci.
Postrzępiony korpus i groteskowe członki. Coś, sformowane z pogniecionych puszek po napojach
energetycznych oraz zużytych szpulek nici wylazło kaleko z ciemnej przestrzeni między szafą ze
sprzętem przeciwpożarowym a ścianą. Byt pozlepiany z pajęczyn i kurzu spełzł ze ściany. Przychodziło
ich coraz więcej, pokracznych fragmentów ożywionego koszmaru. Chciały się pożywić.
Manekin szedł prawie jak człowiek. Owszem, jego, jej w zasadzie, ruchy ograniczała jakaś
sztywność, jednak były to kroki oraz gesty niemal ludzkie. Postać podeszła do mnie blisko, poczułem
zapach plastiku. Pochyliła się i dotknęła spękanymi ustami podłogi w miejscu, gdzie krwi było
najwięcej. Przerażony, obserwowałem jak pije, kompletnie mnie ignorując. Do mojego umysłu
przebijały się kolejne szczegóły, po których rozpoznawałem Dominikę. To coś poruszało się podobnie,
w kremowej twarzy dostrzegłem znowu rysy mojej kobiety.
Jędruszko wszedł przez główne wejście, te same, przez który wczołgałem się ja zaraz po
wypadku.
–Wynocha – warknął mężczyzna. Musiało to być skierowane do istot, które mnie otaczały.
Posłuchały, rozpierzchły się, zlewając z cieniem, który je wypuścił na światło dzienne. Jedynie manekin
odchodził spokojnie, powoli. Jego dostojne ruchy były mi doskonale znane.
–One są niegroźne, synku. Głodne, ale na razie niegroźne. W przeciwieństwie do tej rany.
–Pomóż mi….
Było mi słabo, świat wirował, przerażenie targało wnętrzności lodowatą dłonią. Nie wiem, czego
bardziej się bałem – śmierci z wycieńczenia czy koszmarnych postaci, które starzec przepędził.
Jędruszko podszedł do szafki ze sprzętem przeciwpożarowym, tej samej, zza której wyszło stworzenie
pozlepiane z kawałków aluminium. Zaraz obok na ścianie wisiał zestaw pierwszej pomocy. Opaska
uciskowa, bandaż elastyczny, gaza. Facet chyba widział co robi, wykonywał pewne i szybkie ruchy.
Ranę przykrył opatrunek, Jędruszko uniósł mi też nogę wysoko. Pod udo podłożył wiadro wyciągnięte
z szafki.
Starzec śmierdział. Nie wydzielał odoru typowego dla żuli, cuchnęło od niego wywołującym
mdłości smrodem padliny. Skóra jego twarzy i rąk miała bardzo blady kolor, z wyjątkiem niektórych
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miejsc, gdzie dostrzegłem fioletowo czerwone palmy. Jego oczy były szkliste i puste. Nie wyglądał jak
trup – on był trupem.
– Kim jesteś? – Nie miałem za bardzo siły rozmawiać. Musiałem, po prostu musiałem dowiedzieć
się, czego byłem świadkiem.
– Martwym pijaczkiem, którego zatrzymał ten budynek. Kiedyś faktycznie byłem kimś więcej,
byłem w kadrze kierowniczej. Jak wywalili mnie za picie, jeszcze za PRL-u, pozwolili mi tu stróżować.
To cholerne miejsce nie mogło mnie wypuścić za życia.
– A czym…?
– Czym jest ten budynek? Żywą istotą, bytem, jak zwał tak zwał, ważne że posiada jakąś
świadomość i jest dość obłąkany. Gdy nie ma tu ludzi, jak teraz, zapada w sen. Problem polega na tym,
że te sny się… jakby to powiedzieć… no, stają się realne. Z roku na rok coraz bardziej. Gdy Jarlan
upadł, kilkanaście lat temu, te koszmary ledwo dawało się wyczuć. Teraz one dosłownie chodzą po
ziemi. Stają się tak normalnie, no… rzeczywiste, i jak każda żywa istota, chcą się pożywić.
–Krwią?
–Bardziej życiem. Słuchaj, synku, mam do ciebie sprawę. Ja mam dość. Tkwię tutaj jako kolejna
projekcja tego… paskudztwa. Musisz mi pomóc się wydostać.
–Jak?
–Pochowaj mnie.
–Co? – Kompletnie go nie zrozumiałem. Jak zresztą mogłem zrozumieć rozmowę, którą toczyłem
z martwym człowiekiem?
– Zejdź do piwnic. Nie bój się, cokolwiek tam zobaczysz. To na razie nie jest groźne. Musisz to
zrobić, jesteś mi coś winien, zdaje się, nie?
Chciałem potwierdzić, że owszem, prawdopodobnie Jędruszko uratował mi życie. Jednak
osłabienie wygrało, po prostu straciłem przytomność.
***
Przez moją salę w szpitalu przeszedł cały korowód urzędników, przedstawicieli Pealis,
inspektorów BHP, agentów ubezpieczeniowych oraz pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Cale
ich stado stwierdziło to, co wydawało się oczywiste – mój nieszczęśliwy wypadek przy pracy był tylko
nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy. W sumie mnie to cieszyło. Konieczność składania obszernych
wyjaśnień i wypełniania stert formularzy odrywała mnie od myślenia o pustej fabryce. O jej chodzących
snach oraz martwym dozorcy. Najbardziej cieszyła mnie jednak każda wizyta Dominiki.
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Jej dobra forma, pogodne usposobienie i wyraźnie widoczna witalność dokładnie odpowiadały
określeniu „remisja choroby nowotworowej”. Ja jednak miałem świadomość, że zgodnie z logiką
umierania na raka po każdej remisji następował nawrót.
–A wiesz, ten twój wypadek ma jeszcze jedną dobrą stronę. – Dominika wzięła krzesło stojące
pod ścianą, postawiała przy łóżku i usiadła na nim.
–Jaką znowu dobrą stronę?
–Po pierwsze, suma z odszkodowania będzie niezła. Znaczy się, jak na nasz żałosny budżet będzie
niezła. A poza tym, w końcu to ja mogę ciebie odwiedzić w szpitalu, nie ty mnie.
Nie bawiło mnie to, lecz Dominikę najwyraźniej tak. Na początku choroby jej momentami dość
czarny humor mnie cieszył, uznawałem, że żarty ze swojego tragicznego stanu zdrowia umożliwiają
mojej kobiecie radzenie sobie z całą sytuacją. Potem zorientowałem się, że to tylko psychologiczny
kamuflaż, pod którym krył się ogromny, niemożliwy do oponowania strach przed śmiercią.
–Jacek? Mogę cię o coś spytać?
–Jasne –odpowiedziałem, chociaż podejrzewałem, że pytanie mi się nie spodoba.
–Słuchaj, czytałam raport inspektorów BHP dotyczący wypadku. Musiałam go dołączyć do
wniosku o wypłacenie ubezpieczenia. I tam jest napisane, wiesz, z tego wynika….
–Kotuś, o co chodzi? – Naprawdę nie podobało mi się to, czego spodziewałem się usłyszeć.
–…wiesz, bo ty straciłeś bardzo dużo krwi. To gdzie ona się podziała, do diabła. W oględzinach
jest, że znaleźli jej ślady, jakieś małe ilości. Wsiąkła w betonową podłogę?
–Nie wiem, kotuś, sam wypadek pamiętam, a to, co potem jak przez mgłę.
Dominika uśmiechnęła się, a mnie przerażenie dosłownie zamroziło. Przypomniałem sobie
grymas, jaki zobaczyłem na twarzy manekina, gdy robiłem nieszczęsną inwentaryzacje na górnych
piętrach fabryki.
–A może, Jacuś, coś ją wypiło? Może tam u was na zakładzie zamieszkały wampiry?
Kolejny żart, tym razem niebędący próbą ukrycia strachu, lecz wyrazem autentycznie dobrego
nastroju. A mnie wnętrzności dosłownie wywracały się na drugą stronę. Dominika, pomyślałem, blisko,
ale prawda jest chyba bardziej skomplikowana.
–Dobra, Jacek, widzę że nie masz nastroju do rozmowy o twoim wypadku. Mam tylko nadzieję,
że nie powiesz mi, że po zwolnieniu wracasz tam dalej?
Nad odpowiedzią nie myślałem ani sekundy. Wyplułem ją bezmyślnie, natychmiastowo i zupełnie
szczerze.
–Chyba muszę, kotuś.
Nie dodałem tego, co pomyślałem po wypowiedzeniu tych słów: nie wiem czemu, ale obawiam
się, że wkrótce wrócimy tam razem.
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***
Wróciłem tak szybko, jak tylko pozwolił mi na to stan zdrowia. W sumie oprócz utraty sporej
ilości krwi nie stało mi się nic. Przecież kilkanaście szwów i blizna na udzie to tyle, co nic. Ochraniarzy
interesowało bardziej ile dostanę z odszkodowania, niż cel mojej wizyty późnym wieczorem.
Dowiedziałem się też, że za tydzień wygasa umowa ich firmy z Pealis. Więc to ostanie dni, kiedy po
terenie fabryki poszyć samochodowych chodziły istoty ludzkie.
Po rozmowie z ochroniarzami, sympatycznej i pełnej szczerej życzliwości, ruszyłem w głąb
kompleksu. Wejście do piwnicy znajdowało się w drugiej klatce schodowej. Podobnie jak górne piętra
starego budynku były to obszary zupełnie nieużywane. Nikt, dosłownie nikt tam nie chodził. Mimo to
wiedziałem, że piwnice nie są niezamieszkałe.
Nie widziałem ani jaki jest rozkład pomieszczeń w podziemiach, ani gdzie dokładnie mam pójść.
Liczyłem na intuicję, instynkt, albo jakieś wskazówki od Jędruszki. Wiedziałem natomiast, czego mam
szukać: ludzkich zwłok. Przecież starzec prosił, aby go pogrzebać i mówił, że tkwi w piwnicy budynku.
Miałem nadzieję, że sam pojawi się, wskaże miejsce, powie, gdzie znajdują się jego doczesne szczątki.
Po za tym oczekiwałem od niego ochrony – rzeczy, które budynek pozlepiał z kurzu, śmieci, swoich
snów i woli życia najwyraźniej czuły przed Jędruszką respekt.
Wchodząc w wilgoć i mrok piwnicy powtarzałem sobie, że są one niegroźne. Na razie niegroźne.
Szybko znalazłem włącznik elektrycznego oświetlenia, rzadko umieszczone czterdziestowatowe
żarówki dawały mętną poświatę.
Budynek oddychał. Szedłem korytarzami o ścianach przeżartych pleśnią, wsłuchując się
w respirację fabryki. Słyszałem łagodny, cichy szum, na skórze czułem podmuchy powietrza. Zapach
stęchlizny mieszał się z jakąś nieokreśloną wonią, słodkawym aromatem. Ściany lekko poruszały się,
a ja wiedziałem, że nie jest to iluzja.
Również nie była iluzją smuga cienia poruszająca się równolegle ze mną. Mroczny kształt
sprawiał wrażanie czegoś gęstego, gdybym go dotknął, moja ręka ugrzęzłaby w nim. Po kilku minutach
wszedłem do sporej hali. Pustą przestrzeń przecinały metalowe wsporniki podtrzymujące strop. Po
wschodniej stronie słabe żarówki dawały niewielkie światło, po zachodniej kłębił się cień. Nad stertami
gruzu i śmieci unosiły się drobinki pyłu, doskonale widoczne w snopach światła padającego z nagich
żarówek. Przeciąg czasem lekko poruszał kawałkami papieru i strzępami tkanin. Gdzieś, bardzo cicho,
rytmicznie stukały krople wody skapujące z dachu na jakąś blachę.
Cień, który przyszedł ze mną zaczął krystalizować się, nabierać kształtów, zyskiwać na formie
a tracić na abstrakcyjności. Spojrzałem na ścianę, aby dostrzec na niej zarysy członków, korpusu, jakiejś
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amorficznej głowy. Widziałem, że coś właśnie zaczyna istnieć, coś, co jest głodne. Życia. Wyszedłem
z pomieszczenia, ruszyłem dalej. Istota nie ruszyła za mną.
Miałem poczucie, graniczące z niemal zupełną pewnością, że do tej pory byłem tylko świadkiem.
Wszedłem, być może niechciany, a być może pożądany, w sen obcej nam istoty. I zostałem
zaakceptowany, nie jako intruz, nawet nie jako wyczekiwany gość, ale jako uczestnik. Ruszyłem dalej.
Korytarze zbudowane były z cegieł, tysięcy czerwonych cegieł. Każda sprawiała wrażenie
posiadającej inny odcień niż pozostałe. Niektóre tak bordowe, że niemal czarne, tkwiły w ścianie obok
karmazynowych i turkusowych. Inne wyblakłe, wyraźnie przeżarte przez wilgoć, pleśnie i grzyby.
Bywały też karminowe, którym barwę nadały lata ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Dymy
i spaliny, a przede wszystkim czas, z pierwotnie jednolitej kolorystycznie ściany zrobiły mozaikę barw.
W wielu miejscach dawały się zauważyć znaczne ubytki budulca. Ziały tam dziury, skupiając w sobie
cień i brud.
Coś tam żyło, poruszało się, kotłowało, jakby reagując na obecność człowieka. Budynek
najwyraźniej cieszył się z mojego nadejścia.
Kolejne pomieszczania, kolejni ich mieszkańcy. Postać małego dziecka, uformowana z pożółkłego
papieru dawno przeczytanych gazet. Jakieś zwierzę, pięć kończyn ze starego mebla, korpus pozlepiany
ze strzępów skorodowanej beczki. Istota składająca się głównie z palców i oczu, wpatrująca się we mnie
z wejścia do kolejnego pokoju. Nie bałem się ich. Odczuwałem ich zdziwienie i ciekowość, niekiedy
ekscytację. Byłem dla nich dokładnie tym samym, czym one dla mnie. Obcym. Jędruszko mówił, ze tu,
niżej, miało być gorzej niż na górze. Ani moje uczucia, ani to, co widziałem, nie potwierdzały
ostrzeżenia. Czułem natomiast spokój. Nie potrafiłem wyjaśnić sobie samemu dlaczego czuję tą akurat
emocję, co nie zmieniało faktu, że ani niepokoju, ani strachu we mnie nie było.
Zwłoki znalazłem w pomieszczeniu na samym końcu centralnego korytarza. Było tu sucho
i ciepło, więc trup nie rozłożył się, a częściowo zmumifikował. Skóra o kolorze piasku łatwo poddawała
się dotykowi, miękka i plastyczna, stawy zginały się, w wysuszonym ciele musiały nadal tkwić organy
wewnętrzne. Zdjąłem z siebie plecak, wyciągnąłem z niego czarny worek, w którym zamierzałem
wynieść ludzkie szczątki. Zdecydowałem, że pogrzebię Jędruszkę kilka kilometrów dalej, nad brzegiem
Sanu.
Gdy tylko schowałem zwłoki, budynek zareagował. Zmieniło się otoczenie, zdecydowanie
i kategorycznie stało się bardziej wrogie. Przygasło światło, zapach stęchlizny stał się bardzo mocny,
tak silny, że wywoływał u mnie mdłości. Na korytarzu oblepiła mnie wilgoć, miałem wrażenie, że
w półmroku mokre palce dotykają mojej twarzy. Koszmarne istoty zaczęły wypełzać z pomieszczeń,
otaczały mnie zdeformowane ciała, kalekie korpusy, puste oczy wgapione we mnie, kończyny
z groteskowymi palcami starały się mnie pochwycić.
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Przyśpieszyłem, chcąc jak najszybciej wyrwać się z tego przedsionka piekieł. Jednak już po kilku
krokach zorientowałem się, że nie będzie to łatwe. Topografia piwnicy zmieniła się. Tam, gdzie
powinno być rozwidlenie korytarza, nagle pojawiła się ceglana ściana. W miejscu, gdzie wcześniej
tkwiło wejście do pomieszczenia, pojawiły się schody prowadzące na dół. Korytarz główny zmniejszył
się, jego ściany znajdowały się tak blisko siebie, że ledwo byłem w stanie się przez niego przecisnąć.
Na cegłach, popękanym betonie podłogi, drewnianych framugach wejść do pomieszczeń piwnicy
pojawiały się jakieś chorobliwe twory. Nabrzmiałe guzy, nacieki o kolorze zanieczyszczonej ropy.
Pokrzywione powierzchnie i płaszczyzny, coś zdeformowało całą geometrię rzeczywistości wokoło
mnie. Rozpadała się, uległa samoistnemu owrzodzeniu. Puściłem się biegiem, przez błony, miąższ,
tkanki, organiczną masą, w którą zamieniły się podziemia fabryki.
Narastało we mnie przerażanie, które w końcu eksplodowało czystą paniką. Nabierałem pewności,
że budynek mnie nie wypuści. Nie zostałem pochwycony przez projekcje jego koszmarów, pułapką
okazała się budowla jako taka. Usiadłem zmęczony, zadyszka dławiła mój oddech, po plecach spływał
pot. Panika przeszła w rezygnację. Po co tutaj przyszedłem? Po co w ogóle wracałem do przeklętej
fabryki, kiedy ta zaczęła mi pokazywać swoje prawdziwe oblicze?
Bo potrzebowałem tego miejsca, tak jak ono potrzebowało mnie.
–Wypuść mnie – powiedziałem na głos – przecież i tak tu wrócę.
Wstałem i ruszałem do wyjścia.
***

Market „Korona” zamknięto tydzień wcześniej. Tutaj nikogo nie znajdę, bezmyślnie
pusty budynek gapił się na mnie oczodołami ciemnych okien. Przystanek autobusowy też
okazał się bezużyteczny, likwidacja fabryki spowodowała zamknięcie linii wcześniej
wożących pracowników. Postanowiłem ruszyć w kierunku miasta, przez ciemny park, który
majaczył przede mną. Może tam kogoś spotkam? Sznur i pałkę miałem przygotowaną
w torbie przewieszonej przez ramię.
Okolica opustoszała. Po prawej miałem tani hotel robotniczy, dotychczas używany
głownie przez Ukraińców sprzedających przed wejściem do Pealis wódkę i papierosy. Skoro
zakładu już nie było, potencjalnych klientów też nie. Po lewej rozpłaszczył się kompletnie
nieużywany parking. Musiałem więc iść na wschód, stąd nikogo nie przyprowadzę.
A przyprowadzić musiałem. Ona stawała się coraz bardziej podobna do Dominiki,
zyskiwała na życiu. W niektórych miejscach plastikowe ciało było wyraźnie miękkie, prawie
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nie do odróżnienia od prawdziwej skóry. Starała się wypowiadać słowa, jednak zapewne
żywe organy wewnętrzne jeszcze w pełni się nie uformowały. Ciekawe co mi powie, gdy już
będzie w stanie mówić? Na razie spędzaliśmy w milczeniu całe godziny, siedząc obok siebie
na ostatnim piętrze opustoszałej fabryki.
Być może Jędruszko się mylił, być może istoty stworzone przez śniący budynek były
głodne nie abstrakcyjnego życia, lecz po prostu krwi. A na pewno mylił się co do tego, że
tylko budynek może urzeczywistniać twory ze swoich koszmarów –Dominikę, której
poprzednie ciało złożono do grobu tydzień wcześniej, wyśniłem ja.
Niektóre sny potrzebują pożywienia, dlatego na ostanie piętro nie wrócę dziś sam.
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rys. Małgorzata Siłkowska

SPECYFICZNY SMAK
Damian Dawid Nowak

Wszystko zaczęło się od tego, że nie miałem pracy. Najpierw szukałem jej całymi
godzinami, rozsyłałem CV i regularnie chodziłem na spotkania z rekruterami. Kilka razy
zakwalifikowałem się do dalszego etapu, jednak każdej posadzie brakowało „tego czegoś”. Raz
stawka za niska, innym razem brak pakietu socjalnego – nie mam już dwudziestu lat, żeby harować
na śmieciówce – raz trafiłem do biura typu open space, gdzie przegrody między stanowiskami
komputerowymi były przezroczyste. Na myśl o tym, że przez cały dzień ktoś miałby gapić mi się na
ręce robiło mi się słabo. Koniec końców, zdecydowałem się odpocząć przez miesiąc – i, jak to
mówiła żartobliwie moja narzeczona – „pasożycić”. Nie było to do końca trafne określenie,
ponieważ moje oszczędności z poprzedniej pracy pozwoliłyby mi żyć komfortowo przez pół roku.
Dwa miesiące bez pracy zawodowej to nie aż tak wielki problem, a zwłaszcza drugi z nich pozwolił
mi zająć się tym, co naprawdę lubię. Dużo czytałem i spałem najwięcej od czasów szkoły średniej –
nie żebym na urlopach sobie czasem nie pospał, jednak to kompletnie inna jakość snu, gdy z tyłu
głowy nie dobija się myśl o nadciągających obowiązkach.
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Wstawałem około dziewiątej rano, po przynajmniej ośmiu godzinach snu. Zaczynałem dni
rozciąganiem i odrobiną gimnastyki, czasem robiłem kilkukilometrowy bieg – poza tenisem
i okazjonalnym basenem nie miałem wcześniej czasu na dbanie o formę. Po osiągnięciach
sportowych z czasów studiów pozostał tylko blady cień i pamięć mięśniowa, więc mimo wszystko
nie musiałem się uczyć ćwiczeń na nowo. Po odrobinie ruchu puszczałem znalezioną na YouTube
czy Spotify mieszankę jazzu, zwykle oznaczoną jako „smooth” czy „coffee”. Nie znałem utworów
i wykonawców, nie zależało mi na tym, żeby ich poznać -– to był idealny soundtrack, który
pozwalał mi się zrelaksować, zapomnieć o tym, że istnieje coś więcej, świat poza domem.
W późniejszych godzinach wybierałem się na zakupy, co zajmowało mi czas do południa, później
gotowałem, zgłębiając równolegle książki, czasopisma i internet, cały czas poszukując najlepszych
przepisów, nowych smaków i tricków. Nauczyłem się przygotowywać carpaccio z buraków z salsą
z rukoli, marynować policzki wołowe i filetować dorsza. Wiedziałem, jak faszerować kaczkę, żeby
mięso nie zrobiło się podczas pieczenia suche, potrafiłem wybrać najlepsze kawałki wołowiny –
wbrew powszechnemu przekonaniu, podzielałem zdanie wielu szefów kuchni, że polędwica jest jak
Paris Hilton – chuda i bez wyrazu. Nauczyłem się rozróżniać grzyby, dowiedziałem się kiedy się
pojawiają i jakie jest ich zastosowanie w kuchni. W mojej lodówce były przynajmniej trzy rodzaje
sera, przy czym żaden z nich nie był goudą. Kiedy podałem kawior z winniczka, moja narzeczona
zasugerowała, że czas zrobić krok w tył.
– Kochanie, może zrobiłbyś naleśniki?
– Naleśniki? – spytałem, prawdziwie zwiedziony. – Dzik w sosie kurkowym nie przypadł ci
do gustu?
– To nie o to chodzi. Kochanie, wydaje mi się, że kuchnią zastępujesz sobie pracę.
– Oczywiście, przecież nie mogę całymi dniami pozostawać bez zajęcia.
– Ale czy gotowanie jest tym, co naprawdę chcesz robić w życiu? – Zbliżyła się do mnie
i przycisnęła ciało odziane w aksamitną sukienkę do mojego kuchennego fartucha. – Może już czas
zmierzyć się z tym, co stało się w starej firmie? Wiesz, że nie ma wstydu w szukaniu pomocy
u psychologa.
– Nie wydaje mi się, żebyś wiedziała, co przechodzę. Ja po prostu potrzebuję odpocząć.
Mój głód wiedzy nie ustał, nie zmniejszył się ani odrobinę; prawdę mówiąc, dopiero
zaczynał nabierać tempa. Jeśli wpadałem do restauracji, to tylko po to, żeby dopytać się o jakiś
szczegół bądź usiąść bliżej kuchni i podpatrywać miejscowe sekrety. Ile można się nauczyć jedynie
patrząc na wprawionych kucharzy, ile można dowiedzieć się, obserwując ich ruchy… Praca kuchni
to specyficzny taniec, agresywny i przeładowany testosteronem – dlatego dominują tu mężczyźni,
walka o smak zdaje się być dla nich najważniejszą rzeczą na świecie. Nie miałem ochoty na pracę
w kuchni, nie było we mnie ambicji na Master Chefa czy innego celebrytę w białej czapce, nie
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chciałem prowadzić programu kulinarnego w telewizji. Chciałem gotować, tworzyć smak
w domowym zaciszu.
–Ile wydałeś na ten nóż? – spytała, podnosząc ostrze ze stali damasceńskiej.
– Niecałe dwa tysiące.
– I uważasz, że to jest ok?
– Czemu miałoby nie być ok, przecież płacę ze swoich oszczędności – odpowiedziałem, nie
przerywając ugniatania ciasta.
– A ile wydałeś w tym miesiącu? Cztery tysiące? Tylko mnie nie okłamuj.
– Wydałem sporo, to prawda. Ale to niezbędne, jeśli mam się rozwijać jako kucharz. Sama
ostatnio powaliłaś moje risotto… – przerwałem i spojrzałem prosto w jej oczy. Zarumieniła się.
Od czasu ostatniej kłótni na wspólne obiady rezerwowałem dania prostsze, łatwiejsze do
zrozumienia i polubienia. Risotto z cukinią, chilli i boczkiem było idealnym miksem oryginalnych
przypraw, ostrego charakteru i tłustego comfort food.
– Kochanie, mi smakuje wszystko, co przyrządzisz. Nawet rok temu, gdy przypalałeś jajka
i podawałeś jajecznicę razem ze skorupką… to mi smakowało.
– Nie przypominaj mi nawet – roześmiałem się, wracając do ugniatania.
– Tylko się o ciebie martwię, nie odrzucaj mojej troski.
– Nie martw się, w przyszłym tygodniu mam rozmowę o pracę, stanowisko kierownicze,
płaca trochę poniżej moich standardów, ale obiecują perspektywę rozwoju. Z moim
doświadczeniem… – gładko skłamałem.
– Bardzo mnie to cieszy. – Pocałowała mnie w policzek. – Naprawdę mi ulżyło! Wiesz,
bardzo mi się podoba twoja pasja, nie chciałabym, żebyś rezygnował z gotowania. Ale nie trać
z oczu swoich celów. Zakochałam się w bardzo ambitnym mężczyźnie.
Następne dni spędziłem na nauce sztuki rzeźnickiej. Wiele osób nie docenia wartości
samego produktu, a to przecież w wielkim stopniu decyduje o smaku potrawy. Karczek, rozbratel,
antrykot, rostbef, polędwica, ogon, udziec, goleń tylna, szponder, goleń przednia, mostek, łopatka.
Sześć godzin ciąłem precyzyjnymi ruchami łatę, żeby zrozumieć jej konstrukcję, prześledzić sploty
i nauczyć się ich na pamięć. Kładłem się spać z moją narzeczoną, czekałem, aż jej oddech się
uspokoi, po czym wymykałem się do mojej improwizowanej rzeźni. Mięso marynowałem
i wkładałem do specjalnie kupionej w tym celu zamrażarki przemysłowej, po nauce rozbioru
wołowiny miałem go tyle, że mógłbym przez tydzień żywić pięcioosobową rodzinę.
Siedziałem w salonie z książką „Charcuterie”, w której Michael Ruhlman tłumaczył
sposoby solenia, wędzenia i przygotowywania kiełbas, a czarna kawa dodawała mi sił do życia po
nieprzespanej w rzeźni nocy. Moja kobieta wpadła do pokoju jak gradowa burza, jej twarz
ściągnięta była wielkim gniewem.
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– Co ty najlepszego zrobiłeś?!
– Co ja zrobiłem? – próbowałem przypomnieć sobie wszystkie winy, jednak nic z tego nie
wydawało się specjalnie złe.
– Może dokładniej, co robiłeś w nocy? Bo zdecydowanie nie spałeś.
– Przecież położyliśmy się razem spać…
– To jak wytłumaczysz krwawe ślady na pościeli… Na mojej halce?
Wziąłem głęboki oddech. W nocy bawiłem się z jagnięciną, musiałem nie domyć rąk –
skończyłem gdzieś koło czwartej, byłem półprzytomny ze zmęczenia.
– Przepraszam słońce, upiorę.
– Nie słońcuj mi tu! To wszystko do wywalenia się nadaje, w tym moja biała halka nocna
z Victoria’s Secret, krwawa i śmierdząca sklepem mięsnym. – Podniosła dłonie i zaczęła masować
sobie skronie. – Nie miałam nic przeciwko, gdy zamieniłeś część garażu w… Zaplecze. Faza, myślę
sobie. Przejdzie mu. A ty wymykasz się po nocy? Ile spałeś? Cztery godziny?
Spałem niecałe cztery, jednak wolałem milczeć.
– Ta obsesja jest niezdrowa! Idź do pracy, a jeśli nie potrafisz się zmobilizować, to musisz
odwiedzić lekarza. Właśnie, co z twoją rozmową?
– Mam ją jutro – powiedziałem przez zaciśnięte gardło. – Nie trzeba wysyłać mnie do
lekarza, uspokój się. Ja tylko się nie domyłem…
– Uważam, że wielkim błędem było, że nie posłaliśmy cię do psychologa zaraz po tym, jak
zmasakrowałeś Tomka. To nie jest normalne, żeby senior rzucał się z pięściami na kolegę z biura…
– Był dupkiem. – Coś się we mnie zagotowało, nie mogłem dłużej słuchać jej pretensji. –
Był dupkiem i zasługiwał na wszystko, co go spotkało.
– Łącznie z dyslokowaną szczęką?
–Zwłaszcza na dyslokację szczęki. Każda osoba z biura chciała to zrobić, każdy czuł, że mu
się należy, ja nadałem kształt temu, co musiało być zrobione.
–Szkoda, że każdy chciał zrobić, a ty jeden poniosłeś konsekwencje.
–Jesteś okropną osobą. – Spojrzałem na nią z nieukrywaną złością. – Prosiłem jedynie o to,
żebyś była po mojej stronie, żebyś mnie rozumiała. A ty co? Pierwsza kłótnia od dawna i od razu
wyciągasz bójkę jako argument, a do tego próbujesz ze mnie zrobić wariata.
– To nie jest normalne, że całymi dniami grzebiesz się w mięsie. Kiedy ostatnio czytałeś coś
zwykłego, niezwiązanego z masakrowaniem zwierzątek? – Spojrzała na zegarek. – Idę, nie chcę się
spóźnić. Nie chcę, żeby mnie wylali. Miłego dnia.
Nie odpowiedziałem na jej zaczepny, sarkastyczny ton. Byłem wściekły. Odłożyłem książkę
i wróciłem do mojego garażu, gdzie czekał nóż i tasak, gdzie miałem tak wiele nauki przed sobą.
Nie zaniepokoiło mnie, gdy nie wróciła wieczorem – miałem więcej czasu na pracę z mięsem.
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Następnego dnia przyszła do domu po pracy, ze spuszczoną głową i miną zbitego psa
odwiesiła letni płaszczyk w przedpokoju, przyszła do mnie i delikatnie się przytuliła.
– Przepraszam za wczoraj, nie chciałam być dla ciebie problemem. Nigdy tego nie chciałam
i wiem, że przechodzisz trudne chwile.
– Nic się nie stało słońce, sam też dałem się ponieść emocjom.
Przez chwilę milczeliśmy.
– Nie spytasz mnie, gdzie byłam w nocy? – spytała skruszonym tonem.
– Z twoich ust czuję zapach źle przetrawionego alkoholu, więc zgaduję, że piłaś z Marleną.
Pewnie spałaś u niej lub u innej z dziewczyn z biura. Anna jest nadal na projekcie w Bejrucie,
prawda?
– Tak, jest. – Uśmiechnęła się do mnie smutno. – Jak ty mnie dobrze znasz. Jak ja mogłam
się na ciebie kiedykolwiek złościć?
– Było, minęło. Nowy dzień, nowa szansa. Pewnie jesteś głodna? Przygotowałem obiad.
– Co tym razem, łosoś w tempurze? – spytała, uśmiechając się słabo.
– Nie, niespodzianka.
– Obiecałeś łososia! Wiesz, jak bardzo go lubię. – Wyraźnie się droczyła, więc
odwzajemniłem uśmiech.
– Z pewnością nie będziesz rozczarowana. – Zaprowadziłem ją do zastawionego stołu
w jadalni. – Pić będziemy Brunello Di Montancino, prawdopodobnie najlepsze wino całej Toskanii.
Zwróć proszę uwagę na jego ciemną barwę i ciężar, nuty czarnej porzeczki i lukrecji.
– Nie znoszę lukrecji – powiedziała marszcząc nosek i podniosła kieliszek do ust. – Ale to
wino jest bardzo dobre! Wyczuwam jakieś przyprawy...
– Bardzo możliwe, każdy człowiek ma trochę inną percepcję smaków. Zaraz przyniosę
danie główne, dodatki są już na stole: grillowany bakłażan, szpinak z ricottą, oliwki na odświeżenie
smaku.
– Widzę, że ktoś się dziś postarał. Czyżbyśmy mieli co opijać?
– Nie poszedłem dziś na rozmowę, za to znalazłem inną posadę, nawet lepszą. – Pierwsze
słowa były kłamstwem, druga część prawdą. – Odezwał się do mnie stary znajomy, otwierają
siedzibę międzynarodowej korporacji u nas w mieście. Niestety, dojazdy będą mi co rano zajmować
koło godziny, ale warunki i stawki są bardzo korzystne, do tego młody i pełen energii zespół…
Odnajdę się w tym.
– I takiego cię lubię!
Z uśmiechem wstałem od stołu i poszedłem do kuchni po wielki garnek, który na
odpowiedniej podstawce wylądował na środku stołu.
– Pachnie naprawdę dobrze!
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– Wiem. Jest jeszcze jedna rzecz warta wspomnienia – powiedziałem, nakładając gęste
danie na jej talerz.
– Co to, gulasz? – Wyłowiła z sosu kawałek mięsa i rozgryzła go powoli. – Cielęcina?
– Można tak powiedzieć. – Sobie też nałożyłem porcję. – Spotkałem się wczoraj wieczorem
z Tomkiem, pogadaliśmy.
Moja narzeczona z wrażenia przestała przeżuwać.
– Z tym Tomkiem? Od przetrąconej szczęki? Powiedz mi, że nic mu nie zrobiłeś.
– Przeprosiłem go. Nie widzieliśmy się od tamtego incydentu i czuję, że należały mu się
przeprosiny. Ty mnie do tego zmotywowałaś naszą wczorajszą kłótnią.
– I było w porządku? – spytała bardzo ostrożnie.
– Nie został potraktowany dobrze, podobnie jak i mnie mogli inaczej… zwolnić.
Żeby uniknąć interwencji policji i ewentualnej sprawy sądowej, szef firmy zdecydował się
dać moją odprawę Tomkowi w zamian za milczenie, za to mnie zwolnić w trybie normalnym,
pozorując pokojowe odejście z korporacji.
– I tak normalnie i spokojnie o tym rozmawialiście? – spytała ponownie.
– Chcesz mnie wyprowadzić z równowagi? – podniosłem głos, jednak szybko przywołałem
się do porządku. – Czy to takie dziwne, że dwóch dorosłych mężczyzn rozmawiało o konflikcie
sprzed ponad dwóch miesięcy? Przeprosiłem go, on też zachowywał się inaczej, nie był już tak…
specyficzny jak dawniej. Wystarczyło lepiej się zapoznać.
– Przestał być dupkiem? Widzisz, może jednak twój prawy sierpowy ma wyjątkową moc.
– Jeśli miałbym lać wszystkich dupków na świecie, to nie skończyłbym do starości. –
Roześmiałem się, ona zawtórowała. – Bardziej niż spotkanie z nim cieszy mnie, że ci smakuje moje
najnowsze dzieło.
– Tak, choć jest dosyć specyficzne – przerwała na chwilę. – Ale z łososia w tempurze się nie
wymigasz!
– Czyli jednak mam nie iść jutro na tę rozmowę o pracę?
Resztę wieczoru spędziliśmy w bardzo dobrym nastroju. Skończyliśmy wino, a później
wylądowaliśmy w łóżku, najpierw zbliżając się do siebie, po czym włączyliśmy film na DVD –
zasnęła przed upływem dwudziestu minut. Gdy już miałem pewność, że głęboko śpi, zdjąłem jej
głowę z mojego ramienia i powoli wymknąłem się spod kołdry. Zmieniłem system pracy. Zdjąłem
koszulkę i bokserki, założyłem cienkie spodnie i koszulkę z długim rękawem kupioną za grosze w
chińskim sklepie, na to gumowy fartuch, rękawice i buty, w cholewy których wsadziłem nogawki.
Wszedłem do garażu i zamknąłem go od wewnątrz na założony o poranku zamek. W środku,
zamiast wziąć do ręki tasak, zdecydowałem się na najostrzejszy i najmniejszy z noży. Musiałem
poznać to mięso dobrze, ponieważ nawet w internecie brakowało informacji na jego temat. Na
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szczęście mięsień to mięsień i u różnych zwierząt zachowuje się zaskakująco podobnie, reszta to
kwestia praktyki, praktyki i jeszcze raz praktyki.
Mój nóż zazgrzytał o coś twardego. Nie była to kość – wyciągnąłem sporych rozmiarów
żeliwny pręt. Nie wiedziałem, że Tomek miał kiedyś złamaną nogę. Wrzuciłem kawałek metalu do
zakrwawionego wiaderka obok stołu i wróciłem do „zapoznawania się” z dawnym kolegą z pracy,
zastanawiając się, czy jutro będzie równie smakowity.
26 sierpnia 2017, Warszawa
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SYRENY
(wyróżnione opowiadanie z konkursu Martwy Brzeg)

Radosław Jarosiński

1. Latarnia
Miałem sen. Śniły mi się mewy, bijące z krzykiem o moją latarnię morską. Odbijały
się od jej murów i szyb, spadały w dół, znacząc swój ostatni lot gubionymi piórami. Ich nagie
głosy, jeszcze bardziej zawodzące niż zwykle, przerodziły się w ciągły lament, szokujący swą
ostatecznością… Sen przerażał mnie brakiem sensu wszechobecnej w nim śmierci, choć sama
śmierć od dawna nie robiła na mnie zbyt wielkiego wrażenia, jako część toczącego się
nieubłaganie żywota.
Obudziłem się w ciszy, jeśli nie licząc szumu morza.
Wciągnąłem w płuca wilgoć morskiego brzegu, jego zapach przesycony wonią
wodorostów zwiastował nadejście świtu. W biciu fal było coś uroczystego i niepokojącego
zarazem, jakiś ukryty znak…
W mym pustelniczym życiu nie było miejsca na żadne znaki. Latarnik żyje rytmem
zmian nocy i dnia. Taki porządek, spokój i dyscyplina były mi potrzebne po wieloletniej
służbie na morzu, którą byłem już jednak zmęczony. Nie byłem w stanie polegać, tak jak
dawniej, na sile swoich mięśni, co w pracy wielorybnika było nieodzowne.
Z takiego życia nie wynikło nic, do czego dziś mógłbym być przywiązany, oprócz
widoku morskich fal i szumu morza, bez których najzwyczajniej nie mogłem już zasnąć ani
nawet zebrać myśli. Dlatego tu, w wysokiej wieży postawionej na skalistym wybrzeżu.
odbywałem dzień w dzień pielgrzymkę po kilkudziesięciu stopniach na górę, by nakarmić
ogniem wielką olejową lampę, a ona rozrzucała po zamglonych wodach zatoki wiązki
bladożółtego, opiekuńczego światła. Monotonię tego zajęcia rekompensowało mi przekonanie
o współtworzeniu i utrzymywaniu, choć w bardzo skromnym i ograniczonym zakresie,
jakiegoś porządku. Byłem wówczas pewien, że wszystko, co się dzieje na tym świecie, jest
częścią jakiego wielkiego planu, za którym stoi Opatrzność, a ja znalazłem się na
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przeznaczonym sobie miejscu.
Zasiadłem do skromnego śniadania, rozkładając na stole suchary i wędzone mięso,
kawa emanowała gorzkawym zapachem z lekko obitego kubka, a ja wpatrywałem się
w ruchomy obraz oprawionego w okienne ramy morza. Był to mój niezmienny od lat rytuał,
miałem nadzieję, iż do końca życia, który nastąpi zanim starość odbierze mi resztki sił do
wspinaczki po krętych schodach, zasiadając w tym właśnie miejscu będę spożywał posiłek
w towarzystwie morza i nieba, każdego dnia na tę okazję przywdziewającego inną szatę.
Ponownie zwróciłem uwagę na ową subtelną zmianę w otaczających mnie dzień w dzień
odgłosach.
Nie mogłem sobie zrazu wytłumaczyć, skąd brała się owa doniosłość słyszalna
w szumie fal, bijących o kamieniste wybrzeże. Dopiero po jakimś czasie, przypominając
sobie mój sen, zdałem sobie sprawę, iż właśnie brak zmieszanych z nim odgłosów ptactwa
potęguje narastanie w tle jakiegoś szczególnie niepokojącego rodzaju ciszy.
Wstałem od stołu, nie przestając patrzeć we wschodnie okno, a kiedy w końcu
perspektywa odsłoniła przede mną kawałek brzegu, nie mogłem uwierzyć własnym oczom.
Wybrzeże usłane było białymi, podłużnymi kształtami. Bez wątpienia były to ciała, z których
bezwładu biła bezlitosna martwota. Było w nich coś obcego, a zarazem znajomego, choć na
razie nie mogłem nawet dokładnie dostrzec czym w ogóle były.
Otworzyłem drzwi mojego wysokiego domu, by stanąć w obliczu kolejnego
nieprzyjemnego odkrycia. Za progiem walały się bowiem pierzaste, biało-czerwone kłęby
martwego ptactwa. Zaścielały otoczenie latarni tak grubą warstwą, że nie byłem w stanie ich
omijać, czułem więc, jak ich delikatne kości chrupią pod podeszwami pokrywających się
ciemną posoką butów. Ostry zapach amoniaku przyprawił mnie niemal o mdłości.
Zbiegłem po zamocowanych w klifie drewnianych schodach na plażę, ciesząc się, że
piach pokrył litościwą warstwą żółtawych ziarenek upaprane w szkarłatnej mazi buty.
Powietrze stało nieruchomo, zwiastując nadejście gorącego dnia.
Gdy zbliżyłem się do zaścielających wybrzeże trucheł, doznałem kolejnego szoku.
Nigdy w życiu nie widziałem nic podobnego!
Były to różnej wielkości, większe lub mniejsze, hybrydy człeka i ryby, koloru
jasnoniebieskiego, przechodzącego w trupią siność – coś, o czym opowiadało się podczas
morskich tułaczek, nie wierzyłem jednak nigdy w ich prawdziwość. Zresztą to, co widziałem
teraz, dalekie było od bajań przesądnych na ogół marynarzy. Głowy tych dziwnych stworów,
lekko podłużne, charakteryzowały się niezwykłym minimalizmem rysów twarzy, płaskiej,
z małymi nozdrzami, o wiele większymi od ludzkich oczami i wygiętymi w podkowę ustami,
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w których widać było ostre, drobne zęby. Ich skóra była opalizująco różowa i gładka, głowy
osadzone były na smukłej szyi, poniżej której ciało nabierało ciemniejszej barwy
w odcieniach sinawego błękitu. Tułów był niemal ludzki, tak samo jak wyrastające z niego
długie ręce, zakończone błoniastymi dłońmi. Dolna część ciała ginęła w fałdach
pożyłkowanych płetw, przywodzących na myśl treny jakiejś niezwykłej, misternie
haftowanej, długiej sukni.
Nie miałem siły ani nadziei dojść do końca tej pryzmy śmierci, ciągnącej się hen
daleko wzdłuż plaży. Wzrok mój padł na jedną z mniejszych istot, leżących nieopodal,
i dostrzegłem, że ściska ona coś w błoniastej dłoni. Schyliłem się przełamując obrzydzenie
i spośród zmartwiałych palców wydobyłem niewielki przedmiot...
Była to idealnie wygładzona muszla, przypominająca nautilusa, której wewnętrzne
skręty były widoczne nader doskonale przez zupełnie przezroczystą skorupę. W środku
znajdował się mały, okrągły kształt. Uznałem, że jest to sporej wielkości perła. Potrząsnąłem
machinalnie trzymanym przedmiotem, a kulka przetoczyła się wśród skrętów, wydając
wibrujący dźwięk. Była to chyba... zabawka, dziecięca grzechotka!
Bogu dziękowałem, że oczy istot – nadzwyczaj duże i okrągłe – spowite były matową
błoną i nie patrzą na mnie setką martwych źrenic, nie widzę zatem, czy są bardziej ludzkie,
czy rybie. Stało się dla mnie bowiem jasne, że nie leży przede mną padlina jakichś zwykłych
morskich stworów, jeno tych inteligentnych, które spotkała jakaś zaskakująca zagłada.
Poczułem mdły odór wysychającego na bezłuskich ciałach śluzu. Wśród tej
hekatomby stał się w okamgnieniu nie do zniesienia, zdziwiłem się jednak, dlaczego dotarł do
mnie dopiero teraz. Począłem biec w kierunku latarni, szukając schronienia przed tym
widokiem i zapachem. Przedarłem się ponownie przez makabryczny dywan rozłożony przed
drzwiami wejściowymi, zauważając, że ściany budynku powalane są gdzieniegdzie
brunatnymi smugami. Przypominało to jakiś wielki, rytualny totem lub idol, przed którym
złożono właśnie krwawą ofiarę. Z ulgą zamknąłem za sobą drzwi, odcinając się, przynajmniej
pozornie, od ścielącej się na plaży grozy.
Siadłem przy ścianie, tyłem do okna, zdając sobie sprawę, że w ciągu dnia słońce
sprawi, że rozgrzane rybie ciała leżące na plaży zaczną pęcznieć, skwierczeć i trzeszczeć,
a ich zapach dojdzie aż tutaj. Mijały minuty, rozwlekłe i nasączone moimi powtarzającymi się
w kółko w myślach pytaniami. O byty, z których istnienia nikt nie zdawał sobie sprawy, o ich
nieznane i obce naszemu rodzajowi myśli, być może jakąś wiarę, która nijak nie mogła się
pokrywać z tym, w co wierzyliśmy my tutaj. A skoro obok nas był jakiś inny świat, to ileż ich
może się jeszcze kryć w obcych nam przestrzeniach kosmosu, ileż istot może je zaludniać,
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podczas gdy my nie mamy nawet szansy spotkać się z nimi i porozumieć? Ileż z nich ginie
bezpowrotnie w chwili, gdy o nich myślę? Nasza egzystencja i ewentualny jej koniec byłyby
dla nich również całkowicie niezauważalne i gdzieś tam, w swoich odległych świątyniach,
nadal wznosiłyby modły do swoich fałszywych jak wszyscy pozostali bogów...
Miałem schowaną gorzałkę, na wypadek choroby, a ta zbliżała się właśnie do mnie
nieuchronnie, choć nie była to choroba ciała, której się wcześniej najbardziej spodziewałem.
Alkohol zmieszał się w kubku z resztką kawy, a ja wypiłem natychmiast do dna tą paskudną
miksturę. A potem następną, już bez posmaku kawy. W którymś momencie ogarniającego
mnie otumanienia odważyłem się wyjrzeć przez okno. Niebo barwiły pierwsze nieśmiałe
odcienie przedwieczornej purpury; dzień przekradał się właśnie niepostrzeżenie za horyzont,
lecz noc miała zapaść dopiero za kilka godzin. Na plaży nie było ani śladu istot, które
przecież widziałem jeszcze rano z bliska! Wyszedłem na zewnątrz. Fetor leżących tu wciąż
zdechłych ptaków unosił się w powietrzu i one utwierdziły mnie w przekonaniu, że nie
zwariowałem, że poranny widok nie był przywidzeniem. Gdy na nie patrzyłem, znów
uderzyła mnie owa zaskakująca cisza. Po całodniowym upale padlinę powinny obłazić
chmary brzęczącego robactwa i larw, jednym słowem – naturalnym porządkiem rzeczy były
narodziny w nich nowego, niechby nawet tak odrażającego życia. Moje skołatane nerwy
wręcz domagały się jego symptomów, w ogóle jakiejkolwiek obecności życia, nawet takiego,
którego na ogół człowiek się brzydzi i unika. A jednak nic nie było słychać, prócz
jednostajnego szumu morza.
Jeszcze raz poczułem przemożną chęć wlania w gardło i umysł palącego płynu, by
zmazał obraz tych nienormalnych wydarzeń. Wycofałem się do swojej izby. Nie tracąc już
czasu na nalewanie wódki do poobijanego naczynia, wychyliłem pozostałą resztkę prosto
z flaszki, jednym głębokim haustem. Gniew na cały świat rozpalił się we mnie wraz nagłym
i ostatecznym olśnieniem, że już zapewne nie będzie żadnej innej odpowiedzi, niż ta
śmiertelna cisza.
Wybiegłem na zewnątrz, na pustą już plażę, a miriady gwiazd spoglądały na mnie
obojętnym wzrokiem dawno wymarłych bogów. Patrzyłem wyzywająco w te pustkę, nie
tłumiąc bluźnierczych myśli, bez nadziei na jakikolwiek znak, choćby na grom z nieba, który
spali mnie, nędznego buntownika, na popiół. Biegałem więc, krzycząc, napawając się
dźwiękiem własnego schrypniętego głosu, który łamał tą piekielną ciszę.
Wróciłem wyczerpany i usiadłem za stołem. Nic w mojej głowie nie było na miejscu,
pomimo pozornego spokoju, który nastąpił po tym wyładowaniu emocji. Żyłem tu,
prowadzony porządkiem dni i nocy, miarowością przypływów i odpływów, porą wieczornego
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obowiązku, – owej złudnej namiastki porządku, na którym miał powstać cały świat wedle
jakiegoś pomysłu, planu, którego wszak nie musiałem znać, ale z którego za wszelką cenę
chciałem zdawać sobie sprawę.
A teraz... Czułem, jak gdzieś pod nim wszystko gnije, rozpada się, sięgając ukrytego
pod tą skorupą chaosu. Śmierć, narodziny, życie… nie miały już celu ani przyczyny.
Szept nocnego oceanu wżynał się w mózg jak powtarzana uparcie drwina. Po raz
pierwszy zapragnąłem być gdzieś daleko stąd, nie widzieć morza ani go nie słyszeć. Nie
wiem, kiedy jego nachalna, nawracająca wraz jednostajnym pogwarem obecność, zmieszana
z zawartością opróżnionej butelki, pozbawiła mnie przytomności.
2. Statek
Gdzieś w trakcie ciężkiego snu poczułem znajome kołysanie. Nie było ono jednak
senną marą – docierało z zewnątrz, wraz ze świadomością, że nie jestem już tym, kim byłem,
ani nie znajduję się w swojej latarni, lecz na statku. Ponownie byłem marynarzem.
Wiedziałem jak się nazywam i wiedziałem też, że nie powinienem spać podczas wachty. Lecz
noc, która nastała po upalnym i ciężkim dniu, nie niosła ulgi, lecz oblepiała ciało i umysł
lepką, obezwładniającą pajęczą siecią. Przez chwilę zastanawiałem się, czy, skoro ja jestem
tutaj, wiedząc, że jestem sobą, a zarazem kimś zupełnie innym, to dusza owego człowieka
właśnie zwiedza odbicie mojej jaźni, śpiąc w odległej latarni morskiej w obcym sobie ciele,
gdy do przytomności zaczął mnie przywracać jakiś dźwięk.
Dochodził z dołu, przeciągły, zgrzytliwy, jakby po kadłubie przeciągnęła swoimi
pazurami jakaś gigantyczna łapa. Ocknąłem się całkowicie, gdy statek przechylił się nagle na
lewą burtę, rzucając mną o pokład. Usłyszałem terkoczące trzeszczenie, a następnie coś
głucho zadudniło. Towarzyszyły temu krzyki, przekleństwa i tupot stóp, lecz ze
spazmatycznych ruchów statku wiedziałem już, że doszło do katastrofy, której nie da się
zażegnać! Podwodne skały rozdarły poszycie statku, a woda wlewała się z hurgotem pod
pokład i miała lada chwila dotrzeć do kotła. To oznaczało koniec, dla statku i załogi.
Ledwo o tym pomyślałem, a wybuch kotła wstrząsnął stateczkiem i wyrzucił mnie
w powietrze. Opadłem w taflę wody, zapadając się nagle we względną ciszę, zakłócaną
niemym już hukiem pulsującej w skroniach krwi. Ciemność zaczęła się rozpływać pod
sklepieniem skąpanego w pożodze płonącego na powierzchni wody statku. Wokół mnie
zamajaczyły kształty – półnagie, blade i półprzezroczyste widma w wytwornych sukniach.
Ich ruchy były beznamiętne i przypadkowe, przypominające zawieszone na sznurkach
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marionetki, których animator dostał nagłego ataku drgawek. Jeno pamięć tego, co widziałem
rano, dopowiadała mi rysy ich twarzy, gdyż w półmroku było na nich widać tylko ciemne
plamy oczu, nozdrzy i ust…
Wirowałem bezwładnie wśród tych opływających mnie obojętnie smug, aż jedna
z nich podpłynęła blisko, akurat w chwili, gdy moja świadomość zaczęła swój ostateczny
taniec na linie przed upadkiem w ciemność. Smukła dłoń wysunęła się ku mnie, trzymając
jakiś mały, obły przedmiot, po który machinalnie wyciągnąłem rękę. Zacisnąłem ją, zanim
moje ciało ogarnęły konwulsje, po czym...
Wciągnąłem z całej siły powietrze w płuca...
Siedziałem znów przy stole w budynku latarni, trzymając w ręku tajemniczą
grzechotkę. Krztusząc się, padłem na kolana, nie mogąc się jeszcze pozbyć agonalnych
odruchów tonącego gdzieś na morzu rozbitka. Wypity na niemal pusty żołądek alkohol
zagotował się we mnie i moim ciałem wstrząsnęły gwałtowne torsje.
Poderwałem się nagle, zdając sobie sprawę, że różowawa poświata, sącząca się przez
okno to promienie porannego słońca, a ja przespałem w pijackiej malignie całą noc, nie
zapalając latarni!
Karmazynowe światło toczyło się z otwartej rany słońca na morze, na którym unosiły się
kawałki połamanych desek. Wiedziałem dobrze, skąd się tu wzięły... Gdyby nie to, co
wydarzyło się w nocy, uwierzyłbym teraz, że to ja jestem jedynym istniejącym bogiem
chaosu, który sprowadził śmierć na tych ludzi!
Wybiegłem znów na plażę, na oślep, dostrzegając w oddali ciemny punkt. Zbliżałem
się doń, widząc coraz wyraźniej ciało ludzkie, mojego nieszczęsnego posłańca z nieznanego
statku, który przekazał mi okupioną kolejną bezsensowną ofiarą wiadomość. Wiadomość, na
którą wcale nie czekałem i której nie chciałem.
Gdyż, tak… myliłem się zeszłego wieczoru na plaży…
Nie ma wprawdzie porządku, ani planu, ale nie ma też całkowitej nicości i braku woli
– jest tylko szaleństwo jakiegoś obcego, odległego Boga, którego rozrywką jest najwyraźniej
przypadkowość wiary, jaka jest w nim pokładana i przypadkowość jej utraty. Każde
objawienie mogło być fałszem i prawdą zarazem, co stawiało go poza granicami każdego
bluźnierstwa i herezji. Jakież to było przebiegłe i okrutne!
Pochowałem nieszczęśnika u podnóża klifów, nadal nie mogąc się dopatrzeć wokół
żadnych objawów życia. Czułem się, jakbym właśnie w tej chwili pozostał na ziemi zupełnie
sam, a moja samotność miała być ostateczną igraszką dla istoty, która podarowała mi owo
makabryczne objawienie. Nawet skok ze szczytu latarni nie dawał mi nadziei na jakieś
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wyzwolenie, pozostało czekać do wieczoru, by tak jak co noc rozpalić ogień, bez nadziei, że
ktoś go jeszcze kiedyś dostrzeże…

85

rys. Dawid Boldys

TAM,GDZIE NAJLEPIEJ
SIĘ UMIERA
(wyróżnione opowiadanie z konkursu Martwy Brzeg)

Jakub Bielawski

Życie można zdefiniować jako walkę z siłami ujednolicającymi, którą życie prędzej czy później przegra. Zatem
życie egzystuje niejako wbrew i jest tragiczne w swojej naturze. W tragedii upadek jest oczywisty od pierwszej
chwili, tylko nie dla występujących w niej postaci, a tragedia polega jedynie właściwie na tym, w jaki sposób
prawda o tym, co nieuniknione, dotrze do bohaterów. Śmierć i nicość czekają, ale my tak powoli upadamy w ich
kierunku, że tego nie zauważamy.
Karl Ove Knausgard, Zima

Pod koniec września Kołobrzeg umiera na dobre. Usycha stragan po straganie, knajpa
po knajpie. Wraz z deszczem i wysokimi falami przychodzi ciemność. W restauracjach gasną
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światła, krzesła zapadają w zimowy sen na stołach. Sezonowi pracownicy wracają na
południe wyładowanymi pociągami regio lub intercity. Po ulicach kręcą się emerytowani
Niemcy ze wschodnich landów w nieodłącznych sztormówkach Jack Wolfskin. Kołobrzeg
znów jest Kolbergiem, Bałtyk pieni się i szumi jak Ostsee. Kolberg odradza się przy
akompaniamencie pierwszych sztormów. Nie jest to jednak życie par excellence, a tylko jego
wypaczona, nostalgiczna karykatura. Turyści zza Odry udają, że znów są u siebie, a lokalni
przedsiębiorcy pokazują na pstrokate Zimmerfreie i uśmiechają się samymi ustami. Polaków
reprezentują już tylko szparujące przez cały rok starsze panie oraz świeżo upieczeni rodzice
po trzydziestce chcący nadrobić zaległości w tegorocznych Cobenach, Kingach i Mrozach.
Oni nie mają serca ani ochoty walczyć o żaden Lebensraum, pogrzeście mowy czy guziki od
płaszcza. Przyjeżdżają przecież na koniec turystycznego świata, żeby cała reszta się od nich
odczepiła. Chcą spokoju, senności i zapyziałości. Dostają to wszystko po kosztach. Brak
słońca w cenie i bałtyckim standardzie. Spuchnięty trup Kołobrzegu dogorywa w strugach
deszczu, a jego martwymi arteriami poruszają się leniwe bakterie przyjezdnych. Agonia,
rozkład i koniec sezonu.
***
Na pokładzie promu trzeba się zameldować najpóźniej o 6.30. Zaspana załoga
w zmęczonych koszulach sprawdza bilety, bagaże, a potem wpuszcza kolejnych pasażerów na
pokład. Trap skrzypi tak jak powinien, wycieczkowy katamaran delikatnie się kołysze.
Dzieciaki ziewają, zdenerwowane matki grzebią w torebkach, a niedogoleni ojcowie są jak
zwykle o tej porze wkurwieni na cały świat. Siwi Niemcy szwargoczą i pokazują coś ciągle
palcami. Po tym można odróżnić ich od polskiej geriatrii - ci stoją cicho, podjadają kanapki
albo kompulsywnie sprawdzają bilety. Pirs pustoszeje powoli, kontrola wejściówek jest
metodyczna, zmechanizowana wręcz. Ludzie-automaty o pustych oczach sprawdzają cyferki,
dowody, witają na pokładzie i wskazują ręką mesę. Następny. Następny. Następny…
Młody chłopak musi odstawić rower na rufę, tam przejmują go członkowie załogi
i wydają kwit na jednoślad. Deszcz nie przestaje siąpić, przykleja się do włosów i ubrań,
wydaje się jakiś taki tłusty, oleisty. Mężczyzna o nalanej twarzy pogania rowerzystę. Postawił
kołnierz służbowej kurtki na sztorc, a głowę schował w ramionach. Wygląda teraz jak wielki
grzyb z rozdętą wiatrem płachtą i pałąkowatymi nogami. Nie chce moknąć, nie chce mu się tu
stać i mocować z plandeką. Pogania chłopaka, dopina ostatnie sprzączki, a potem razem
wchodzą pod pokład.
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W środku jest duszno, śmierdzi dwudziestoletnim potem, ale przynajmniej nie pada.
Grubas otrzepuje kurtkę i strząsa krople z przerzedzonych włosów. Wskazuje na wąskie
schody, tłumaczy, którędy trzeba iść na pokład, do mesy albo jeszcze gdzieś indziej. Gdzie
dokładnie, trudno powiedzieć, bo mężczyzna mówi zdecydowanie zbyt szybko. Zawija się po
wszystkim i, wciągając pokaźny brzuch, mija pasażera w wąskim przejściu. Znika za
zakrętem korytarza, a chwilę później także z życia i pamięci młodego chłopaka. Pan Jedna
Kwestia powiedział, co miał powiedzieć i równie dobrze mógłby teraz przestać istnieć. Być
może rzeczywiście tak się dzieje: statysta zrobił swoje, nie jest już potrzebny. Pozostał tylko
korytarz pomalowany białą farbą olejną, wąskie schody i zielona wykładzina. Koniec sceny
drugiej. Klaps.

***
Prom wychodzi z portu o 7.00. Wszyscy starają się pilnować tej godziny, opóźnienia
są minimalne. Chłopak usiadł przy bulaju od strony latarni. Patrzył w mrok, ale nie poczuł,
żeby cokolwiek spojrzało w niego. Nad wejściem do latarni, tam, gdzie latem stoi stragan
z pamiątkami, połyskiwało żółte światło spętane drucianym kloszem z lat pięćdziesiątych.
Poza tym tylko deszcz, cienie drzew i kontury zamkniętych bud z bibelotami. Fale były coraz
większe, coraz bardziej natarczywe, lubieżne wręcz. Statek poddawał się im z jakimś
bydlęcym fatalizmem. Przechył w lewo, przechył w prawo, góra, dół. Wiatr od morza
świszczał w szparach, wystarczyło przyłożyć ucho do okienka. Zaraz też znikał gwar
wypełniający mesę, szelest papierków i pobrzękiwanie zastawy. Za szybą szalały żywioły.
Słona, atramentowoczarna kipiel szarpała się z północnozachodnią wichurą znad Sundu.
Gryźli się ci kochankowie, szarpali i wpadali znów w swoje objęcia. Siarczyste smagnięcia
ulewy, fale ejakulujące gęstą pianą, wszystkie te dowody pierwotnej rządzy przetaczały się za
zasłoną nocy, niedostrzegalne, a przez to jakby nieistniejące dla lądowej części świata.
Chłopak słuchał tych spazmów przepełniony nabożnym lękiem. Ukryty za lichą ścianą
nadbudówki drżał ze strachu i podniecenia. To nie byłaby zła śmierć. Mógłby wyobrazić
sobie Lewiatana, który wyłania się z wody, a jego gruzłowate cielsko kruszy kadłub. Słona
woda łakomie pożera wnętrze promu, załogę i pasażerów. Potem jest już tylko trzask, szum,
a na krzyk i zwątpienie nie ma nawet miejsca. To byłaby dobra śmierć. W nocy świat jest
dokładnie taki, jakiego go sobie wyobrażamy. Jest zły, pusty i nieprzyjazny. Gdyby nie
łaskawa ciemność, wszystkich nas pochłonęłoby szaleństwo. Utonęlibyśmy w nim szybciej
niż w chłodnych ramionach zazdrosnego Bałtyku. Noc jest jednak łaskawa, szczędzi nam tych
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potworności. Zakrywa litościwie oczy swoich dzieci całunem, uczy nas ignorancji i śmierci.
Chłopak jednak zerknął za zasłonę. Zobaczył to, czego nikt nigdy nie powinien był oglądać.
Siedzi teraz wypatroszony i spłowiały, z uchem przyciśniętym do kruchej membrany bulaju,
a ponad nim rzeczywistość obnaża swe zwiędłe piersi, z których sączy się zatrute mleko
prawdy.
Latarnia pozwalała mu trzymać się iluzji zdrowych zmysłów. Kilka czerwonych
punkcików ponad barierką na szczycie musiało zastąpić znany z filmów snop światła.
Pomimo swojej mizerii wystarczyły. Zerkał na nie uparcie, szaleńczo niemal. Dookoła wiły
się spersonifikowane żywioły. Za każdym razem inne, zrzucały jedną skórę za drugą. A jemu
musiały wystarczyć te malejące punkciki. Z ich pomocą spychał rzeczywistość w kąt. Cały
widnokrąg wypełnił mu ciemny, podłużny kształt latarni, jej wyobrażenie. Wystarczyło. Im
dłużej o tym myślał, tym bardziej zmieniał zdanie na temat dobrej śmierci. Oderwał się od
ściany, pozostawiając na szybie rozmazany obraz policzka i części ucha. Zakrztusił się
gwarem rozmów, odkaszlnął zdezorientowany. Ukąsiła go ostra woń wymiocin i parującej
jajecznicy. Połowa pasażerów rzygała do reklamówek, reszta udawała z trudem, że im to nie
przeszkadza. Załoga odbijała się od ścian i poręczy, roznosząc śniadania. Zażywni panowie
przy barze walili czystą. Tu było życie, nieświadomość i miraż bezpieczeństwa. Odetchnął
głęboko. Raz, drugi i trzeci. Zapragnął zostać tutaj jak najdłużej. W jednej chwili zatęsknił za
tym, czego tak brutalnie go pozbawiano. Patrzył na ściągnięte chorobą morską twarze, na
resztki paprykarzu pomiędzy protezami zębów i poczuł nagle, że wcale nie chce dobić do
brzegu. Wiedział, po co płynie na północ. Rozumiał, że nie ma innego wyjścia, a mimo to
wciąż miotał się i opierał. Na próżno.
***
Słońce powoli wybarwia czerń z nieba. Spiera noc, którą zastępuje wszechobecna
szarzyzna. Deszcz wciąż pada, chyba nawet bardziej niż w nocy. Morze zamienia się
w skotłowaną, zszarzałą maź. Wygląda jak wypełniony popielną breją garnek. Rozlewa się
po widnokręgu, brudzi horyzont. A może to z nieba spada pył, który skaził fale? Żywioły
skundliły się w nocy. Statek pruje fale, które mają tyle samo wspólnego z wodą,
co z powietrzem. Wszystko kołysze się i trzeszczy. W tej kruchości zawiera się cała istota
istnienia, poza nią jest bury bezmiar, który na dobrą sprawę może być czystą nicością.
Żałosny Nagelfar obsadzony przez skarlałe potwory.
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Chłopak odruchowo zerka na swoje dłonie. Zapamiętale skrobie łuszczącą się farbę,
szukając stwardniałych paznokci wypełniających burty. Jego uszy wypełnia narastający
chrobot. Rozmowy więdną. Zostaje tylko to przeraźliwe skrzypienie z tyłu głowy. Jest łakome
i zaborcze, pożera wszystko wokół. W końcu zostaje już tylko ten przeklęty dźwięk. Statek
trzeszczy, podskakując na falach, wiatr targa luźne liny i płachty. Chłopak pochyla się nad
stołem, opiera głowę o zaciśnięte pięści. Słyszy lament umarłych, pieśń Nagelfara.
***
Toaleta była, o dziwo, czysta, pachnąca nawet. Ktoś musiał ją niedawno wyszorować,
zalać detergentami, nie pominąwszy przy tym nawet wysłużonego berła z supermarketu.
Nikomu z pasażerów nie udało się jeszcze dobiec z nieprzetrawionym ładunkiem tak daleko.
Może to i dobrze? Cała ta porcelanowa świeżość o lekkiej, sosnowej woni poszłaby się walić.
Utonęłaby w morzu wymiocin i nieudanej wycieczki. Reklamówki można wyrzucić,
zapomnieć o nich i ich zawartości już w momencie rozprostowywania palców nad kubłem.
To byłby zapewne koniec sceny piątej, klaps i przejście do duńskiego portu. Niestety tak się
nie stało. Prom wciąż kołysał się na falach, a żaden z udręczonych nieszczęśników nie dotarł
do ustępu. Rejs trwał.
Chłopak nabrał wody w dłonie i ochlapał całą twarz. Zamknął oczy. Czekał aż krople
przestaną ściekać do umywalki. Powoli przyzwyczajał się do kołysania statku. Właściwie
w ogóle przestał je odczuwać. Jego błędnik, a za nim kręgosłup i nogi zaadaptowały się
do nowych warunków. Nie zwracał już na to wszystko uwagi. Wtedy, w tej ciasnej, pachnącej
chemią łazience, też stał, zapomniawszy o wzburzonym morzu. Przetarł w końcu twarz
szorstkim ręcznikiem papierowym. Zwinął go w kulkę i cisnął do pustego kosza. Zręcznie
unikał małego lusterka zawieszonego poniżej linii oczu. Był dość wysoki, często musiał się
schylać. Dawniej drażniły go takie sytuacje. Często przeklinał albo sarkał na resztę ludzi i ich
brak wyobraźni. Od momentu kiedy po raz pierwszy usłyszał szelest czarnej waty, wiele
spraw przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Lustra zmuszały go, aby wciąż wracał do tej
jednej, straszliwej i przełomowej chwili. Bezdenny mrok jego własnych źrenic prowadził
wprost w odmęty szaleństwa, które przyszło mu wtedy oglądać. Cały czas zadręczał się
wspomnieniami, nie potrafił myśleć niemal o niczym innym, ale i tak unikał własnego
odbicia. Mieć świadomość własnej ulotności to jedno, ale zaglądanie we wrzącą kipiel
poprzedzającą narodziny czasu i materii to już coś zupełnie innego. Wymuszonym ruchem
odwrócił się w stronę drzwi. Ciągle słyszał zew czarnych, wrzecionowatych larw zaplątanych

90

w lepkie strzępy waty. Wabiły go, zapraszały wręcz, aby raz jeszcze zanurzył się
w przeszłości. Lustro było tak blisko. Wystarczyło tylko zerknąć. Sprawdzić. Czuł fantomowe
krople spływające po policzkach. Ich ślady żłobiły swędzące kaniony na skórze. Nieistniejące
kosmyki przylepiały się do czoła, ich dotyk wręcz parzył. Jego własny mózg go zdradził,
a mimo to on sam się nie ugiął. Najpierw jeden, potem drugi krok. Nacisnął klamkę i wyszedł
na korytarz. Tuż obok jakiś młody chłopak w służbowej bieli wracał do kambuza z brudnymi
naczyniami. Minęli się bezkolizyjnie. Drzwi do łazienki trzasnęły. Wraz z nim urwał się
szelest i namolny szept. Uszy znów wypełniał kawiarniany gwar. Chłopak odetchnął. Wrócił
na swoje miejsce. Oparł czoło o plastikowy blat i zasnął. Tak po prostu.
***
Znów to przeżywa, znów tam jest. Świadomość, że to wszystko jest snem, w ogóle
mu nie pomaga. Zresztą słowo „koszmar” byłoby w tym wypadku o wiele bardziej
na miejscu. Semantyka niczego jednak nie zmienia. Przez chwilę, krótką chwilę tylko,
pozwala mu przypomnieć sobie, jakim człowiekiem był w poprzednim życiu. Krzywy
uśmiech jak błyskawica przecina na sekundę zmęczoną twarz. Zrodzone z rozbłysku cienie
wypełzają zuchwale na powierzchnię. Duszą, gryzą i kąsają. Są jak robaki, roją się wszędzie.
Tłuste, obłe cielska wyciągają wrzecionowate odwłoki w stronę chłopaka. Segmentowe
pancerze skrzypią i chrzęszczą. Gwałcą uszy, wdzierają się brutalnie w kanaliki, potem zaś
do mózgu. W wilgotnej ciemności ucha środkowego składają miliardy jaj, z których wykluje
się jadowity szept prawdy. Chłopak próbuje się ich pozbyć. Drapie paznokciami do krwi,
próbuje sięgnąć w głąb czaszki. Ciepła posoka miesza się z woszczyną, śluzem i skorupkami
ciemnej ikry. Szept jednak dociera do mózgu. Nie da się zamknąć miliarda ust, nie da się
zakrzyczeć prawdy. Wielość chce znów stać się jednością…
Chłopak znów stoi na progu wrocławskiej kamienicy. Miesiąc nie ma znaczenia, pora
dnia również. Czas tu nie istnieje. To stanie wydarza się wciąż i wciąż, trwa od zawsze.
On sam jest tym staniem, to ono go definiuje. Domofon nie działa, wie o tym, a mimo
to zawsze na niego zerka. Ktoś pomazał metalową obudowę sprayem. Czarny graf, raczej
brzydki i niechlujny. Ciężko powiedzieć, co przedstawia. Może jakaś gwiazda
pięcioramienna? Jakiś okrąg z kreską pośrodku? Może oko? Równie dobrze mogłaby być
to kolejna wariacja WKSu z koroną. Ciężkie drzwi zastawione ułomkiem cegłówki. Rdzawy
pył wala się po całej klatce. Farba poodpadała wraz z tynkiem. Ściany wyglądają tak, jakby
miały dzioby po ospie. Wszystko pokrywa kurz albo pleśń, jakby wilgoć nie mogła
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zdecydować się na despotyczne panowanie nad całą kamienicą. Chłopak już nie czeka
w progu. Pnie się po schodach na czwarte piętro. Interesuje go mieszkanie o numerze
czternastym. Echo kroków dusi się w ciemnym niebycie szybu klatkowego. Ciężkie buty
kaszlą przy zetknięciu ze schodami. Stare drewno skrzypi, poręcz jęczy, a mrok, przyczajony
w pajęczynie rogów i wgłębień oblizuje się na myśl o nowej zdobyczy. I znów chłopak stoi na
progu. Czeka, daje sobie czas. Cały jest czekaniem, które będzie trwać już wiecznie. Czekanie
jednak się kończy, a wraz z nim cały sen. Ostatnie, co zostało mu pod powiekami, to czarny
negatyw odrapanych drzwi.

***
O tym, że krzyczał, dowiedział się od miłej pani z czarnym krawatem. Pani musiała
pracować na statku, ubrana była w białą koszulę i czarne pagony. Miała zmęczoną, ale przede
wszystkim zatroskaną twarz. Szybko cofnęła rękę. Chyba się zmieszała, bo ściągnęła brwi
i przygryzła dolną wargę. Pytała go o coś, chyba o samopoczucie. Nie rozumiał, co do niego
mówi, uszy wciąż miał wypełnione oślizgłym skrzypieniem waty, próbował je zakrzyczeć.
Chciał się utopić we własnym wrzasku. To byłaby dobra śmierć. Potrzebował kilkunastu
sekund, aby w końcu przestać wrzeszczeć. W tym czasie wszyscy pasażerowie zaczęli się na
niego gapić. Obracali ciekawie głowy, zerkali znad zarzyganych reklamówek. Kuriozum
urozmaicające nudny, przeszło czterogodzinny rejs po wzburzonym Bałtyku. Nawet łyżeczki
przestały dzwonić o liche ścianki szklanek. Wszystko w mesie zamarło, oczekując na jego
reakcję. Boleśnie świadom tego napięcia, chłopak powoli milkł. W końcu dotarły do niego
pytania kobiety. Zakotłowały się w głowie, wpadły przez gardło do żołądka, a potem
wytrysnęły z niego spienioną falą wprost na plastikowy blat i zadbane dłonie zatroskanej pani
z czarnym krawatem. Kobieta krzyknęła z odrazą, podpici panowie przy barze zarechotali.
Wszyscy zaczęli komentować zajście. Gwar narastał, potężniał z każdym słowem, aby
wkrótce wypełnić całe pomieszczenie i wylać się pod pokład. Chłopak patrzył tępo na
zapaskudzone paznokcie i kilka żółtawych kropel wykwitłych na czarnym krawacie. Chyba
nawet próbował przeprosić tą w gruncie rzeczy miłą panią. Nie słyszał własnych słów.
Wyrzucił je z siebie, a potem wstał i szybko wyszedł z mesy. Potrzebował powietrza.
Natychmiast. Poczłapał na schody prowadzące w górę na taras. Nie oglądał się za siebie.
Niemal natychmiast zapomniał o wszystkim. Kolejni statyści, kolejna scena.
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***
Na górze jest pusto. Wieje wiatr, a deszcz i fale zalewają pokład. To mu odpowiada.
Sam na sam z żywiołami. Barierka zwrócona jest ku rufie, ale on boi się podejść tak daleko.
Wie, że morze się gniewa, że wystarczy jeden fałszywy krok i runie w dół. W tym wszystkim
nie obawia się jednak śmierci, ale kalectwa, czy choćby utraty przytomności. Co by było,
gdyby nie połknęły go fale, ale tylko spadł na pokład niżej? Gdyby połamał sobie nogi
i musiał leżeć w szpitalu pod narkozą? Wzdryga się na samą myśl o niekończących się
majakach. Boi się znów zobaczyć te drzwi i to, co czekało na niego tuż za nimi.
***
Drzwi są białe. Lata temu pomalowano je olejną farbą, ale z jakiegoś powodu cały ten
patologiczny syf wokół nie skalał ich w najmniejszym nawet stopniu. Ktoś krzywo przykleił
do nich jedynkę i czwórkę. Ponad rybim okiem judasza wyglądają jak groźnie ściągnięte
brwi. Nie ma tu żadnej tabliczki z nazwiskiem. Są po prostu drzwi i głuchy przycisk niemego
dzwonka. Trzeba będzie pukać. Chłopak oddycha ustami, dość ma już tego smrodu.
Z piwnicy ciągnie kocimi szczynami, gównem i cmentarzem. Miał nadzieję, że wyżej ten
odór zelżeje, może nawet zniknie. Tymczasem został zastąpiony czymś innym, bardziej
słodkim, jakby głęboko wżartym w schody i ściany. Zgnilizna zdaje się wonieć z samej góry.
Na poddaszu jest jeszcze jedno mieszkanie i strych. Ciekawe kto tam mieszka? Chłopak
zastanawia się nad tym dość długo. Wyciąga rękę w stronę dzwonka i nie wie, co z nią teraz
zrobić. Im dłużej tu stoi, tym mniejszą ma ochotę na wynajem mieszkania w tej kamienicy.
Cena była odpowiednia, lokalizacja dobra. Wiedział, jak wyglądają stancje do wynajęcia za
rozsądne pieniądze. Prawdę powiedziawszy mieszkał już w gorszych melinach. Nie w tym
rzecz. Tu o coś innego chodzi, z tą całą kamienicą jest coś nie tak. Wydaje się nieprzyjazna,
wroga wręcz. I to w antropomorficznym tego słowa znaczeniu. Jeszcze jeden głęboki wdech
i chłopak w końcu cofa rękę. Odwraca się pośpiesznie. Podjął już decyzję, poszuka sobie
innego mieszkania. W tym samym momencie słychać zgrzyt odsuwanego łańcucha. Drzwi
otwierają się szybko i…
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***
… stojący w drzwiach marynarz potrząsa jego ramieniem. Próbuje przekrzyczeć
morze. Pokazuje na zegarek. Statek wyraźnie zwalnia, obwieszcza swoją obecność kilkoma
czknięciami syreny przeciwmgielnej. Wściekły ryk fal pożera te dźwięki, jeden po drugim.
Z oddali słychać nieśmiałą odpowiedź. Z deszczowej szarości wyłaniają się szczątkowe
kontury ciał stałych. Rodzą się w bólach, onieśmielone i jakby niepewne swojego istnienia.
Każda kolejna kreska czy wyraźniejszy kształt zdają się być okupione niewyobrażalnym
bólem. Widać linię brzegową, zarys falochronu i prostokątnych budynków Coraz liczniejsze
ciała stałe napierają na statek, roztrącają krople i rzucają się do oczu, nie pozwalając o sobie
zapomnieć. Żywioły niechętnie oddają pole. Tutaj rozciąga się domena człowieka. Statek
powoli dobija do brzegu.

***
Nexø zdało mu się przygarbione, jakby wlokło po ziemi zbyt długą historię. Niska
zabudowa początkowo kojarzyła mu się z wielkopolskimi miasteczkami. Tylko te okna…
Białe framugi, inne kształty. To była ta nadmorska egzotyka. Tyle się o niej wcześniej
nasłuchał… Znalazł ją w oknach, w niektórych dachach i w drewnianych domach. One chyba
najbardziej kojarzyły mu się ze Skandynawią. Przypominał sobie nieliczne przeczytane
reportaże ze specyficzną architekturą na okładkach. Wróciły też obejrzane parę lat temu
kryminały z podpitymi komisarzami w roli głównej. Patrzył na to przez pryzmat popkultury,
którą uważał wcześniej za kulturę wysoką. W tamtym momencie nie był w stanie wykrzesać
z siebie żadnych przemyśleń, nie potrafił skonfrontować rzeczywistości z oczekiwaniami.
Prawdę powiedziawszy nie miał żadnych oczekiwań w tej materii.
Na odbiór roweru czekał oparty o barierkę. Deszcz wlewał mu się za kołnierz kurtki.
Nie zakładał kaptura, nawet o nim nie myślał. Woda ściekała po nierówno przystrzyżonych
włosach, zalewała oczy i usta. Szkliste oczy nie wyrażały niczego w mowie dostępnej dla
zwykłego człowieka. Krzyczały, płakały, skowyczały wręcz, ale poznać się mógł na tym
jedynie właściciel takich samych, skalanych źrenic. Marynarz-grzyb postawił jednoślad
z teatralnym westchnieniem. Chciał pokazać, że musi się trudzić, że musi zwijać brezent,
zdejmować blokadę i dźwigać to wszystko dla jednego, zardzewiałego badziewia.
Wykrzywiał wargi w wyrzucie, w pretensji wręcz. Tak naprawdę był zły z zupełnie innego
powodu. Wciąż nie odpisał na TEGO smsa. Telefon tkwił w wewnętrznej kieszeni kurtki
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i czekał na odpowiedź. W myślach przebierał w kolejnych wariantach. Zastanawiał się nad
każdym słowem. O kropkach, przecinkach nawet nie myślał. Nigdy ich nie stawiał.
Wiadomości były odzwierciedleniem jego myśli. Układały się w nieskończone ciągi, bez
wyraźnych granic, ram ani…
Chłopak po prostu odebrał rower. Nie pożegnał się nawet, tylko zarzucił maszynę na
plecy i zszedł po trapie za ostatnimi pasażerami. Zostawił za sobą marynarza z jego
niewysłanym smsem. Nie było żadnej kontroli granicznej, Schengen i te sprawy. Przeszedł
wraz z resztą turystów przez pusty terminal. Czerwone ściany, białe wykończenie, na stojaku
nieliczne ulotki. Dookoła napisy po duńsku, z tymi śmiesznymi „ø” i resztą zdziwionych
głosek. Poza tym angielski, niemiecki, polski. Toaleta. Odprawa. Kantor. Tu nie wolno palić.
Wyjście.

***
Pirs jest mokry od deszczu, fal i łez bogów, którzy nigdy nie mieli okazji się narodzić.
Chłopak dziwi się ostatnimi skrawkami swojego zdziwienia, że krople pachną tutaj tak samo
jak w Polsce. Czuje sól, wiatr, przelotną zapowiedź ozonu. Dookoła polskie szumy,
szwargotanie, a nad tym wszystkim mewi skrzek. Ptasie esperanto jest wszędzie tak samo
irytujące. Drą się ze szczytów masztów, z powietrza. Widać je nawet na odległych dachach
i latarniach. Wszędzie pełno zgiełku, dokładnie tak, jak w Kołobrzegu. Jedno morze, jeden
brzeg, jeden skrzek. Skrzeczy też szczekaczka przewodniczki. Zażywna kobieta z blond
włosami, które przegrywają już nierówna walkę z wilgocią, nawołuje polsko-niemiecki
tłumek. Tutaj-hier nasz-unsere t-Transport czeka-warten zlewa się w jedno ze skrzekiem
mew i syrenami kutrów. Chłopak omija czerwone autokary, rozchlapuje wodę w kałużach,
a potem z rozpędu wskakuje na rower. Skręca w prawo, na wylotówkę z Nexø, na Svaneke
i Gudhjem, a stamtąd już niedaleko do Hammershus, czyli tam, gdzie najlepiej się umiera.
***
Rower to dla niego wolność. Kiedyś lubił nim jeździć, kiedy tylko miał okazję. Był
nawet na Kole Podbiegunowym i w Azji. Ludzie nazywają to pasją. On tylko uśmiechał się
i pił piwo. Pić też lubił, w przyszłości mógłby mieć z tym problem. Na Bornholmie nie musiał
się już martwić przyszłością. Miał już wszystko wyliczone co do godziny. Alternatywy
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zabrano mu w tej kamienicy, za nienaturalnie białymi drzwiami z krzywo przyklejonymi
cyferkami nad wizjerem. Pedałował ścieżką rowerową biegnącą po wystygłym truchle kolejki
wąskotorowej. Deszcz zacinał od boku, bodaj ze wschodu. Trawa dookoła była zielona, liście
nieco mniej. Tak to wszystko zapamiętał. Zieleń, wilgoć, cisza. Zapomniał jak się słyszy.
Zostawił ten zmysł na promie albo na stojaku obok ulotek. Pozostał mu tylko szum. Bardziej
jak śpiący telewizor z lat 90. niż ulewa czy wiatr. Porządna ścieżka rowerowa, różne stadia
zieleni, a wszystko to skąpane w telewizyjnym szumie. Bornholm otwiera się na
nekroturystykę szerokim gestem. Oklaski.
***
Czas odmierza znakami z przekreśloną nazwą miejscowości. Czasami ogląda morze
z prawej strony, innym razem zasłaniają mu je drzewa albo nieliczne auta i budynki. Mapę
ledwo pamięta. Tylko tyle, żeby znać najważniejsze punkty nawigacyjne. Pamięć ciała robi
swoją robotę. To już niemal jak instynkt, rozpoznawanie obcych wyrazów i liter. Punkt
pierwszy – jest, drugi – jest. Przyzwyczaił się do tego jak do butelki piwa przy łóżku
po piątkowym chlaniu. Duńskiego nie zna prawie w ogóle. Tyle co Carlsberg, Lego i coś tam
jeszcze. W ogóle z językami był zawsze na bakier. Lubił myśleć, że nie ma do nich głowy.
Raczej nie chciało mu się uczyć, wkuwać gramatyki i słówek. Lubi za to słuchać, jak
obcokrajowcy ze sobą rozmawiają. Na postojach odruchowo nadstawia uszu, wyłapuje
dłuższe konwersacje, a potem pławi się w tych wszystkich zdziwionych ø i å. Wszyscy
Duńczycy wydają mu się podczas tych podsłuchanych rozmów czymś zaskoczeni
i zaaferowani. Pewnie nawet by go to bawiło. Kiedyś. Teraz tylko łapie oddech, popija
z bidonu, a potem wraca na rower.
Kilka kilometrów za Gudhjem odbija na zachód. Zostawia morze i wjeżdża pomiędzy
mleczne gospodarstwa. Brązowe krowy jak ze sztancy, podobne czerwone stodoły i skromne
domy mieszkalne. Krajobraz jest monotonny – tylko deszcz, płoty, a w oddali jakieś drzewa.
Płot, płot, krowy, dom, płot, drzewa, płot, krowy, krowy, więcej krów, dom… Co jakiś czas
widzi ludzi przechadzających się po obejściach. Niektórzy nawet mu machają, coś krzyczą.
Nie odpowiada, chowa głowę w ramiona i przyspiesza. Unika kontaktu. Gdyby trafił się jakiś
obcy…
…mężczyzna jest stary, a przynajmniej na takiego wygląda. Przypomina szatniarza
w jakimś prowincjonalnym domu kultury. Bardziej mebel niż człowiek. Żywe są jedynie
oczy. Jakby rozgrzane, ciekłe wręcz. Wydają się wylewać ze swoich konturów. Zapada pełna
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napięcia cisza. Chłopak chciałby się wyłgać z całej sytuacji, nie ma pojęcia jak. Nigdy nie był
dobry w takich rozmowach. Wierci się, kryguje. Starszy mężczyzna człapie przed siebie.
Unosi z trudem rękę i zaprasza do środka. Kapitulacja. Obaj wchodzą do mieszkania,
a staruszek zamyka za nimi te przerażająco białe drzwi.
Mieszkanie jak mieszkanie. Typowa śródmiejska klitka. Dwa pokoiki z aneksem,
klaustrofobiczna łazienka i balkon z miejscem na dwa krzesła albo rower. Tyle dobrego.
Smród z góry wgryzł się tutaj w ściany. Musi sączyć się z szybu kuchennego. Na ścianach
mniejszego pokoju ktoś namalował kolorowe zwierzątka z bajek. Chłopak próbuje się
dowiedzieć czegoś o poprzednich lokatorach, ale starszy mężczyzna jest opryskliwy i nie chce
niczego powiedzieć. Mówi o zaliczce, czynszu, chce wiedzieć, kiedy przeprowadzka.
Rozmowę przerywa szmer z przedpokoju. Jakby ktoś drapał paznokciami po sztucznej
materii. Staruszek tężeje, nawet tego nie kryje. Rzuca się szybko do wyjścia, ale chłopak stoi
bliżej drzwi. Sam też się boi. Okolica podejrzana, zaczyna się zastanawiać, czy to nie jest
jakiś grubszy numer. Zagradza poruszonemu mężczyźnie drogę, odpycha go ręką w głąb
pokoju, a sam zagląda do mieszkania. Pokryta boazerią ściana pęcznieje. Potężny bąbel rośnie
w oczach wraz z jękiem pękającej sklejki. Wstrętny zgrzyt narasta, budzi ból w kościach,
wypycha oczy z czaszki. Z dziecięcego pokoju dobiegają skowyt i prośby. Chłopak orientuje
się, że właśnie klęczy tuż pod ścianą i próbuje dotknąć wypaczonej powierzchni. Spomiędzy
rosnących szpar zaczyna się sączyć czarna substancja. Zsuwa się lekko na stary dywan,
wydaje się przy tym kłębić, a nawet pełzać. Szelest jest coraz głośniejszy, można wyróżnić
w nim jakieś dziwne słowa. Ich obcość poraża chłopaka. Są bowiem tak bardzo odległe od
jakichkolwiek skojarzeń, że wydają się wręcz dotyczyć innych zmysłów niż sam słuch.
W tym wszystkim tkwi jednak jakaś znajoma, przykryta naskórkiem cywilizacji nuta.
Ebonitowe włókna pożerają już ponad połowę podłogi, zmartwiały chłopak niemrawo się
odsuwa, zasłania się nawet rękami. Staruszek obok wyje, zalewa swoje słowa łzami, próbuje
przepraszać. Obiecuje w końcu poprawę i milknie. To milczenie jest w tym wszystkim
najgorsze. Wtedy też skłębiona masa zaczyna oblepiać ściany, a wraz z nimi wszystko
w przedpokoju. Dopiero teraz widać, że to kłęby czarnej jak prastara nicość waty. Jakie
to ma teraz znaczenie? Krzyk przerażenia usycha pomiędzy popękanymi wargami. Ciemność
od razu rzuca się do gardła, a szum układa się nagle w przerażającą opowieść spoza czasu
i przestrzeni.
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***
Wata śpiewa miliardem wrzecionowatych głosów. Rytm rodzi się z tarcia wężowych
włókien. Pączkuje jak zatruty kwiat, po czym eksploduje zarodnikami zgrozy i zrozumienia.
Nie ma w tej opowieści początku ani końca. Jest wieczne trwanie jedności, która pochłania
wszelką aberrację od swego pierwotnego stanu. Eony rosną jak gnilne pęcherze, pękają
bezgłośnie, aby wkrótce odrodzić się w zupełnie innym wymiarze tego skłębionego
wieloświata. Czas jest jednym z supłów, który napina się i chrzęści błagalnie. Jedność jest
tu prawem, ona wyznacza początek, a także koniec. Z jej czarnych, skłębionych trzewi
narodziły się niezliczone światy, które od chwili poczęcia dążą tylko i wyłącznie
do samozagłady. Życie jest tu błędem, wypaczeniem świętej zasady nieistnienia. Dostąpienie
gnozy to niekończący się akt umierania i powtórnych narodzin. Akuszerem jest ból. Wszystko
odbywa się w milisekundzie wiecznego wrzasku…

***
…który zdziera chłopakowi gardło do krwi. Zraniony przełyk kurczy się pod ognistym
dotykiem kwasów żołądkowych. Kaszel i krzyk, a później już tylko płacz.
Przedpokój jest pusty. Z dziecięcego pokoju słychać kroki, a po chwili w progu staje
blady starzec. Gorące oczy rozlewają się po całej twarzy, parzą kąciki ust i wyszczerzone
zęby. W ręce trzyma jakieś zardzewiałe nożyczki. Bełkocze o wielości, która dąży
do jedności. Rzyga tymi słowami, jakby nie chciały się trzymać języka. Rzyga nimi, pluje
naokoło obłąkańczym bełkotem o matce i dzieciach poczętych z czarnej waty. Zatacza się.
Ciało chłopaka działa instynktownie. Mięśnie podrywają go do góry, krew karmi mózg
adrenaliną. Popycha szaleńca, tak po prostu. Nie odwraca się za siebie. Chwilę tylko mocuje
się z klamką, po czym wypada na klatkę schodową. Potem jest już tylko tupotem stóp
i trzaskiem ciężkich drzwi wejściowych.
***
Obrzydliwe objawienie, którego dostąpił, zdusiło w nim życie. Ciało wciąż działało,
ale ta iskra, którą niektórzy nazywają duszą, bezpowrotnie zgasła, otoczona szepczącym
woalem wiecznej nocy. Zabrano mu wszystko, co czyniło go człowiekiem. Wypełniona
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osoczem i wątpiami kukła snuła się przez kilka dni po mieście. Odbijała od drzwi
i przystanków tramwajowych. Kaleka świadomość w końcu wróciła. Resztki wspomnień
kołatały się w obumierającym labiryncie neuronów. Nie chciał odpowiadać na pieśń sączącą
się ze ścian tego przeklętego miasta. Musiał uciekać. Chciał uciekać. Wybebeszona pamięć
pełna była nic niewartych śmieci, ale nie miał czasu wybrzydzać. Uczepił się jednego
ze wspomnień. Artykuł, zasłyszana rozmowa albo jakiś film dokumentalny. Coś w tym
guście. Wyspa, na której starzy ludzie dożywają swoich ostatnich lat w ciszy i spokoju.
Dotrzeć tam i po prostu umrzeć po swojemu, w ciszy i spokoju. To było jego ostatnie
pragnienie. Dotrzeć tam, gdzie najlepiej się umiera.
***
Szary dzień z deszczem spłodzili ciemną, parszywą noc. Chmury pożarły księżyc
i gwiazdy. Chłopak bał się ciemności. Trzymał się kurczowo ciepłego światła rowerowej
latarki. W oddali szczekały psy, mrugały drogowe lampy i kuchenne żarówki. Usłyszał szum
morza, a w ciemnym konturze na wzgórzu domyślał się ruin Hammershus. Podjechał
żwirową alejką do szosy, a potem skręcił w zadrzewiony jar. Po chwili odbił w leśną ścieżkę.
Jechał powoli, czasami nawet zsiadał i prowadził rower po niepewnym gruncie. Drzewa
przerzedziły się, pod nogami zaczęła stękać nadmorska trawa. Białe plamy kamieni
wskazywały drogę na plażę u stóp zamkowego wzgórza. Fale wrzeszczały, mocując się
z dziurawymi szkierami. Pachniało solą, wilgocią i śmiercią. Chłopak usiadł na jednym
z ostańców. Zapatrzył się na migoczące lampki kontenerowców sunących do Szwecji.
Oddychał coraz spokojniej. W końcu przymknął oczy. Wrócił mu słuch. Tym razem już
na dobre.

***
Woda jest zimna. Zabiera oddech, nie dając nic w zamian. Niecierpliwie czeka, żeby
wedrzeć się do oczu i ust. Chce spenetrować wszystkie zakamarki ciała, zrosić je solą,
a potem oddać na żer swojemu licznemu potomstwu. Strach miesza się z ulgą. Tak to chyba
zawsze wygląda. Zbyt mało pozostało w nim z człowieka, aby się nad tym rozwodzić.
Zanurza się już po pas. Macha rękami, aby utrzymać równowagę. Wygląda jakby szykował
się do zawodów pływackich. Zęby kruszą się nawzajem w obłędnym tańcu hipotermii. Nigdy
nie lubił zimna, to jedna z ostatnich weselszych myśli. Ironia. To słowo zawsze go bawiło.
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Spienione na klatce piersiowej dłonie ściskają wystraszone płuca. Oczy puchną i przestają
mieścić się w czaszce. Zatrzymuje się, unosi z trudem głowę. I wtedy znów JĄ słyszy.
***
Nie można uciec od świata ani tego, co go wypełnia. Wielość dąży do jedności.
To pragnienie spaja wszystko, co kiedykolwiek roiło sobie kalekie sny o istnieniu. Trwanie
jest echem wiecznego tarcia kłębiących się włókien. Pieśń jest wszędzie.
***
Kolejna fala wciąga go w odmęty. Ostatkiem sił próbuje krzyczeć. W tym wrzasku jest
skarga i żal, jest ulga i spełnienie. Ale zamiast wody do płuc wdziera się czarna, oleista wata.
Wypełnia go całego. Łączy się z nim w niekończącej się pieśni. Nie ma bowiem końca
i początku w wielości, która staje się jednością. Nie ma miejsc, gdzie najlepiej się umiera.
Wszystkim poszukującym
Wrocław, luty 2018
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rys. Roman Panasiuk

TEORIA KONSPIRACJI
Michał Frąckiewicz

Aleksander Rozwadowski, młody kapitan SB, wszedł w chmurę światła wypełniającą
eteryczny pawilon Chemii. Zbyt obfity blask wylewał się przez szklane ściany na ulice, które
od wewnątrz zdawały się z kolei czarne. Musiał podejść do szyby, żeby zobaczyć
naelektryzowane punkciki neonów i smugi przejeżdżających samochodów. Przed
przerzedzonym asortymentem utworzyły się kolejki. Wiły się w górę i w dół asymetrycznych
schodów i korytarzy.
W swoim bajtku zanotował wszystkie potrzebne rzeczy. Miał ambitne plany, nieco w
typie zachodnim. Pierwsze, co zrobił po wprowadzeniu się do własnego M2, to zerwał boazerię
i pawlacze. Potrzebował światła i przestrzeni.
Zawiłego systemu pierwszeństwa nie rozumiał nikt spoza odpowiednich urzędów.
Bycie esbekiem, protekcja wysoko postawionych, przybranych rodziców, na pewno pchnęły
sprawę do przodu. Za to biologiczna rodzina, oskarżona o konspirację, mogła go spychać na
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sam dół maszyny losującej. Zresztą wszyscy urodzeni po dwutysięcznym mieli podobno
trudniej. Tak się przynajmniej mówiło. Mówiło się też, choć oczywiście poza cenzurą, że
stolica się wyludnia i wiele mieszkań stoi pustych. Jednocześnie każdy marzył o
wydłużających się nitkach Miast Linearnych.
Kolejka posuwała się stosunkowo sprawnie. Na wyrost wyjął już kartę. Wtedy
zadzwonili.
Dobry wieczór kapitanie. Pewnie przeszkadzam? Większość ludzi mamy w terenie albo w
domu. Jest delikatna sprawa. Odbierze sobie pan tę godzinkę czy dwie. Ktoś wsypał
konspiratorów. Namierzyliśmy nową melinę. Patrol jest w drodze. Podjechałby pan na dolny
Mokotów, rozejrzał się trochę?
Wsiadł do służbowego samochodu i ruszył spod Domu Partii. Budynek, latami
rozbudowywany o kolejne kondygnacje i skrzydła, rósł do monstrualnych rozmiarów. Zjechał
z estakady wiaduktu w Czerniakowską, której jedna strona ciągnęła się ścianą zapuszczonych
kamienic, a druga pięła wzwyż niemal siedemdziesięcioletnimi blokami. Nieremontowane,
obchodziły płatami tynku, płowiały i odsłaniały wybebeszony styropian. Monochromatyczne
barwy oscylowały wokół szarości i brązu. Wjechał w rewir, którego ciemne zaułki i obskurne
bramy owiane były złą sławą. Nie bez powodu.
Niczym sonda zapuszczająca się w obce środowisko omiatał klaustrofobiczną
przestrzeń bliźniaczymi snopami reflektorów. Światła wykradały mrokowi uliczki lepiące się
od brudu, obrośnięte skorupą rdzy i błota, zagracone odpadkami sąsiedniej cywilizacji.
Rozpadało się na dobre. Rzęsisty deszcz z uporczywą zaciekłością bębnił o dach.
Na ekranie nawigacji znalazł się pod czerwonym punktem. Adres się zgadzał – Jurija
Gagarina 11. Schował bajtka do schowka i wyszedł w deszcz. Zanim otworzył parasol, był już
mokry. Czekali na niego skupieni wokół światła latarni.
– Wybrał pan kapitanie dłuższą drogę – odezwał się wolnym kącikiem ust starszy
inspektor, major Żuk. Jedną ręką ściskał parasol, drugą podpalał marlboro. Oprócz niego stało
tam jeszcze dwóch zwykłych krawężników. Rozpoznał młodych osiłków z prewencji. Byli tu
tylko na wypadek, gdyby coś miało się dziać.
– Korki.
– Tak.
– Chodźmy do środka. Im szybciej to będziemy mieli za sobą, tym lepiej –
zaproponował kapitan Rozwadowski.
– Niestety nie mogę panu towarzyszyć. Wie pan, sprawy rodzinne. Muszę zostawić to
w waszych rękach. Nie ma obawy, jeśli faktycznie coś tam jest, przyślemy tu zespół. Wie pan,
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kapitanie, jak to jest? Ludzie donoszą na siebie, a potem okazuje się, że ktoś raz czy dwa zrobił
coś głupiego, ale… No, w każdym razie to pana samodzielne zadanie, kapitanie. Chyba nie
pierwsze, z tego, co pamiętam. Aha, i zatelefonujecie do mnie w sprawie tych wczasów. Należy
się.
Żuk wydał mu się dziś dziwnie normalny. Rozwadowski nie spotykał się na co dzień
z dużą dawką sympatii w wydziale. Bez wątpienia miało to coś wspólnego z jego
pochodzeniem, zarówno biologicznym, jak i przybranym.
Został sam na sam z dwoma wyrostkami w mundurach. Pomagając sobie latarkami,
ruszyli przez ciemną plątaninę klatek schodowych i pomieszczeń gospodarczych. Na jednym
z półpięter stał gąszcz sztucznych paproci i kaktusów. Dalej w korytarzu leżał przewrócony na
bok leżak. Dookoła porozwalane koce i butelki.
– W okolicy zagnieździły się jakieś szumowiny – powiedział milicjant. Komentarz
zabrzmiał, jakby mężczyzna go wyrecytował. Rozwadowski obejrzał się za siebie i zrobiło mu
się duszno. Sapiący zomowiec wpatrywał się w niego rozbieganymi oczami. Stuknął rękawicą
w kask, żeby obudzić zawieszony wyświetlacz. W radiu brzęczały odległe rozmowy z centrali.
– To tutaj" – powiedział drugi, wskazując na wyłamane z zawiasów drzwi. Stali na
półpiętrze zakurzonej klatki schodowej. Przez mętnego, tworzącego półokrąg luksfera wpadała
przytłumiona poświata, nadająca wszystkiemu odcień sepii. Z zewnątrz dobiegał dźwięk
klaksonów i szum samochodów. Za szkłem musiał być właściwy krwiobieg miasta. O tym
tutaj, o całych bezpańskich przestrzeniach, pozostawionych odłogiem fragmentach miasta,
mało kto wiedział.
Weszli do środka pomieszczenia zalanego żółtym światłem jarzeniówki, brzęczącej jak
uwięziona mucha. W rogu szumiał plastikowy wywietrznik, ale w pokoju i tak unosiła się
zatęchła zawiesina zapachów. Pokój gospodarczy zamieniono na coś w rodzaju kawalerki.
Kanapa, dywan, fotel bujany, ciężkie kotary, meblościanka i stolik, zbyt mały, by pomieścić
stertę piętrzących się na nim przedmiotów.
Rozwadowski wciągnął skórzane rękawiczki, zawiesił płaszcz na rogu drzwi i
przystąpił do czynności. Najpierw miejsca oczywiste, gdzie ludzie naiwnie chowali różne
nielegalne rzeczy. Pawlacz, spłuczka, plecy meblościanki, listwy, obrazy, doniczki. Nie było
na szczęście ani klepki, ani boazerii do zrywania. Pomyślał, jak męczył się z tym u siebie.
Pierwsze znaleziska pojawiły się po paru minutach. Ostrożność konspiratorów ocenił
na trzy z dwoma minusami. Kapitan już dawno doszedł do wniosku, że chowanie czegokolwiek
w namierzonym lokum i tak nie miało sensu. Mogło tylko zdenerwować śledczych. Równie
dobrze mogło wszystko leżeć na stoliku nocnym. Konspiratorzy byli w tej kwestii
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niekonsekwentni. W Unitrze tkwił dysk z wiekowymi audycjami Radia Wolna Europa.
Dewocjonalia i książki religijne poupychano w pościel. W różnych miejscach wyszperał trochę
ulotek i zeszłorocznej bibuły, rulon z plakatami i wygryzioną przez mole książkę pod wiele
sugerującym tytułem „Teoria konspiracji”. Miał ich już w domu kilka, wszystkie zabrane z
takich miejsc. Na stole leżał sprzęt, który mógł posłużyć do podrabiania kart spożywczych.
Imadło, precyzyjna lutownica, szlifierka, forma do plastiku. Brakowało tylko samych kart.
Idealiści i pragmatycy zarazem – pomyślał kapitan. Na koniec rozpruł nożem fotele i kanapę
w połatanych miejscach. Znalazł tam kolejne dwa dyski. Wypiął komputer z gniazda. Wziął
go pod pachę i zabrał reklamówkę z uzbieranymi dowodami. Na schodach siedziało dwóch
zomowców, a pod nimi sterta niedopałków. Zbliżała się północ.
***
Posterunkowy wymamrotał coś pod nosem i oddał mu przepustkę. Po chwili kapitan
Aleksander Rozwadowski przekroczył szlaban Żerańskiej Strefy Przemysłowej. Ponad
jałowym krajobrazem unosiła się jeszcze poranna mgła podszyta smogiem. Minął wysokie
strażnice, pociąg nieśpiesznie opuszczający stację, wyłożone odpadkami koryto kanału i
olbrzymią hałdę węgla nazywaną Etną. Nędzne szeregowce i hoteliki robotnicze na osiedlu
noszącym trafną nazwę Piekiełko były chyba jedynymi budynkami mieszkalnymi. Fabryczny
kordon w nieludzkiej skali. Aż ścisnęło go w gardle. Jechał dalej wzdłuż rur ciepłowniczych,
a wokół wyrastały kolejne zakłady – kombinat FSO, stara elektrociepłownia,, ruina Urzędu
Celnego, Faelbet, zakłady elektroniczne Warel i jego cel – tarchomińska Polfa. Tu musiał
poczekać na swoją kolej, wciśnięty pomiędzy cysterny. Zadzwonił major Pychyński. Chciał
wiedzieć, co robi kapitan.
– Jestem na Żeraniu. Wszystko uzgodnione z majorem Żukiem.
– Dobrze, Żuk to jedno, ale ja się pytam, co tam robisz?
– W sprawie tej konspiracyjnej meliny na Czerniakowie. Informatycy rozgryźli dyski
i stacjonarkę. Było kilka rzeczy. Na dyskach głównie konspiracyjne tekściki. Nic nowego.
Ciekawsze były tropy w sieci.
– To znaczy?
– To znaczy, że korespondowali z Londynem. Mało ostrożnie. To amatorzy, można
powiedzieć. Chyba tak.
– Namierzyliście ich?
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– Jednego. Na razie. Jest ich trzech. Co najmniej. Pierwszy, tak go nazwałem,
najbardziej się odsłonił. Nawiązał bliski kontakt ze swoim rozmówcą. Dzielił się szczegółami
pracy. Pisze o niedoborach materiałów do produkcji leków. Obdzwoniłem wszystkie zakłady
w województwie, zajrzałem do ich archiwów, systemów, sprawdziłem stany i wszystko się
zgadza. W zasadzie nie było to nawet potrzebne, ale chciałem się upewnić. Wymienione w
mailach rzeczy produkuje się tylko w Polfie. Wystarczyło dowiedzieć się, w której sekcji
konkretnie. Zaczniemy od niego.
– Brawo Rozwadowski, brawo. No, no, jestem pod wrażeniem. Dobrze, informujcie nie
tylko Żuka, ale i mnie. Bądźcie w kontakcie.
Spostrzegł, że na siedzeniu pasażera nadal leży książka o jednoznacznym tytule „Teoria
konspiracji”, którą zabrał z mieszkania na Gagarina. Całkiem zajmująca lektura napisana na
emigracji. Konspiratorzy zdaje się wciąż wierzyli w słowo drukowane, choć wszystko było
w Internecie. Być może książkę można było spalić, a ślad w sieci zostawał na zawsze. Otworzył
przypadkową stronę:
Nie ulega wątpliwości, że zburzenie żelaznej kurtyny nieomal dokonało się na początku
lat dziewięćdziesiątych. Fakt, iż to nie nastąpiło, a punkt kulminacyjny znalazł się za nami,
wtrąciło masy w przenikający je dogłębnie marazm, odebrało im siłę do walki. Pokolenia
urodzone po tej fali znalazły się na mieliźnie. Wiele z nich zaakceptowało świat, w którym żyją
lub nawet…
Pośpiesznie wrzucił broszurkę do schowka. Podszedł do niego milicjant i kazał mu
zjechać na pobocze. Klnąc pod nosem, wjechał w błotniste koleiny. Po dłuższej chwili
posterunkowy wrócił i pokazał mu ręką, że ma iść za nim. Rozwadowski włożył but w błoto,
aż poczuł wilgoć na nodze.
Zaprowadzono go do wiekowego budynku z cegły, stojącego w cieniu hali
z karbowanej blachy. Mieściło się tam biuro, w którym czekał na niego umówiony technik.
Nieposzlakowana opinia, wieloletni staż, choć bez jakichś odznaczeń za wyśrubowane normy.
Otworzył mu mężczyzna w niebieskim kombinezonie, o inteligenckim i zafrapowanym
wyrazie twarzy. Wydawał się trochę nieobecny, gdy podłączał wszystkie monitory stojące
półkolem na dwóch szkolnych ławkach. Pomieszczenie było zagracone regałami uginającymi
się pod dokumentacją i bujną florą zakładową.
– Przeprowadzka – wyjaśnił technik.
Kapitan spojrzał przez okno na wieżą, na której płonął rozmyty w burej mgle neon
Polfy. Podobno to w niej wytworzono pierwszą polską penicylinę. Zapamiętał to ze szkoły,
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w której uczył się dość dobrze. Zdolny, choć leniwy – mówiła o nim wychowawczyni
w liceum.
Gdy wszystko było gotowe, Rozwadowski usiadł przed ekranami. Wyjął z teczki
bajtka. Obejrzał się na technika, dając mu do zrozumienia, że może już iść. Zamknął za nim
drzwi na klucz i obok komputera położył pistolet Tokarev TT.
Ekrany pokazywały kluczowe miejsca w fabryce. Spojrzał na zegarek. Zmiana miała
zacząć się za kilkanaście minut. Zdążył jeszcze zaparzyć sobie kawę zbożową. Wystukał
wiadomość do kierownika zmiany: Jestem na miejscu. Wszystko według planu. Powiedzieć im,
gdy wszyscy będą w szatni. Muszą być tam wszyscy obecni. Plan był prosty, chodź kapitan nie
liczył na to, że na pewno się powiedzie. Podejrzany mógł w końcu zachować zimną krew.
Plotka zasieje ziarno niepewności, które pozwoli mu lepiej rozpoznać konspiratora. Liczył, że
spędzi tu na przesłuchaniach długie godziny. Być może lepiej było wynająć miejsce w hotelu
robotniczym.
Obserwował komory oczyszczające. Wszyscy pracownicy wchodzili w zielonych,
gumowych kombinezonach pod ciśnieniowy natrysk. Wpadł na pomysł, żeby ich policzyć.
Zatrzymał się na dwudziestu dwóch. Dwóch pracowników miało urlop. Brygada liczyła
dwudziestu pięciu. Brakowało jednego. Wziął pistolet i rzucił się do drzwi. Zdał sobie sprawę,
że nie zapamiętał rozkładu fabryki. Rozpychając pracowników, wbiegł do asymetrycznie
podzielonej hali. Lawirując pomiędzy stołami z chemikaliami, biegł w stronę strzałki –
Wydział syntezy. Dotarł do miejsca, które przed chwilą widział na kamerze. Przebiegł przez
gumowe wejście do natrysków. Wpadł do szatni z pistoletem w ręku. W lustrze napotkał
zaskoczone spojrzenie. Tamten spanikował. Rzucił się do ucieczki, przewracając kierownika
zmiany. Ciekawe, jaką wymówkę mu wciskał – przemknęło mu przez myśl, gdy biegł już za
zdemaskowanym konspiratorem.

***
Adamczyk wrzucił torbę do szafki i sięgnął po kombinezon. Po nieprzespanej nocy czuł
się fatalnie. Popławski zadzwonił do niego wczoraj wieczorem. Od razu wyczuł, że jest
przygnębiony. Potem tamten rzucił umówiony kod. Oznaczało to, że ich kryjówka jest spalona.
Popławski ledwo wymknął się esbekom, gdy szedł do lokalu na Gagrina. Adamczyk w nocy
wykasował wszystko, co mogło mieć coś wspólnego z ich kołem. Żałował, że kiedykolwiek
wziął w tym udział. Z tej perspektywy zrozumiał, że był na to zbyt słaby. Nie mógł o tym
nikomu wspomnieć. Wiedzieli o tym tylko Popławski, niejaki R, o którym niewiele słyszał,
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a teraz także cała esbecja. Biały jak ściana, z nerwów mógł tylko modlić się, żeby jakimś cudem
nie złamali haseł, nie wyciągnęli maili albo nie powiązali ich z jego pracą. Byli stosunkowo
ostrożni, jednak głównie stawiali na anonimowość kryjówki. Kto ich wsypał? – zastanawiał się
w przerwach, gdy nie myślał o tym, czy esbeckie programy są w stanie odtworzyć jego
korespondencję z Londynem. Może software, który ściągnęli okazał się felerny i po prostu
namierzyli ich ID?
Wstrzymał oddech, gdy do sali wszedł kierownik zmiany, nawet w porządku człowiek,
choć trzymający dystans. Szef oznajmił, że będą mieli gościa.
– Jest tu ktoś z milicji. Mówi, że to coś poważnego. Podobno ktoś ze zmiany dopuścił
się szpiegostwa przemysłowego. Wiedzą już kto, więc nie macie co się martwić. Oprócz
oczywiście tego gagatka.
Adamczyk został na końcu kolejki. Wszyscy po kolei przeszli przez śluzę, w której
spryskiwał ich strumień płynu odkażającego. Został sam. Przez długą chwilę siedział z twarzą
zatopioną w dłoniach. Przez głowę, niczym na dotykowym panelu, przechodziły mu ponure
obrazy przyszłości.
Nie wiadomo dlaczego wyobraził sobie rzeźby mitycznych bohaterów sierpa i młota,
obsypane popiołem z hut i obmyte kwaśnym deszczem domy-monumenty. Był to świat
przemysłowego chłodu i nieludzkiej skali. Będzie takim nadal, gdy za wiele lat wypuszczą go
z więzienia.
Kierował nim impuls, kiedy chwycił torbę i ruszył w stronę wyjścia.
– A ty co? Mówiłem, że mamy gościa. – Usłyszał za sobą głos kierownika. Zdawało
mu się, że czas stanął w miejscu. Pokusa ucieczki skapitulowała przed paraliżującym strachem.
Stanęli z kierownikiem twarzą w twarz.
– Nie mogę tam iść – powiedział całkiem spokojnie.
– Dlaczego?
– Mam lekarza, kompletnie o tym zapomniałem. Ważne badania, czekałem w kolejce
prawie rok. Przepraszam. Muszę…
Kątem oka zobaczył ruch. W lustrze napotkał twarz wysokiego mężczyzny. Miał na
sobie beżowy płaszcz i trzymał broń. Adamczyk rzucił się do ucieczki. Wolność albo śmierć –
pomyślał, gdy przelatywał przez korytarze. Biegł obok kadzi, w których gęstniała masa
zawiesiny, minął korytarz z tabliczką „zbiorniki sedymentacji", a następnie inny napis,
„kompresory", aż wreszcie przedostał się do obszernego pomieszczenia, którego środkiem
biegła szeroka taśma produkcyjna. Było tu ciasno z powodu licznych urządzeń, aparatur,
zbiorników i stanowisk dla pracowników. Przypomniały mu się jakieś animowane filmy
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krótkometrażowe, gdzie bohater, przy akompaniamencie kakofonii niepokojących zgrzytów
i nieharmonijnych, fortepianowych kaskad, ucieka przez klaustrofobiczny mikroświat
mechanizmów, zegarów i brudnych szyb.
Schował się za cylindrem, czekając, aż zbliży się szukające go światło latarki. Serce
waliło mu niczym potężna prasa, pompując krew pod ciśnieniem młota pneumatycznego
i napędzając zmysły działające na pełnych obrotach.
Zamachnął się i uderzył na oślep. Wrzask upewnił go, że trafił. Stchórzył jednak i rzucił
się do ucieczki w obawie, że tamten zacznie strzelać. Nie pomylił się. Huk, błysk i metaliczny
dźwięk rykoszetu rozdarły halę. Dogoniły go przekleństwa rzucone przez zaciśnięte z bólu
zęby. Adamczyk biegł na oślep, wpadając na ściany, rury, zwoje przewodów i ślizgając się po
mokrym betonie, aż wreszcie trafił na schody prowadzące na górę.
Dźwięk kroków na metalowej konstrukcji natychmiast zwabił jego prześladowcę. Nim
znalazł się na pomoście serwisowym, padł kolejny strzał. Adamczyk pędził ponad głowami
pracowników. Młody esbek był jednak szybszy. Mężczyźni zatoczyli się w klinczu, mało nie
wypadając przez barierkę. W ciemną przepaść z brzękiem spadła wypuszczona przez tamtego
broń.
Udało mu się wyrwać z rąk esbeka i dopaść do lufcika prowadzącego na dach hali.
Wyczołgując się na zewnątrz, musiał odepchnąć przeciwnika, który chciał go wciągnąć
z powrotem do środka. Od płaskiego silosu dzielił go z dachu dwumetrowy skok..
Zabrakło mu pół metra. Rozpaczliwie szukał rękoma oparcia, gdy osuwał się w dół.
W czasie skoku zranił się w ramię. Esbek spokojnie wyszedł bocznymi drzwiami hali,
czyszcząc pistolet o poły płaszcza. Ścigany i tak nie wydostanie się z zamkniętego terenu. Gra
skończona – pomyślał.
***
Tego samego dnia Rozwadowski przyłożył lód do podbitego oka i zalogował się do
swojego bajtka. System poinformował go o zbliżających się szkoleniach. Monitorowanie
rozwoju, ścisłe procedury postępowania, testy psychologiczne, cała filozofia ciągłego
podnoszenia kwalifikacji i ścisłej kontroli agenta od szkoły po emeryturę, upakowane do
jednego systemu – Kontynuacja Doskonalenia Umiejętności i Treningu, potocznie zwanego
konduktem.
System ściśle określał zasady przesłuchań. Nikt tu nie bawił się w ogólniki i mydlenie
oczu. To były wewnętrzne instrukcję. Kapitan miał też już trochę praktyki.
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– Zajmująca lektura – powiedział Rozwadowski, kładąc na stole „Teorię konspiracji.”
Adamczyk uśmiechnął się nerwowo. Taki miał tik. Dużo się śmiał, jakby opowiadał
coś wstydliwego, przyznając się po kolei do wszystkich zarzutów. Kolaboracja z obcym
rządem, kolportowanie zakazanej prasy, podżeganie do obalenia legalnej władzy, szpiegostwo
przemysłowe.
– No dobrze. To teraz, kim byli pozostali? Albo może, na początku, ilu członków liczy
wasza konspiracja? – zapytał Rozwadowski, starając się pilotem zmienić klimatyzację
w tymczasowym biurze. Nie potrafił jej odpowiednio wyregulować. W efekcie było upalnie,
podczas gdy na zewnątrz padał pierwszy śnieg. Płatki od razu roztapiały się, gdy dotarły do
asfaltu.
– Poznałem dwóch, ale być może byli inni – powiedział tamten, wypuszczając
powietrze.
– Jak się nazywali?
– Znam nazwisko jednego. Naprawdę, tylko jednego.
– Dobrze, zacznijmy od niego. Kto to?
– Popławski Filip. Mieszka w Śródmieściu. Kręci się przy Domach Centrum. Naprawdę
to jest wszystko, co wiem. Stosowaliśmy zasadę, że nie opowiadamy o swoim życiu.
Kapitan odwrócił ekran monitora.
– To jest aplikacja rozpoznania. Tutaj określisz jego rysopis. Posługuj się strzałkami,
zmieniając elementy twarzy.
***
Takie akcje przeprowadzano w pojedynkę. Oddział ZOMO, dokonujący aresztowania
w biały dzień, nie wpływał dobrze na morale świadków. Szczególnie, że nie wiedzieli, gdzie
mieszka ani pracuje konspirator. Rysopis, przesłany do systemu monitoringu, pozwolił
wyszukać podejrzanego w tłumie. Faktycznie kręcił się po ścisłym centrum.
Rozwadowski stał przy okrągłym stoliku baru szybkiej obsługi i jadł omlet z fasolką
po bretońsku. Obserwował tłum przelewający się wąskim gardłem ulicy Chmielnej i pasażem
za Domami Centrum. Bazarowy chaos w oparach oddechów mieszał się z szykiem z importu.
Zagraniczne firmy na koncesji spotykały azjatyckie podróbki i rodzime rzemiosło. Kobieta
w bufiastym futrze przed ekskluzywnym butikiem zaczepiła przechodnia i poprosiła go
o ogień. Starszy mężczyzna w swetrze przeglądał książki obwoźnego antykwariusza.
Z brudnego zaułka wyrastał bazar. Przedmioty ewidentnie pochodziły z szabru opuszczonych
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mieszkań i dzikich wysypisk. Kilka pozostałości po kulcie Ikei, meble z afrykańskiego wenge,
w tak zwanym stylu dyrektorskim, pawlacze i boazerie, dywany, makaty, koślawe produkty
epoki niedoboru, wszystkie rzeczy z ponurego wymiaru, które zaciemniały i tak ciasne
mieszkania społeczeństwa zbieraczy. Mieszkania to jeden wielki pawlacz, miejsce, gdzie
gromadzi się niepotrzebne rzeczy, trochę krępujące, trochę wstydliwe, ale otoczone jakąś
magiczną mocą, jak gdyby wyrzucenie tego rodzinnego muzeum mogło ściągnąć nieszczęście.
Rozwadowski skończył jeść i wytarł usta serwetką. Ręce mu trochę zmarzły, więc
założył rękawiczki. Filip Popławski kręcił się sto metrów od niego przed kinem Atlantic.
Wiedział, że wciąż tam będzie. Najwyraźniej dorabiał jako konik. Dość głupio konspirować
i wystawiać się tak na widok – pomyślał kapitan. Ten Popławski ubierał się najnormalniej, jak
tylko można sobie wyobrazić. Zestaw urzędniczy prosto z Cedetu. Starał się nie rzucać w oczy,
przez co osiągał dokładnie odwrotny skutek.
Dopiero idąc w jego kierunku uświadomił sobie, że zaraz zacznie się akcja. Tamten był
dość tęgi. Wiedział, że w razie czego go dogoni. Stosował się do wszystkich zaleceń konduktu,
jeśli chodzi o ćwiczenia fizyczne. Zaniedbywał przepisane łamigłówki i krzyżówki, ale
nadrabiał podwójną dawką suplementów z magnezem.
– Dzień dobry, ma pan bilety na 16:30?
– Mam. Ile potrzeba?– zapytał tamten, zaskoczony widokiem faceta z przesiąkniętym
krwią plastrem pod okiem.
– Jeden. – Rozwadowski sięgnął do kieszeni po paralizator, żeby szybko zakończyć
sprawę, ale jakiś przechodzień popchnął go ramieniem. Tamten zauważył jego ruch i zrobił się
nerwowy.
– Na pewno na 16:30?
– Tak, ile?
– Dwieście. Zaraz seans, płacisz pan?
Chyba coś podejrzewa. Otoczył ich tłum przelewający się ulicą.
– W porządku. Przejdziemy tam? – pokazał róg za kinem.
Tamten zaczął się wahać. Na pewno coś podejrzewa, ale liczy, że jakoś wyjdzie z tej
sytuacji cało. Będzie próbował zachowywać się normalnie, choć oboje wiedzą, że grają.
Wykorzystał moment, gdy szli obok siebie. Wszystkie dźwięki wchłonął gwar ulicy.
Zdążył go złapać w połowie lotu na chodnik. Pomyślał, że jest ciężki. Oczywiście kilka osób
zobaczy, jak niesie bezwładnego człowieka, ale co go to obchodziło. I tak nikt o tym nie
napisze.
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***
Kapitan Rozwadowski obudził się z tępym bólem głowy. Stwierdził, że już nie zaśnie,
więc poszedł nalać sobie wody z kranu. Usiadł w kuchni i patrzył na zimową poświatę za
oknem. Sama myśl o tym, co leżało w szufladzie, napawała go lękiem. Dobrze wiedział, że
ukrywanie czegokolwiek w mieszkaniu nie ma najmniejszego sensu. Wypieranie się prawdy
też nie. W ten czy inny sposób i tak to z człowieka wyciągną. Kondukt podpowiadał całą gamę
metod. Jeszcze wczoraj był po drugiej stronie. Co za paradoks – być łowcą i zwierzyną
jednocześnie.
Na początku rozważał wyrzucenie dowodu. Jednak w jaki sposób wytłumaczyłby jego
zniknięcie? Potem myślał o schowaniu go gdzieś na peryferiach, ale dobrze wiedział, że agenci
są wyrywkowo monitorowani podczas prowadzenia śledztwa.
Jeszcze raz zalogował się do systemu. W bazie nie było takich dokumentów. Nigdy ich
nie wprowadzono lub ktoś z wysokim kodem dostępu je wykasował. Nie było ich wirtualnego
śladu, a jednak fizycznie istniały. Oryginały leżały przecież w jego szufladzie z odręcznym
potwierdzeniem

przyjęcia

przez

Władysława

Balcerzaka,

podpułkownika

służb

bezpieczeństwa. Kilkanaście donosów od różnych osób na konspiracyjną melinę na Gagarina.
Ktoś początkowo zamiatał je pod dywan. Dopiero po roku nowe donosy trafiły do innego
oddziału i rozpoczęto śledztwo.
Kiedy Rozwadowski znalazł plik tych dokumentów w mieszkaniu aresztowanego
Filipa Popławskiego, początkowo zeskanował je do systemu jako jeden z dowodów. Sądził, że
to kolejne podrobione pisma, zezwolenia na podróżowanie czy dodatkowe przydziały
reglamentowanych towarów. Dopiero na komendzie zorientował się, z czym ma do czynienia.
Jakimś cudem zrobił w pośpiechu niewyraźny skan. Ktoś musiałby mocno popracować nad
ostrością, żeby przeczytać pierwszą stronę pliku kartek. Podpis podpułkownika nie był w ogóle
widoczny. Po południu zabrał dowód z teczki zatrzymanego i poszedł z nim w kieszeni prosto
na przesłuchanie.
Konspirator udawał, że to pomyłka, potem lawirował, powoli zmierzał w stronę
przyznania się. Rozwadowski nie miał cierpliwości. Bał się zresztą, że tamten powie zbyt
wiele. Dlatego zastopował sprzęt nagrywający, usiadł tak, by kamera pokazywała jego plecy.
Potem wyrwał z zeszytu kartkę i napisał na niej: Kto dał ci donosy na waszą kryjówkę? Palcem
pokazał mu, że ma milczeć i odpisać.
Nie wiem.
Zastanawiał się, jak wywrzeć na niego nacisk bez zdradzania się.
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– Jeśli nie zaczniesz mówić, przejdziemy do całej serii procedur. Mówię tu o rzeczach,
których sobie nawet nie wyobrażasz – powiedział kapitan – Powiesz to tak czy inaczej, nawet
nie będziesz wiedział kiedy. Powie to nam twoja podświadomość, gdy będziesz spał.
Tamten odchylił się w fotelu i splótł ręce. Dobrze – pomyślał kapitan – jesteś twardszy
niż ten pierwszy. Na kartce napisał drugą wiadomość:
Są w mieszkaniu inne dowody na pułkownika? Jakie?
Popławski nic nie odpisał. Jedynie lekko skinął głową. A być może kapitanowi tylko
się tak wydawało.
Na koniec napisał ostatnią wiadomość :
Milcz w tej sprawie. Nie znasz go.
Potem złożył ją wielokrotnie i wsunął do kieszeni marynarki. Wracając do domu,
pojechał do lekarza, by poprosić o najsilniejsze leki na bezsenność. Miał nadzieje, że nikogo
to nie zaalarmuje. Nie były przeznaczone dla niego.
Początkowo uważał, że powinien skontaktować się z podpułkownikiem. Ten mógłby
przejąć od niego śledztwo i wszystko zatuszować. Jednak po pierwsze, jego przełożeni
wiedzieli za dużo i zatarcie śladów mogło być niemożliwe, a po drugie, podpułkownik,
wiedząc, że został zdemaskowany przez Rozwadowskiego, mógł chcieć go usunąć lub w jakiś
sposób umoczyć. Konspirator, którym bez wątpienia był podpułkownik Balcerzak, nie
stanowił dla Rozwadowskiego zagrożenia, dopóki sam nie został zdemaskowany. To
niewygodne odkrycie, gdyby wyszło na jaw, mogło nie tylko być końcem dla podpułkownika,
ale i dla kapitana Rozwadowskiego.
Było miejsce dla co najmniej trzech scenariuszy. Po pierwsze, Balcerzak może przejąć
inicjatywę, ukryć dowody i zlikwidować Rozwadowskiego oraz swoich znajomych
z konspiracji. Po drugie, kapitan, jako ten, który dowiedział się zbyt wiele, będzie musiał
zniknąć jako niewygodna osoba. Zdradę tak grubej ryby urząd zechce ukryć za wszelką cenę.
Nie będzie żadnego procesu, Rozwadowskiego i Balcerzaka usunie się po cichu. W najlepszym
razie wyląduje w wariatkowie albo jakimś karnym pegeerze. Może trafi na prowincję, z której
nie docierają nawet plotki. Po trzecie, może zyskać uznanie i dostać awans. Jego
skomplikowane pochodzenie niemal wykluczało taki obrót spraw. Żałował, że nie był
zwykłym karierowiczem znikąd. Ciekawa przeszłość bywała przekleństwem.
Wtedy przyszło mu do głowy, że podpułkownik jest już podejrzany, a on, szeregowy
agent, miał jedynie wykonać wolę przełożonych. To byłoby przecież oczywiste. Cała
konspiracja, której i on niespodziewanie stał się częścią, była bardzo chwiejną konstrukcją. Co
gorsza, on stał się jej głównym filarem.
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Zaczęło mu się robić gorąco od tego wszystkiego. Otworzył okno, wpuszczając do
środka chłód i wędzony zapach smogu. Odżywka z witamin utrzyma go na chodzie. Nie mógł
wytrzymać w tym na wpół wykończonym kubiku, wśród nierozpakowanych pudeł
i nieposkręcanych mebli. Obmierzł mu całkiem ten remont i poczuł się w swoim mieszkaniu
całkowicie obcy. Postanowił, że godziny do świtu spędzi na przygotowaniach do akcji.
***
Autobus zostawił za sobą eteryczne wieżowce i przejechał przez przysadziste ulice
socrealistyczne, mijając majestatyczne płaskorzeźby robotników i chłopów. Ich milcząca,
euforyczna asceza pracy zdawała się udzielać kapitanowi. Był zdeterminowany i pełen jakiejś
wyniosłej pokory wobec tego, co miało się stać. Jego osamotnienie jedynie potęgowało to
uczucie. Pierwszy raz miał złamać wszelkie kodeksy konduktu, które z nieomal nabożną czcią
wyryto w jego umyśle. Nic nie mogło usprawiedliwiać jego czynów. Świadomość tego
oczywistego nieposłuszeństwa pobudzała go do działania. Myślał klarownie i szybko, tak jakby
wszystko, czego się nauczył, zostało w tej chwili idealnie sprzężone ze sobą. Być może
w obliczu zagrożenia jego zmysły wyostrzyły się, a powódź adrenaliny zalewała receptory.
Może po prostu pchał się w pułapkę. Nie miał jednak wyjścia.
Wysiadł przystanek wcześniej i resztę drogi pokonał pieszo. Dotarł do celu, którym
była przygnębiająca klitka na szóstym piętrze wolskiego korytarzowca. Na wysokość kilku
pięter z brudnej mgły wyrastał telebim, ukazujący rendering wymarzonego Miasta Linearnego.
Bujne ogrody, tłoczne bulwary nadwiślańskie i wieczne, cyfrowe słońce niewiele go już
obchodziły.
Zaczaił się za rogiem i poczekał, aż jakaś starsza osoba otworzy drzwi. Ukrywając
twarz w szerokich wyłogach kożucha, który wyciągnął dzisiaj z odmętów szafy, wślizgnął się
do środka i, unikając kamer, ruszył na górę. Na półpiętrze, wśród blokowej flory, założył maskę
przeciwgazową, którą zwinął z magazynu na komendzie. Odczekał, aż odparują szkła.
Kluczem uniwersalnym otworzył kratę. Na całe szczęście, przeszukując mieszkanie
Popławskiego za pierwszym razem, nie zainstalował tu żadnych czujników. Coś, być może
ledwo uświadomiona intuicja, kazała mu tego nie robić. Sprawdził wcześniej w grafiku, że
ekipa wejdzie już jutro. Taka była procedura, najpierw wchodził śledczy, potem ekipa. W tym
czasie wszyscy lokatorzy, w tym wypadku rodzina Popławskiego, trafiali do zastępczego
lokalu w specjalnym ośrodku.
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Gdyby wtedy zorientował się, co tu znalazł, przeszukałby mieszkanie dokładniej.
Zgubiła go pewność siebie. Przy melinie konspiratorów był dużo uważniejszy. Nie pominął
niczego. Ekipa, która po nim weszła, nie dodała w systemie ani jednego rekordu.
Z jalowskim zamkiem poszło mu gorzej. Zapadka nie chciała się podnieść, myślał, że
złamie wytrych. W końcu się udało. Zastał mieszkanie w identycznym nieładzie, w jakim
zostawił je dwa dni temu. Kołdra zsuwała się z łóżka na dywan, na którym poniewierały się
książki i potłuczona zastawa. Pod nowym telewizorem marki Rubin stało kilka porcelanowych
figurek. Globus kurzył się na szczycie meblościanki. Zdjął skórzane rękawice i założył
gumowe. Zasunął rolety i przystąpił do przeszukania mieszkania. Musiał działać z podwójną
ostrożnością, nie mogąc naruszyć zastanego porządku. Sam za pierwszym razem zrobił
trójwymiarową panoramę obu pokojów.
Maska, którą zostawił na wypadek, gdyby ktoś pod jego nieobecność zainstalował
kamerę, nie ułatwiała mu pracy. Przypomniało mu się, jak na poligonie rozkładał i składał
karabinek na czas. Po kilku minutach zaczęły wypływać kolejne przedmioty – dokumenty SB
dotyczące innych komórek konspiracyjnych, donosy, zdjęcia. Nie mógł uwierzyć, że pominął
je za pierwszym razem. Będzie musiał przejrzeć dokładniej zarekwirowany komputer
Popławskiego i wykasować wszystkie elektroniczne ślady.
Popławskiego musiał cechować pewien nihilizm, sądząc po tym, jakiej wagi rzeczy
trzymał w domu. Ciekawe, czy podpułkownik Balcerzak wiedział, z kim konspiruje.
Spojrzał na zegarek. Spędził tu już ponad godzinę. Czas biegł nieubłaganie. Dał sobie
jeszcze piętnaście minut, w czasie których nie znalazł już nic ciekawego. Parę wycinków z
gazet, mówiących o katastrofie w Żarnowcu czy sankcjach eksportowych nałożonych przez
Unię. Standard, ludzie nadal to zbierali, choć informacje niemal legalnie krążyły w Internecie.
Cenzura nie była w stanie zatkać wszystkich kanałów. Nie było sensu. Ignorowanie natłoku
informacji, zlewających się w jeden wielki, wieloźródłowy szum i podkręcanie tego szumu do
niestrawnych, infantylnych tonacji było lepszą strategią. Pokonać media ich własną bronią,
zignorować zalew zmanipulowanej informacji, wynaturzyć i tak wykrzywione fakty, to się
nazywało arcydziełem.
Rozwadowski stał pośrodku pokoju spocony i zdezorientowany. Piszczało mu
w uszach. Opuścił mieszkanie Popławskiego z przekonaniem o dobrze wykonanej pracy.
Problemy zaczęły się na dole. Już na parterze, przez szyby zobaczył, jak w śnieżnej
mgiełce unosi się milicyjny dron. Albo ktoś go zauważył, albo obserwowali mieszkanie od
początku. W drugim wypadku już dawno by go aresztowali. Zniknął za rogiem i pobiegł
łącznikiem korytarzowca do wyjścia z sąsiedniej klatki. Wypadł z niej i poszedł wzdłuż bloku.
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Może nieco zbyt szybko. Ale tamci też popełnili błąd. Milicyjny radiowóz od razu zapuścił
syrenę. Kapitan rzucił się w głąb osiedla. Biegł jak szalony z teczką dowodów pod pachą,
podczas gdy nad jego głową buczał czterowirnikowy zelmer.
Lawirując między osiedlowymi uliczkami, dostał się w cień na wpół opuszczonych,
wolskich kamienic. Schował się w podwórku. Wszystkie okna były zamurowane. Na klepisku
stała kapliczka z obtłuczoną figurką. U jej stóp leżały świeże kwiaty. Rozwadowski założył
maskę gazową i wyciągnął pistolet. Miał tylko kilka chwil, zanim dotrze tu patrol. Wirniki
drona cięły zimne powietrze. Pojawił się szybciej, niż mężczyzna się go spodziewał, kierując
snop światła prosto na niego. Wyciągnął ramię i strzelił. Operator sekundę wcześniej zrobił
unik. Dopiero drugi strzał roztrzaskał maszynę. Stado wtopionych w szarość gołębi poderwało
się z martwych balkonów.
Kapitan rzucił się do ucieczki. Po drodze zobaczył śmietniki. Rozejrzał się, podarł
kartki i wrzucił zawartość teczki z dowodami do środka. Zdjął kożuch, maskę i wrzucił do
drugiego kontenera. Nie mogli go złapać z dowodami. Jutro rano wszystko pójdzie na przemiał.
Teraz musiał sam gdzieś się schować, zanim opadnie z sił. Dobiegł w pobliże Dworca
Głównego i skręcił w Kolejową. Minął spelunę Czarna Wołga i pobiegł wśród kilometrów
magazynów. Przeskoczył siatkę skupu złomu. Nie zwracając uwagi na ujadanie psów, wspiął
się na nią od strony torów. Chwilę potem był już w tunelu kolejowym pod miastem. Szedł
w stronę Dworca Centralnego.
***
Rozwadowski podkręcił stołowy termowentylator Farel. Bawił się elementami starego
diaskopu. Ich sterta leżała w pudłach wraz z innymi rupieciami poprzedniego cyklu
technologicznego. Niech ktoś to zabierze – pomyślał i ukradkiem łyknął kolejną tabletkę
benzodiazepiny. Obliczył na kalkulatorze bajtka, trzydzieści minus osiem.
Popławski przyglądał mu się ze zdziwieniem. Miał zaledwie kilkanaście minut, zanim
ktoś wywoła więźnia przez węzeł i zaprowadzi na kolejne przesłuchanie. Kondukt zakładał
zasadę czterech oczu przy każdej sytuacji.
Za matowym szkłem kręciły się cienie, drukarki pracowały głośno. Gdyby nie benzo,
bałby się bardziej niż ten niewydarzony konspirator. Ale benzo też rozleniwiało. Wziął się w
garść. Jeszcze kilka minut – postanowił. Wydawało mu się, jakby potem cały problem miał
zostać rozwiązany, a on miałby dostać bilet na wczasy. Jako esbek z niepewnym pochodzeniem
mógł tylko pomarzyć o zagranicy.

115

– No dobrze, a więc wróćmy do tej książki. W „Teorii konspiracji”, w ostatnim
rozdziale jawnie nawołuje się do terroryzmu. Co z tego mieliście zamiar wykorzystać? –
zapytał, jednocześnie ukradkiem pisząc na kartce. Gdy tamten udzielał jakiejś mętnej
odpowiedzi, pokazał mu tę kartkę. Napisał na niej: Będziesz przesłuchiwany. Zero
o pułkowniku. Wariograf. Myśl o czymś innym. Weź pigułki. Przetrwasz przesłuchanie.
Zaproponował mu papierosa i podsunął paczkę. Z ostatnim wysypał do jego dłoni
dziesięć tabletek alprazolamu. Tamten zmarszczył czoło i pokręcił głową. Rozwadowski gotów
był nakryć kamerę i wepchnąć mu tabletki siłą do gardła. Oboje zapalili.
– No więc, po co sprowadzaliście takie książki? To jest instruktaż. Instruktaż
przeprowadzenia rewolucji….
Mówił i pisał – Wstanę. Ty połkniesz tabletki. Nie wiesz, co potrafią zrobić. Przetrwasz
dzięki nim. Zaufaj mi. Też mi na tym zależy.
Wstał tak, żeby plecami całkowicie zasłonić kamerę. Popławski patrzył na niego dalej
z niedowierzaniem. Esbek spiorunował go ponaglającym wzrokiem. Kiwnął głową. W końcu
tamten niepewnie wsunął sobie tabletki do ust i rozgryzł je.
– Dobrze. Teraz powiedz mi jeszcze coś. Kiedy mieliście zamiar podłożyć pierwszą
bombę?
– Nie było takiego zamiaru…
…pokazał mu kolejną kartkę:
Czy byli inni? Muszę ich ostrzec.
Konspirator spojrzał na niego ze zdziwieniem. Lekko skinął głową.
Nagle klamka się poruszyła. Przyszli za wcześnie. Kapitan pomyślał, że jest skończony.
Jakimś cudem drzwi jedynie się uchyliły. Zdecydowanie głosy dobiegły z korytarza.
Rozwadowski podarł kartki na ćwiartki i włożył je sobie do ust. Z trudem zaczął je połykać,
robiąc się czerwony. Gdy weszli do środka, wziął łyk z resztką kawy. Kaszląc, ponownie wstał.
Było ich dwóch. Ludzie z wewnętrznego kręgu śledczych, ze skórzanymi teczkami
wypełnionymi sprzętem. Patrzyli się na niego z nieskrywaną niechęcią. Jeden pogardliwie
uniósł kącik ust, widząc, jak Rozwadowski się krztusi. Kapitan nalał sobie wody z kranu i wypił
duszkiem.
– Przepraszam, to fusy. Więzień jest wasz.
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rys. Izabela Wojciechowska

LENORA
Antoni Lange

Od dwóch dni Konrad stale powracał do Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji — i ciągle
się zatrzymywał czas dłuższy przed jednym i tym samym obrazem. Płótno czarowało go
w sposób magnetyczny — i chociaż go nęciły dzieła innych mistrzów, może nawet większych,
niż autor obrazu, co go przykuwał, to jednak Konrad powracał wciąż do swego Lorenza
Veneziana, malarza z XIV w., prymitywa bardzo naiwnego, który jednakże zapanował nad
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duszą czymś… czymś tajemniczym, czego nie mógł sobie Konrad wytłumaczyć… Na widok
tego obrazu kołysało go jakieś wzruszenie, rozkoszne i rzewne, bardzo bliskie i bardzo
własne…
Dotychczas jednak nie rozwiązał zagadki: dlaczego na widok tego obrazu roją mu się zaraz
w duszy jakieś sny z dziecinnych lat, dlaczego mu się ukazuje zaraz jakaś twarz niewyraźna,
ale nie obca, woniejąca kwiatem świętości, dlaczego serce mu bije tak mocno, jakby wobec
jakiejś rzeczy przeczuwanej a niespodziewanej?…
Płótno — właściwie tryptyk — wyobrażał z prawej i lewej strony kilku świętych, jak św.
Jana Chrzciciela, św. Mikołaja i innych.
Konrada jednak interesowała przede wszystkim część środkowa tryptyku, w której
promieniała Madonna. Ależ niejedna Madonna była w tej sali: większość obrazów właśnie w
barwach czerwonych, złotych i niebieskich — rozwijała kult Bogarodzicy.
Ale nad duszą Konrada zapanowała Madonna Lorenza Veneziana. Obraz przedstawiał
Pozdrowienie anielskie. Madonna w koronie i przejrzysto-powietrznej bladozłotej aureoli,
o nadziemskim obliczu, rysów delikatnych, pociągłych, mistycznych, jakich zapomnieli
mistrze odrodzenia — Madonna, na wskroś dziewicza, niemal dziewczęca — siedzi na tronie,
przyodziana szatą błękitną, złotymi gwiazdy haftowaną, jako prawdziwa Regina coeli: przed
nią stoi anioł złotoskrzydły, z lekka nachylony: płaszcz ma błękitny z zieloną podszewką; lewą
ręką płaszcz podtrzymuje, a prawą podniósł do góry, złożywszy palce i tylko dwa
wystawiwszy…
Najbardziej tajemniczy szczegół tego malowidła były to ręce Madonny; dłonie na krzyż
złożone, o palcach blado-różowych, podłużnych, cieniejących ku dołowi, niemal
przezroczystych, prześwieconych słońcem, prawie niematerialnych, zakończonych łagodnym
szeregiem różowo-promiennych, księżycowatych paznokci.
Przyglądał się przede wszystkim tym mistycznym, niby z eteru splecionym, bezcielesnym
palcom — i właśnie, kiedy jego pamięć najenergiczniej pracowała — uczuł naraz jakiś obcy
fluid w swej istocie; uczuł, że nie myśli już sam, ale że ktoś mu pomaga w myśleniu. Lekki,
słodki dreszcz wstrząsnął nim całym, kiedy nareszcze zagadkę rozwiązał i sformułował:
8
— Ach Boże! Toż takie same ręce ma Ostrobramska Madonna.
I w tej samej chwili, kiedy to pomyślał — rytmicznie niemal w takt jego własnych słów
brzmiący, usłyszał poza sobą głos, dźwięczny i melodyjny, a który był niby echem jego myśli.
— Ach Boże! Toż takie same ręce ma nasza Matka Boska Ostrobramska.
Osoba, która mówiła te słowa po polsku, śpiewając przy tym z białoruska, dodała jeszcze:
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— Nieprawdaż, mamo?
— C'est bien vrai, Lénore — odrzekła towarzysząca jej starsza dama, przyglądając się
obrazowi przez szkiełka na złotym łańcuszku.
Konrad się odwrócił. Przed obrazem stały dwie panie, obie ubrane czarno, w żałobie, starsza
dama z młodą panną, osobą niezwykłej urody, a która w pierwszej chwili wydała się Konradowi
podobną do anioła z tegoż obrazu. Głos jej miał w sobie, bądź jak bądź — jakąś melodię
anielską.
Oczy miała szaro-niebieskie, jak jeziora witebskie, powłóczyste, zamyślone w sobie
i zapatrzone w głębie.
Panna nie była starsza nad 22–23 lata: wybujała i wiotka, ale zbudowana mocno
i sprężyście; biodra miała należycie uwydatnione, a piersi takie, jakie miałaby Wenus
Anadiomene, nieco starsza niż ją rzeźbią zazwyczaj. Robiła wrażenie istoty bogatej zarówno
cieleśnie, jak i duchowo. Twarz była biała, spokojna, twarz marzycielki tkliwej i skłonnej do
rozmyślań.
Konrad bez wątpienia przeczuł obecność jej osoby, zanim jeszcze usłyszał jej głos —
i nieświadomie a mimo woli wszedł z nią w komunikacje duchową — i głównie go zastanowił
fakt (czyżby przypadek bez znaczenia?), że kiedy sam sobie szeptał formułę ostateczną co do
obrazu Veneziana, ona literalnie prawie te same słowa wypowiedziała głośno.
Spojrzał na dwie damy i do młodszej rzekł po polsku:
— Toż samo powiedziałem sam sobie w tej chwili. Zda mi się, jakby pani te moją myśl
przeczuła, jakby pani mi ją podsunęła, panno Lenoro.
Ona zaś, jakby dla niej te słowa nie były czymś niespodziewanym, odparła natychmiast:
— Tak samo mnie się wydawało… Czułam, że ktoś koło mnie myśli tymi samymi
słowami…
— A więc pani zawdzięczam, żem odgadł tę tajemnice, która mnie dręczy od paru dni, gdyż
dopiero w chwili, gdy pani obecność mnie owionęła, wyjaśniłem sobie tajemnicę. Mam
wrażenie, jakby istniała nieokreślona łączność pomiędzy panią a tym obrazem, pomiędzy mną
a panią… Czuję, że mogłaby pani być osią żywota dla jakiejś duszy osamotnionej i zabłąkanej
na ziemi. Dusza twoja, panno Lenoro (przepraszam panią za poufałość, ale tylko imię pani
znam) — w jednej chwili jakby przeniknęła w moją duszę…
— Mais c'est drôle ce que vous dites là, monsieur! — zawołała mama, o której obecności
Konrad zdaje się całkiem zapomniał. — Rodaka miło spotkać na obczyźnie, ale pan tak
obcesowo już się oświadcza, a my nawet nie wiemy, z kim mamy zaszczyt.
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Konrad przepraszał za swoją śmiałość i za to, że naruszył niektóre formy światowe; ale
wiedział, że Lenora nie gniewa się na niego; że pomiędzy nimi w jednej chwili nastąpiło
porozumienie. Przedstawił się mamie: był technikiem, miał posadę w cukrowni na Ukrainie,
wyjechał za urlopem, aby trochę odpocząć: za parę tygodni powraca do domu.
Pani N. była obywatelką z Mińszczyzny i obecnie zjechała do Wenecji na powrotnej drodze
z Rzymu, dokąd odbyła pielgrzymkę, chcąc w świętym mieście pomodlić się za niedawno
zmarłego męża, gdyż zapewniano ją, że to jest i w dobrym tonie i bardzo pomocne na smutek
wdowieński. Lenora jej towarzyszyła.
— C'est ma fille bien-aimée (mama lubiła niepotrzebnie parlować po francusku), mais elle
est si extraordinaire! On dirait une sonmambule!
— O już też mama robi mi opinię!… Pan może myśleć, że jestem obłąkana…
— Niech Bóg broni — zastrzegł się Konrad — ale od pierwszej chwili, zanim jeszcze pani
się odezwała, zanim się odwróciłem, zanim panią zobaczyłem — odczułem koło siebie
atmosferę, która zapewne wynikała z pani fluidu, a która świadczy, że w pani tkwi utajona jakaś
istota nadmaterialna, źródło jakiejś nieznanej potęgi…
— Proszę bardzo, żeby pan mojej córce takich rzeczy nie mówił. Ona i tak jest nerwowa,
a jeżeli pan się zbliża „w zamiarach”, to niech się pan zachowuje po ludzku. Przy tym wszystko
to, co pan mówi, jest bezbożne — i nie wiem, czy pan nie jest jaki heretyk albo farmazon…
Pierwszy raz w życiu przyszło Konradowi na myśl, że można z panną rozmawiać
„w zamiarach”. Ponieważ panna bardzo mu się podobała, nie widział nawet w tym wyrażeniu
nic nieodpowiedniego.
Wędrowcy nasi, pożegnawszy obraz Veneziana — w niedługim czasie przejrzeli inne sale
Akademii — i wyszli na plac, gdzie przede wszystkim u straganiarza kupili w dwóch
egzemplarzach barwną kopię tegoż tryptyku; po czym wzięli gondolę i popłynęli w stronę
arsenału.
Mama, uzbroiwszy oczy w szkiełka na złotym łańcuszku, przyglądała się pałacom
i kościołom na prawym i lewym brzegu kanału; Konrad oddał się kontemplacji panny Lenory,
która go od pierwszej chwili bardzo zajęła.
To szczególne spotkanie jednej myśli, poprzedzone dreszczem specyficznym — stało się
dla niego źródłem czarownych marzeń i wrażeń. I Lenora w jednej chwili uległa podobnym
uczuciom. Zdawało się jej, nie wiadomo dlaczego, że od dawna doskonale zna Konrada —
i czuła się z nim jakby stara znajoma, pełna wiary i zaufania. Konrad, co musimy objaśnić dla
czytelnika, zajmował się od długich lat sztuką hipnotyzmu; zwłaszcza sugestia wzrokowa,
poddawanie obrazów dowolnej treści i charakteru — była jego ulubioną dziedziną
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doświadczeń: doszedł pod tym względem do wprawy niepospolitej — i prawie każda jednostka,
czy to bardzo wrażliwa i podatna na wpływy magnetyzera, czy też najzupełniej oporna —
poddawała się prędzej czy później jego wpływom, jako posłuszne medium.
Znany był w swoim czasie fakt, że kiedy przybył na Ukrainę (tam właśnie, gdzie stała
cukrownia Konrada) książę Z., słynny ze swoich polowań na lwy w Afryce środkowej,
i przypadkowo zapoznał się z Konradem, o którego „czarnoksięstwie” niemało był słyszał:
ironicznie go poprosił, aby na jego rozkaz zjawiło się w parku stado lwów. Park w dobrach
księcia Z. był olbrzymich rozmiarów: podobno koło dziesięciu włók obejmował, a książę
hodował w nim jelenie i łosie.
Konrad swoim głębokim, czarnym, przenikającym okiem — chwilę popatrzył w oczy
księcia — i ten niezadługo potem ujrzał wychodzącego z puszczy groźnego lwa: za nim wyszły
dwa inne — i jeszcze dwa — i coraz więcej — jeden za drugim albo gromadkami w szeregu;
szły całe stada przerażających bestii, wprost na księcia, aż się zbliżyły do niego o ćwierć
kilometra, błyskając ognistym ślepiem, bijąc w zady ogonami i otwierając szeroko swe
czerwone, białymi kłami zbrojne paszcze. Książę — mówiąc prawdę — pierwszy raz w życiu
zbladł, nie tyle z trwogi, ile ze zdumienia… Naraz widzenie prysło: lwy zniknęły. Tak potężna
była siła sugestyjna Konrada, ale umiał on podobne zjawy na odległość nawet wywoływać.
I kiedy książę nocą udał się na spoczynek — nagle ujrzał w swej sypialni — stojące przy łóżku
dwa lwy, groźnie zapatrzone w niego i gotowe do skoku. I to widzenie nagle znikło; była to
kara za drwiny.
Tu jednak — wobec Lenory, Konrad po raz pierwszy znalazł się w takim położeniu, że nie
wiedział dokładnie, czy to on oddziaływa na Lenorę, czy też ona na niego: czy to ona jest
medium, czy też on ulega jej potędze magnetycznej. Bo poza wszystkim innym przyłączył się
tu inny sentyment, który dotychczas w życiu Konrada grał rolę drugorzędną — miłość.
To było jasne: on kochał Lenorę, Lenora jego kochała… I ta miłość zakwitła w nich obojgu,
zanim jeszcze się zobaczyli, zanim przemówili do siebie. Fluid tego uczucia krążył już po
powietrzu — tam w galerii sztuki — przed obrazem Lorenza Veneziana — zanim jeszcze oboje
wiedzieli o swoim istnieniu: dreszcz, jaki w pewnej chwili przeszedł oboje, był momentem
zwiastowania i krystalizacji tej miłości.
I poczuli od razu i jednocześnie, że w tej miłości jest coś, czego nie zwycięży ani czas, ani
przestrzeń; że będą zawsze i wszędzie ze sobą, choćby byli na dwóch krańcach ziemi.
Rozkosz obcowania była dla nich w tym momencie jakby kołysaniem się na falach
nieskończoności — tak, iż wszystko, co ich otaczało, wydawało się im rzeczą bezwzględnie
małą, prawie że samym niebytem. Świat się dla nich zaczynał i kończył na nich dwojgu.
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Przenikali się wzajem, jedno stawało się drugim, przestawało być sobą, wcielało się
wzajemnie…
Po dwóch tygodniach zjednoczenie ich dusz było całkowite. Lenora z rozkoszą i ufnością
poddawała się mocy duchowej Konrada — i ostatecznie to zjednoczenie przybrało tony barw
jego duszy.
— Dobrze mi tak — dobrze mi z tobą! — zdawała się mówić Lenora, upojona, niepomna
niczego, prócz tych krain marzenia, do których ją wprowadził Konrad.
Powrócili razem, ale w Warszawie musieli się pożegnać. Lenora z matką pojechały
w Mińskie, Konrad na Ukrainę.
Mama, jako osoba praktyczna, natychmiast po zapoznaniu się z Konradem — napisała do
pewnej ciotki, mądrej i wszechwiedzącej, aby ta dowiedziała się o Konradzie: kto, co, gdzie,
jak, ile itd.
Referencje miała doskonałe, a że panna była zakochana, młodzieniec przystojny i wielkich
zalet — więc, gdy nadeszła chwila, że Konrad się oświadczył o Lenorę pani matce, ta
pobłogosławiła ich uroczyście, dając im jednocześnie niemało rad pełnych zdrowego rozsądku
— i postanowiła, że skoro tylko żałoba się skończy, pojadą do Rzymu i tu, w samej bazylice,
zawarty będzie związek Lenory z Konradem.
Konrad był skrępowany pracą w fabryce, zapowiedział jednak, że skoro tylko będzie mógł,
przyjedzie do nich na wieś. Jakoż był parę razy, zawsze tylko na dwa-trzy dni — i natychmiast
musiał powracać. Każdy taki przyjazd był dla obojga młodych źródłem nowego szczęścia
i nowych marzeń.
Tymczasem nadszedł luty r. 1905. W połowie lipca Konrad, jako chorąży zapasu —
wezwany został pod broń. W ciągu tygodnia miał się stawić w pułku, który natychmiast
wyruszał do Mandżurii.
Oczywiście Konrad skorzystał z czasu, aby pożegnać rodzinę oraz narzeczoną.
U krewnych w sąsiedztwie fabryki pobawił dzień jeden — i wyruszył w Mińskie.
Blisko dwie godziny drogi konnej dzieliło go od stacji. Konrad był już w ubraniu
wojskowym, pełny myśli ponurych i złowróżbnych… Sosnowe lasy, wzdłuż traktu idące,
szumiały mu głucho, jakby wszystkie skargi świata w nich się splątały, a złociejące łany zboża
kołysały się półsenne i rozżalone.
Na skręcie drogi, koło krzyża, gromada kawek nagle uleciała w górę, z głośnym krakaniem,
jakby przerażona czymś nieznanym.
Było już niedaleko N., dokąd udawał się nasz chorąży, wezwany na wojnę. Dwie, trzy
wiorsty najwyżej dzieliły go od dworu. Tu mur z kamieni płaskich, wapnem połączonych, na
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przestrzeni kilku morgów — otaczał cmentarz miejscowy. Skromne drewniane lub metalowe
krzyże, lampki i wieńce, figury świętych pańskich — w otoczeniu wierzb i brzóz, w głogach
i czeremchach — widać było z drogi, ponad niewysoki mur wystające. Ubogie to były groby
wieśniacze, a śród nich bardziej wytworny, żelazną sztachetą oddzielony, grobowiec rodziny
N. Była tu mała kaplica, na której fasadzie — pod szczytem — ujrzał Konrad — świeżo
zapewne pomieszczony, szkłem osłonięty barwny obraz.
Była to Madonna Lorenza Veneziana.
Obok kaplicy groby z marmurów kieleckich albo z granitów fińskich — postacie aniołów,
z brązu kute lub wyciosane z kamienia.
Natarczywie ten grobowiec przyglądał się Konradowi, który mimo woli powiedział sobie:
— Tu będzie moja ostatnia siedziba…
Po chwili zaś dodał:
— A może i nie!
I w tej samej chwili przecząco zakołysały się gałęzie sosen nad grobowcem, jakby mówiły
również: A może i nie!
W oczach Konrada zamigotały dalekie a nieznane krajobrazy Mandżurii, które wyobrażał
sobie podług opisów i opowiadań… W każdym razie miał wrażenie, jakby udawał się
w próżnię…
Tak, może nie będzie spoczywał w jednym grobie z Lenorą.
Wkrótce potem szeroką aleją wjechał na dziedziniec dworski i stanął pod gankiem.
Lenora czekała na niego — milcząca i smutna. Co można powiedzieć człowiekowi,
jadącemu na taką obojętną wojnę? Lenora milczała: ona już tyle dni i nocy przepłakała
i przemarzyła boleśnie nad tym wyjazdem Konrada, że tylko milcząc rzuciła mu się w ramiona
i całowała go, jak sierota, która utraciła rodziców.
Mama była tak wzruszona, że nie mogła się od łez powstrzymać — i zdaje się nie widziała
dla Konrada innego ratunku, jak zaprosić go na obiad, złożony z dań wyborowych i rozmaitych,
pod specjalnym jej dozorem przygotowanych; chciała, ażeby Konrad przed tą śmiertelną
wyprawą zjadł smacznie i obficie — i pilnowała go nieustannie.
Konrad jednak był ze wszystkich najspokojniejszy. Wierzył, że nic mu złego się nie stanie,
i nawet żartował, zapewniając przyszłą teściową, że dzięki swoim praktykom magnetycznym,
które matka Lenory uważała za coś diabelskiego, potrafi zażegnać wszystkie kule i potrafi
zatrzymać dostęp śmierci do siebie.
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Wszyscy koniec końców uwierzyli w tę moc Konrada — i Lenora nawet się uspokoiła, choć
jej serce biło trwogą, że jednak Konrad znajdzie się w Bóg wie jakich niebezpieczeństwach,
w kraju dalekim, nieznanym, w pustyni, śród ludów obcych, dzikich, rozpalonych walką — —
A jeżeli będzie ranny — a jeżeli będzie głodny, stęskniony, samotny — kto go dopilnuje,
kto go nakarmi, kto go pocieszy? kto go ucałuje? Kiedy wróci i czy wróci?
Po obiedzie Konrad z Lenorą poszli do ogrodu — i tu, choć Lenora dotychczas starała się
wszystką siłę ducha utrzymać, to jednak nie mogła już dłużej wytrwać w tym stanie —
i rozpłakała się bezsilna.
— Czy nie zginiesz? Czy powrócisz?
To była oczywiście główna jej troska wobec tego groźnego zjawiska, które bezwładną
ludzką wolę kierowało w stronę konieczności zimnej i nieubłaganej.
— O Boże, spraw, aby Konrad powrócił!
— Lenoro — mówił do niej on, pełny najwyższego spokoju, i spoglądał na nią, raczej
w samą treść jej źrenic i jej duszy — ufaj mi, że stanie się wszystko, jak tego los zażąda. Jestem
czasem fatalistą — wierzę, że co bądź się stanie, będziemy się musieli ze sobą zobaczyć. Idę w
niewiadomą otchłań, na nieznane pole żywota. Tam działa grzmią, gromy huczą, krew płynie
strumieniami. Tam z gardzieli Fudżijamy płynie ognista lawa; gromady złotolicych duchów,
rozkwitając w słońcu chwały wschodzącej, wyruszyły na srebrne równiny północy i nową
epokę dziejów zaczynają. Kule ślepe, szalone świszczą dokoła śród pól gaolanu; śród tego
ognia dusza moja przepali się choć trochę płomieniem krateru japońskiego — i uzyska moc
nową, jakiej dotąd nie miała. Czyli wrócę, czy nie wrócę — nie wiem, ale czuwać nade mną
będzie pamięć wieczna tego spotkania naszego pod obrazem Lorenza Veneziana. Te białoróżowe, przejrzyste, bezcielesne ręce Madonny będą odpędzać ode mnie miecze i kule
nieprzyjaciela. Za mną pójdzie pamięć twoich źrenic, twoich uśmiechów, twego głosu — i śród
tej posoki krwi czerwonej i sczerniałej pamięć twoja będzie mi tarczą, która śród wycia
kartaczów i jęku rannych stanie mi się ochroną i osłoną.
— A gdy dotknie ciebie rana, gdy ci tryśnie krew czerwona, kto nad tobą czuwać będzie?
Obca ręka cię osłoni, pielęgnować będzie ciebie! Ja — ci będę zbyt daleka, ja ci będę
niepotrzebna. Gdybym była uskrzydlonym ptakiem, co po chmurach lata — poleciałabym za
tobą, by nad tobą czuwać ciągle. Poleciałabym na owe pola zimne i dalekie, aby rany twe
przewiązać, aby krew ci zatamować, aby jadło twoje warzyć, by ci puchar dać leczniczy. Ach,
a jeśli zginiesz w bitwie, od japońskich kul przebity, cóż uczynię na tej ziemi, ja sierota
beznadziejna! Nawet gdybym na twym grobie we łzach chciała się pomodlić, nie znalazłabym
w pustyni twej mogiły niewiadomej! Chcesz, to poślę w świat za tobą — swoje oczy, szare
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ptaki — abym ciągle była z tobą, była w tobie i przy tobie. Byś je widział nieustannie, jak ja
widzę twoje oczy, twe ogniste czarne oczy, co czuwają wciąż nade mną.
— Twoje oczy są mi gwiazdą, co mnie będzie wiodła w dale do tych pustyń zabajkalskich,
gdzie śmierć blada dziś tańcuje — i chorowód swój prowadząc, morzem krwi rozweselona,
żywot kosi za żywotem. Tam ty jednak będziesz dla mnie osią marzeń mych i czynów. Dusza
moja za tą gwiazdą będzie krążyć nieustannie, jak słonecznik się obraca za ognistą słońca
tarczą. Pamięć twoja w sercu moim moc rozpali niewzruszoną; żadna strzała mnie nie zrani,
żadna kula nie przebije. Moc mam z ciebie tajemniczą: niechaj walka huczy wkoło, niech
grzmią działa i szimozy, jam jest wszędzie nietykalny. PrzysięgaA choćby mnie grób
pochłonął, choćbym runął gdzie zabity, to przełamię grobów ciemność i na świat się wydobędę
— i tu stanę pod twym oknem i śród nocnej ciszy mroku wielkim głosem twoje imię wołać
będę, o Lenoro! Wierz mi, słuchaj mnie, Lenoro — w tym momencie ostatecznym, ty jedyna
w mojej myśli będziesz żyła, o Lenoro! i jeżeli zginę — zginę z twym imieniem, o Lenoro!
Rzuciła mu się w ramiona — i płakała gorąco; płakała razem gorzko i słodko nad nim i nad
sobą. Zebrała bukiet róż i głogów, stokrotek i niezapominajek — i dała mu tę wiązankę, którą
on przycisnął do serca, jako drogą pamiątkę: w zapachu tych kwiatów był zapach jej rąk, jej łez
i jej duszy.
Po dwóch dniach opuścić musiał ten dom, w którym połowę swej istoty pozostawił. —
Obiecał pisać — i rzeczywiście przez dłuższy czas, co parę dni, co tydzień pisał do niej z drogi,
z Charbina, z Mukdenu, z Laojanu… Potem listy były rzadsze, czasami przychodziło po dwatrzy jednocześnie. Na koniec ustały zupełnie: może zginął w bitwie — może gdzieś krąży po
okolicach pozbawionych komunikacji — może gdzieś przepadł bez wieści w tych pustyniach…
Lenora z matką uważnie czytały gazety — i te wieści o klęskach nieustannych, połączonych
ze śmiercią tylu ludzi — robiły na nich wrażenie nad wyraz bolesne, gdyż w każdym rannym
i zabitym przeczuwały Konrada. Była też specjalna gazeta, w której wyliczano imiona i
nazwiska wszystkich rannych, zabitych i przepadłych, co bądź zbiegli, bądź dostali się do
niewoli.
Ale dotychczas, do połowy października — nazwiska Konrada w tych spisach nie widziały.
Była cicha noc październikowa; chłodno już było, ale w powietrzu panowało milczenie bez
poszumu; niebo też błękitniło się czyste i jasne — i tysiące gwiazd promieniało na
bezchmurnym niebie.
Matka Lenory udała się na spoczynek, a samotna kochanka Konrada rozmyślała wciąż
o nieobecnym — i pomimo wszelkie dobre znaki, albo raczej brak złych wieści — na sercu jej
leżał ciągle wielki dręczący ciężar najczarniejszych przypuszczeń.
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Stara Maciejowa, dawna niańka Lenory, czuwała z nią razem i układała pannie kabałę.
Zapewniała ona też, że można by, zrobiwszy świecę z żyły dziś zmarłego nieboszczyka —
sprowadzić czarem Konrada aż pod ten dom, a właśnie wczoraj pod wieczór pochowano na
cmentarzu nieznanego włóczęgę — i gdyby tylko kto się odważył grób odkopać i wyjąć z trupa
żyłę… to Konrad, choćby był nie wiedzieć jak daleko — musi przyjść — i pokłon oddać. Ale
panna Lenora i słyszeć nie chciała o takiej praktyce.
Maciejowa ułożyła karty na stole. Była tam i długa walka — i dalekie wody i lasy i pustynie.
Kule (dziesięć trefl) świstały dokoła, ale omijały dotąd kierowego króla, który był od nich
zawsze daleko; czuwała zawsze nad nim, niby to blisko a niby z dala — blondynka (dama
kierowa), która rycerzowi przynosi szczęście… jest krew (as karo), ale jest też powrót (siedem
trefl); chociaż ranny (dziesięć pik) — niewątpliwie przybędzie (siedem kier).
Słowem karta przynosi same dobre wróżby. Choć Lenora doskonale rozumiała całą
niedorzeczność tej gry, to jednak mimo woli uspokajała się pod wpływem słów niańki.
Maciejowa powiedziała jej dobranoc — i odeszła. Lenora, gdy została sama, niedługi czas
pozostawała w spokoju, zbudzonym pocieszającą kabałą.
Mimo woli twarz jej przybrała wyraz smutku; jakby daleki, obcy poświst jęczącego wichru
usłyszała w uszach, w samej muszli swego ucha; ciężar, który nigdy nie spadał z jej serca,
zaczął ją daleko mocniej uciskać; ręce naraz jej zlodowaciały, a w piersi jął ją szarpać niepokój
najboleśniejszych przeczuć.
Powoli zaczęła się rozbierać; wyjrzała przez okno. Księżyc na pół rozdęty świecił na
czystym niebie śród chorowodu migotliwych słońc i gwiazd. Z sąsiedniej puszczy dochodziły
głuche i nieprzerwane jęki i wycia, spoza lasu słychać było gwałtowne ujadanie psów,
oszczekujących swoje wizje upiorne. — Naraz te głuche wycia puszczy i te szczekania psów
umilkły niby na rozkaz jakiejś woli nieznanej. Cisza stała się w powietrzu głucha i uroczysta
i tylko chwilami nietoperz szerokim ruchem kołowym przeleciał powietrze albo sowa gdzieś
huknęła, ukryta na wysokiej topoli.
Zapatrzona w tę ciszę nocną — Lenora, zda się, pragnęła sięgnąć okiem aż do Mandżurii…
Była już na pół rozebrana, gdy naraz bardzo blisko domu — niby na gościńcu, usłyszała
wielki krzyk:
— Lenoro!
Otworzyła okno. Był to krzyk rozpaczy.
— Lenoro!
To głos Konrada. On tu gdzieś jest w pobliżu… Jakim sposobem, dlaczego — nad tym nie
miała czasu się zastanowić. Wyskoczyła oknem do ogrodu — i, narzuciwszy na siebie jakąś
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chustę, wybiegła natychmiast na gościniec, bo krzyk ten jeszcze się powtórzył. Pod sztachetami
ogrodu leżały, przykucnięte i wystraszone, dwa czarne tęgie kundlo-brytany, przeznaczone do
straży nocnej koło dworu; skamlały żałośnie, jakby zatrwożone niewidzialną, zbliżającą się tu
zmorą.
— Konradzie! — wołała Lenora — idę, idę do ciebie! Gdzie jesteś?…
Była już na gościńcu — okiem osłupiałym patrzyła w błękitny mrok nocy, który nagle
szarzał i bielał.
Nie wiadomo jak, Lenora znalazła się na wzgórzu, którego dotąd nigdy nie widziała
w okolicy; wzgórze, raczej przesmyk — było na prawo zarosłe gęstą wysoką trawą, raczej
trzciną; na lewo była ścieżka… na tej ścieżce ujrzała Konrada: w oficerskim ubraniu przesuwał
się konno w towarzystwie kilku kozaków — gdy naraz z gęstej wysokiej trawy wypłynęła
trzykroć liczniejsza grupa żołnierzy, w których Lenora, przypomniawszy sobie różne obrazki,
poznała Japończyków. Oficer japoński szedł wprost na Konrada i próżno Lenora chciała swą
ręką odżegnać niebezpieczeństwo. Konrad był już sam, gdyż żołnierze jego padli od kul
nieprzyjacielskich, zabici, nim jeszcze Japończycy ukazali się ze swego ukrycia w trzcinach
gaolanu.
I Konrad upadł ostatni obok swych szeregowców. Lenora nie słyszała wystrzałów, ale
widziała dym prochu i kule w powietrzu latające. I w chwili, kiedy Konrad upadł, Lenora nad
jego głową ujrzała cudowną Madonnę Lorenza Veneziana, która go błogosławiła swymi
słoneczno-różanymi palcami.
— Konradzie! — zawołała Lenora, niemiejąc z trwogi i rozpaczy.
Naraz pole gaolanowe i wojownicy japońscy zniknęli.
Na nowo noc zapanowała.
Konrad pozostał sam. Przez mgnienie jeszcze promieniało nad nim widziadło Madonny, ale
wnet się rozwiało i we mgle przygasło.
Konrad chwilę jedną leżał na ziemi, ale natychmiast powstał — i, milcząc, zbliżył się do
Lenory, patrząc na nią tajemniczo, tym samym okiem, którym niegdyś patrzył na nią przy
pożegnaniu…
Nie mówił nic — i Lenora spostrzegła na jego szyi dwie czerwone strugi krwi, toczące się
z dwóch ran, zadanych kulami Japończyków. Jednakże w oczach Konrada był jakiś nakaz —
jakaś wola… Istotnie, szedł on w stronę cmentarza — Lenora oparła się o jego ramię i szła za
nim, niepomna niczego: ani tej nocy chłodnej i milczącej, ani domu, który opuściła, ani dziwu
tych zjawisk, co ją otaczały… Wszystko to wydało się jej tak jasne i zrozumiałe, że ani na
chwilę nie zapytała siebie, co to znaczy — i czy to prawda — i czy to podobieństwo.
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Szła smagana wietrzykiem niezbyt surowym, ale chłodnym, październikowym; szła, oparta
o ramię Konrada albo raczej jego podpierając, ufna, że nic jej złego stać się nie może…
On ją prowadził gościńcem — w dal od domu matki — a szli tak szybko, że w niecałe minut
piętnaście byli u wrót cmentarza — minęli świeżą mogiłę włóczęgi — i ruszyli do tych
grobowisk rodzinnych, które Konrad oglądał zawsze, nim stanął w domu narzeczonej.
Wrota cmentarza szczególnym trafem były niezamknięte… Stanęli nareszcie u celu
wyprawy, ale w ostatniej chwili nieszczęsna Lenora spostrzegła naraz, że Konrada przy niej nie
ma…
Zniknął nie wiadomo jak i kiedy…
I upadła bezsilna, wyczerpana, nieprzytomna u mogiły swego ojca…
Nazajutrz rano stróż cmentarny znalazł ją omdlałą, prawie sukien pozbawioną — koło
grobu. Zawezwawszy pomocy, kożuchami ją nakrył — i odwiózł do domu, gdzie matka
z przerażeniem dowiedziała się o zniknięciu córki…
Długie miesiące Lenora, między życiem a śmiercią, leżała w gorączce.
W jakie pół roku po tym zdarzeniu przybyła wieść oficjalna o śmierci Konrada.
Przeznaczony do służby wywiadowczej, zginął w walce z podobnym oddziałem japońskim.
Zginął tej samej właśnie nocy, kiedy Lenora, widzeniami opętana, poszła na cmentarz za
cieniem — i tam upadła zemdlona. Ostatnie słowo zabitego był to głośny krzyk: Lenora!
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