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“I thought God didn’t play dice with the universe.”  

“God doesn’t play dice with the universe. He plays dice with you.” 

 

Pat Cadigan, Mindplayers 
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HELIODOR TRYBIK 

ZEGARMISTRZ 

 

Taki szyld widniał nad drzwiami niewielkiej budki, stojącej na skraju 

dużego osiedla mieszkaniowego, w miejscu, gdzie kończyły się bloki, a 

zaczynał park. Klientów przychodziło tu stosunkowo niewielu; zakład zarabiał 

jednak dość, by utrzymać skromne, jednoosobowe gospodarstwo domowe pana 

Trybika. 

Gdyby przestali przychodzić, musiałby zwinąć interes i przenieść się w inne 

miejsce. Ale nie sprawiało mu to różnicy. Heliodor Trybik miał bowiem na 

głowie sprawy znacznie większej wagi. 

Tego dnia kończył mu się świat. 

W związku z tym zegarmistrz miał mnóstwo roboty. Musiał sprawdzić, czy 

warto ten świat stworzyć na nowo, a to wymagało wielogodzinnej obserwacji 

jego struktury. Pan Trybik czynił to zwykle oczami klienta, który jako pierwszy 

zawitał do jego zakładu w ostatnim dniu świata. Dostawał ów klient w prezencie 

ozdobną klepsydrę, sprzężoną z ekranem umieszczonym w szafie na zapleczu 

zakładu. Patrząc na przesyłany pomiędzy nimi obraz, zegarmistrz do późnych 

godzin wieczornych obserwował świat, a potem decydował, czy nakręcić 

sprężynę i uruchomić mechanizm na kolejne pięćdziesiąt dwa lata, czy też 

odstawić go do lamusa. Jeśli świat nadal się rozwijał, choćby minimalnie, 

można go było z powrotem puścić w obieg. Ostatnio sprawy nie wyglądały 

wszak najlepiej. Już kilkakrotnie pan Trybik zastanawiał się, czy nie dać sobie 

spokoju; zawsze jednak znajdował jakiś drobny, może nieco wydumany powód, 
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dla którego warto było wpuścić w tryby kropelkę oleju i dać mieszkańcom tej 

ziemi jeszcze jedną szansę. Wystarczyło małe zaskoczenie, błysk inteligencji, 

nowy wynalazek, który pojawił się w ciągu ostatnich pięćdziesięciu dwóch lat i 

nie służył wyłącznie do zabijania czy otumaniania. Ale było o nie coraz trudniej. 

Trybik nie mógł już dłużej oszukiwać ani siebie, ani macierzy. Świat karlał, 

cofał się w rozwoju i zmierzał ku nieuchronnej zagładzie. Lepiej było go 

wyłączyć, nim zacznie konać w potwornych męczarniach. 

Z rozmyślań wyrwał zegarmistrza dźwięk dzwonka umieszczonego nad 

drzwiami. Pan Trybik wyszedł z zaplecza i skrzywił się, jakby zjadł cytrynę. 

– Dzień dobry – powiedział gówniarzyk. Mógł mieć dwanaście, najwyżej 

trzynaście lat. Ale tradycji musiało stać się zadość. 

– Dobry, dobry – mruknął Trybik. – Co tam? 

– Chciałem odebrać zegarek – rzekł gówniarzyk, wyjmując z plecaka 

kwitek. 

Trybik spojrzał na numer ewidencyjny i zaczął grzebać w pudle z 

naprawionymi zegarkami. No, światku, myślał, przyszła na ciebie kryska. Kto 

jak kto, ale ten szczawik na pewno mnie niczym nie zaskoczy. O ile dorosłym 

zdarzają się jeszcze jakieś przebłyski, dzisiejsza młodzież jest zupełnie, ale to 

zupełnie do niczego. Nic, tylko grają w te swoje gierki, odstrzelając sobie łby na 

ekranie komputera. No dobrze. Przynajmniej nie będę się dłużej męczył. Może 

w ramach następnego zadania dostanę pod opiekę jakiś nowy, dopiero 

nabierający rozpędu świat. 

– Proszę. – Podał chłopakowi zegarek. – I jeszcze prezent od firmy. 

Dzieciak gapił się tępo na klepsydrę. Miał okrągłą buźkę, piegowatą twarz i 

zadarty zawadiacko nosek. Oj, opadnie ci ten nosek, pomyślał Trybik. 

– Wiesz, co to jest? 

– Wiem, ale... 

– No. To bierz i nie marudź. 
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Gówniarzyk obejrzał klepsydrę ze wszystkich stron. To nie była tandeta ze 

sklepu z pamiątkami. Wyglądała na prawdziwy antyk. Dwie połączone ze sobą 

szklane komory przymocowano do ramki za pomocą osi, tak że dyndały jak 

wahadło, a ta, w której znajdował się piasek, zawsze ciążyła w dół – chyba że 

obróciło się ją i zahaczyło na specjalnej zasuwce.  

– Dzięki – powiedział. – Wszystkim pan to daje? 

– Nie – burknął Trybik. – Tylko tobie. 

Chłopak patrzył na niego jak sroka w gnat. 

– No, nie gap się! Mam dziś urodziny, a ty jesteś pierwszym klientem. Idź 

już, bo się spóźnisz do szkoły. I nie zgub klepsydry. 

Dzieciak wybąkał coś, jeszcze raz przyjrzał się prezentowi, schował go do 

plecaka wraz z zegarkiem i ruszył ku drzwiom. W progu odwrócił się i popatrzył 

na zegarmistrza, jakby chciał coś powiedzieć, ale w końcu tylko wzruszył 

ramionami i wyszedł.  

Pan Trybik wrócił na zaplecze i przyglądał się staremu, zardzewiałem 

mechanizmowi, który tej nocy miał dokonać żywota – no, w każdym razie było 

to wysoce prawdopodobne. Mechanizm składał się z kilku kółek, z których 

każde (prócz głównej tarczy) osadzone było na skraju większego, wykonując 

dwojakiego rodzaju ruchy: wokół własnej osi i wokół osi większego koła. 

Najmniejsze kółko było kółkiem minut; następne były koła godzin, dni, 

miesięcy, lat, aż po koło całego pięćdziesięciodwuletniego cyklu. Kółka 

zgrzytały, jęczały i stękały, ale posłusznie wykonywały pracę. Zegarmistrz 

wiedział jednak, że do końca cyklu pozostało zaledwie kilkanaście godzin.  

Do tej pory świat odradzał się niezliczoną ilość razy. Początkowo pan 

Trybik wiązał z nim wielkie nadzieje. Niektóre światy nie chcą się rozwijać i 

obumierają w ciągu jednego lub kilku cykli, ten jednak od samego zarania 

wykazywał ogromny potencjał. Fascynujące gatunki fauny i flory mnożyły się w 

niewiarygodnym tempie, walcząc o terytorium z fantazją, jakiej wśród 

dzisiejszych władców świata próżno było szukać. Na ziemi, w powietrzu i w 
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głębinach mórz rozgrywały się epickie bitwy na śmierć i życie. Taki był tamten 

świat – pozbawiony szarzyzny, kunktatorstwa i obłudy; ekspandujący w 

szalonym tempie. 

Rozklejam się, pomyślał zegarmistrz. Każdy świat ma czas rozwoju i 

schyłku, młodości i starości, narodzin i śmierci. Taka jest kolej rzeczy. Nawet ja 

kiedyś umrę, choć na pewno przeżyję jeszcze sporo takich światów. 

Gdzieś w głębi serca, w maleńkiej szufladce umieszczonej na samym jego 

dnie, pielęgnował jednak wątłą nadzieję, że da się odwlec śmierć tego świata o 

jeszcze jeden cykl. Oderwał więc wzrok od zgrzytających kół, podszedł do 

jednej z szafek i otworzył ją wyjętym z kieszeni kluczem. Wyjął stamtąd 

niewielki ekran, postawił przed sobą na stole i zaczął obserwować przezeń to, co 

rejestrowała klepsydra. Potem przypomniał sobie o czymś. Oderwał wzrok od 

ekranu, sięgnął po kartkę i długopis, nasmarował coś, powiesił kartkę na 

drzwiach i zamknął je na klucz. 

Następnie powrócił przed ekran. 

 

Ktoś walił i walił w drzwi zamkniętego zakładu. Zegarmistrz podniósł 

ociężałą od snu głowę i powiódł wokół nieprzytomnym wzrokiem. Było ciemno. 

Co on tu jeszcze, u licha, robił? I kto, u diabła, walił w drzwi? Przecież tego 

świata już nie powinno tu być, a on, wraz ze swoim zakładem, powinien płynąć 

przez międzyświecie, powracając do macierzy. Ale nie. Ktoś musiał walić. 

– Niech pan otworzy! – wrzeszczał jakiś sfrustrowany głos. 

No jasne. Gówniarzyk. Można się było tego spodziewać. Zbyt głupi, by 

uratować świat, ale dość cwany, by się domyślić swojej roli.  

W przerwach między waleniem a wołaniem pan Trybik słyszał zgrzyt 

dogorywającego mechanizmu. Dwa najmniejsze koła już nie pracowały, ale 

pozostałe jeszcze się kręciły. Zawsze tak było. Pierwsze przestawały płynąć 

minuty, po nich godziny, a dopiero później cała reszta. 



 6 

Cholerny bachor. Gdyby wyrzucił lub zniszczył klepsydrę, zasnąłby jak 

wszyscy i nie musiał się męczyć. Zegarmistrz nie mógł znieść tego wołania. 

Jakże łatwo byłoby czekać na dezintegrację świata, gdyby ten umierał w 

milczeniu.  

Zapalił światło. Chłopak przestał walić i stał przed drzwiami, spoglądając na 

niego buńczucznie. Przez chwilę mierzyli się wzrokiem. 

– Rozbij klepsydrę – powiedział przez szybę zegarmistrz. 

– Co? 

– Rozbij. Tak będzie najlepiej. 

– Co pan im zrobił? 

Trybikowi opadły ręce. Jak wytłumaczyć smarkaczowi, że jego świat się 

zużył? 

Szkoda, że mu powiedziałem o klepsydrze, pomyślał. Lepiej było udawać, 

że nie mam z tym wszystkim nic wspólnego, albo w ogóle nie zapalać światła. 

– Miałem nadzieję, że ich uratujesz – powiedział z westchnieniem. 

– Jak? 

Zegarmistrz odszedł od drzwi, po czym pojawił się w nich ponownie z 

ekranem. 

– Jest połączony z klepsydrą. Przez cały dzień oglądałem na nim wszystko, 

co się działo wokół ciebie. Gdybym zobaczył coś godnego uwagi... 

– Godnego uwagi? 

– Coś ciekawego. Nowego. Oryginalnego. Znak, że w tym świecie drzemie 

jeszcze jakaś moc sprawcza. Wtedy mógłbym rozważyć jego wznowienie. 

Chłopak wpatrywał się w niego rozszerzonymi oczyma. 

– Ale co ja mam z tym wspólnego? 

– Nic. To standardowy test, przeprowadzany na pierwszym kliencie w 

ostatnim dniu każdego cyklu świata. 

Chłopak walnął pięścią w grubą szybę. 
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– Zwariował pan? Jaki test, co pan pieprzy? Jakie wznowienie? Kurwa! Wie 

pan, jak to jest, kiedy człowiek budzi się w nocy i widzi, że wszyscy nie żyją? 

Wstałem, żeby pójść do kibla, a oni się nie poruszali! Nie oddychali! Leżeli w 

jakichś dziwacznych pozycjach, jakby ich ktoś zamroził. Mój brat... Ma pan 

brata? Tak myślałem. Mój brat wyglądał najgorzej ze wszystkich. Miał otwarte 

oczy. Zamknąłem mu je, a one znów się otworzyły. On ma dopiero sześć lat! – 

wrzasnął chłopak. – Skąd pan wie, co będzie robił, kiedy dorośnie? Może 

zostanie wynalazcą albo sławnym piłkarzem! – Ruchem ręki wskazał odległe 

okna. W niektórych wciąż paliły się światła. – Tam jest pełno takich 

dzieciaków! A pan chce je wszystkie skreślić? 

– Kim chciałeś być, kiedy miałeś sześć lat? 

Zaskoczony chłopak milczał przez chwilę. 

– Bo ja wiem? Może gliną. Mój dziadek był gliną. 

– A teraz? 

Wzruszył ramionami. 

– W salonie Toyoty bym chciał pracować. 

– Już to słyszałem – powiedział zegarmistrz. – Przez klepsydrę. 

Poprzedniego dnia w szkole jeden z kolegów dzieciaka chwalił się starszym 

kuzynem, który sprzedaje drogie samochody. 

– Nie masz marzeń, prawda? – kontynuował Trybik. – Jesteś w szóstej 

klasie, a już przestałeś marzyć. To samo dzieje się ze wszystkimi. Nie będzie już 

żadnych wynalazców. Rozbij klepsydrę. 

– Nie!  

Pan Trybik patrzył na chłopaka beznamiętnie. 

– Ona cię nie uratuje. Kiedy świat zacznie się dezintegrować, z tobą stanie 

się to samo. Po co masz cierpieć? 

– Dlaczego jeszcze się nie zdezintegrował? 

– Najpierw musi wyhamować. To trochę trwa. 

– Ile? 
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Kolejne wzruszenie ramion. 

– Według twojego czasu? Mogą to być minuty, mogą godziny. 

– Niech mi pan da jeszcze jedną szansę. Jeśli w tym czasie znajdę dla pana 

coś godnego uwagi – dwa ostatnie słowa wymówił z wyraźnym przekąsem – 

uruchomi pan świat z powrotem. 

– Niby gdzie chcesz to znaleźć? W ciemnościach, w pustym świecie, w 

którym tylko ty pozostajesz żywy? Miałeś już swoją szansę i zaprzepaściłeś ją!  

– Znajdę to – upierał się chłopak. – Znajdę i przyniosę. 

Zegarmistrz machnął ręką. Co się będzie z durniem spierał. 

– W porządku. 

Chłopak nie wierzył własnym uszom. 

– Zgadza się pan? 

– Zgadzam się, zgadzam, tylko idź już sobie – burknął pan Trybik. – I dodał: 

– Wiedz jednak, że nawet jeśli nakręcę sprężynę, to nie będzie ten sam świat. 

Ale chłopak był już daleko. 

Kiedy zegarmistrz wrócił na zaplecze, trzecie koło już stało. Kręciły się 

tylko trzy największe: koło miesięcy, koło lat i koło świata. O tym ostatnim 

właściwie trudno było powiedzieć, że się kręci: pełzło w niewiarygodnie 

powolnym tempie, ale wprawne oko pana Trybika dostrzegało i taki ruch. 

Pięćdziesiąt dwa lata. Tyle trwał pełen cykl. Potem stary świat się kończył i 

całkiem niedostrzegalnie zastępował go nowy. 

Aż do teraz. 

Biedny, głupi smarkacz! O ileż lepiej by zrobił, roztrzaskując klepsydrę i 

zamierając tak, jak zamarli inni, gdy stanęły zegary. Nic by nie poczuł, staczając 

się wraz ze światem w otchłań nieistnienia. A tak? Jak długo jeszcze będzie 

biegał jak szalony po martwych ulicach, szukając czegoś, czego znaleźć 

niepodobna? Jak długo będzie musiał znosić bezruch ludzi, zwierząt, nawet 

powietrza? 

Już niedługo. 
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Pan Trybik na swój sposób pokochał ten świat – tę sekwencję światów – ale 

teraz marzył już tylko o tym, by jak najszybciej dokończyć tu swoje sprawy i 

powrócić do domu. Tutejszy czas nic dla niego nie znaczył, ale ta martwa cisza, 

świadomość nieuchronnego końca i przedłużającej się agonii sprawiały, że czuł 

się jak ostatni ocalały z rzezi żołnierz, brodzący samotnie w morzu krwi. 

Z tego punktu widzenia miał nawet nadzieję, że gówniarzyk wróci, by mu 

potowarzyszyć w tych końcowych chwilach. Tylko co on by z nim zrobił? Nie 

mógł go przecież zabrać do macierzy. Mały był zrobiony z substancji tego 

świata i musiał się rozpaść wraz z nim; klepsydra trzymała go przy życiu tylko 

dopóty, dopóki kręciło się największe koło. Dalej była pustka – pustka i 

samotność pana Trybika, niczym Odyseusz żeglującego do domu przez 

międzyświecie. 

Już prawie się przyzwyczaił do tej myśli, gdy z zadumy wyrwało go 

ponowne walenie w szybę. 

Cholera! Niemożliwe, żeby gnojek coś znalazł. Pewnie po prostu 

spanikował i przybiegł do niego się wypłakać. Nie ma rady, trzeba mu będzie 

zabrać klepsydrę. Macierz była nieubłagana, ale nie okrutna. Nie kazała nikomu 

umierać w męczarniach. Przeciwnie: tym, którzy nie upierali się przy życiu 

wbrew jej prawom, zamykała oczy dotykiem tak łagodnym, że brali go za 

pieszczotę. Królowa anestezjologów. Ale zawsze znajdowali się tacy, którzy 

odrzucali jej dobrą wolę i do ostatniego tchnienia stawiali opór. 

Chłopak stał spokojnie. Podejrzanie spokojnie. 

– Co jest, mały? 

– Mam coś, co pana zaciekawi. 

Ach, gdybyż to mogła być prawda, westchnął w duchu pan Trybik, czując 

ukłucie starej, znajomej tęsknoty. Kiedy ostatnio coś go zaciekawiło? Kiedy 

zdarzyło się coś, co go poruszyło, przyspieszając bicie serca choćby o dziesiątą 

część sekundy? 

– Co? 
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– Musi mnie pan wpuścić do środka. Inaczej nie pokażę. 

– Skąd mam wiedzieć, że nie zmyślasz? 

Dzieciak wzruszył ramionami i stał, spoglądając na niego beznamiętnie. 

Gdzie on się nauczył tak grać? 

– Jak mnie pan nie wpuści – rzekł po dłuższej chwili – i świat się rozpadnie, 

do końca życia będzie pan sobie zadawał pytanie, co chciałem panu pokazać. 

Nigdy nie zazna pan spokoju. 

Coś się w nim zmieniło, pomyślał Trybik. Mówi jak dojrzały człowiek. 

Jakby znalazł oparcie. Może naprawdę coś ma? 

– Pokaż chociaż fragment. 

– Dopiero w środku. 

Zegarmistrz ponownie westchnął – tym razem na głos – i dwukrotnie 

przekręcił gałkę zamka. Potem odsunął się na bok, by przepuścić chłopaka. 

– No? – zapytał, gdy już zamknął drzwi za plecami tamtego. Właściwie nie 

wiadomo po co, skoro byli jedynymi żywymi istotami na tym świecie. 

– Chodźmy na zaplecze – rzekł chłopak. – Tu nawet nie ma na czym usiąść. 

Pan Trybik zlustrował go wzrokiem. Chuchro, metr czterdzieści w 

kapeluszu. Nie ma się czego obawiać. 

Odwrócił się i ruszył w kierunku wejścia na zaplecze. 

– To on? – zapytał na widok mechanizmu chłopak. 

Pan Trybik przez chwilę miał wrażenie, że świat już się dezintegruje i ucieka 

mu spod nóg. To jakiś absurd, pomyślał; skąd szczeniak wziąłby prawdziwą 

spluwę? Pewnie zabrał bratu zabawkę i łudzi się, że mnie nastraszy. 

Lufa wbijająca mu się w kręgosłup na wysokości lędźwi była jednak 

dziwnie definitywna. 

– Unieś ręce nad głowę! – zakomenderował chłopak. 

Zegarmistrz westchnął i próbował coś powiedzieć. 

– Już! – Chłopak dźgnął go lufą. 
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Pan Trybik z ociąganiem wykonał polecenie, zastanawiając się, jakie to 

uczucie dostać kulkę w kręgosłup i leżeć w kałuży krwi, wijąc się w 

męczarniach. 

– Jak się to uruchamia? 

Stały już cztery koła; tylko dwa największe poruszały się jeszcze 

zgrzytliwie. 

– Skąd masz spluwę? – Może uda się wytrącić go z równowagi; wyczuć, czy 

broń jest prawdziwa, czy szczeniak potrafi z niej strzelić, czy się odważy. 

– Ja tu zadaję pytania! – fuknął dzieciak. 

– Daj spokój, mały. Mnie nie można zabić. Nie jestem zrobiony z substancji 

twojego świata.  

W zasadzie była to prawda. Pan Trybik stanowił integralną część macierzy i 

jako taka zawsze w końcu się z nią jednoczył, choćby i posiekano go na 

kawałki. Ale opiekował się tym światem już tak długo, że przywykł do swego 

ludzkiego ciała i choć nie mógł odczuwać fizycznej rozkoszy ani bólu, 

wyobrażał je sobie tak plastycznie, że chwilami był niemal przekonany, iż 

posiadł tę zdolność.  

Tak jak teraz. Dotyk zimnego metalu, który przez cienki materiał koszuli 

wwiercał mu się w kręgosłup, był jak ból fantomowy, i zegarmistrz nie miał 

najmniejszych wątpliwości, że jeśli dostanie kulkę w plecy, pozna smak 

cierpienia. Zabawne – a może znamienne? – że oto w godzinie śmierci tego 

świata dowiadywał się, jakie to uczucie być człowiekiem. 

Tak się później tłumaczył przed sobą, przed macierzą. Mówił, że odkrył coś, 

co uzasadniało dalsze istnienie świata: niezłomną wolę życia, która sprawiała, że 

w obliczu zagłady nawet najbardziej żałosna jednostka zaczyna nagle doceniać 

swoją nędzną egzystencję i walczyć o nią. Ale tak naprawdę Heliodor Trybik po 

prostu sikał w gacie ze strachu. 

– Nie pieprz – powiedział chłopak, dźgając go mocniej. 
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Gdyby pan Trybik był prawdziwym człowiekiem, wiedziałby, że dzieciak, 

który nie potrafi powiedzieć „Nie pierdol”, nie będzie też umiał nacisnąć spustu. 

Mimo swej niezmierzonej skądinąd mądrości, w pewnych subtelnych kwestiach 

Heliodor Trybik był jednak kompletnym, ale to kompletnym tumanem. 

– Trzeba nakręcić sprężynę – bąknął. 

– Gdzie? 

Ruchem głowy wskazał mechanizm. 

– Z tyłu, za tarczami. 

Chłopak pchnął go we wskazanym kierunku. Po drugiej stronie mechanizmu 

widniała skrzynia, z której wystawało jakieś pokrętło. 

– Tym? 

Trybik skinął głową. 

– Opuść pomału jedną rękę – zakomenderował dzieciak – i kręć. Do oporu. 

Zegarmistrz zawahał się. W ciągu swojej nieskończenie długiej pracy nigdy 

dotąd nie doświadczył podobnej sytuacji. Owszem, zdarzało mu się wznawiać 

zdegenerowane światy, jak choćby ten; nigdy jednak nie próbował dołączyć 

nowego ogniwa do przerwanego już łańcucha. Ten świat był martwy, choć nie 

zaczął się jeszcze rozkładać. Jakie reperkusje mógł mieć ów fakt dla jego 

nowego wcielenia? Czy nie powstanie tu potwór, świat-zombi, napędzany 

niewidzialną ręką nieznanej, nieokiełznanej przez macierz siły? Pan Trybik 

doskonale wiedział, jak niebezpieczna potrafi być klepsydra. Ale było już za 

późno na takie rozważania. Był tylko on, dotyk metalu w części lędźwiowej 

kręgosłupa i ręka, która powoli, lecz nieuchronnie pełzła ku pokrętłu. 

– Co jest? 

Zegarmistrz nakręcił sprężynę do oporu, ale mniejsze koła nadal stały. 

– Może się zablokowały. Trzeba poruszyć. 

Chłopak dał przyzwolenie gestem, który w ciągu ostatnich minut stanowił 

najlepszy sposób komunikacji między nimi: dźgnięciem w plecy. Zegarmistrz 

przeszedł na stronę tarcz i popchnął koło godzin, które zazgrzytało i zaczęło się 



 13 

kręcić. Gdy robił to samo z kołem minut, w dłoni został mu jeden zardzewiały 

ząb. Na szczęście gówniarzyk – no, jednak nie był z niego taki gówniarzyk – 

niczego nie zauważył. 

Na dworze nagle zrobiło się jasno. I jakoś żywo. Nie widzieli przez szybę 

żadnych ludzi, ptaków, czy nawet psa z kulawą nogą, ale wystarczyło łagodne 

falowanie poruszanych przez wiatr liści, by wiedzieć, że świat powrócił do 

życia. 

– Odwróć się twarzą do ściany – zażądał chłopak – i nie ruszaj się, póki nie 

doliczysz do tysiąca. Potem możesz robić, co chcesz. 

Pan Trybik wykonał pierwsze polecenie, ale dzieciak nadal stał za jego 

plecami, a dotyk metalu ani trochę nie zelżał. 

– Raz – zaczął drżącym głosem zegarmistrz – dwa, trzy... 

Gdy doszedł do dziewiętnastu, chłopak cofnął lufę i pędem wybiegł z 

zakładu, zatrzaskując za sobą drzwi. 

Heliodor Trybik osunął się na podłogę, spazmatycznie łapiąc oddech. 
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PAMI ĘTNIK. 1 MAJA 

Dziś minął miesiąc. Zapaliliśmy znicz w ruinach. 

Jezu, ile się musieliśmy nakombinować, żeby tam pójść! W ogóle nie 

wypuszczają nas z domów i wciąż pilnują, jakby coś się jeszcze mogło stać. 

Zresztą nie wiem. Od tamtego dnia czuję się, jakby mnie ktoś zdzielił młotkiem 

w łeb. Może to kiedyś przejdzie. W każdym razie wymknęliśmy się wszyscy 

trzej. Piotrek już miał ten znicz kupiony, więc poszliśmy, postawiliśmy go w 

rogu i staliśmy. Bo niby co mieliśmy robić, modlić się? 

Aż nagle Piotrek mówi: 

– Słuchajcie, tu jest miska dla kotów. Jakby do niej nalać wody, tobyśmy 

mogli polać wosk i zobaczyć, co wyjdzie. 

– Co ty – mówię – debil jesteś? Dziś nie Andrzejki. Zresztą to zabawa dla 

bab. 

Ale Kacper już się napalił na ten pomysł. 

– No – mówi. – Może będą jakieś wskazówki na temat... No wiecie. 

Tylko wzruszyłem ramionami, bo co miałem powiedzieć? To było bardziej 

dziecinne niż zabawa w Indian. Ale oni też to przeżywają. Może nawet bardziej 

niż ja. Ja wiem, że nie mogłem nic zrobić. A oni? Kacper mi się zwierzał, że w 

ogóle nie może spać. Ciągle myśli, że gdyby wtedy powiedział o wszystkim 

swoim starym, zrobiliby coś. Powiedziałem mu, że to by nic nie zmieniło. 

Najwyżej na chwilę. 

No więc pozwoliłem im się bawić, niech się – jak to powiedziała ta 

psycholożka? – aha! odreagują. 
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Bo przysłali nam psycholożkę po tym wszystkim, żeby zrobiła pogadankę na 

temat tego, jak to nam teraz ciężko, ale nie możemy się obwiniać, tylko musimy 

się starać żyć tak jak przedtem, i tak dalej, i tak dalej. Sranie w banie. Nic nie 

jest takie jak przedtem i nigdy nie będzie. Ona nie ma pojęcia, co się stało. Nikt 

z dorosłych nie ma o tym pojęcia. Szczerze mówiąc, my też nie. I myślę, że 

nigdy się tego nie dowiemy. To było coś takiego, jakby nagle cały świat się 

rozwalił, a oni go zeszyli i udają, że nic się nie zmieniło. Tylko że my na 

każdym kroku widzimy szwy. Ale czego można się spodziewać po dorosłych? 

Nie wierzyli w robala, rekwizyty z gry na ich oczach znikały albo zmieniały się 

w zwykłe przedmioty, to i teraz są ślepi. Ciekawe, czy ja też oślepnę, jak 

dorosnę. Czasem myślę, że bym chciał. Wtedy wszystko byłoby prostsze. Ale 

gdy sobie pomyślę o tym wszystkim, co bym stracił, to jednak nie chcę.  

Najgorsze, że nikogo nie oskarżyli. Gliny niby nadal prowadzą śledztwo, ale 

w telewizji mówią, że to pan Pliszka i mama Predraga za... [tekst nieczytelny]. 

Szkoda tylko, że tamci nie mogą się obronić. Pan Pliszka podobno zmarł na atak 

serca – nawet głupi by w to nie uwierzył! – a mama Predraga zniknęła. 

Niektórzy mówią, że uciekła do Szwecji. Ale ja myślę, że ona też nie żyje. 

Wrócił Kacper z napełnioną miską, podnieśli znicz i polali. 

– Kurde – mówi Piotrek, kręcąc tą miską na wszystkie strony. – Co to może 

być? Wygląda jak ósemka albo bałwan. 

– Nie – mówi Kacper. – Zobacz, ma spłaszczone końce. Obróć tak. Widzisz? 

– Niby że co? 

– Jak to co? To klepsydra, głąbie! 

Piotrek przyglądał się przez chwilę.  

– Głupiś – mówi. – W ogóle nie ma spłaszczonych końców. To wygląda jak 

symbol nieskończoności. 

Wziąłem swój plecak i wyszedłem, bo już mnie znudziły te ich gadki. 

Wołali coś za mną, ale nie zwracałem na nich uwagi. Przez jakiś czas szlajałem 

się bez celu po parku, aż w końcu nogi zaniosły mnie na kręgielnię.  
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Wyszedłem na taras. Przypomniałem sobie, jak przyszliśmy tu w zeszłym 

roku po rozdaniu świadectw. To był jeden z ostatnich razów, kiedy tak tam 

staliśmy w piątkę: Predrag, Kacper, Piotrek, Fred i ja. Predrag już wiedział, że 

jego stary wyjeżdża. Może miał nadzieję, że go zabierze. W każdym razie 

staliśmy tak i patrzeliśmy z tarasu na park, i nagle Predrag mówi: 

– Jak kiedyś stąd wyjadę, to niczego mi tak nie będzie brakowało jak tego 

widoku. Będę zamykał oczy i wyobrażał sobie, że stoję tu z wami. 

A ja mu wtedy powiedziałem: 

– Kawałek ciebie na pewno tu zostanie. Jak się stęsknimy, to będziemy tu 

przychodzić i gadać z tobą.  



 17 

 

ALFA 

LOKOMOTYWA 

 

Zebranie się skończyło. Rodzice pomału opuszczali salę, wymieniając uwagi 

i uprzejmości. Chłopiec z Plakatu jeszcze się szczerzył, raz po raz powtarzając 

magiczne „do widzenia”, jakby został zaprogramowany na odpowiednią liczbę 

odtworzeń, ale ukryty pod jego fasadą Albin już się szykował do odlotu. 

Niestety! Szczupły człowieczek o wyglądzie intelektualisty zmierzał wprost 

ku niemu. 

– Durbanow – przedstawił się lakonicznie. 

Albin skinął głową. Prowadził tę klasę od kilku miesięcy i nie zdążył jeszcze 

poznać wszystkich rodziców, ale spojrzawszy na rozmówcę z bliska, od razu 

dostrzegł w nim podobieństwo do syna: ta sama szczupła sylwetka, pociągła 

twarz, ciemne włosy i duże, jakby przezroczyste oczy, o których nigdy nie było 

wiadomo, na co właściwie patrzą. 

Mężczyzna milczał uparcie, jakby zależało mu na tym, by to Albin wykonał 

następny ruch. Ten, by zyskać na czasie, zaczął wertować dziennik. 

– Nie mam kłopotów z Garim – rzekł w końcu Chłopcem – ale chyba nie 

przykłada się zbytnio do nauki. 

Szczerze mówiąc, Albin bał się Gariego. Dzieciak miał w sobie coś z 

autystyka albo z kosmity. Nauczyciel nie miał jednak najmniejszego zamiaru 

dzielić się takimi refleksjami z ojcem Gariego, który, bądź co bądź, też mógł 

być kosmitą. 

– Mam z nim ostatnio kłopoty – wyznał Durbanow. – Może pan mi coś 

doradzi. 

Ugrrrrh… Pod ugrzecznionym obliczem Chłopca gęstniała frustracja. 

Doradzić. Doradzić. To było jedno z tych słów, które blokowały umysł Albina. 

– Chodzi o tę nową zabawę – dodał rozmówca. – Wie pan, o czym mówię. 
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Albin spojrzał na niego ze zdziwieniem. Ale Durbanow tego nie zobaczył. 

Chłopiec z Plakatu kiwał bowiem głową ze zrozumieniem, nawet mrugnięciem 

nie zdradzając zawiłych operacji, które rozgrywały się pod taflą jego 

niewinnego spojrzenia. 

Na szczęście tamten zdecydował się kontynuować. 

– Pożarty czy Pożeracz, tak na nią mówią. Niewiele wiem na ten temat. Gari 

tak się w to zaangażował, że w ogóle przestał z nami rozmawiać. Nigdy nie był 

komunikatywny. Sam pan wie. Ale teraz to już w ogóle. 

Albin wrócił do wertowania dziennika.. 

– Nie ma wielu jedynek – rzekł. – Głównie tróje i czwórki. Jak było w 

poprzednich latach? 

Dubanow westchnął.  

– Niech pan powie… Czy ktoś go prześladuje? Pastwi się nad nim? Oni 

mylą tę grę z życiem, zauważyłem… Nie wiem, jak mu pomóc. 

Może to desperacja pobrzmiewająca w głosie rozmówcy sprawiła, że Albin 

ośmielił się ujawnić swoje mniej doskonałe oblicze. 

– Usiądźmy. – Gestem wskazał Durbanowowi najbliższe krzesło. – 

Dzieciaki bawią się w różne gry. Na ogół niezdrowe. Aż się boję myśleć, co to 

takiego też Pożeracz. 

Durbanow uśmiechnął się krzywo. 

– To bardziej enigmatyczne, niż pan myśli. Bardziej enigmatyczne niż cały 

dzisiejszy świat. To jest większe od nich. A Gari… On zawsze był inny. Jakby 

należał do innego świata, który teraz przyszedł, by się o niego upomnieć. 

Przepraszam, bredzę. Syn ma świetną pamięć i doskonałą zdolność kojarzenia 

ze sobą pozornie niezwiązanych informacji, a jednocześnie nie pojmuje wielu 

rzeczy, które nam zdają się oczywiste. Już dawno pogodziłem się z tym, że nie 

mogę go zrozumieć, więc staram się po prostu akceptować, choć bywa to 

trudne. Pamiętam, jak kiedyś – chodził jeszcze do przedszkola – siedzieliśmy w 

pokoju przy włączonym telewizorze, w którym pokazywano wywiad z jakimś 
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naukowcem. W pewnym momencie Gari wskazał ekran i powiedział: „To mój 

tata”. „Jak to?”, zapytałem. „A ja?” Ale on chyba nawet tego nie słyszał. 

Wpatrywał się w ekran jak zaczarowany. U dołu widniała wizytówka naukowca: 

Greg Borg, neuropsychiatra. Próbowaliśmy wypytywać Gariego, dlaczego 

myślał, że ten pan jest jego tatą, ale on szybko zapomniał o całej sprawie. W 

końcu doszliśmy do wniosku, że Gari, który wówczas umiał już trochę czytać, 

skojarzył widniejące na ekranie imię ze swoim, które także miało cztery litery i 

zaczynało się na „G”. 

Albin uśmiechnął się, pół Chłopcem, pół sobą. 

– Kiedy byłem mały, straszyłem matkę, że przeprowadzę się do sąsiadki, 

jeśli mi nie pozwoli na to czy owo. 

– A ona? 

– Wtedy nic. Ale zapamiętała to sobie.  

Durbanow skinął głową i Albin miał wrażenie, że dostrzega w jego oczach 

iskierkę zrozumienia. 

– Pan to robił z premedytacją. Gari nie. Nie mogłem się na niego gniewać. 

Za bardzo się bałem – o niego, o całą naszą rodzinę. 

– Einstein też był nietypowym dzieckiem. Podobno zaczął mówić dopiero w 

wieku ośmiu lat. 

Durbanow znów pokiwał głową. 

– No a teraz... Syn sprawia wrażenie, jakby jego mózg wciąż pracował na 

wysokich obrotach, przetwarzając tyle danych, że nie starcza już miejsca na 

zwyczajną ludzką komunikację. Wydaje się niespokojny. Ciągle gra w tę grę, 

szuka czegoś w internecie, oblicza, rysuje. Czasem niespodziewanie wybiega z 

domu, by wrócić po godzinie czy dwóch i znów siąść do komputera. 

– Dzieciaki wyzywają się od pożeraczy i robali – przypomniał sobie Albin. – 

Tak myślałem, że wyciągnęły to z komputera. Jak wszystko teraz. 

– Niezupełnie – sprostował Durbanow. – Istnieje nawet kilka 

komputerowych gier o tej tematyce, ale wszystkie są wtórne w stosunku do 



 20 

podwórkowej zabawy, a raczej śledztwa. Główna idea, o ile zdołałem się 

zorientować, głosi, że pewna liczba graczy została zainfekowana przez jakiś 

obcy byt czymś, co nosi nazwę pożeracza, Gryma, czarnego piasku lub robala. 

Ziarno rozrasta się wewnątrz ofiary, niszcząc starą, ludzką tkankę, i budując w 

jej miejsce coś nieludzkiego. Taki człowiek-nieczłowiek krąży później po 

świecie, „pożerając” innych poprzez zarażenie ich obcą materią. Wie pan, jak w 

tym filmie. W dodatku takiego pożeracza nie można zabić. Można go jedynie 

zneutralizować poprzez – Durbanow westchnął – zakopanie na dwie godziny w 

białym piasku. Tyle czasu potrzeba, żeby białe ziarna wygryzły czarne. 

– To jakaś makabreska – stwierdził Albin. 

Z jednej strony marzył o tym, żeby Durbanow już sobie poszedł, zabierając 

swoje problemy ze sobą, z drugiej mimo woli zaczynał odczuwać 

zaciekawienie. 

Rozmówca pokiwał głową. 

– Podejrzany ma tylko jeden sposób na dowiedzenie swojej niewinności: 

musi umrzeć. 

– Na szczęście w tej okolicy trudno o biały piasek – zauważył Albin. – 

Gdybyśmy mieszkali nad morzem... 

– Nie wie pan jeszcze najciekawszego – przerwał mu Durbanow. – Nad 

morzem nie grają w tę grę. To wręcz niewiarygodne w dobie globalnej wioski, 

ale zabawa w czarny piasek ma zasięg lokalny, jak w czasach pańskiej młodości 

gra w korale. 

Albin z pewnym zawstydzeniem, acz nie bez nostalgii, przypomniał sobie, 

jak spędzał całe dnie na próbach trafienia szklaną kulką do maleńkiego dołka. 

Dopiero po latach dowiedział się, że gra była kompletnie nieznana w innych 

częściach kraju. 

To jednak było w zupełnie innej epoce. Teraz każdy nowy wynalazek 

rozchodził się po świecie z prędkością łącza internetowego. Skoro „Pożeracz” 
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nie przyjął się w innych regionach kraju, jego geneza i mitologia musiały 

pozostawać w ścisłym związku z tym miejscem. 

„W czasach pańskiej młodości”, powiedział Durbanow. Zapewne był tylko o 

kilka lat starszy od Albina, ale jego nazwisko i nieco śpiewny akcent świadczyły 

o tym, że wychował się daleko stąd. Rosjanin? Być może. Wielu ich tutaj 

przybywało, odkąd Polska złagodziła restrykcje związane z podejmowaniem 

pracy przez przybyszów zza wschodniej granicy. Albin nie był im specjalnie 

przychylny, ale jego obecny rozmówca zdecydowanie nie pasował do stereotypu 

rosyjskiego mafioza. Naukowiec? Lekarz? 

– Skąd wiadomo, kto jest zakażony?  

Durbanow rozłożył ręce. 

– To najbardziej zagadkowy punkt całej gry. Pożeracza typuje się według 

jakiegoś specjalnego klucza. Trzeba rozszyfrowywać wiadomości, rozwiązywać 

zagadki. To nad tym tak się głowią te dzieciaki. Problem w tym, że różne 

systemy prowadzą do różnych wniosków. Wydaje mi się – Durbanow się 

zawahał – że Gari coś odkrył, albo jest bliski odkrycia. I nie jest to odkrycie, 

którym chciałby się dzielić z kolegami. 

Albin zastanowił się. Jeśli Gari istotnie miał zaburzone postrzeganie 

rzeczywistości (na tę myśl Chłopiec w jego głowie zachichotał), mógł traktować 

świat dziecinnej gry jako absolutnie prawdziwy i bać się kolegów, których 

uważał za agentów obcej mocy. 

– Skoro jednak wie, kto jest zainfekowany – pomyślał na głos – powinien 

również wiedzieć, komu można zaufać. 

– A jeśli tym zainfekowanym jest on sam? – zapytał Durbanow, patrząc mu 

prosto w oczy. 

W jego spojrzeniu malowała się trwoga, która na moment zmroziła Albina.  

– Chodźmy stąd – rzekł, podnosząc ze stołu dziennik. – Wszyscy już pewnie 

skończyli i woźna chce zamknąć szkołę. Porozmawiamy po drodze. 
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Gdy znaleźli się na świeżym powietrzu, wszystko odzyskało właściwe 

proporcje. 

– Gari ma prawo mieszać fikcję z rzeczywistością – powiedział stanowczo 

Albin do przestraszonego wciąż ojca. – Pan nie. Musi pan być dla niego 

oparciem. 

– Staram się – odparł cicho Durbanow. 

 

Wiedział, że Szary Wilk już mu nie pomoże, ale tylko on mógł podjąć 

poszukiwania tam, gdzie Ighar je zakończył. Gdzie poległ. Żałował, że nie 

doczeka chwili, w której odnaleziony statek odpali silniki i wzniesie się ponad 

Piaszczystą Planetę, by odlecieć do domu po ratunek. O ile jeszcze jest kogo 

ratować. Ale to nieważne, pomyślał Ighar: ważne jest tylko to, by przekazać 

słowo. 

Słowo. To ono było sensem całej rozgrywki. Szukał go od początku, nie 

wiedząc o tym; myśląc, że chodzi o dotarcie do statku i uratowanie pozostałych 

przy życiu członków załogi. Nie wiedział, ilu ich jest: obudził się na tej przeklętej 

planecie z amnezją, wśród obcych istot, które brały go za swojego. W pewnym 

momencie nawet uwierzył, że należy do tego plemienia, ale wkrótce potem 

skontaktował się z nim kapitan, wyprowadzając z błędu. Podał współrzędne 

statku. Powiedział, że sam jest niedaleko, ale nie może dotrzeć do pojazdu, bo 

został porażony bronią, która odebrała mu władzę w nogach. Reszta załogi 

zaginęła w obcych miastach, prawdopodobnie tracąc pamięć, jak Ighar. Kapitan 

powoli odzyskiwał łączność z niektórymi z astronautów; reszta nadal milczała. 

– Musisz porzucić to miasto i odnaleźć statek – rzekł. – Wiem, że jesteś 

blisko. Twój sygnał jest najsilniejszy. Jeśli tu dotrzesz i pomożesz mi, 

sprowadzimy pomoc z Ziemi i uratujemy pozostałych. 

To było dawno temu. Wolałby pozostać w mieście, żyć tubylczym życiem. 

Skąd mógł wiedzieć, że ten głos mówi prawdę? Że jego plemię nie jest jego 

plemieniem? Ale odkąd usłyszał wezwanie, nie mógł spokojnie spać. Nie mógł 
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wierzyć, że świat wokół niego jest prawdziwy, że żył w nim od zawsze. Dlatego 

zaczął wymykać się nocami i szukać statku. 

Nie wiedział, że tubylcy go śledzą. Chcieli wysadzić statek, nie dopuścić do 

odlotu. Bali się, że ktoś pozna ich tajemnicę i postanowi zniszczyć planetę. On 

poznał ją dopiero dziś, lecz musiał zginąć. Na szczęście udało mu się ich 

nabrać: uwierzyli, że kapsuła, w której się schronił, jest właściwym statkiem, i 

szykowali się do wysadzenia jej. Wilk wciąż miał szansę na odnalezienie 

prawdziwej maszyny. 

Tylko czy będzie miał dość rozumu, by zabrać stąd słowo i zasiać je na 

Ziemi? 

 

Przez następne tygodnie Albin bacznie obserwował Gariego i pozostałe 

dzieci. Teraz, kiedy już zwracał na to uwagę, rzeczywiście dostrzegał wielką 

fascynację swoich uczniów – w szczególności chłopaków – tą dziwaczną grą. 

Przez całe przerwy dyskutowali, pochyleni nad jakimiś mapami, albo rysowali 

nogą na piasku linie i symbole. Nawet na lekcjach trudno było przyciągnąć ich 

uwagę, bo wciąż błądzili myślami po hermetycznym labiryncie. 

Durbanow miał rację: Gari był już nie tylko outsiderem. Był wrogiem 

publicznym numer jeden. Ta historia wciągała Albina jak wir i choć tłumaczył 

sobie, że jest dorosły i musi pozostać na zewnątrz, żyjący w nim Chłopiec z 

perlistym śmiechem ciągnął go za rękę ku tajemnicy. 

„A jeśli tym zainfekowanym jest on sam?” Słowa Durbanowa seniora 

powracały jak natrętna mucha w upalne popołudnie. Każdego dnia, każdej 

chwili, ilekroć jego spojrzenie pobiegło mimowolnie ku nieobecnym, jakby 

skierowanym do wewnątrz oczom Gariego, Albin miał wrażenie, że wszystkie 

linie, które pozostali gracze kreślą na piasku, zbiegają się w głowie chłopaka – i 

że ta głowa może w każdej chwili eksplodować. 

Pewnej nocy przyśniło mu się, że tak się stało. Stał przy tablicy i – jak  

każdego przeklętego dnia – wykładał lekcję, gdy nagle zaczął odczuwać jakieś 
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napięcie – zrazu słabe, potem coraz silniejsze. Rozejrzał się w poszukiwaniu 

jego źródła i skrzyżował spojrzenia z Garim. Głowa chłopaka promieniowała 

jakąś straszliwą energią, jakby w środku coś rosło i rosło, rozpychając ją i 

usiłując zrobić sobie miejsce – aż w końcu wybuchła, obrzygując wszystko 

wokół ziarnami czarnego piasku. Piach skwierczał na skórze i ubraniach dzieci, 

wypalając dziury i wżerając się w ciała. Albin nie odczuwał bólu, ale czuł, jak 

czarne ziarno przenika do jego krwiobiegu, i wiedział, że od tej pory nic już nie 

będzie takie samo. 

Prawie się zdziwił, gdy następnego ranka zobaczył Gariego w szkole, całego 

i zdrowego. Gdy jednak zadał mu jakieś pytanie, tamten spojrzał na niego 

wzrokiem tak jaskrawo przytomnym, że Albin zadrżał. Może to było złudzenie, 

pokłosie snu, ale naprawdę zobaczył w oczach chłopaka oskarżenie. Gari patrzył 

na niego jak ktoś, kto wie o świecie i o nim samym rzeczy, o których on nie ma 

pojęcia.  

Trwało to tylko moment. Gdy Gari zaczął odpowiadać na pytanie – Albin 

musiał mu je powtórzyć, bo za pierwszym razem chłopak nie dosłyszał – znów 

był grzecznym, zamkniętym w sobie, drobnym i całkiem niegroźnym 

dwunastolatkiem. 

Ostatnie tygodnie zimy przyniosły jeszcze jedno brzemienne w skutki 

wydarzenie: Albin zakochał się w matce swego ucznia. 

Widywał ją już wcześniej na ulicy i miał nadzieję, że tylko dlatego zaczął się 

uśmiechać jak idiota, gdy ją zobaczył na pierwszym zebraniu. Oczywiście 

pracował wtedy Chłopcem, jak przez większość czasu w szkole, więc uśmiech 

był w pewnym sensie przyklejony do jego ust klejem uniwersalnym. Albin 

jeszcze nie wiedział, jakie z jej synalka ziółko, ale gdy przyszło zebranie na 

koniec semestru, nie mógł nie wspomnieć o paru rozróbach i czymś, co w 

żargonie pedagogicznym nazywa się notorycznym lekceważeniem obowiązków 

szkolnych.  

Po zakończeniu zebrania kobieta podeszła do niego. 
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– Jestem matką Predraga – powiedziała tonem, w którym wstyd mieszał się 

z urazą. 

– Wiem. – Albin uśmiechnął się niepewnie i spiekł raka pod ugrzecznioną 

fasadą. 

Babka była naprawdę fajna. Cholera, że też musiała urodzić takiego 

potwora. 

– Kiepsko się uczy... – mruknął, zawieszając głos. 

Popatrzyła mu w oczy. 

– Jest bardzo dojrzały – powiedziała, teraz już wyraźnie urażona. – Odkąd 

mąż wyjechał do pracy w Szwecji, syn jest dla mnie prawdziwą podporą. 

Opiekuje się mną. Wykonuje wszystkie męskie prace w domu. Nie wiem, co 

bym bez niego zrobiła. 

Albin przeszedł w pełen tryb Chłopca, by móc bez przeszkód podziwiać jej 

urodę. 

– Doceniam to – rzekł miękko. – Ale to jeszcze dziecko. Przede wszystkim 

powinien się uczyć. 

Kobieta gwałtownie wciągnęła powietrze i gdy wydawało się, że przypuści 

kolejny atak, równie gwałtownie to powietrze z niej uszło, a ona sama usiadła i 

ukryła twarz w dłoniach. 

– Już nie wiem, co robić – szepnęła po chwili. – Mąż musiał wyjechać, w 

Polsce nie było dla niego pracy. Przyjechał tutaj pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych. Pracował na budowie u niemieckiego inwestora. 

Poznaliśmy się. Wzięliśmy ślub. Urodził nam się syn. Mąż dostał pozwolenie na 

stałą pracę. Harował po kilkanaście godzin dziennie, póki było gdzie. Potem go 

zwolnili. Nie miał nawet prawa do zasiłku. Oszczędności szybko się skończyły, 

a moja urzędnicza pensja nie wystarczała, żeby związać koniec z końcem. 

Wtedy pojawiła się szansa pracy w Szwecji. Osiedliło się tam kilku przyjaciół 

męża. Wiedzieli, że jest w trudnej sytuacji, więc go namówili na przyjazd. 

Ustaliliśmy, że pojedzie na rok, a później zadecydujemy, co dalej. Predrag był 
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wściekły. Uparł się, żeby jechać z ojcem. Mąż wybił mu to z głowy i kazał się 

mną opiekować. No a syn chyba za bardzo wziął to sobie do serca. Zaczął się 

uważać za głowę rodziny. – Rozłożyła ręce. – Południowa krew. Zupełnie nie 

wiem, jak go przywołać do porządku. Ma dopiero dwanaście lat, a zachowuje 

się jak dorosły.   

Albin spoglądał na kosmyk jasnych włosów, który kobieta co chwila 

odgarniała z twarzy gniewnym gestem. „Mąż wyjechał do pracy w Szwecji”...  – 

powtarzał w głowie, zamiast myśleć, jak okiełznać Predraga.  

– Cieszę się, że mi pani o tym powiedziała – rzekł elokwentny jak zwykle 

Chłopiec. – Uważałem go za pospolitego rozrabiakę, ale teraz widzę, że sprawa 

jest o wiele bardziej skomplikowana. Spróbuję – wzrok Albina przypadkiem 

padł na jej bluzkę, dość luźną, ale nie aż tak, by ukryć zarys kształtnych piersi – 

spróbuję coś wymyślić i przemówić mu do rozsądku. 

Jej wargi ułożyły się w rogalik, oczy pojaśniały. 

– Dziękuję. Może wspólnym wysiłkiem jakoś przepchniemy go przez tę 

szkołę. 

Zastanawiał się, czym dla niej jest jego uśmiech. Na pewno nie rogalikiem. 

Raczej pieczęcią, poświadczeniem sojuszu.  

– Jest pani dzielną kobietą. – Tym razem Chłopiec zdecydowanie przesadził, 

a Albin znów spiekł raka do wewnątrz. 

Spojrzała na niego ze zdziwieniem. 

– W dzisiejszych czasach nie można sobie pozwolić na słabość – 

zadeklarowała. – Albo się płynie, albo tonie. 

Pierwszym, co zrobił Albin, kiedy tylko za kobietą zamknęły się drzwi, było 

otwarcie dziennika na stronie zawierającej informacje o rodzinach uczniów. 

Małgorzata Lukić, pracownik administracyjny. Małgorzata... Pracownik 

administracyjny? To znaczy, że całymi dniami siedzi w jakimś biurze i 

przewraca papiery? 
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Było w tej myśli coś świętokradczego. Kiedy już zmierzał do domu przez 

tonące w pośniegowej brei ulice, rozglądając się dyskretnie w nadziei, że może 

zatrzymała się gdzieś po drodze i oto wpadną na siebie przed blokiem, bardziej 

boleśnie niż zwykle uświadamiał sobie swoją samotność. Mężczyźni, rzecz 

jasna, nie rozmawiają o takich rzeczach. Był ktoś, kto wiedział… Wiedział, 

choć Albin nigdy nie wyrzekł na ten temat ani słowa. Niektórzy po prostu mają 

rentgen w oczach.  

Pomyślał o Małgorzacie. Prawdopodobnie była o kilka lat starsza od niego, a 

nawet jeśli nie, to i tak był przy niej kompletnym dzieciakiem. Ona – żona i 

matka z kilkunastoletnim stażem, on – frajer, którego podboje miłosne 

przypominały perypetie słonia w składzie porcelany. Im bardziej czegoś 

pragnął, tym szybciej i bardziej spektakularnie wymykało mu się to z rąk. 

Sądził, że już się z tym pogodził, przestał walczyć, a teraz... Ten kosmyk 

włosów, rogalik uśmiechu, zarys piersi pod bluzką…  

Niedługo musiał czekać na perlisty śmiech w głowie. 

– Śnij, pariasie, śnij. 

– Zamknij się, Nemo. Zamknij mordę. 

Ale Chłopiec dopiero się rozkręcał. 

– Nigdy nie będziesz miał kobiety. A już na pewno nie ją. Puknij się. To 

zimna ryba, leci tylko na forsę. 

– Potrzebuje ciepła – targował się, wiedząc, że jest głupcem. – Jest samotna. 

Widziałem to w jej oczach. 

– Oszukuj się dalej, durna pało.  

Potknął się o fragment złamanej płyty chodnikowej, która wyrwała go z 

tamtego świata, przywracając do bezpośredniej rzeczywistości. Nemo zamilkł. 

Mijając jej blok, Albin zlustrował wzrokiem wszystkie okna. Zapamiętał z 

dziennika numer mieszkania; to musiało być gdzieś w połowie wysokości, na 

piątym lub szóstym… Może tam, gdzie te krótkie firanki zakończone u dołu 
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sinusoidą. „Mąż wyjechał do pracy w Szwecji” – kołatały mu się pod czaszką jej 

słowa. „Na rok... Później zadecydujemy, co dalej...” 

Opuścił głowę. Do domu dotarł niemal biegiem. Nienawidził myśli, że 

mógłby tak bezczelnie wykorzystać sytuację. 

Zresztą Albin nie był dobry w wykorzystywaniu sytuacji. 

Nie lubił Predraga. Chłopak był niesubordynowany, nie uczył się, a przede 

wszystkim był małym dyktatorem i męskim szowinistą. Albin zastanawiał się, 

ile z tych cech młody Lukić odziedziczył po ojcu. Południowcy zawsze mieli 

porywczą naturę, a na Bałkanach wciąż panował patriarchat. Pewnie ten facet 

jest taki sam, pomyślał, wchodząc do mieszkania i z furią zatrzaskując drzwi. 

Dźwięk odbił się echem od pustych ścian.  

Właśnie. Ciekawe, jaki jest. Może ją bije. Zdradza – na sto procent. Ale za 

to na pewno jest cholernie przystojny i dobry w łóżku. Albin westchnął ciężko. 

Nemo miał rację. Małgorzata wyglądała na zmysłową kobietę; nieśmiały 

intelektualista nie mógłby przyciągnąć jej uwagi. Mimo to miał nadzieję, że mąż 

Małgorzaty pozostanie w Szwecji na dłużej, może na zawsze.  

 

Wpisał w wyszukiwarce „czarny piasek” i próbował znaleźć pośród tysięcy 

odpowiedzi coś, co odnosiłoby się do dziecięcej gry. Nie znalazł wiele: głównie 

wypowiedzi z list dyskusyjnych. Teorie dotyczące pochodzenia zabawy były 

różne, często sprzeczne. Pewne elementy jednak się powtarzały, a po 

długotrwałym i wnikliwym czytaniu zaczęła się z nich wyłaniać następująca 

opowieść. 

Mniej więcej pół roku wcześniej w jednej z dzielnic Poznania zaginął 

chłopiec. Kilka dni później policja zatrzymała jego brata, osiemnastoletniego 

narkomana, który rzekomo od dawna nosił się z zamiarem odebrania chłopcu 

życia, twierdząc, że ten jest siedliskiem niezidentyfikowanej wrogiej siły, 

występującej w relacjach pod nazwą czarnego piasku, robala lub Gryma. Wrogi 

ów element miał działać za pośrednictwem swoich nieświadomych agentów, 
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noszących w sobie i rozsiewających ziarna czegoś, co nazywano „nirwaną”, 

„deformą” albo po prostu „bezświeciem”. Podejrzany o zbrodnię młodzieniec, 

Johan Kraft, z wielkim zapamiętaniem przekonywał przesłuchujących go 

policjantów o grożącym światu niebezpieczeństwie, utrzymując jednocześnie, że 

nie zabił brata. Nie znajdując podstaw prawnych do dalszego przetrzymywania, 

zwolniono chłopaka, przydzielając mu sekretną kuratelę. Młody Kraft szybko 

jednak zgubił ogon i przepadł jak kamień w wodę. Krążyły plotki, że jest w 

sekcie albo w ośrodku Monaru; że szuka brata albo ukrywa się przed nim.  

Małego Gerta nie odnaleziono. Rodzice chłopców wyjechali do Niemiec. 

Sprawa szybko przycichła – oficjalna prasa informowała wszak jedynie o 

zaginięciu; rewelacje z list dyskusyjnych, prawdziwe czy nie, musiały się 

rozprzestrzenić później – by po kilku miesiącach powrócić niespodziewanym 

echem w postaci dziecięcej zabawy. 

Dalej internauci spekulowali na temat tego, co naprawdę stało się z Gertem 

Kraftem, a przede wszystkim na temat teorii głoszonej rzekomo przez jego 

brata. Opinie, jak zwykle w szerokiej i demokratycznej społeczności 

internetowej, były najróżniejsze – od złożonych interpretacji gnostyckich 

przywołujących Apokalipsę św. Jana po eksperckie wyjaśnienia rodzajów 

halucynacji wywoływanych przez poszczególne narkotyki, z najczęstszym 

wskazaniem na tao jako źródło podobnych olśnień. Nie brakowało też 

sceptyków, którzy twierdzili, że cała historia została od początku do końca 

wyssana z palca, a jedynym w niej pewnikiem jest to, iż zaginął chłopiec. 

Kwestionowano nawet personalia zaginionego. Jedna z uczestniczek forum 

sugerowała, że w rzeczywistości chodziło o syna oficera policji, a sprawie 

szybko ukręcono łeb, gdy się okazało, że chłopak uciekł z domu, bo był 

maltretowany przez ojca. 

Ufff! Albin zapisał te wszystkie pliki na dysku, zastanawiając się, czy 

zawierają choć ziarno prawdy. Może to wcale nie zaginięcie chłopca 

zainspirowało twórców zabawy, lecz zabawa zainspirowała swoich 
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interpretatorów. Jak Odyseja kosmiczna, napisana przez Clarke’a na fali sukcesu 

filmu, choć większość czytelników sądzi, że było odwrotnie. 

Postanowił przeprowadzić jeszcze jeden test. Wszedł w ustawienia, zawęził 

poszukiwania do polskich stron rządowych, po czym w polu „znajdź” wpisał 

„Johan Kraft”. Tym razem wyświetliło się zaledwie kilkanaście stron (znacznie 

więcej, gdy napisał „Johann” przez dwa „n”, ale szybko się okazało, że 

wszystkie dotyczą innych Johannów Kraftów). Większość zawierała dementi 

znanych już Albinowi plotek; pozostałe informowały lakonicznie, iż mężczyzna 

o takim imieniu i nazwisku w czerwcu ubiegłego roku był przesłuchiwany przez 

policję w związku z zaginięciem swego brata. 

A zatem personalia były prawdziwe. Strzępy informacji związanych z 

przesłuchaniami Johana musiały się roznieść prywatnymi kanałami, dając 

początek zarówno zabawie, jak i internetowym dociekaniom. Cała osnuta na 

nich historia wyglądała jednak na typowy produkt zbiorczej fantazji wirtualnej 

społeczności. Albin był przekonany, że gdyby wpisał w wyszukiwarce hasło 

„czarna wołga”, znalazłby znacznie więcej niezbitych dowodów na to, że u 

schyłku ubiegłego wieku taki samochód istotnie porywał dzieci. 

Swoją drogą, ta deforma, bezświecie... Nie był ani trochę zdziwiony, że 

ludzie wymyślają takie rzeczy. Od dawna nie mógł się oprzeć wrażeniu, że 

ludzkość osiągnęła jakieś przesilenie, jakby biegała w kółko wewnątrz 

zawijającej się ku środkowi spirali, zataczając coraz mniejsze kręgi, aż wreszcie 

dotarła do środka i zakorkowała się. „Ten świat już pędzi tak szybko, a ja 

szaleństwa jestem blisko”, przypomniała mu się jakaś piosenka. Kto to śpiewał? 

A, Kult, te dziady z ubiegłego tysiąclecia. Zabawne. Tamten czas wydawał się 

Albinowi taki powolny, ślimaczy wręcz. To teraz świat pędził do przodu na 

złamanie karku, zwiększając tempo kosztem masy. Dusza nie ważyła już nawet 

21 gramów. Lokomotywa spalała każdą ważką myśl, każde uczucie zbyt 

złożone, by dało się przetrawić w biegu. Skąd zatem wrażenie zakorkowania? 

Czyżby ów pęd był złudzeniem, chorobliwymi rojeniami społeczeństwa 
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uwięzionego w martwym punkcie? A jeśli lokomotywa istotnie pędziła, czyż nie 

było oczywiste, że prędzej czy później będzie musiała się rozbić? Podobno 

kilkaset lat temu artykułowano słowa o tyle wolniej, że ówcześni ludzie nie 

byliby w stanie zrozumieć mowy współczesnego człowieka; Albin był jednak 

gotów przysiąc, że nawet jego pokolenie nie mówi tak szybko jak młodsze o 

dwadzieścia lat dzieciaki. Gdyby nie pracował w szkole, pewnie i on miałby 

kłopoty z ich rozumieniem... Dokąd zmierzał ten pociąg? 

Jakby na przekór ledwie powłócząc nogami, Albin powlókł się do łazienki. 

Z lustra spoglądał na niego jakiś facet. Trochę nieudany, z ziemistą cerą, 

zakolami na czole i lekko zapadniętymi policzkami. Okaz suchotnika. Ale 

weźmy takiego Durbanowa. Wcale nie prezentował się lepiej, a jednak ożenił 

się i zrobił syna, nawet jeśli ten wyszedł mu trochę dziwny.  

Może miał jakieś inne zalety. Ta myśl tylko pogrążyła Albina, który uważał 

się za  swoiste kuriozum zbudowane z samych wad. 

– Przykro mi, panie Albinie, ale ani trochę nie przypomina pan Steve’a 

McQueena – rzekł do mężczyzny z lustra, po czym rozpiął rozporek i zaczął 

sikać. 

Jak na złość, akurat wtedy pomyślał o Małgorzacie. 

 

Oczywiście oni, w swoim przenicowanym świecie, mieli pełne prawo uważać 

ów świat za właściwy, jak ziarenka z odwróconej klepsydry. To była ich 

rzeczywistość, ich... życie? W każdym razie coś, co pozwalało im istnieć-w-

swoim-mniemaniu, egzystować-na-swoją-miarę. Wykreowane w komputerze 

byty też wierzą, że są prawdziwe; kim jesteśmy my, by o tym wyrokować? Ale tu 

było inaczej: my albo oni. A w miejscu, w którym znalazł się Ighar, tamtych było 

znacznie, znacznie więcej. 

Kiedy otrzymał od kapitana współrzędne statku, od razu poszedł do sklepu i 

kupił atlas. Ale przeczuwał, że nie będzie łatwo, i nie pomylił się. Mieszkańcy tej 

krainy nie używali współrzędnych liczbowych. Zamiast nich stosowali hasła, 
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ciągi znaczeniowe. Czasem skojarzenia mogą biec w różnych kierunkach, więc 

zdarzało się, że różne punkty miały te same współrzędne, albo że do tego 

samego punktu można było dojść różnymi drogami. Te używane najczęściej były 

najbardziej wydeptane, natomiast każde nowe, oryginalne skojarzenie zmieniało 

układ topograficzny, jakby w mózgu tworzyła się nowa synapsa. O ile na 

przykład z punktu Kraina ślepców można było przejść do Oka na niebie, ale i do 

Wehikułu czasu, bo układ logiczny planety akceptował zarówno skojarzenia 

semantyczne, jak i systematyczne, o tyle zaproponowanie hasła Obcy w obcym 

kraju, sięgającego znacznie bardziej w głąb, do kwintesencji opowiadania 

Wellsa, pozwoliło Igharowi przeskoczyć do Księgi imion nieznanych o wiele 

szybciej, niż gdyby podążał utartymi szlakami.  

Często jednak system nie akceptował jego pomysłów. Widać logika logice 

nierówna. Co gorsza, niekiedy wędrowiec w ogóle nie mógł się ruszyć z miejsca, 

bo planeta wszędzie stawiała mu szlabany. Taki los. Na szczęście zawsze można 

było się cofnąć i wybrać inną drogę. 

Mapy też na niewiele się zdawały. Były jak trójwymiarowe pocztówki: 

wystarczyło spojrzeć pod innym kątem, by zobaczyć coś całkiem innego. 

 

Następnego ranka Predrag i jego kumpel Baltazar wylądowali na dywaniku 

u pani dyrektor. Okazało się, że przyczepili dziewczynce z młodszej klasy do 

pleców kartkę z napisem „Czarny Robal”. Najwyraźniej nie mając zielonego 

pojęcia o grze, pani dyrektor potraktowała całą sprawę jako dowcip w rodzaju 

przyczepienia etykietki „Szukam męża z wielkim fiutem”. Albin uznał, że jej 

wtajemniczanie byłoby zbyt czasochłonne. 

Po wyjściu z gabinetu – bo i on, jako wychowawca delikwentów, musiał 

wysłuchać kazania – odesłał Baltazara do klasy, a Predraga zatrzymał. 

– Słyszałem, że dobrze się opiekujesz mamą – zaczął chytrze. A 

przynajmniej tak mu się zdawało. 

Predrag spojrzał na niego spode łba. 
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– Ale nie podobają jej się twoje oceny – kontynuował Albin-Chłopiec. – 

Mógłbyś się trochę wziąć. 

– I tak wyjadę do starego – burknął Predrag. 

– Myślisz, że w Szwecji nie ma szkół? 

Dzieciak-Dorosły wzruszył ramionami. 

– Może i są. Ale nie takie gówniane. 

Co racja, to racja. Albin niemal natychmiast zdjął uśmiech z twarzy, ale 

Predrag i tak zdążył zauważyć.  

– Co, też pan uważa, że szkoły są gówniane? 

– Kiedyś tak uważałem – odparł dyplomatycznie. – Słuchaj, zapomnę o 

dzisiejszym incydencie pod warunkiem, że przestaniesz rozrabiać i zaczniesz się 

trochę uczyć. Ojciec na pewno nie jest zadowolony, że ci tak kiepsko idzie. 

– Stary ma to gdzieś – prychnął Predrag. 

Albin miał wielką ochotę usłyszeć, że mąż Małgorzaty jest egoistą i świnią, 

ale chłopak nie powiedział nic więcej.  

– Dlaczego myślisz, że ta dziewczynka jest robalem? – zapytał znienacka. 

Predrag spojrzał na niego gwałtownie. Potem odwrócił wzrok i wzruszył 

ramionami. 

– Przecież to tylko kawał. 

Ale Albin już się rozkręcił. 

– Kto jeszcze jest robalem? Gari? Po czym to poznajecie? 

Chłopak milczał i było jasne, że nie ma zamiaru zdradzić żadnych tajemnic. 

W końcu Albin skapitulował. 

– Wracaj do klasy. – Zawahał się na sekundę. – I pozdrów mamę. 

Predrag przewrócił oczami. 

– Chyba jej pan wpadł w oko.  

Albin tylko pogroził chłopakowi palcem i gestem odesłał go do sali, mając 

nadzieję, że dzieciak nie zauważył jego zmieszania. 

Po przejściu kilku kroków Predrag odwrócił się ku niemu. 
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– On jest najgorszy – powiedział. – Kiedyś go załatwię. 

Potem okręcił się na pięcie i odmaszerował. 

 

Przez kolejne dwie lekcje Albin nie mógł się skupić. Wciąż powracał myślą 

do rozmowy z Predragiem. Kogo miał na myśli chłopak, mówiąc: „On jest 

najgorszy”? Ojca? Gariego? I co, do diabła, znaczyło to „Chyba jej pan wpadł w 

oko”? 

Chciał mnie podpuścić, zdecydował w końcu twardo, przywołując się do 

porządku. Zostały mu jeszcze dwie godziny zajęć; później mógł sobie rozmyślać 

do woli. 

Ostatnią lekcję miał ze swoją klasą. Udawał, że nie widzi, iż Predrag przez 

cały czas bawi się pod ławką grą elektroniczną. Był zadowolony, że chłopak nie 

patrzy mu w oczy. 

Gari, jak zwykle, siedział w samym środku sali, na wpół ukryty za plecami 

wyższych kolegów. Przez całą lekcję notował pilnie w zeszycie. Nawet wtedy, 

gdy Albin nic nie dyktował.  

Nie zareagował na wezwanie do odpowiedzi. Kolejne, głośniejsze, także nie 

zbudziło go z letargu. Siedzący z przodu uczniowie zaczęli się obracać. Kolega 

z ławki poszturchnął Gariego. 

Wolno, potwornie wolno, chłopak uniósł wzrok. 

– What is your favourite season? – powtórzył pytanie Albin. 

Długa chwila ciszy. 

– Winter – rzekł wreszcie Gari mechanicznie, niczym nakręcana lalka. 

– Why? 

– I don’t know. 

Albin postanowił spróbować podstępu. 

– Do you like sand? – zapytał, patrząc Gariemu prosto w oczy. 

– Sand? – powtórzył chłopak, już bardziej przytomnie. 

– Yes. Sand. Do you like it? 
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– No – odparł Gari pewnie, lecz bez wyraźnych emocji. – I don’t like sss... 

sand. 

Zasyczał jak wąż, zaciął się, ale jego twarz pozostawała beznamiętna. Albin 

dał spokój w obawie, by pozostałe dzieciaki nie zaczęły się zastanawiać, po jaką 

cholerę ten facet pyta ich kumpla, czy lubi piasek. I to w dodatku zimą. Kątem 

oka zerknął na Predraga, ale ten nadal był pochłonięty grą. 

– OK – rzekł nauczyciel. – Bring your notebook here. 

Gari podniósł zeszyt z ławki i powolnym krokiem podszedł do biurka 

nauczyciela. 

Albin wziął z jego ręki zeszyt. 

Otworzył go pośrodku. 

Podniósł wzrok na chłopca, ale ten znów odpłynął w głąb swego umysłu. 

Albin przewrócił kartkę. Potem drugą i kolejne. Cofał się tak długo, aż 

dotarł do początku zeszytu. 

Wszystkie strony, linijka po linijce, były zapisane równym, starannym 

pismem, powtarzającym w nieskończoność – bez znaków przestankowych, bez 

wielkich liter – jedno słowo. 

Sand. 

 

Tej nocy po raz pierwszy pozwolił sobie śnić o Małgorzacie. Nie wiedział, 

jakim cudem udało mu się przekupić Nemo – choć był pewien, że kiedyś za to 

zapłaci – ale ten jeden raz Chłopiec dał mu spokój. Była tylko ona, nic więcej; 

blond czupryna nie wyłaniała się spod poduszki w najmniej odpowiednim 

momencie, pod czaszką nie rozbrzmiewał cyniczny śmiech szatańskiego 

niewiniątka. Pijany mrokiem, który odrealnia dzienny świat i zaciera granice 

między możliwym a niemożliwym, Albin pieścił jej piersi, chłonął smak skóry, 

z poddańczą wdzięcznością przyjmował najlżejszą pieszczotę. To było jego 

zbawienie, jego wytchnienie od wielkiej otchłani, na którą składała się już nie 

tylko samotność, lecz także hermetyczny świat dzieci, zbrodnia Johana Krafta, 
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potworna nirwana, robal Predraga, piasek Gariego. Dotyk Małgorzaty, widok jej 

twarzy pod powiekami otaczał go jak opiekuńcza aureola, przez którą nie może 

się przebić żaden koszmar. Było tylko to ciało, ciepłe, bezpieczne i gotowe na 

wszystko, co sobie wymarzył wśród niezliczonych pustych nocy. 

Tylko to ciało. 

Ciało.  
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BETA 

IMPLOZJA 

 

Nigdy nie zastanawiał się nad swoim ciałem. Ono po prostu było. Dopiero 

kiedy tamci zaczęli na nie dybać, poczuł, jakie jest ważne i kruche. 

Pomyślał o nogach kapitana. Co z tego, że ktoś ma głowę na karku, skoro 

może tylko bezradnie patrzeć na znajdujący się o rzut beretem statek. Już lepiej 

by mu było bez tej głowy. 

Tylko że wtedy nie mógłby prowadzić Ighara i innych. Ighar nie wiedział, 

kim są pozostali ani ilu ich jest, ale czuł, że cieszy się u kapitana specjalnymi 

względami; że tamten pokłada w nim szczególne nadzieje. Nie chciał go zawieść. 

Ponieważ nie pamiętał niczego sprzed dnia, w którym obudził się na tej 

planecie, a kapitan był jego jedynym łącznikiem z dawnym światem, Ighar 

traktował go po trosze jak ojca. I musiał mu pokazać, na co go stać. 

Ale kiedy jeszcze wymykał się nocami, a za dnia żył w mieście, w pewnym 

momencie zorientował się, że ktoś go śledzi. To oczywiście byli ludzie z miasta – 

ci sami, którzy za dnia poklepywali go po plecach i ściskali mu dłoń. 

Początkowo tylko szli za nim, zachowując bezpieczną odległość i udając, że 

wcale ich tam nie ma, ale kiedy zobaczyli, że coraz pewniej porusza się po ich 

planecie, najwyraźniej się przestraszyli.  

Nie miał pojęcia, czy wiedzą o statku. Jeśli wiedzieli, powinni raczej nadal 

śledzić Ighara, czekając, aż ich tam zaprowadzi. Chyba że znali położenie 

maszyny i woleli zatrzymać go teraz niż czekać na ostatni moment. Tak czy 

owak, zaczęli na niego dybać, a on musiał się przemieszczać coraz szybciej i 

coraz bardziej na skróty, żeby im umknąć. 

I żeby przed świtem być z powrotem w mieście. 
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Ranek zawsze bolał, ale niedzielny ranek był jedyny w swoim rodzaju. 

Odliczanie dni do weekendu rozpoczynało się w poniedziałek z dzwonkiem 

budzika, kończyło – w sobotnie popołudnie, gdy Albin wychodził z ostatnich 

zajęć na kursie. Wreszcie będzie mógł się wyspać, a potem zająć sprawami 

daleko poważniejszymi, do których zaliczał czytanie, pisanie swojej powieści 

oraz zastanawianie się nad losami świata.  

Powieść pisał od lat. Prawie od urodzenia. Właściwie było to wiele 

powieści, tyle że rzadko udawało mu się ukończyć pierwszy rozdział. Kiedyś, 

przez wielu laty, napisał jedną w całości. Był wtedy młody i naiwny jak Martin 

Eden, rozesłał więc swe dzieło do kilku wydawnictw, wyobrażając sobie, że 

wszystkie padną przed nim na kolana.  Rzeczywistość okazała się odmienna, 

choć, otrzymawszy dwie odpowiedzi, i tak miał prawo uważać się za 

szczęściarza. Nie skorzystał jednak z tego prawa, czego przez kolejne lata 

srodze żałował, wyrzucając sobie, że przegapił jedyną w życiu szansę. 

Pierwsze wydawnictwo pisało, że powieść, owszem, rokuje pewne nadzieje, 

ma jednak chaotyczną fabułę i zbyt wielu bohaterów, w których tożsamości 

czytelnik może się pogubić. Sugerowano, by autor zredukował ich liczbę, 

uprościł akcję i postarał się pisać  krótszymi zdaniami. Zwracano też uwagę, że 

postacie są nieco papierowe i niewiarygodne. W liście nie było mowy o tym, 

czy wydawnictwo jest zainteresowane otrzymaniem poprawionej wersji, czy też 

jedynie udziela Albinowi dobrych rad na przyszłość. 

W drugiej odpowiedzi stwierdzano, iż powieść jest niezmiernie ciekawa, 

lecz niestety wydawca cierpi na poważny kryzys finansowy i może jedynie 

zaproponować autorowi sfinansowanie połowy nakładu, podczas gdy drugą 

połowę ten musiałby opłacić sam, posyłając pieniądze na wskazane konto. Albin 

początkowo nie był tym pomysłem zachwycony, gdy jednak czas upływał, a 

inne odpowiedzi nie nadchodziły, odpisał, że jest zainteresowany, i zaczął 

zbierać pieniądze. Zajęło mu to, przy nauczycielskiej pensji i paru nędznych 

dodatkowych lekcjach, kilka miesięcy. Gdy był już niemal gotów, przeczytał w 
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gazecie, że wydawnictwo zbankrutowało, a jego szefowie trafili do aresztu za 

oszukiwanie młodych pisarzy, od których wyłudzali pieniądze na rzekome 

publikacje.  

Przez tydzień pił za zaoszczędzone pieniądze. Resztę wpłacił do banku i nie 

chciał jej więcej widzieć. 

Potem zaczął się zastanawiać, czy nie jest jeszcze za późno na 

przypomnienia się pierwszemu wydawnictwu. Pisać krótkimi zdaniami, 

powtarzał jak mantrę. Mniej bohaterów. Prostsza akcja. Zasiadł do komputera. 

Dodawał kropki. Odejmował postacie. Wyrzucał długie  słowa. Napisał do 

wydawnictwa. Ale nie odpisało. To nic. Wyśle im rzecz gotową. Upraszczał 

długo. Długo i namiętnie. Potem dopisywał. Dialogi. Dużo dialogów. Dodać 

parę bluzgów, by wzmocnić puentę. Tak mu poradził kolega. Nemo był 

obrażony. 

 Wysłał, ale na próżno czekał odpowiedzi. Najwyraźniej to nie było to. Albo 

po prostu tym z wydawnictwa nie chciało się czytać nowej wersji tej samej 

powieści. Albo też Albin zbyt długo zwlekał i zapomnieli o nim. 

Tak czy inaczej, od tamtej pory pisanie mu nie szło. Początkowo przerzucił 

się na bardzo długie zdania, z których na samym końcu coś miało wynikać, nim 

jednak do owego końca doszedł, klucząc i meandrując po drodze w pogoni za 

ulotną myślą, co jak motyl przelatywała z kwiatka na kwiatek, nigdzie nie 

zagrzewając miejsca, i choć ścigał ją zawzięcie z wywieszonym ozorem, zawsze 

się wymykała chyłkiem, robiło się tak późno i nudno i niezrozumiale, że aż 

zarzucić chciał; czasem jednak zapierał się i brnął, brnął przed siebie, póki nie 

ujrzał końca, choć gdy padał zemdlony na mecie, dawno już nie pamiętał, co 

było na początku, wskutek czego oryginalny pomysł, jakikolwiek był, spalał na 

panewce. 

Z czasem i to mu przeszło. Gdy już przestał mieć manię długości, ogarnęła 

go mania wielkości. Wciąż usiłował stworzyć bohatera większego od siebie, ale 
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nawet Superman albo Harry Potter dość szybko okazywał się małym, żałosnym 

Albinkiem. Papierowym, bez polotu i zupełnie niewiarygodnym. 

W tej sytuacji za pewne błogosławieństwo można uznać fakt, iż w większość 

niedziel Albin budził się z małą depresyjką, która uniemożliwiała mu pisanie 

oraz wszelką inną konstruktywną działalność, ze sprzątaniem mieszkania na 

czele. Przeważnie spędzał dzień na wpatrywaniu się w telewizor lub 

komputerowy monitor, na którym podskakiwały kolorowe ludki w śmiesznych 

uniformach. Jeśli udawało mu się przeczytać dziesięć stron mądrej książki, albo 

dwadzieścia stron głupiej, mógł sobie pogratulować. 

Tego ranka obudził się w wyjątkowo parszywym nastroju. Wizyta w 

łazience tylko go pogorszyła. Panie Albinie, zdawało się oznajmiać lustro, 

mówiłom już panu, że zaglądanie we mnie jest bezcelowe. Ani Stevie, ani 

Śnieżka, ani nawet diabeł nie mają najmniejszego zamiaru się panu objawiać. 

Albo się pan pogódź ze swoją mordą, albo mnie rozbij, a odłamkiem podetnij 

sobie żyły. Amen.    

Teraz, w świetle dnia, samo myślenie o Niej – a od kilku nocy nic innego nie 

robił – nabierało cech świętokradztwa, on sam zaś nie mógł aspirować nawet do 

miana Arlekina. Nie był na to dość romantyczny. 

Jedyne, co mógł zrobić, to odciąć się od swoich emocji i pogrążyć w błogim 

odurzeniu kolorowymi obrazkami na ekranie. Czasem mu się to udawało, ale 

wiedział, że dziś może jedynie liczyć na przytępienie bólu do poziomu 

pozwalającego powstrzymać się od wycia aż do zapadnięcia zmroku. 

Jeśli dobrze pójdzie. 

Kiedy więc zadzwonił telefon, Albin niemal odczuł ulgę. 

– Wolisz kotleta czy wątróbkę? 

O, w mordę! Zupełnie zapomniał. 

– Cze… Cześć, ciociu. N… nie wiem, zrób, co chcesz. 

Jezu! Jak mógł zapomnieć, że od tygodnia jest umówiony na niedzielny 

obiad z ciotką Klarą? 
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Kotlet czy wątróbka – oto panaceum na werterowskie cierpienia. Albin 

nagle odniósł wrażenie, że ciotka jest jakimś gatunkiem anioła, przysłanym na 

świat tylko po to, by ochronić swego siostrzeńca przed jego papierowymi, 

niewiarygodnymi myślami samobójczymi, których i tak nie zdołałby 

wprowadzić w czyn, bo żyletka (lub odłamek lustra) w jego rękach przy 

pierwszym zetknięciu ze skórą zamieniłaby się w papier. 

Ciotka Klara, niezamężna siostra mamy, po wyprowadzce rodziców nad 

morze celem wdychania jodu i niańczenia wnuków – siostrzeńców Albina – 

stała się najbliższą mu osobą w rodzinnym mieście. Zwykle starał się wykręcić 

od jej zaproszeń, ale od czasu do czasu kapitulował. 

– Więc będzie wątróbka – zadecydowała. – Szykuję na trzecią. Żebyś mi się 

nie spóźnił. 

– Jasne, ciociu. 

Jasne, ciociu, jasne, ciociu. Fajna z niej była babka, tylko za bardzo podobna 

do matki. Miał wrażenie, że wie o nim dużo więcej, niż daje po sobie poznać. 

Może dlatego tak unikał tych spotkań. Bał się, że jeśli będzie ją odwiedzał 

częściej niż na miesiąc, znów stanie się dzieckiem. 

Jak gdyby kiedykolwiek przestał nim być.  

Nie było wyjścia. Musiał pożegnać ludziki i jechać na przedmieście, niemal 

już na wieś, by się spotkać z dobrze wysmażoną drobiową wątróbką. Biorąc pod 

uwagę fakt, że przez ostatnie dni nie potrafił myśleć o niczym innym, jak tylko o 

piasku Gariego, tajemniczych aluzjach Predraga, a przede wszystkim o Niej, 

była to perspektywa tyleż bluźniercza, co kusząca. Przede wszystkim jednak 

Albin był zbyt grzecznym chłopcem, by próbować się wyłgać, i zbyt 

empatycznym, by nie wyobrażać sobie, co czułaby wtedy ciotka. Mimo różnicy 

pokoleń rozumiał jej samotność.  

Kotlet czy wątróbka – zamknąć świat w tych trzech słowach jak w dłoniach 

złożonych do modlitwy, dodać błękit nieba za oknem i pachnące wiosną 

powietrze, wsiąść w autobus i jechać hen, na kraj świata, gdzie słońce jest inne i 
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trawa inna, a nad horyzontem unosi się wolność, która pociąga i przeraża jego 

przygarbioną duszyczkę. 

Kotlet czy wątróbka. Na spożywanie podwieczorku w ogrodzie musieli 

poczekać jeszcze ze dwa miesiące, ale perspektywa długiego spaceru z psem 

Klary, Józefem K., cieszyła mimo fobii – może dlatego, że trzymając w ręku 

smycz, Albin zawsze mógł sobie wyobrażać, że to pies jego prowadzi. 

W ostatniej chwili zauważył, że rozładowała się bateria w jego telefonie. 

Wątpił, czy ktokolwiek zaszczyci go próbą nawiązania kontaktu, ale na wszelki 

wypadek wrzucił do torby ładowarkę i wyszedł w światło dnia. A dzień był 

niczego sobie. 

Józef K. jak zwykle rzucił się na niego przy samej furtce. Na szczęście Albin 

nie posiadał żadnych porządnych spodni, a jedyne dwie pary znośnych 

oszczędzał na szkołę.  

– Cześć, ciociu.  

Ucałował Klarę w oba policzki, z rozkoszą wciągając w nozdrza zapach 

smażącej się wątróbki. Podróż wyraźnie poprawiła mu humor. Małgorzata w 

głowie była teraz mała jak Calineczka, choć jej kobiece atrybuty pozostały takie 

same.  

– Chodź, chodź, zaraz będzie gotowe. 

Zdjął płaszcz, wyjął z szafki swoje kapcie. Przygładził włosy, spoglądając w 

znajome lustro. Fałszywy dom mamił, usypiał czujność. 

Gdy zasiedli do stołu, ciotka zmierzyła go wzrokiem. 

– Mizernie wyglądasz – zawyrokowała. – Powinieneś częściej do mnie 

zaglądać. 

Mówiła to za każdym razem. Albin w odpowiedzi uśmiechał się 

niezobowiązująco, zapewniając, że wszystko z nim w porządku. 

– Teraz twoja kolej, ciociu – odpowiadał. – Kiedy ty do mnie wpadniesz na 

obiad? 
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Ze dwa razy zaskoczyła go przyjęciem zaproszenia. W popłochu sprzątał 

mieszkanie i próbował coś upichcić. Wprawdzie nie zdarzyło się, by ciotka nie 

przywiozła ze sobą fury jedzenia, lecz Albin podczas tych wizyt nie był ani w 

połowie tak rozluźniony jak tu. 

Tym razem przypominał sobie rytualną odpowiedź o kilka sekund za długo. 

W końcu Nemo popukał go w korę mózgową. 

– Wszystko w porządku – mruknął Albin. 

– E, już ja widzę, że coś się święci. Sprawy sercowe? 

Żachnął się.  

– Jeszcze mi tego brakowało. 

– Dobra, dobra. Stara ciotka wszystko wyniucha. Gadaj, co się święci. 

Rentgen, jak widać, działał bez zarzutu. 

– Kiedy mówię, że nic.  

– Skoro nic, to nic. Weź surówki. I nie gap się tak w ten telewizor, bo 

dostaniesz niestrawności.  

– Czekaj, ciociu. Mówią o tym trenerze karate, który zamordował swojego 

ucznia.  

Klara spojrzała na siostrzeńca z politowaniem. 

– Dawaj mi tu pilota i przestań się niezdrowo podniecać. Przez tę telewizję 

ludziom szajba odbija. 

– Sama włączyłaś. 

– Bo lubię wiedzieć, co się dzieje na świecie. Ale naprawdę nie rozumiem, 

dlaczego muszą mówić o takich rzeczach. 

Albin wzruszył ramionami. 

– Przecież sobie tego nie wymyślili. 

– Dawniej ludzie też się mordowali, ale nikt o tym nie wiedział i był spokój. 

– Jasne – żachnął się Albin. – Najlepiej zamieść śmieci pod dywan. 

Od wzmianki o śmieciach zakręciło mu się w nosie. Sięgnął do torby po 

chusteczkę i wymacał ładowarkę. 
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– O, kurczę – przypomniał sobie. – Mogę naładować? 

– A naładuj, naładuj. Może zadzwoni ta twoja. 

– Dajże mi spokój, ciociu. Nawet nie zna mojego numeru. 

– Aha – ożywiła się ciotka. – Więc jednak ktoś jest. 

Albin podłączył telefon, wrócił do stołu i w milczeniu wbił wzrok w talerz. 

Nim zdążył dokończyć obiad, komórka, o dziwo, zadzwoniła, a ciotka spojrzała 

na niego triumfalnie. 

– Pan Pliszka? – odezwał się w słuchawce natarczywy męski (jednak) głos. 

– Tu Durbanow. Przepraszam, że przeszkadzam, ale już nie wiem, gdzie szukać 

pomocy. Gariego zabrało wczoraj wieczorem pogotowie. Zasłabł przy 

komputerze i cały czas jest nieprzytomny. Nie powiedziałem żonie o swoich 

podejrzeniach, ale jestem pewien, że to ma związek z... Sam pan wie. – Umilkł 

na chwilę. – Przejrzałem jego pliki. Sporo ich jest, nie było czasu dokładnie się 

wczytać. Nauka, filozofia, mitologia. Ma tu prawie wszystko. Z wyjątkiem tego, 

co wyjaśniałoby jego rolę w tej grze i  to, co się z nim wczoraj stało. 

– Może powinien pan przejrzeć... – Nie, lepiej nie mówić mu tego przez 

telefon. Diabli wiedzą, co tam znajdzie. – Jest pan teraz w domu?  

– Tak. Żona i córki siedzą przy nim w szpitalu. Ja nie mogłem wytrzymać. 

Dzwoniłem wcześniej, ale chyba miał pan wyłączony telefon.  

– Bateria siadła – wyjaśnił Albin, nieprzyjemnie zdziwiony wieścią, że 

Durbanow ma więcej dzieci. – Jeśli mogę się na coś przydać, przyjadę do pana, 

ale to trochę potrwa. Jestem poza domem. 

– Będę czekał – rzucił pospiesznie Durbanow, jakby się bał, że jego 

rozmówca zmieni zdanie. – Dziękuję – dodał. 

Gdy Albin zakończył rozmowę, ciotka spojrzała na niego wyczekująco. 

– Będę się dziś musiał zerwać wcześniej – powiedział, wracając do stołu. – 

Syn znajomego ciężko zachorował i... No wiesz. 

Cóż innego mógł powiedzieć. 
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– Szkoda! – zmartwiła się Klara. – Myślałam, że mi naprawisz ten zawias w 

drzwiach od szafki. Pamiętasz, mówiłam ci ostatnio... 

– Pamiętam, pamiętam – przerwał, wiedząc równie dobrze jak ona, że wcale 

nie chodzi o zawias.  

Przez resztę obiadu prawie się nie odzywali. Gdy skończyli, ciotka wstała i 

zaczęła sprzątać ze stołu. Albin także się podniósł. 

– Pozmywam. 

– Nie – powstrzymała go. – Jedź już. 

Powiedziała to jakoś oschle. 

– Wybacz, ciociu. – Chciał ją pocałować w rękę, ale się rozmyślił. Nigdy za 

bardzo nie wiedział, jak to się robi. – Za tydzień zapraszam cię do siebie. Tym 

razem na serio, bez dwóch zdań. Zobaczysz, ugotuję super obiad... Prawie taki 

dobry jak twój – dodał natychmiast. – Odbiorę cię z przystanku – kontynuował, 

wkładając buty. – Daj tylko znać, którym autobusem przyjedziesz. 

Józef K. łasił się do jego nóg. Albin pogłaskał go pod brodą, przepraszająco 

spoglądając w psie oczy. Następnym razem, obiecał milcząco. 

– No, to trzymaj się, ciociu. Do przyszłej niedzieli. 

– Ale z tą babką to ja bym spróbowała – rzuciła na pożegnanie Klara, 

spoglądając wymownie na siostrzeńca.  

Roześmiał się z zażenowaniem, grożąc jej palcem. 

Józef K. odprowadził go do bramy i rozszczekał się na pożegnanie. Zwykle 

tak robił, ale na ogół jego głos milkł w oddali, nim Albin dotarł do końca 

gruntowej drogi, uchodzącej do osiedlowej uliczki. Tym razem słychać go było 

jeszcze na przystanku autobusowym. Może akurat wiatr wiał w tamtą stronę. 

Autobusy podmiejskie mają w sobie coś z wehikułu czasu. Zależnie od tego, 

w którą stronę zmierzasz, albo wsiadasz w przyszłości, a wysiadasz w 

przeszłości, albo na odwrót. Powrót do przyszłości zwykle napawał Albina 

smutkiem. Zostawiał za sobą świat, w którym czas płynie wolniej, pies szczeka 

z tęsknoty za tobą, a życie nie niesie ze sobą większych obowiązków niż 
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naprawa zawiasu, i jechał tam, gdzie nie było miejsca na sentymenty, budzik 

brutalnie wyrywał z błogich snów, a cuchnące moczem galerie klatek 

schodowych niestrudzenie prezentowały turpistyczne ekspozycje butelek i 

obscenicznego graffiti. To był jego świat, a każda próba ucieczki kończyła się 

skruszonym powrotem syna marnotrawnego, który dotarłszy do niewidzialnej 

bariery odbijał się odeń niczym Truman Burbank.  

Pamiętał, jak się skończył tamten film. Ale to tylko go przygnębiało. Bariera 

Trumana leżała poza nim; Albin swoją nosił w sobie. Pocieszała go myśl, że 

pozbędzie się jej z chwilą śmierci. 

   

Czterdzieści minut później stanął pod bramą bloku, w którym mieszkali 

Durbanowowie, i nacisnął dzwonek. Rozległ się brzęczyk i po chwili Albin piął 

się po schodach na trzecie piętro starego czteropiętrowego budynku bez windy. 

Sam mieszkając w wieżowcu, doceniał te bliźniacze klatki czteropiętrówek – 

przestronne, łatwiejsze do utrzymania w czystości i chyba bezpieczniejsze – ale 

teraz, po skróconej z konieczności wizycie w prawdziwym peryferyjnym raju, 

jakoś nie dostrzegał tego uroku. Co więcej, pokonanie pieszo trzech kondygnacji 

wywołało u niego zadyszkę. Miał nadzieję, że za kilka tygodni zrobi się 

dostatecznie ciepło, by mógł odkurzyć rower. 

Gospodarz wyglądał, jakby przez całą noc nie zmrużył oka, co zapewne było 

prawdą. W mieszkaniu śmierdziało papierosami. Albin skrzywił się odruchowo. 

– Tam, skąd pochodzę, palą prawie wszyscy – usprawiedliwiał się 

Durbanow. – Rzuciłem po przyjeździe do Polski, ale w chwilach stresu nie 

wytrzymuję. Czego się pan napije? 

– Herbaty – odparł Albin, mimo nadzwyczajnych okoliczności nie 

ośmielając się przełamać swego rytuału picia kawy jedynie o określonych 

porach. 

Ku jego uldze gospodarz także pił herbatę, choć diabelnie mocną. 

– Zajrzyjmy do tych plików – rzekł Albin. 
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Materiały zgromadzone w folderze Gariego świadczyły o ogromnej erudycji 

chłopca. Albinowi opadła szczęka, gdy zobaczył wśród nich poważne artykuły 

naukowe w języku angielskim. 

– Widział pan jego zeszyt od angielskiego? – zapytał, nim zdążył się 

przestraszyć. 

Durbanow pokręcił głową, patrząc na niego pytająco. 

– Niech pan zajrzy. 

W tornistrze chłopca było kilka innych zeszytów. Wszystkie starannie 

prowadzone, ze standardową zawartością. Durbanow zajrzał do szuflady biurka. 

Wyjął stertę zeszytów, odnalazł ten z napisem „English” i otworzył go. 

Przez chwilę w milczeniu przerzucał kartki. 

– Kiedy pan to zauważył? – zapytał wreszcie, podnosząc wzrok. 

– Kilka dni temu, gdy wywołałem go do odpowiedzi. Nie wiem, jak długo to 

trwało. Na ogół potrafił coś powiedzieć na lekcji. Nie sprawiał wrażenia kogoś, 

kto uczy się w domu, ale pamiętał najważniejsze rzeczy. Nie miałem powodów 

do podejrzeń. 

– Jak pan zareagował? 

Albin zaśmiał się nerwowo. 

– Powiedziałem mu, żeby założył nowy zeszyt i po każdej lekcji pokazywał 

mi notatki. Nie mogłem przecież pytać przy całej klasie, dlaczego to robił. Jeśli 

pańskie przypuszczenia są słuszne i pozostałe dzieci uważają Gariego za... no… 

za nosiciela, byłaby to dla nich woda na młyn. Miałem nadzieję, że podpytam go 

o to innym razem, na osobności. 

– Ciekawe, że wybrał właśnie angielski – zauważył Durbanow. 

– Co pan sugeruje? – zapytał Albin, sztywniejąc. 

Durbanow wzruszył ramionami. 

– Nie wiem. Może chciał panu coś powiedzieć? Może to było wołanie o 

pomoc? 
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Albin odetchnął. Bał się, że Durbanow będzie próbował go w coś wrobić. 

Nie miał odwagi mu powiedzieć, o co pytał Gariego na tamtej lekcji. 

– Nie jestem pewien, czy mogę mu jakoś pomóc. W każdym razie na pewno 

nie w angielskim –  mruknął z posępnym uśmiechem, wskazując ekran. 

Najpierw przejrzeli to, co było po polsku. Nie znaleźli niczego, co miałoby 

bezpośredni związek z grą lub historią Johana i Gerta Kraftów, więc 

skoncentrowali się na materiałach, w których pobrzmiewały odległe echa tych 

problemów.   

Szczególnie zafrapował ich esej zatytułowany „Zmierzch bogów”, 

teoretyzujący na temat możliwej korelacji między zmierzchem naszej 

cywilizacji a kolapsem grawitacyjnym kosmosu. Przytaczając hermetyczną 

formułę „Co w górze, to i w dole”, autor wyrażał w nim podejrzenie, że 

obserwowana w wysoko rozwiniętych społeczeństwach Ziemi stagnacja 

kulturowa jest początkiem kresu wszechświata. Jeśli sentencja przypisywana 

Hermesowi Trismegistosowi jest słuszna, „implozja” kulturowa może stanowić 

zapowiedź rychłego odwrócenia się kosmologicznej strzałki czasu, czyli 

nastąpienia punktu zwrotnego, w którym wszechświat przestanie się rozszerzać, 

a zacznie kurczyć. Nie pomijając niewygodnego faktu, iż astronomowie nie 

zaobserwowali żadnych przesłanek takiego zdarzenia – widma galaktyk nadal 

przesunięte są ku czerwieni, co oznacza, że te oddalają się od siebie – autor 

śmiało sugerował, że zamysł „wyższej myśli” może, a nawet musi wyprzedzać 

widzialną rzeczywistość. Cytując słowa Junga: „Sny są nam przez kogoś 

zsyłane”, eseista odwoływał się do jego teorii zbiorowej nieświadomości, by 

wyjaśnić wpływ niebiańskiego planu na stan naszej cywilizacji. Wiele osób 

wierzy, że Bóg patrzy na nas z nieba, słucha modlitw, ingeruje w losy świata – 

dlaczego nie wierzyć, że zasiał w naszych głowach przeczucie końca?  

Rzecz jasna – pisał dalej autor – nasza kultura, kultura Starego Świata, jest 

tylko jedną z wielu możliwych na Ziemi; być może wcale nie tak ważną, jak 

nam się wydaje. Może właściwą paralelą dla dekadencji kulturowej jest teoria 
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niezliczonej liczby wielkich wybuchów i wielkich kolapsów, w myśl której 

wszechświaty implodują, by następnie, po dojściu do kolejnego punktu 

zwrotnego, eksplodować ponownie. Może ostateczny upadek jednej z ziemskich 

cywilizacji zawsze otwiera drogę do narodzin i ekspansji kolejnej, 

odzwierciedlając w skali mikro to, co w skali makro czynią wszechświaty. 

(Zastosowanie liczby mnogiej, przyznawał autor, jest arbitralne: 

nierozstrzygnięte pozostaje zagadnienie, czy należy uznawać wszechświat 

zrodzony w kolejnym wielkim wybuchu za nowy, czy za kontynuację 

poprzedniego).  

Uprzedzając pytanie krytykantów, skąd jego założenie, że w całym 

przepastnym kosmosie człowiek jest bytem aż tak kluczowym, autor powoływał 

się na zasadę antropiczną. „Człowiek jest jedyną znaną mi rozumną istotą we 

wszechświecie – pisał. – Jedyną, która opracowała model jego historii i potrafi 

dostrzec korelacje pomiędzy nim a swoimi losami. Być może istnieje wiele 

innych inteligentnych ras, i może ich środowiska również stanowią zwierciadło 

wszechświata. Na razie jednak nie natrafiliśmy na ślad żadnej z nich”. 

– Myśli pan, że to ma coś wspólnego z grą? – zapytał Durbanow ostrożnie, 

jakby stąpał po polu minowym. 

Albin skrzywił się. 

– Nie ogarniam tego tekstu. Nie wiem, czy to nauka, czy ezoteryczne 

brednie. Ale te nirwany, bezświecia, deformy... Gdyby wierzyć słowom autora, 

można by podejrzewać, że dzieciaki w jakiś sposób przeczuwają odwrócenie się 

tendencji w kosmosie. 

– Ale co ma z tym wspólnego mój syn? 

 

Po raz pierwszy przydybali go w Graczu. Chciał stamtąd przejść do 

Krupiera, ale system nie zaaprobował tego skojarzenia, mrugającą czerwienią 

wyświetlając uparcie bieżącą lokalizację: The Player of Games. Ighar żachnął 

się. Czyżby na tej planecie jakieś mole książkowe wyżarły Dostojewskiego? A 
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gdyby nawet, czyż samo słowo Gracz nie powinno sankcjonować skojarzenia? 

Oczywiście było całkiem możliwe, a nawet naturalne, że oni, w tym dziwnym 

miejscu, nie znali kasyn, ale skąd w takim razie znali wszystkie inne rzeczy? 

Skąd pobrali materiał do zagadek? 

Spróbował inaczej. Postanowił przeskoczyć do Bilardzisty i stamtąd znaleźć 

jakąś drogę. Ale mechanizm planety najwyraźniej się zawiesił, bo i tym razem 

nie chciał go przepuścić, choć trudno było o bardziej toporne skojarzenie. Skoro 

zawiodły obwody semantyczne, spróbował systemowo. Look to Windward, 

zawołał pod wiatr i z wiatrem. Mechanizm jakby ogłuchł. Look to windward, 

you motherfucker! Ighar miał świetną pamięć do danych, ale co to mogło mówić 

na tej planecie, na której ani Banks, ani Eliot nigdy nie postawili stopy? Znów 

uderzyła go absurdalność całej sytuacji, jakby żywcem wyjętej ze snu. Czym były 

na tej obcej planecie tytuły ziemskich książek, ziemskich filmów? Jak można było 

podróżować w ten sposób? 

A jednak do tej pory system działał. Ighar wyobraził sobie, że cała ta planeta 

jest czyjąś głową, a on siedzi w środku i przeskakuje od neuronu do neuronu. 

Statek jest guzem, którego rozrost trzeba uruchomić, by pożarł całą głowę, a 

Gracz przeciwciałem, które ma temu zapobiec. 

Jedno było pewne: musiał znaleźć jakiś sposób, by się stąd wydostać. Mógł 

spróbować jeszcze jednego skojarzenia: uderzyć w kwintesencję powieści. 

Usiłował się skoncentrować i przypomnieć sobie fabułę Gracza.  

 

Albin rozłożył ręce. 

– Mózg to precyzyjna maszyna, której działanie nie w pełni rozumiemy. 

Czasem coś się w niej przegrzewa. Jeśli Gari istotnie szukał klucza do losów 

świata, trudno się dziwić, że jego dziecięca wrażliwość nie uniosła tego ciężaru. 

Niepotrzebnie pozwalał mu pan spędzać tyle czasu przy komputerze. 
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– Wie pan – rzekł nagle Durbanow z jakąś rozpaczą – boję się, że on to ma 

po mnie. Mnie też czasem nachodzą takie dziwne myśli. Obsesje. Może nie 

powinienem przekazywać swoich genów? 

– Niech pan da spokój! – żachnął się Albin. – Wszyscy mamy jakieś drobne 

wariactwa.  

– Jak często myśli pan o chlorofilu? – zapytał cicho Durbanow.  

– O chlorofilu? – Albin zaśmiał się niepewnie. – Raczej rzadko. 

– To się zaczęło pod koniec podstawówki. – Durbanow nadal mówił bardzo 

cicho, niemal szeptem. – Pewnego dnia, siedząc w swoim pokoju, uświadomiłem 

sobie nagle, że z każdym wdechem pozbawiam powietrze tlenu, a z każdym 

wydechem wpompowuję w nie truciznę. Pomyślałem, że gdyby rośliny w moim 

otoczeniu zaatakowała jakaś choroba, mógłbym umrzeć. Zrobiło mi się słabo. 

Musiałem wyjść z domu, posiedzieć na skwerze. Następnego dnia kupiłem 

dokupiłem kilka roślin do swojej pokojowej kolekcji. Mimo to zacząłem mieć 

kłopoty z koncentracją. Nie mogłem spać. Bałem się oddychać. Gdy znalazłem 

się w zamkniętej przestrzeni bez roślin, wpadałem z panikę. Godzinami 

obserwowałem swoje roślinki, a kiedy któraś obumierała, zmieniała kolor czy 

gubiła liście, zaraz nabierałem podejrzeń, że nadchodzi zaraza. Po jakimś czasie 

obsesja ustąpiła i znowu mogłem normalnie żyć, ale w chwilach stresu lęk 

powraca równie automatycznie jak potrzeba sięgnięcia po papierosa. 

– Rzeczywiście – zauważył Albin. – Sporo u państwa roślin. 

Durbanow pokiwał głową. 

– Mam więcej takich historii w zanadrzu. Chce pan posłuchać o dźwigarach? 

Albin ze śmiechem pokręcił głową. Poskutkowało: Durbanow też się 

roześmiał. 

– Gdyby nie te szajby, może zostałbym naukowcem albo pisarzem – 

kontynuował, poważniejąc. – Wolałem jednak schronić się przed swoim 

umysłem na AWF-ie. Nie żałuję. Nigdy nie miałem zadatków na wielkiego 

sportowca, ale studia nauczyły mnie dyscypliny. W Azerbejdżanie byłem 
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trenerem dziecięcej drużyny piłkarskiej. Lubiłem to zajęcie. Wzmacniało moją 

wiarę w siebie. Poza tym pozwalało spędzać dużo czasu na wolnym powietrzu. 

– I z dala od dźwigarów – mruknął Albin. 

Durbanow pokiwał głową. 

– Czego nie można powiedzieć o pierwszych latach mojego pobytu w 

Polsce. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale zdecydowaliśmy się ze względu na 

Gariego. Miał wtedy cztery lata i było już widać, że nie jest taki jak inne dzieci. 

Długo nie mówił, a kiedy zaczął, jego pierwszym słowem nie było „mama” czy 

„tata”, tylko... Niech pan spróbuje zgadnąć. 

– Piasek? – zaryzykował Albin. 

Durbanow pokręcił głową. 

– Chlorofil? 

Też nie. 

Albin rozłożył bezradnie ręce. 

– Kiedy miał trzy latka, zobaczył na targu nakręcanego robocika i stanął jak 

wryty. Kompletnie się wyłączył. Nie słyszał, co do niego mówię, a gdy go 

wziąłem za rękę, zaczął się wyrywać. Byłem zdziwiony, bo zwykle ignorował 

zabawki. Całymi dniami wpatrywał się w ekran telewizora. Oczywiście kupiłem 

mu tego robota. Przez kilka następnych dni Gari bawił się nim od rana do 

wieczora. Denerwował się, kiedy musiał zrobić przerwę na jedzenie, a nocą brał 

go ze sobą do łóżka. Potem robot się zepsuł. Gari wpadł w szał. Przybiegł do 

nas, wymachując nim i płacząc wniebogłosy. Kiedy zobaczył, że nie bardzo 

wiemy, co z tym fantem począć, wykrzyknął jakieś słowo. Raz, potem drugi, 

trzeci. Początkowo nie zrozumiałem. Potem byłem pewien, że się 

przesłyszałem. W końcu musiałem uwierzyć. – Zawiesił głos. 

– Niechże pan wreszcie powie, co to za słowo! – zniecierpliwił się Albin. 

Durbanow uśmiechnął się krzywo. 

– Mechanizm. 

Teraz Albin musiał się uśmiechnąć. To pasowało do Gariego. 



 53 

– I co? Udało się naprawić robota? 

– Skąd. To była tania, jarmarczna zabawka. Ale wiedzieliśmy już, co kręci 

dzieciaka, więc następnego dnia kupiliśmy mu mechaniczną kolejkę. Nie 

zakochał się w niej tak jak w robocie, ale przynajmniej nie rzucił jej w kąt. 

Początkowo interesowało go samo nakręcanie silnika, jakby wierzył, że dzięki 

temu rytuałowi uruchomi martwego robota, ale z czasem zaczął puszczać 

kolejkę po szynach i nawet zatrudniał mnie do ich składania.  

– Sądzili państwo, że w Polsce chłopiec będzie się lepiej rozwijał? – zapytał 

Albin. 

– Na Zakaukaziu wciąż jest niespokojnie – odparł Durbanow. – 

Nauczyliśmy się z tym żyć, ale dla dzieci chcieliśmy czegoś lepszego. 

Myśleliśmy, że znajdziemy tu raj, a zastaliśmy dwudziestoprocentowe 

bezrobocie i nędzę większą od tej, na którą napatrzyliśmy się w zaułkach 

rodzinnego miasta. Okazało się, że nikt nas tu nie chce, a całe to gadanie o 

dobrodziejstwach życia w unii było chyba dziełem jakichś zachodnich agentów. 

Tak przynajmniej myślałem przez pierwsze lata, harując w supermarkecie i 

ukrywając swój dyplom na dnie szuflady. Gdyby nie dzieci, pewnie 

spakowalibyśmy manatki i wrócili do kraju, ale one szybko się tu zadomowiły. 

Gari uczył się mówić razem z młodszą siostrą. Mylili polski z rosyjskim, ale gdy 

już nauczyli się je rozróżniać, okazało się, że nieźle sobie radzą z oboma.  

– Więc jednak jest pan Rosjaninem – wyrwało się Albinowi. 

Durbanow machnął ręką. 

– To długa historia, opowiem ją panu innym razem. W domu rozmawialiśmy 

po rosyjsku, a Gari nie chodził w Baku do przedszkola, więc kontakt z azerskim 

miał jedynie na podwórku. Zresztą gdy wyjeżdżaliśmy z kraju, niewiele jeszcze 

mówił. Ale po przyjeździe do Polski sytuacja stopniowo się poprawiała. Powoli 

zaczynaliśmy wierzyć, że syn wyrośnie na zdrowego chłopca, i tylko to 

podtrzymywało nas na duchu. Gdy dostałem pracę w szkole, a potem w gazecie, 

odetchnęliśmy. Później nawet żona załapała się do biura na pół etatu. Gari 
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poszedł do szkoły, dziewczynki do przedszkola. Syn skończył pierwszą klasę, 

drugą, potem kolejne... Nadal różnił się trochę od innych dzieci, ale mieliśmy 

nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. A teraz... – Durbanow zwiesił głowę. 

– Pan się za bardzo przejął tą grą – rzekł stanowczo Albin. – Pamięta pan, co 

mówiłem o jej genezie? Dzieciaki dorobiły ideologię do zniknięcia miejscowego 

chłopca. To coś w rodzaju legendy o czarnej wołdze, która porywa dzieci. Gari 

po prostu jest przemęczony. Może cierpi na niedobór jakichś składników. 

Wszystko się wyjaśni, gdy zrobią mu badania. Proszę się nie martwić na zapas.  

W sąsiednim pokoju zadzwonił telefon. Durbanow rzucił się, by go odebrać. 

Albin tymczasem zaczął przeglądać anglojęzyczne pliki. 

Gospodarz wkrótce wrócił. 

– Gari odzyskał przytomność! – mówił w podnieceniu. – Jest bardzo 

osłabiony, nic nie mówi. Lekarze jeszcze nie wiedzą, co mu dolega. Ale 

zaczynam wierzyć, że ma pan rację. Że to zwykłe wyczerpanie organizmu. 

Dzieciak spędza przed tym ekranem mnóstwo czasu. I co, znalazł pan coś? 

– Bez rewelacji – odrzekł Albin. – Właściwie same rozszerzenia tego, o 

czym mówi „Zmierzch bogów”. Historia kosmosu, teleskop Hubble’a, teoria 

mnogości światów. Przypuszczam, że Gari szukał czegoś, co mogłoby 

wyjaśniać grę, przenosząc ją na wyższy poziom. Nie chcę przez to powiedzieć, 

że taki poziom rzeczywiście istnieje – dodał pospiesznie.  

Durbanow pokiwał głową. 

– Bardzo dziękuję za pomoc. I przepraszam, że zabrałem panu tyle czasu. 

Ale muszę jechać. Teraz powinienem być przy synu. 

– Jasne. – Albin zerwał się z krzesła. – Zadzwoni pan, gdy już coś będzie 

wiadomo? Ja też się niepokoję. Może pan dzwonić na stacjonarny albo... – 

Umilkł gwałtownie. 

Zajrzał do torby, po czym bezsilnie machnął pięścią w powietrzu, aż 

świsnęło. 

– Niech to szlag. Zostawiłem komórkę u ciotki. 
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Kolejna wpadka. Powinien był powiedzieć „u znajomej”. To dopuszczało 

różne interpretacje, a przede wszystkim tę, o którą mu chodziło. 

– Zadzwonię na domowy – rzekł Durbanow, któremu spieszno było do 

wyjścia. – Proszę mi przypomnieć numer. 

Szybko wstukał go w klawiaturę. 

– Aha – rzekł na odchodnym Albin – zapomniałbym. Jeśli nadal chce pan 

szukać wyjaśnienia w komputerze, proszę przejrzeć folder tymczasowych 

plików internetowych. Znajdzie pan tam ślady wszystkich stron, które w 

ostatnim czasie przeglądał Gari. Prawdopodobnie tylko nieliczne z nich zapisał 

w osobistym folderze. 

– Zrobię to – zapewnił go niecierpliwie Durbanow. 

Wyszli razem. 

– Podrzucić pana? – zapytał gospodarz, ale Albin pokręcił głową. 

– Przejdę się. Przyda mi się spacer po tym wszystkim. 

Durbanow uśmiechnął się przepraszająco i uścisnął dłoń Albina, po czym 

kluczykiem otworzył drzwiczki zdezelowanej toyoty corolli, która najwyraźniej 

urodziła się za wcześnie, by wiedzieć, co to pilot. 

Gdy odjechał, Albin powolnym krokiem ruszył w kierunku swojego domu. 

Było już ciemno, na niebie migotało kilka gwiazd. Ciekawe, co jest za nimi, 

pomyślał. Czy galaktyki nadal płyną w dal, czy właśnie odebrały sygnał do 

odwrotu. Było w tej myśli coś dramatycznego. Wiedział, że nawet gdyby 

wszechświat w tej chwili przestał się rozszerzać, do implozji pozostałyby 

jeszcze miliardy lat, ale nie pocieszało go to w obliczu miażdżącego 

podejrzenia, że odwrót już nastąpił.  

Pomyślał o reakcjach, jakie ta wieść wywołałaby na świecie. Kres każdego 

stulecia owocował dekadenckimi nastrojami, zmierzchem starych wartości i 

sporą dozą niebezpiecznego chaosu. Jak zachowaliby się ludzie, wiedząc, że 

zbliża się koniec nie stulecia, nie tysiąclecia – lecz wszystkiego? 
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Punkt zwrotny. Wszystko go miało: wakacje, rok szkolny, książka, życie. Za 

półmetkiem zaczynała się droga w dół, a poczucie nieuchronnego końca stawało 

się równie immanentnym elementem naszej codzienności jak świadomość, że 

zepchnięty ze szczytu kamień musi się stoczyć na dno doliny. 

Naukowcy twierdzili, że wszechświat wciąż się rozszerza. Ale skąd oni 

mogli to wiedzieć? Ile czasu musiało minąć, nim się zorientują, że wyhamował? 

A nawet gdyby to wiedzieli – gdyby któregoś dnia spojrzeli w swoje teleskopy i 

zobaczyli fioletowy świat – czy odważyliby się ogłosić to odkrycie? 

Wystarczyło przecież mieć tyle wyobraźni co zwykły nauczyciel angielskiego, 

by się zorientować, czym to pachnie. 

Gwiazdy tkwiły niewzruszenie na nieboskłonie, ale dla Albina nic już nie 

było takie jak dawniej. Myśl o tym, że rano będzie musiał iść do szkoły i uczyć 

dzieci angielskiego, wydała mu się absurdalna. 

Coś okrągłego zabłysło w świetle latarni, zamigotało kolorami. Pochylił się 

zaciekawiony i omal nie zapiał z zachwytu. To była kula duńska – szklana kulka 

z płatkami w środku, najbardziej wartościowe trofeum w grze w korale. Kiedy 

chodził do podstawówki, takie rzeczy były w kraju praktycznie nie do dostania. 

Nie wiadomo, skąd ludzie je brali. Pewnego razu ojciec przywiózł mu kilka z 

Niemiec, ale zabronił nimi grać. Absurd! Po co mieć kule, jeśli nie można ich 

postawić, spróbować wygrać kolejnych. Choć, rzecz jasna, Albin natychmiast 

by je przegrał.  

Miał tamte kulki do dziś, choć gra dawno odeszła w niepamięć. Już w 

dorosłym życiu z sentymentu dokupił kilka kolejnych. Trzymał je w drewnianej 

szkatułce. Nawet nie potrafił sobie przypomnieć, gdzie ona teraz jest ani kiedy 

ostatnio patrzył na kulki, ale i tak cieszyła go myśl, że nadal może to zrobić. 

Przykucnął, przyłożył kciuk do środkowego palca i pstryknął. Kula 

potoczyła się i wpadła do dziury w chodniku. W fachowej terminologii taką 

dziurę nazwano by kiblem –profesjonaliści grali wyłącznie do małych dołków, 

ledwie mieszczących dwie czy trzy kulki – ale Albin i tak był zadowolony, że 
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nie całkiem zatracił dawne umiejętności. Podniósł kulkę, wstał, podrzucił ją, 

obejrzał w świetle latarni. Miała czerwone i fioletowe płatki. Trudno było 

ocenić, których więcej. Zabierze ją do domu, dołoży do pozostałych. Przy okazji 

obejrzy swoją kolekcję. 

Z domu zadzwonił do ciotki. 

– Cześć, ciociu. Odłączyłaś moją komórkę? 

– Odłączyłam, odłączyłam. Nikt nie dzwonił. Wytrzymasz do niedzieli? 

– Oj, ciężko będzie. Może uda mi się wlecieć w tygodniu. Dam znać. Gdyby 

ktoś dzwonił, odbierz i odeślij go na stacjonarny. OK? 

– Oł-kej. Jak ona ma na imię? 

– Daj spokój, ciotka. Trzymaj się. Zadzwonię w tygodniu. 

Znów został sam. Sam na sam z enigmą wszechświata. I z tym cholernym 

robalem, który go zżerał. 

– Zapomniałeś o kimś. – Nemo wypełzł z nieświadomości i usadowił się po 

drugiej stronie stołu. 

– Napijesz się? – Albin właśnie szykował sobie drinka. 

– Nie spożywam tej trucizny. Ty też nie powinieneś. 

– Bo co? 

– Źle wpływa na potencję. Ale tobie to nie przeszkadza, prawda? I tak nigdy 

nie będziesz jej rżnąć. 

Zacisnął palce na szklance i zamknął oczy. Przez dziesięć sekund nie był w 

stanie nic zrobić. Ale chichot tamtego wciąż dzwonił mu w głowie. 

Wypił duszkiem pół szklanki, odstawił ją z trzaskiem na stół i podniósł wzrok. 

– Myślisz, że możesz ją zbrukać? Ty nic nie możesz. W każdej chwili mogę 

cię zabić.  

– Odłamkiem lustra? – Nemo, rzecz jasna, doskonale wiedział, o czym 

myślał Albin tego ranka. 

– Wystarczy, że zgłoszę się do psychiatryka i powiem im o tobie. 

Chłopiec z Plakatu zaśmiał się perliście. 
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– Powodzenia. Obawiam się jednak, że jesteś zbyt nudny, by przekonująco 

zagrać wariata. 

Zwykle wystarczały dwa drinki, by Albin przestał się przejmować jego 

wrednymi docinkami. Wtedy Nemo odchodził, zagrzebywał się z powrotem w 

swojej norze. Tym razem był bardziej uparty, choć po drugim jego moc rażenia 

nieco osłabła. 

– Słyszałem, że świat się kończy? – zagadnął z udawaną troską.  

Albin wzruszył ramionami. 

– Nie wiadomo. A jeśli nawet, na pewno nie nastąpi to tak szybko. 

– Ach, to dobrze – ucieszył się Nemo. – Może zdążysz jeszcze z parę razy 

zwalić konia. Oczywiście jeśli nie będziesz tyle pił. 

Albin wylał na niego resztkę trzeciego drinka. 

 

O dwudziestej drugiej wyrzucano wszystkich odwiedzających i zamykano 

szpital. Gari był już przytomny, ale lekarze odmówili wypuszczenia go do 

domu, dopóki nie przyjdą wyniki badań. Durbanow na próżno tłumaczył, że syn 

czuje się już dobrze, tylko jest z natury małomówny. Wiedział, że Gari boi się 

zostać sam, ale mógł jedynie ścisnąć go za rękę i obiecać, że jutro z samego rana 

znów będzie przy nim.  

Po powrocie do domu położył dziewczynki i Ninę spać, obiecując, że za 

chwilę i on się położy. Potem wrócił do pokoju syna i pogrążył się w lekturze. 

Gdy to przeczytał, była pierwsza w nocy. Przez chwilę rozważał możliwość 

zatelefonowania do Albina, ale dobre wychowanie zwyciężyło. Poza tym i tak 

nie mogliby się spotkać przed jutrzejszym popołudniem. Pliszka musiał iść do 

pracy, on – wyprawić starszą córkę do szkoły, odprowadzić młodszą do 

przedszkola, a potem jechać do szpitala i siedzieć przy Garim. 

Znalazł w apteczce jakieś tabletki na uspokojenie i połknął jedną. Nie bał się 

bezsenności: bał się tego, co mógłby znaleźć w swojej głowie. 

Już wiedział, że to tam jest. 
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GAMMA 

CHUDY KUJON 

 

Arcymistrz gier logicznych, Gurgeh, zostaje zaproszony przez barbarzyńską 

cywilizację Azadu do udziału w rozgrywce, która stanowi kwintesencję życia 

wszystkich mieszkańców planety. Szkolą się w niej od maleńkości, a status 

społeczny każdego obywatela zależy od tego, jak dobrym jest graczem. Najlepszy 

zostaje Imperatorem. Gurgeh przyjmuje wyzwanie i zgłębia tajniki gry. Wiedząc, 

że ma na to niewiele czasu, liczy na osiągnięcie w najlepszym razie poziomu 

urzędnika średniego szczebla. Tymczasem idzie mu znacznie lepiej, niż się 

spodziewał. Im wyżej jednak się pnie, im bliżej jest ostatecznej rozgrywki, tym 

bardziej okazuje się, że w grze o najwyższe stanowisko w państwie biorą udział 

także inne czynniki... 

Zupełnie jak tutaj. Ighar może i był świetnym logikiem, ale jeśli planeta 

postanowiła założyć mu łańcuch, cała jego inwencja mogła się zdać co najwyżej 

psu na budę. 

– Deus ex machina! 

W trzewiach planety coś zagulgotało, jakby ta naśmiewała się z niego. 

– Deus! 

Ale planeta stawała się grząska, jakby ją topił pierwotny chaos. 

Z chaosu powstałeś, w chaos się obrócisz. Każdy porządek naturalną koleją 

rzeczy dążył do nieporządku; wszystko, co zbudowano, musiało się kiedyś 

rozpaść. Ale ludzkie życie, ludzka cywilizacja służyły budowaniu, a kolejne 

pokolenia, jak zastępy mrówek, wznosiły nowe gmachy szybciej, niż stare 

zdążyły upadać. 

Skoro zaś system logiczny planety sfiksował, może jedynym sposobem na 

pokonanie go było... 
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– Ele mele dudki! 

Planeta zakrztusiła się. Przez chwilę pluła błotem i kamieniami, ale 

Igharowi nic się nie stało, choć po tym wszystkim wyglądał jak świeżo ulepiony 

golem. Potem znieruchomiała. 

Podniósł ostrożnie głowę i rozglądał się wokoło. Gdziekolwiek się znalazł, 

nie było to błotniste więzienie chaosu. Znów stąpał po twardym gruncie. 

Tyle że wstawał już świt, a Ighar nie miał pojęcia, jak daleko za sobą 

zostawił miasto. 

 

– Proszę pana, to prawda, że Durbanow jest w szpitalu? 

Albin podniósł głowę i zlokalizował mówiącego. No jasne. Ciekawski 

Szymek, który zawsze wszystko musiał wiedzieć pierwszy. 

– Tak – powiedział. – Ale już czuje się dobrze. 

– Co mu było? – pytał dalej chłopak. 

– Zemdlał przy komputerze. 

– Porazili go – odezwał się Predrag. – Zawirusowali robala. 

– Kto? 

Chłopak speszył się, jakby dopiero dotarło do niego, że powiedział to na 

głos. Machnął ręką. 

– Żartuję. Przecież nie można zawirusować człowieka przez komputer. 

Jakoś dziwnie wymówił słowo „człowieka”. 

Potem, na dużej przerwie, Albin widział, jak Predrag zwołuje grupę kolegów 

i wszyscy razem udają się za stojący na skraju boiska transformator. Zwykle 

spotykali się tam amatorzy piwa i tao; był jednak pewien, że tym razem chodzi o 

coś innego. 

 

Tymczasem Witold Durbanow siedział w szpitalu, trzymając syna za rękę.  

– Przepraszam cię, Gari. – To było wszystko, co potrafił powiedzieć. 

Gari milczał, patrząc na niego beznamiętnie, jakby był na innej planecie. 
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Odezwał się po piętnastu minutach. 

– Jesteś dobrym tatą. 

Gdy Nina weszła do sali szpitalnej, przeraziła się, widząc w oczach męża 

łzy.  

– Wszystko w porządku – uspokoił ją. – Badania niczego nie wykazały. 

Jutro go wypisują. 

– To dlaczego... 

– Wyjaśnię ci wszystko w domu. – Durbanow ucałował żonę. – Posiedzisz 

przy nim? Ja muszę się z kimś spotkać. To bardzo ważne. Przyjadę po ciebie 

wieczorem. 

Nie miała serca go zatrzymywać.  

Zadzwonił do Albina zaraz po wyjściu ze szpitala. 

– Muszę się z panem zobaczyć. 

– Coś się stało? 

– Z Garim wszystko w porządku – zapewnił pospiesznie Durbanow. – Ale 

znalazłem coś w jego plikach. 

– To niech pan wleci.  

Albin nie lubił przyjmować gości, bo jego mieszkanie stanowiło naturalną 

fabrykę chaosu: każdy wrzucony doń przedmiot zostawał natychmiast 

bezlitośnie wciągnięty w bagno postępującej entropii, a próby uporządkowania 

tego stanu były żmudne i na dłuższą metę bezowocne. Krótko mówiąc, Albin 

był bałaganiarzem i leniem. 

Nie było to jednak pospolite lenistwo. Nic z tych rzeczy. To było lenistwo 

na skalę kosmiczną. Lenistwo, które paraliżowało wszystkie członki i zakażało 

każdy konstruktywny zamysł wirusem niemożności, niewykonalności i 

zniechęcenia. Im dalej zaś posuwała się machina entropii, tym bardziej panoszył 

się w duszy Albina ów złośliwy wirus. I vice versa. 

Był jednak ciekaw, co chce mu powiedzieć Durbanow, a wychodzić z domu 

jeszcze bardziej mu się nie chciało. 
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Ledwie zdążył pozmywać po obiedzie i ogarnąć trochę pokój, rozległ się 

dzwonek u drzwi. 

– Proszę. – Durbanow wręczył mu pendrive’a. 

Albin włączył komputer i w skupieniu przeczytał wskazany plik. 

– Nigdy nie używałem przy nim słowa „autystyk” – rzekł cicho Durbanow. 

– Nie dopuszczałem do siebie myśli, że mój syn może cierpieć na taką chorobę. 

A on przez cały czas to wiedział... Kiedy poszedłem dziś do szpitala, potrafiłem 

tylko powiedzieć „przepraszam”. 

– Myślę, że pan bardziej się tym gryzie niż on – zauważył Albin. – 

Zwłaszcza w świetle tego artykułu. 

Artykuł donosił o pracach zespołu naukowców kilku różnych specjalizacji, 

którzy badali zachowania i budowę mózgu autystyków o różnym stopniu 

upośledzenia. W obszernie cytowanym raporcie badacze stwierdzali, że problem 

w porozumiewaniu się takich osób z otoczeniem wynika z faktu, iż niektóre 

obszary ich mózgu są słabo rozwinięte, podczas gdy inne działają 

nieporównywalnie lepiej niż u nas. Chorzy na autyzm potrafią na przykład 

zliczyć w pamięci litery recytowanego im wiersza, ale nie potrafią zrozumieć 

jego sensu. Znany był przypadek amerykańskiego chłopca, opisany w 

paradokumencie Paradox Lake, który na podstawie pokazanej w wiadomościach 

migawki potrafił odtworzyć obraz spadającego samolotu, uwzględniając 

niewiarygodne niuanse jego budowy. Ten sam chłopiec, jak większość 

autystyków, kompletnie nie rozumiał pojęcia fikcji. Nie pojmował, że można 

ukazać rzeczywiste uczucia poprzez zmyśloną historię. Opowieści o 

nieznajomych ludziach były dla niego potwornie nudne, o ile nie występowała w 

nich katastrofa lotnicza.  

Dalsza część artykułu skupiała się na różnicach w aktywności 

poszczególnych części mózgu ludzi zdrowych i autystyków. Szczególną uwagę 

autorzy poświęcali móżdżkowi, wykształconemu znacznie wcześniej niż reszta 

mózgu i do niedawna uważanego przede wszystkim za centrum sterowania 
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czynnościami motorycznymi. Położony w dolnej części mózgowia organ 

intrygował naukowców ogromną gęstością białej, a przede wszystkim szarej 

materii, sugerującą, że mamy do czynienia z czymś znacznie bardziej złożonym. 

Badania z użyciem rezonansu magnetycznego wskazywały na dużą aktywność 

móżdżku podczas różnego rodzaju testów, wśród nich takich, w których 

pacjentowi demonstrowano rekwizyty i proszono o opisanie wywoływanych 

przez nie skojarzeń i uczuć. Jako najstarsza część mózgu, której istnienie sięgało 

czasów przedcywilizacyjnych, był móżdżek niejako najbardziej zwierzęcym 

obszarem naszej świadomości, mogącym stanowić siedlisko stłumionych 

wskutek wykształcenia się kory mózgowej instynktów, wśród nich intuicji, którą 

dziś nazwalibyśmy telepatią bądź jasnowidzeniem, choć u licznych żyjących 

obok nas zwierząt stanowi ona naturalną cechę. Gdy umiera królowa mrówek, 

jej siostry oddalone o dziesiątki metrów od kopca natychmiast porzucają 

wszystkie wykonywane w danym momencie czynności i wracają do domu. Nie 

wiadomo, skąd wiedzą. Czyżby zapach feromonów wydzielanych przez mrówki 

obecne przy zdarzeniu – bo taka jest mowa tych zwierząt – działał na zasadzie 

błyskawicznego łańcuszka, powiadamiając te bliższe, a za ich pośrednictwem 

dalsze i jeszcze dalsze? Ale nas jakoś nie zwalała z nóg świadomość, że mrówki 

mogą dysponować bezprzewodowym łączem szybszym niż wszystkie te, które 

myśmy dotąd wymyślili.  

Inaczej, gdy podobne zdolności zaczynali przejawiać ludzie. Ci zwykle 

zostawali uznani za szarlatanów lub szaleńców – być może dlatego, że aby 

znaleźć się w miejscu, w którym teraz jesteśmy, musieliśmy poświęcić część 

swojego dziedzictwa. Poświęcić – wydawałoby się – bezpowrotnie; a jednak 

udokumentowane przypadki „nadprzyrodzonych” zdolności, a być może 

również niewytłumaczalna aktywność móżdżku, sugerowały inną możliwość. 

Móżdżek autystyka zachowywał się w testach zupełnie inaczej niż móżdżek 

nieautystyka. Kiedy obu grupom pokazano film ukazujący okrucieństwa wojny, 

reakcja grupy kontrolnej była gwałtowna, podczas gdy autystycy przyjęli obraz 
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znacznie spokojniej. Odwrotnie było w przypadku abstrakcyjnych obrazów. Tu 

grupa kontrolna reagowała chłodno, a autystyczna w sposób różnorodny, lecz 

spójny: jedne obrazy przyjmowano niemal bez reakcji, inne wywoływały silną 

aktywność neuronów – zawsze jednak reakcja na dany obiekt była podobna w 

przypadku całej grupy, jakby właśnie choroba pozwalała jej dostrzec w obiekcie 

coś, co umyka osobie zdrowej.  Różnice były widoczne w przekroju całego 

mózgu, ale szczególnie wyraziste właśnie w móżdżku, którego aktywność nie 

tylko okazała się odmienna w przypadku każdej z grup, lecz także 

rozmieszczona w innych regionach. Pozwalało to przypuszczać, że oprócz 

znanych nam funkcji móżdżek spełnia inną ważną rolę, której określenie może 

stanowić klucz do zrozumienia autyzmu. Zdaniem autorów pracy, inność 

cierpiących nań osób mogła wynikać z wykształcenia pewnych atawistycznych 

cech kosztem innych, kluczowych dla współczesnego człowieka.  

– Za co go pan przepraszał? – zapytał Albin. 

– Za to, że zostawiłem go z tym samego. Nie zaakceptowałem takiego, jaki 

był. Nie potrafiłem się pogodzić z faktem, że mój syn jest inny niż pozostałe 

dzieci. 

– Może on nie potrzebował aż tak głębokiej akceptacji – zauważył Albin. – 

Wychowywał się w atmosferze miłości i wzajemnej tolerancji, i to przyniosło 

efekty. Niewielu autystyków radzi sobie w normalnych szkołach. 

Jeśli celem samooskarżeń Durbanowa było wymuszenie na Albinie 

zaprzeczenia, mógł się czuć usatysfakcjonowany. A przynajmniej odrobinę 

rozgrzeszony. 

– Zwrócił pan uwagę na nazwisko szefa zespołu badawczego? – zapytał po 

chwili. 

Albin zajrzał do tekstu. 

– Borg... Gdzieś już o nim słyszałem... 

– Greg Borg. To ten sam człowiek, o którym Gari powiedział „tata”, gdy go 

zobaczył w telewizji. 
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– O, w mordę. – Albin poczuł, jak włosy na karku stają mu dęba. – Ile miał 

wtedy lat? 

– Sześć. Artykuł mówi o raporcie sprzed roku, ale Gari już wtedy, przed 

sześciu laty, musiał wiedzieć o Borgu, albo przynajmniej – co jeszcze bardziej 

niewiarygodne – przeczuwać jego rolę. 

– Sądząc z tego, co tu piszą, wystarczyło mu usłyszeć kilka 

wypowiedzianych przez Borga zdań, by się domyślić, że ten człowiek stworzy 

kiedyś mapę mózgu autystyka. 

Durbanow kiwał mechanicznie głową. Potem, na odmianę, pokręcił nią. 

– Trochę mnie to przeraża – wyznał. 

Albin wolał mu nie mówić o słowach Predraga ani o zebraniu za 

transformatorem. 

– Znalazłem coś jeszcze – rzekł po chwili Durbanow. – W tymczasowych 

plikach powtarzało się słowo „Kraft”. Te, które udało się otworzyć, na ogół nie 

odnosiły się do pańskiego podejrzanego. Wygląda na to, że Gari, podobnie jak 

my, szukał klucza do zagadki związanej z narodzinami gry. Ale potem 

znalazłem to. – Durbanow podświetlił jeden z plików i kliknął. Po chwili oczom 

Albina ukazał się artykuł z jakiejś internetowej gazety.  

Był to właściwie reportaż, opowiadający o życiu pensjonariuszy ośrodka dla 

narkomanów w Potworowie koło Łeby. Młodzi ludzie pod kierunkiem kilkorga 

opiekunów wychodzili z nałogu i samodzielnie zarządzali swoim 

gospodarstwem, odnosząc spektakularny sukces. Reportaż tak był sztampowy i 

moralizatorski, że mogłoby się wydawać, iż Gari otworzył go przez pomyłkę, 

gdyby nie jeden fakt: w tekście kilkakrotnie pojawiało się imię Johan – za 

każdym razem pisane przez jedno „n”. 

– Po co Gari miałby szukać Krafta? – zapytał Albin. 

– Niech pan sam pomyśli: rówieśnicy go prześladują, wyzywając od 

Grymów, robali, pożeraczy światów. Kraft, przynajmniej w świetle pogłosek, 

rzucał podobne oskarżenia na swojego brata, który potem przepadł bez wieści. 
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– I Gari chciał poznać genezę tych oskarżeń? 

– Albo – Durbanow przełknął ślinę – dowiedzieć się, co może go spotkać. 

Albin przyjrzał się gościowi badawczo. Durbanow wyglądał na 

przestraszonego własnymi myślami. 

– Chce pan powiedzieć, że Gari wie, dlaczego zrobiono z niego kozła 

ofiarnego?  

Durbanow rozłożył ręce. 

– To przecież nie znaczy, że wierzę w te brednie. Ale Gari czuje, że jest inny 

niż wszyscy i że tamtym się to nie podoba. Może mały Kraft też cierpiał na 

autyzm, albo wyróżniał się w inny, niezrozumiały dla swego brata sposób. Jeśli 

Johan istotnie zażywał narkotyki, jego lęk mógł przybrać rozmiary paranoi. Ale 

do dziś nie wiadomo, co naprawdę spotkało chłopca. Może wcale nie zginął. 

Może Gari szuka drogi do niego, a Johan ma mu w tym pomóc? 

– Nadal nie znamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego stracił przytomność – 

zauważył Albin. 

– Więc pan także uważa, że to jakaś wiadomość tak go poraziła? 

Albin zastanowił się. 

– Nie wiem. Może zasugerowałem się pańskimi podejrzeniami. 

Durbanow czekał na ciąg dalszy, ale się nie doczekał. 

– Gdyby to było zwykłe przemęczenie, czy pozostawałby nieprzytomny 

przez tyle godzin? – zapytał w końcu. – To musiał być jakiś wstrząs. 

Przypuszczam że odpowiedź na pytanie o jego przyczynę gdzieś tu jest, ale my, 

ze swoimi prostackimi umysłami, nie potrafimy jej dostrzec. 

Albin spojrzał na niego spode łba. 

– Powiedział pan: „prostackimi”? 

Durbanow machnął ręką. 

– Przepraszam. Nic osobistego. Podobno kompleks niższości i mania 

wielkości są ze sobą nierozerwalnie sprzężone. 

– Sądzi pan, że znaleźliśmy właściwego Krafta? 
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– Czuję, że tak – rzekł Durbanow – choć nie wiem dlaczego. To znaczy: 

wolałbym nie wiedzieć. 

– Czyli jednak pan wie. 

Durbanow skrzywił się, jakby zjadł cytrynę. 

– Niech mi pan nie każe tego mówić. 

Albin patrzył na niego wyczekująco. 

– Biały piasek – rzekł niemal szeptem jego rozmówca. 

W pierwszej chwili nie zrozumiał. Gdy w końcu dotarło do niego, co 

Durbanow ma na myśli, żachnął się. 

– Daj pan spokój. Narkomani często leczą się z dala od domu. Jadą po prostu 

tam, gdzie jest miejsce, a im dalej od swego dawnego środowiska, tym lepiej. 

– Tak czy owak, zamierzam to sprawdzić – rzekł tamten. – I chcę pana 

prosić, żeby mi pan towarzyszył. 

– Mam z panem pojechać do Łeby? 

Durbanow skinął głową. 

– Kiedy? 

– Jak najszybciej. Ja i tak muszę wziąć urlop. Dziennikarze sportowi nie 

mają weekendów. 

Albin zastanowił się. 

– W piątek mam tylko trzy lekcje – powiedział. – Kończę o wpół do 

jedenastej. Nie za późno? 

– Może być – ucieszył się Durbanow. – Przynajmniej nie prześwięcą mnie w 

redakcji. W piątki mniej się dzieje na arenach. 

– No to jesteśmy umówieni. – Albin spojrzał dyskretnie na zegarek. Musiał 

jeszcze sprawdzić kartkówki. – Gdyby coś się zmieniło, proszę dzwonić.  

 

Gdy w środę wieczorem zadźwięczał dzwonek u drzwi, Albin nawet nie 

ruszył się z krzesła, pewien, że to jakiś domokrążca, żebrak albo dozorca z 

podwyżką czynszu. Kiedy jednak dzwonek odezwał się ponownie, a na 
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korytarzu nie zabrzmiały odgłosy otwieranych przez sąsiadów zamków, 

podniósł się, wyjrzał przez judasza – i zamarł. 

Za drzwiami stała Małgorzata Lukić. 

Był przerażony. Wszystkie jego myśli o tej kobiecie, wszystkie powierzone 

nocy westchnienia wracały teraz w postaci zniekształconego echa, jakby 

rzeczywistość chciała go upokorzyć. Odgradzające ich drzwi trafnie 

akcentowały dystans, który w tej chwili wydawał mu się absolutnie nie do 

pokonania, niczym fosa pełna wygłodniałych krokodyli. 

– Nemo? 

Cisza. Pewnie się mścił za oblanie drinkiem. 

Albin westchnął, otarł z czoła niewidzialny pot i otworzył drzwi. 

– Poświęci mi pan chwilę? Przepraszam, że tak bez uprzedzenia. Chciałam 

zatelefonować, ale nie znałam numeru.  

Klepała jak bohaterka telenoweli, ale w końcu co miała powiedzieć, 

zadzwoniwszy tak znienacka do jego drzwi. Jeśli chodzi o niego, mogłaby 

nawet nic nie mówić, tyle że wtedy dalsza interakcja byłaby nieco utrudniona. 

– Proszę. – Odsunął się na bok i wpuścił ją do środka. – Proszę wybaczyć 

bałagan, nie spodziewałem się wizyty. Napije się pani czegoś? 

Wstąpiła w jego entropię, nie tracąc nic ze swojej wyrazistości. 

– Ma pan koniak?  

Zerknął na nią z zaciekawieniem. 

– Coś powinno się znaleźć. 

Oczywiście doskonale znał zawartość swojego barku. Potrafiłby doń sięgnąć 

z zamkniętymi oczyma i wymacać to, co w danej chwili było mu potrzebne. 

Przez dłuższy okres jednak utrzymywały się tam głównie trunki, za którymi nie 

przepadał.  

Sięgnął do barku, znalazł napoczętą butelkę i nalał dwa kieliszki, po czym 

postawił  je wraz z butelką na stoliku. 

– Proszę się rozgościć. 
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Usiadła, nerwowym gestem odgarniając kosmyk z czoła. 

– Już nie wiem, co z tym dzieciakiem robić – powiedziała. – Po wyjeździe 

męża kompletnie przestał mnie słuchać. Cały czas czeka, aż ojciec przyjedzie i 

zabierze go do siebie. 

– A zabierze? 

Wzruszyła ramionami, pociągając łyk koniaku. 

– Niechby spróbował. 

Albin zerknął na nią i znów odwrócił wzrok, ściskając palcami nóżkę 

kieliszka. Drugą dłoń zwinął w pięść, by ukryć drżenie. Ta kobieta przejeżdżała 

po nim jak walec, wyciskając substancję i pozbawiając tożsamości. Cały był 

świadomością niej: jej bliskości, oczekiwań, nieuchronnego rozczarowania. 

Przypomniał sobie rozmowę z ciotką i omal nie zgniótł kieliszka. On – 

spróbować? Nie miał w sobie ani grama mocy sprawczej. Zawładnęło nim jakieś 

potworne, paraliżujące przekonanie, że nigdy, nigdy w życiu nie ośmieli się 

dotknąć kobiety. Rozsypał się w proch i czuł, że nic, ale to nic na świecie nie 

jest w stanie skleić go z powrotem. 

Nemo, do cholery! 

– Słyszała pani o Garim Durbanowie? – zapytał, przygnieciony ciszą. 

Spojrzała na niego zaskoczona. 

– Predrag mówi o nim „chudy kujon”. 

Uśmiechnął się lekko, potem skrzywił. Znów uśmiechnął. 

– Może kiedyś tak mówił. Teraz nazywa go inaczej. 

– Jak? 

Machnął ręką, rozmyśliwszy się. 

– Nieważne. Gari od soboty jest w szpitalu. Przez kilkanaście godzin był 

nieprzytomny. Czy Predrag nic o tym nie wspominał? 

W oczach Małgorzaty zabłysnął gniewny ognik. 

– Pan go o coś podejrzewa? 
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– Nie! – rzucił pospiesznie. – Myślałem tylko, że Gari może mieć jakieś 

problemy, o których dorośli nie wiedzą. 

Prychnęła. 

– Sądzi pan, że Predrag mi się spowiada? Ma mnie gdzieś. Tak samo jak 

jego ojciec. Durna ja byłam, kiedy za tego chama wychodziłam. Zawrócił mi w 

głowie, zrobił dziecko, a teraz sobie siedzi w Szwecji i rżnie inne. I niech tam 

zdechnie. Wcale za nim nie tęsknię. – Umilkła, nim głos zdążył jej się załamać. 

Przez chwilę milczała, przełykając ślinę. – Ale dzieciaka mu nie oddam – 

wycedziła, przymykając oczy i opuszczając głowę. – Nie wypuszczę, choćbym 

go miała trzymać pod kluczem. Choćbym miała zabić. 

Albin przyglądał jej się z mieszaniną przerażenia i fascynacji. Mógł patrzeć 

bezkarnie, bo nadal miała przymknięte oczy.  

I nagle spod jednej z powiek, spod kosmyka blond włosów, wymknęła się 

łza. Patrzył, jak wypływa z kącika i sunie po policzku, coraz niżej i niżej, aż w 

końcu zamiera na wysokości żuchwy, zbyt mała, by spaść. 

To była tylko jedna łza, ale Albin nie mógł oderwać od niej wzroku. 

Wyobrażał sobie, jak musi cierpieć ta silna kobieta, skoro pozwoliła sobie na 

uronienie tej łzy na oczach świadka – i to tak żałosnego. 

Nie wiedział, że silne kobiety nie boją się łez tak panicznie jak słabi 

mężczyźni. 

Ich dłonie dzieliło dwadzieścia, może trzydzieści centymetrów. Gdyby 

wyciągnął rękę, mógłby pogłaskać Małgorzatę. Mógłby nawet dotknąć jej 

twarzy, odgarnąć kosmyk jasnych włosów, zetrzeć łzę. 

Mógłby.  

Zaciskając palce prawej dłoni na kieliszku, rozwarł lewą i przyglądał się jej, 

jakby chciał wyczytać przyszłość z linii papilarnych. 

Małgorzata podniosła wzrok, w jednej sekundzie odbudowując mur. 

– Przepraszam, gadam bzdury – powiedziała ochryple. Odkaszlnęła. – Lepiej 

już pójdę. 
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– To ja przepraszam – bąknął Albin. 

– Za co?  

Wzruszył ramionami. 

– Zawiodłem panią. 

– Wpuścił mnie pan, pozwolił się wyżalić, nawet poczęstował koniakiem. 

Czego więcej mogłabym chcieć? 

No właśnie. Czego. 

– Wie pan – powiedziała – kiedyś Predrag miał kolegów. Był popularny, 

wszyscy go lubili. Trochę rozrabiał z tą swoją bandą – bawili się w Indian czy 

kowbojów – ale nigdy nie był bezczelny czy wulgarny. Po prostu rozpierała go 

energia. Teraz to wszystko się zmieniło. 

– Wydaje mi się, że nadal jest popularny – zauważył Albin. 

Pokręciła głową. 

– To nie to, co dawniej. Mam wrażenie, że teraz chłopcy zadają się z nim 

tylko z przyzwyczajenia. Albo nawet... – Zawahała się. Albin spojrzał na nią 

pytająco, utrzymując kontakt wzrokowy tak długo, jak potrafił. Czyli raczej 

krótko. – Czasem mam wrażenie, że oni się go boją – wyznała cicho. 

Żachnął się, nie całkiem szczerze. Właściwie to całkiem nieszczerze. 

– Niech pani nie żartuje. Predrag po prostu wszedł w okres dojrzewania. 

Szkoda, że w takim momencie zabrakło mu ojca. Wiem, że to trudne, ale musi 

się pani postarać jakoś mu go zastąpić. 

Ktoś popukał go w czoło i wywrócił oczy. Na szczęście patrzyła w inną 

stronę. 

– Naprawdę pan uważa, że to nic groźnego? – zapytała, jakby jego zdanie 

miało dla niej jakiekolwiek znaczenie.  

– Jasne – zapewnił ją nieco zbyt gorliwie. 

Wzruszyła ramionami. 

– Może rzeczywiście przesadzam. Może to wszystko jakoś się ułoży. W 

każdym razie dziękuję za wsparcie. 
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– Cała przyjemność po mojej stronie – odparł. 

Całkiem nieszczerze. Był zbyt spłoszony i przybity jej zaufaniem, by mieć z 

tego choć ślad przyjemności. 

Niemal jednocześnie podnieśli się z miejsc. Małgorzata ruszyła ku wyjściu. 

Albin otworzył jej drzwi do korytarza. 

– Jeśli jeszcze kiedyś będzie pani miała ochotę pogadać, proszę przyjść – 

rzekł, podając płaszcz.  

Zaśmiała się. 

– Jeszcze panu mało? 

– Najwyraźniej. Na wszelki wypadek proszę zapisać mój numer telefonu. 

Nie, pomyślał, podawanie stacjonarnego będzie staroświeckie. Lepiej 

poprzestać na komórce. Tym bardziej, że ona już wyciągała swoją, by wklepać 

numer.  

Podyktował. 

– Będzie aktualny dopiero po niedzieli – zastrzegł z przepraszającym 

uśmiechem. – Zostawiłem telefon u znajomej. 

Niech to szlag! Znowu źle. Powinien był powiedzieć „u ciotki”. Gotowa 

pomyśleć, że kogoś ma. 

Blond bachor oczywiście wystawił głowę, gdy już nie był potrzebny. 

– Jak na takiego fiuta jak ty, całkiem nieźle – powiedział. – Gdybym nie 

wiedział, jak się wijesz w środku, byłbym pod wrażeniem. 

– Wyluzuj, Nemo. Było przyjść, jak cię potrzebowałem. 

– Już się naprzychodziłem. Teraz chodzę własnymi drogami. 

– I dokąd planujesz dojść? 

Chłopiec zaśmiał się. 

– Dzieci donikąd nie dochodzą. Po prostu się bawią.  

– Pyskaty jesteś jak na dziecko. 

Znów zachichotał. 

– Mam to po ojcu. To znaczy po moim niewydarzonym bracie-bliźniaku. 
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Albin sprzątnął kieliszki ze stołu, zmył, zrobił sobie herbatę. Koniak 

schował do barku.  

– „Ojciec” bardziej mi się podoba. 

Poniewczasie pożałował tych słów. 

– Szkoda, że na widok kobiet stajesz się impotentem.  

– Zamknij mordę, Nemo. Dzieci nie mówią takich rzeczy. 

– O, ja nieszczęsny. Uwięziłeś mnie w ciele dorosłego, dopuściłeś do swoich 

brzydkich myśli, a teraz chcesz, żebym udawał niewiniątko? Zdemoralizowałeś 

mnie, panie Albinie. I taki już pozostanę.  

Tej nocy Albinowi przyśniło się, że zbija trumnę z białych desek. Gdy 

skończył, przymocował gwoźdźmi wieko, choć nikogo nie było w środku. 

Przybijał gwóźdź po gwoździu, czując klaustrofobiczne przerażenie, jakby 

jednocześnie znajdował się wewnątrz trumny, choć była dla niego 

zdecydowanie za mała. Spazmatycznie łapał powietrze, czując zarazem, że pod 

żadnym pozorem nie wolno mu przerywać pracy. W końcu upuścił młotek i 

osunął się bez życia na białe deski. 

Obudził się z kołataniem serca i przez chwilę rzeczywiście nie mógł złapać 

tchu. Podszedł do okna, otworzył je i stał na chłodzie, robiąc głębokie wdechy i 

usiłując się uwolnić od wibrujących mu w głowie słów. 

Nie oddam dzieciaka, choćbym go miała zabić. 

 

PAMI ĘTNIK. 26 MARCA 

Dzisiaj na przerwie Predrag kazał nam przyjść za transformator. 

Wiedziałem, że chodzi o Durbanowa. Pan Pliszka już nam powiedział, że Gari 

zemdlał w domu i wzięli go do szpitala. Wszyscy się zastanawiali, czy to ma coś 

wspólnego z grą. Predrag uważa, że to Gari jest robalem. Ja tam nie wiem. Fakt, 

że jest trochę dziwny, ale żeby zaraz robal? Urodził się w Azerbejdżanie. 

Przyjechał do Polski dopiero, jak miał pięć lat. Mama mówi, że tam jest bieda. 

Może nie miał co jeść, jak był mały, i dlatego jest taki dziwny? Szkoda, że tak 
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mało mówi. Chciałbym się dowiedzieć, jak tam jest, w tym Azerbejdżanie. 

Nawet poczytałem trochę w necie i pooglądałem zdjęcia. Podobało mi się. Ale 

kiedy pytałem Durbanowa, powiedział tylko, że zabawki ciągle się psują. Może 

więcej nie pamięta. W końcu był mały, kiedy stamtąd wyjechał.  

Teraz już z nim nie gadam, bo Predrag by się na mnie wkurzył. Mówi, że ma 

dowody na to, że to Gari jest robalem, ale nie może nam ich pokazać. No i 

dzisiaj, jak przyszliśmy za ten transformator, to Predrag mówi: 

– Robal zawirusowany. Nie wiadomo, kto. Może ktoś z naszych, ale wątpię, 

bo nie ja. Może ktoś zrobił wirusa, który atakuje wszystkie robale, i rozsyła go 

przez sieć. 

– To chyba dobrze? – zapytał któryś z chłopaków. 

– Dobrze i niedobrze. Bo robal nadal żyje. Mogli go osłabić. Ale teraz 

będzie się pilnował. 

– Kto mógł zrobić takiego wirusa? 

I na to Predrag mówi: 

– Są dwie możliwości. Albo ktoś, kto chce zabić robala, albo ktoś, kto sam 

jest robalem. 

Tu się zdziwiliśmy. 

– Po co by go chciał zawirusowywać, jakby sam był robalem? 

– Przecież to jasne – powiedział Predrag takim tonem, jakby to naprawdę 

było jasne. – Gdybyś był sportowcem, a twój kumpel byłby lepszym 

sportowcem, tobyś nie chciał, żeby przed olimpiadą złamał nogę? 

Znając Predraga, pewnie by chciał. 

– Niby co ma być tą olimpiadą? – pytam się. 

– Ostateczna rozgrywka, głąbie! Nasza gra wchodzi w decydującą fazę. 

Albo my, albo oni. A ten robal chciał być większy od tamtego robala. 

– I co my na to? – zapytał ktoś, chyba Piotrek. 

– Popieramy! Sprawa jest prosta jak dwa razy dwa. Jeżeli ktoś atakuje 

robala, to znaczy, że się go boi. Jeżeli się go boi, to znaczy, że robal jest 
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niebezpieczny. Tak niebezpieczny, że trzeba go wyeliminować za wszelką cenę, 

nawet chamskimi metodami. A o czym to świadczy? O tym, że ten, kto atakuje, 

nie ma szans z robalem w uczciwej walce. Bo jest za słaby. A w takiej sytuacji 

musimy mu pomóc wykończyć tego silniejszego robala. 

– A potem? 

– A potem wykończymy jego! To najlepsza strategia wojenna: najpierw 

sprzymierzasz się ze słabym wrogiem, żeby wykończyć silniejszego, a potem 

wykańczasz tego słabszego. Proste? 

Przez chwilę nikt nie wiedział, co powiedzieć. 

– Znaczy, że mamy teraz współdziałać z robalem? – zapytał ktoś w końcu. 

– Głupiś. Będziemy tylko śledzić jego ruchy, a gdyby znowu zaatakował 

Durbanowa, dobijemy go. 

– Na amen? 

– Na amen! 

Akurat zadzwonił dzwonek. 

– Znaczy co? – zapytał Kacper. – Niby że mamy zabić Durbanowa? 

Predrag postukał się po głowie. 

– Nikogo nie mamy zabijać, głąbie! Mówię o grze. Wszystko, co 

prawdziwe, rozgrywa się po tamtej stronie. 

Przez całą następną lekcję myślałem, o co mu chodziło. Uparł się przy tym, 

że Gari jest robalem, jakby to była prosta gra online. A przecież ona toczy się 

wszędzie. Wskazówki można znaleźć w sieci, ale można je też znaleźć na 

boisku albo w parku. Ostatnio na przykład w starej kręgielni znaleźliśmy 

wielkiego, czerwono-fioletowego chrząszcza. Miał chyba ze cztery centymetry. 

Już wiedzieliśmy, że nie ma sensu brać go do domu. Te rzeczy szybko znikają 

albo zamieniają się w zwyczajne przedmioty. Wystarczy, że ktoś z dorosłych na 

nie spojrzy. Zdjęcia też nie było po co robić. Nic nie wychodzi. Więc po prostu 

gapiliśmy się na tego chrząszcza – był naprawdę niezły, podobny do tych z 

dżungli, które nieraz pokazują w telewizji – a kiedy wydostał się na zewnątrz, 
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ruszyliśmy za nim. Zapierdzielał naprawdę ostro. Jakby były olimpiady dla 

chrząszczy, dostałby złoty medal. Doszedł do skraju parku, tam, gdzie już 

prawie zaczynały się bloki, i nagle pyk! Jakby się zapadł pod ziemię. Nic z 

niego nie zostało, nawet mróweczka. 

Szukaliśmy potem po różnych atlasach i w sieci, ale okazało się, że takiego 

chrząszcza w ogóle nie ma. Zresztą wiadomo: jakby był prawdziwy, toby nie 

zniknął. No i w końcu Predrag mówi: 

– To był znak. 

Jakbyśmy nie wiedzieli. Ale zaraz zaczął interpretować i wtedy już zrobiło 

się dziwnie. Bo mówi tak: 

– Tam, gdzie on zniknął, jest czarna dziura. Chrząszcz chciał nas przestrzec, 

żebyśmy tam nie chodzili. 

– Dużo ludzi codziennie tamtędy przechodzi – mówię – i jakoś nie 

słyszałem, żeby ktoś ostatnio zniknął. 

– Kto mówi o znikaniu, głąbie? – pyta Predrag. – Po prostu stają się 

robalami. Dlatego ten świat jest coraz bardziej popierdolony.  

– A ten chrząszcz niby poświęcił swoje życie, żeby nas ostrzec? – zdziwiłem 

się. 

– Głupiś. On nie był z tego świata.  

No i teraz znowu wyjeżdża z jakąś „tamtą stroną”. Powoli zaczynam już 

mieć dosyć tej gry. Inni chyba też. Ale Predrag traktuje ją jak sprawę życia i 

śmierci, więc udajemy przed nim, że my też. 

Czasem mi się wydaje, że on zwariował. Nieraz to nawet się go boję. A 

teraz, jak ma ten nóż, to już w ogóle. 

 

 

Na dzień przed wyjazdem do Łeby Witold Durbanow zdecydował się 

porozmawiać z synem. 



 77 

Gari był już w domu, ale do szkoły miał wrócić dopiero w poniedziałek. 

Lekarze kazali mu do końca tygodnia leżeć w łóżku i zakazali wszelkiego 

wysiłku umysłowego, ale chłopiec zgodził się jedynie na abstynencję 

komputerową. Całymi dniami czytał – Witold podpatrzył tytuł jednej z książek: 

The Player of Games Iaina M. Banksa, i pomyślał, że Gari naprawdę musi się 

nudzić na lekcjach angielskiego – albo, wykorzystując obecność ojca w domu, 

godzinami grał z nim w skojarzenia, dając Witoldowi wartościową lekcję 

związków logicznych à la Gari Durbanow. Łamigłówki Gariego z pozoru 

przypominały słynną zagadkę o śledziu, który wisi na ścianie, jest zielony i 

piszczy, ale w rzeczywistości chłopiec posługiwał się pewną osobliwą, lecz 

konsekwentną logiką.  

– Pół galaktyki, Słońce, matka – mówił na przykład.  

– Hm... – zastanawiał się Witold. – Krowa? 

Gari kiwał głową z uznaniem. Na początku zawsze dawał ojcu fory, by 

później z radością rozłożyć go na łopatki. Witold, ze swej strony, porzucił już 

próby odwzajemniania forów: okazało się, że im większe ułatwienia, tym 

trudniej przychodzi Gariemu znalezienie rozwiązania. Teraz szedł na żywioł. 

Ale nie tym razem. Ta zagadka była starannie przemyślana. 

– Światło, umysł, spięcie. 

Gari długo się zastanawiał. W końcu pokręcił głową. – Nie wiem. 

– Pamiętasz, Gari – powiedział łagodnie ojciec – straciłeś przytomność przy 

komputerze. Co się stało? Dostałeś jakąś wiadomość? 

Chłopiec patrzył na niego, jakby złożył śluby milczenia. Durbanow 

zaryzykował. 

– Czy to ma coś wspólnego z Gregiem Borgiem? 

Gari przymknął oczy. 

– A może z Johanem Kraftem? 

Cisza. 

– Chodzi o czarny piasek? 
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Cisza.  

Durbanow odpuścił. Uśmiechnął się, ucałował chłopca w czoło, poprawił 

kołdrę. 

– Odpoczywaj, synku. 

Gari przez chwilę spoglądał na niego; potem znów zamknął oczy i leżał bez 

ruchu. Witold już miał wstać i odejść, gdy nagle wargi chłopca się rozchyliły. 

– Oni są dobrzy. 

Nadal leżał z zamkniętymi oczami, sprawiając wrażenie, jakby te słowa 

wyrwały się z niego same, bez udziału świadomości. Ale Durbanow wiedział, że 

tak nie jest. Prawdopodobnie Gari wyrzucił je z siebie olbrzymim wysiłkiem 

woli. 

Tak olbrzymim, że ojciec nie miał serca zadawać dalszych pytań, choć te 

cisnęły mu się na usta.  

– Syneczku – powiedział – ja wiem, że nie robisz nic złego. Dzieciaki cię 

prześladują, bo jesteś inny. Ale ja zawsze będę cię kochać. Nawet jeśli masz 

drugiego tatę. 

To ostatnie wyrwało mu się całkiem znienacka. 

Twarz Gariego nadal była nieruchomą maską. Durbanow nie wiedział, czy 

chłopiec w ogóle go słyszy, czy odpłynął gdzieś w głąb swego umysłu. 

Ale gdy podniósł się z pościeli i chciał odejść, powolny zwykle Gari zerwał 

się tak gwałtownie, że sprężyny w łóżku zajęczały, i rzucił się ojcu w ramiona. 

– Ciii, Gari, ciii... – szeptał ten, tuląc syna do piersi i walcząc ze ciskającym 

mu gardło wzruszeniem. – Jestem przy tobie. 

Potem położył syna z powrotem do łóżka, przykrył kołdrą i, trzymając go za 

rękę, niespodziewanie dla samego siebie zaczął mu nucić – zrazu cicho, 

nieśmiało, potem głośniej – piosenkę, którą przed laty śpiewała mu jego matka.  

 

Kto skazał – wsjo sgorieło dotła, 

bolsze w ziemlu nie brositie siemia? 
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Kto skazał, czto ziemla umierła? 

Niet, ona zataiłas’ na wriemia... 

 

Trochę potrwało, nim oddech chłopca w końcu się uspokoił. Witold jeszcze 

długo siedział przy nim, bojąc się, że jeśli puści jego dłoń, jeden z nich spadnie 

w otchłań. 

 

Przez krótką chwilę czuł się wprost niewiarygodnie bezpieczny i szczęśliwy. 

Dopiero co zapadał się w błotnistą, głuchą na wszelkie argumenty papkę, a 

teraz stał na twardej, nieruchomej skale. Po początkowej euforii postanowił 

ustalić z pomocą mapy swoje położenie – a wtedy okazało się, że świecącego 

punkcika nigdzie nie widać, jakby Ighar znalazł się poza obejmowanym przez 

mapę obszarem albo przeszedł w inny tryb. Niezła kabała. Ciekawe, jak miał 

teraz szukać statku. 

Ale o powrocie do miasta nie było mowy – nimby je odnalazł, wszyscy już by 

wiedzieli, że wymknął się na noc. Pewnie wzięliby go na przesłuchanie, albo 

nawet zamknęli w wieży bez żadnych ceregieli. Nie miał wyjścia: musiał iść do 

przodu. Schował mapę do kieszeni w nadziei, że jeszcze kiedyś mu się przyda, a 

ponieważ nigdzie w zasięgu wzroku nie widniało nic, co można by uznać za 

współrzędne, po prostu ruszył przed siebie w kierunku, który wydał mu się 

równie prawdopodobny jak każdy inny. Może nie znajdzie statku, ale jeśli będzie 

uparcie szedł w tę samą stronę, powinien w końcu znaleźć COŚ, dojść 

DOKĄDŚ. 

Początkowo stąpał ostrożnie, bojąc się, że ziemia usunie mu się spod nóg, 

ale z czasem nabrał pewności. 

 

– Wie pan – mówił następnego dnia w samochodzie, relacjonując Albinowi 

zdarzenia minionego wieczoru – kiedy go przytulałem, miałem wrażenie, że zna 

przyszłość. I to nie tylko swoją. 
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Do Łeby dotarli około czwartej. Schronisko w Potworowie nie figurowało w 

książce telefonicznej, musieli więc liczyć na to, że mimo niezapowiedzianej 

wizyty zostaną wpuszczeni do środka, a Kraft – jeśli w ogóle tam jest – zgodzi 

się z nimi porozmawiać. Durbanow postanowił powiedzieć mu wszystko, nie 

zatajając żadnego szczegółu. 

– Czy Gari ma jakichś kolegów? – zapytał Albin, myśląc o środowej wizycie 

i dziwnych aluzjach Predraga. – W szkole trzyma się raczej na uboczu. 

Durbanow zastanowił się. 

– Czasem przychodzi po niego Irek. Mieszka w tym samym bloku. Kiedy 

złamał nogę, Gari zanosił mu zeszyty. 

– Wspominał coś o Predragu lub Baltazarze? 

– Dokuczali mu. Sam bywałem świadkiem takich zdarzeń. Ale nie skarżył 

się zbytnio. 

Albin przez chwilę się wahał, czy powiedzieć ojcu chłopca o swoich 

podejrzeniach. 

– To oni robią nagonkę na Gariego – rzekł w końcu. 

Durbanow parsknął krótkim śmiechem. 

– Te nieuki uzurpują sobie prawo do wieszczenia, kto jest niszczycielem 

świata? No, ale dziś nieuki mają największy autorytet, nie tylko wśród dzieci. 

Najważniejsze to dużo hałasować i znać parę sloganów. Zanim tu przyjechałem, 

łudziłem się, że w Europie ludzie są mądrzejsi. Bogatsi, myślałem, lepiej jedzą, 

to i myśli im się jaśniej. Ale widać nikogo nie oszczędziła ta plaga. 

– Dlaczego wybrał pan Polskę? – zapytał Albin. 

– Rodzina matki pochodziła z Kresów. Jej rodziców wywieziono w czasie 

wojny w głąb Związku Radzieckiego. Osiedlili się w małej wiosce na Syberii. 

Wiele lat później ich córka przyjechała na studia do Moskwy, poznała chłopaka 

z Azerbejdżanu i poślubiła go. Rodzice rozmawiali między sobą po rosyjsku, ale 

mama uczyła nas polskiego. W domu było pełno polskich książek. Kiedyś, w 

podstawówce, z ciekawości sięgnąłem po Konrada Wallenroda i trafiłem na 
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Pieśń Wajdeloty. Oczywiście nic z niej nie zrozumiałem, ale brzmienie tych 

wersów uwiodło mnie. Nauczyłem się na pamięć całego wiersza, do dziś go 

pamiętam. To był początek mojej dojrzałej, choć romantycznie naiwnej, 

fascynacji Polską. Tą Polską, której – jak się potem okazało – już nie ma.  

– Trochę mnie dotykają pańskie słowa – przyznał Albin, rozumiejąc już, 

dlaczego niekiedy wydawało mu się, iż w mowie Durbanowa pobrzmiewają 

kresowe nuty. – Jest pan jak człowiek, który budzi się po siedemdziesięciu 

latach hibernacji i narzeka, że świat się zmienił. Żyjemy w innej Polsce niż 

pańscy dziadkowie, ale nadal jest to Polska. Nasza ziemia, kolebka naszej 

kultury. Mnie też boli, że dzieciaki nie potrafią nawet dobrze mówić w 

ojczystym języku. Co gorsza, wcale im to nie przeszkadza w życiu. Ale myślę 

sobie, że jeśli jeden na dziesięciu moich uczniów zostanie w przyszłości 

nauczycielem, a jeden na stu pisarzem lub naukowcem, poniosą dalej ten 

kaganek. 

Durbanow przysłuchiwał się temu z uwagą. 

– Nie chciałem pana urazić – rzekł, gdy Albin skończył. – Polska jest teraz 

także moją ojczyzną. To prawda: spodziewałem się, że zobaczę mityczną krainę 

z przeszłości, a  zobaczyłem zwykły europejski kraj dwudziestego pierwszego 

wieku, z bezrobociem, chamstwem, pogonią za pieniędzmi. Smutek spełnionej 

baśni. 

Albin pokiwał głową. 

– To prawda, że „Azerbejdżan” oznacza „kraj wiecznego ognia”? 

Durbanow uśmiechnął się kwaśno. 

– Podobno. Znamienne, co? Od dwudziestu lat ogień nie gaśnie. Nie wiem 

tylko, czy jest równie oczyszczający jak ten, który płonął w zoroastriańskich 

świątyniach. 

Albin uniósł brwi. 
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– Zoroastryzm to stara perska religia – wyjaśnił Durbanow. – Jej wyznawcy 

budowali świątynie ognia, prototyp kościołów. Uważali ogień za jedyną rzecz 

nieskażoną przez złego boga. Dopóki płonął, byli bezpieczni. 

– Teraz rozumiem, dlaczego Zeus tak się wkurzył, kiedy Prometeusz 

podarował ogień ludziom – rzekł Albin.  

Durbanow pokiwał głową.  

– Wszystkie mity są ze sobą powiązane. Może Jung ma rację z tą pamięcią 

genetyczną. Wie pan. Że niby w każdym człowieku zapisana jest cała historia 

ludzkości od samego zarania. 

– Ciekawe, czy tylko ta przeszła, czy także przyszła. 

– Ciekawe – przyznał Durbanow. – Nie zastanawiałem się nad tym. Choć 

może by należało. 

Minęli tabliczkę z napisem „Potworowo 1”. Pod spodem dopisano farbą: 

„Wnijdź, jeśliś czysty”. 

– Zoroastrianie tu byli – mruknął Albin. 

– Raczej monarowcy – odmruknął Durbanow. 

Myśl o oczyszczającym ogniu przypomniał Albinowi o zadrze, którą w 

sobie nosił. W zasadzie nie była to bolesna zadra – raczej tępa, bo żył z nią już 

tak długo, że nawet gdyby go zabiła, przypisałby winę czemu innemu – ale 

niekiedy, zwłaszcza w nocy, bardzo uwierała. Zastanawiał się, czy istnieje 

jakikolwiek sposób, by się jej pozbyć. Kiedyś podjął próbę. 

Tę psycholożkę polecił mu kolega, który twierdził, że na fotelu jej gabinetu 

przeżył katharsis. Albin swoje ostatnie katharsis przeżył w dzieciństwie podczas 

oglądania filmu Omen, kiedy dosłownie narobił w gacie ze strachu – do dziś 

czasami śnił mu się mały Damien-Antychryst, który w scenie z pogrzebu obraca 

się i patrzy wprost w kamerę – i choć nie było to wcale przyjemne, każda 

chwilowa odskocznia od jałowej egzystencji mogła mieć zbawienny wpływ. Tak 

sobie to tłumaczył, żeby nie dać się ponieść nadziei na to, że coś rzeczywiście 

się zmieni. Zawsze utrzymywał, że psychoterapia to wielkie gówno i pranie 
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mózgu, więc jakże mógłby teraz zacząć w nią wierzyć? Każdy człowiek był 

automatem istniejącym w jednym jedynym egzemplarzu i funkcjonował na 

odrębnych, sobie tylko właściwych zasadach. Nikt inny tych zasad nie znał i nie 

dało się ich wytłumaczyć, bo każdy rozszyfrowywał słowa drugiego w oparciu o 

własny aparat pojęciowy, który był całkiem odmienny od aparatu tego, który te 

słowa wygłosił. Język kompletnie się nie sprawdzał w porozumiewaniu. Nawet 

poezja, choć bardziej skuteczna w wyrażaniu pewnego poziomu jestestwa, była 

zbyt konwencjonalna. Nie wymyślono jeszcze słów, którymi dałoby się wyrazić 

to, co czuł prototypowy automat eksperymentalny imieniem Albin. 

Wyrażał to pewien obraz Zdzisława Beksińskiego, bardzo twórczego 

prototypowego automatu, który został zadźgany nożem we własnym domu przez 

inny, uszkodzony automat. Na obrazie obdarty, szkieletowaty chłopczyk 

prowadzi przez pokryte śnieżnymi łatami pustkowie cyborga z zawieszonym u 

pasa świecącym pudełkiem, przywodzącym na myśl licznik Geigera. Na drugim 

planie wielki ptak w pelerynie jedzie na wysokim, srogim, jakby wykutym z 

kamienia rumaku. Cyborg trzyma wielką łapę na głowie chłopca – jego palce są 

grubsze od ręki tamtego – po ciele pełza mu wąż, a z łokcia zwisa coś, co 

wygląda jak ptak o twarzy diabła. Chłopiec – ma pobieloną czymś twarz i wzrok 

człowieka, któremu zabrano dzieciństwo – wskazuje przed siebie kościstym 

paluszkiem, jakby mówił: „Tędy”. 

Tędy. Albin uwielbiał patrzeć na ten obraz. Uwielbiał fakt, że ktoś potrafił – 

że się ośmielił – namalować tę drugą, niewidzialną prawdę o świecie. Nie 

telewizyjne niebo i nie sztampowe piekło, lecz spustoszoną ziemię, po której 

wałęsają się mutanty, mając za przewodnika ostatnie ludzkie szczenię. 

Zazdrościł temu chłopcu. Zazdrościł wyciągniętego palca, do którego 

sprowadzał się cały sens jego życia. Zazdrościł bajecznego świata, który tamten 

zobaczył przed śmiercią. I tego, że nie musi udawać, iż żyje w normalnej 

rzeczywistości. 
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Pani specjalizowała się w czymś, co niegdyś zwano psychoanalizą, lecz ze 

względu na toporne skojarzenia z Freudem przemianowano na terapię 

analityczną. Powiedziała mu, że będzie musiał przychodzić tydzień w tydzień, 

choćby się świat walił. Regularne spotkania są warunkiem skutecznej terapii, 

mówiła z naciskiem. Brała sporo pieniędzy, na ścianie biura miała zawieszone 

trzy dyplomy, a na ścianie gabinetu zegar, pod którym sadzała pacjenta, sama 

siadając naprzeciwko, by ona mogła kontrolować upływ czasu, a on nie. Pełen 

profesjonalizm. 

– Co pan czuje, panie Albinie? – pytała  

Albin wił się, jakby miał skręt kiszek. Ze wszystkich sił starał się wydobyć z 

siebie jakieś zapomniane traumy, ale jej wciąż było mało. W końcu postanowił 

opowiedzieć o swoim lokatorze. 

– Może to nic ważnego – zaasekurował się, a ona wgapiła w niego te swoje 

oczy, jakby chciała wyssać duszę. – Kiedy byłem mały, wymyśliłem sobie 

przyjaciela. Wtedy leciała taka bajka, Chłopiec z plakatu. Bohater odkrywa na 

plakacie swojego sobowtóra. Zamieniają się rolami, tamten idzie za niego do 

szkoły, dostaje piątki. Byłem nieśmiały, więc kiedy miałem się odezwać na 

lekcji albo zagadać do kogoś, wyobrażałem sobie, że to nie ja, tylko on. 

Zakładałem maskę Chłopca. Później, gdy byłem już trochę starszy, nazwałem 

go Nemo, bo nie pamiętałem, jak miał na imię tamten z bajki. – Albin zamilkł, 

niepewny, czy mówić dalej. To jej milczące wgapianie się doprowadzało go do 

szału. 

– Nadal pan używa tej maski – powiedziała. Nie zabrzmiało to jak pytanie. 

Mimo to skinął głową. 

– Tylko że Nemo się rozbestwił. Próbowałem się go pozbyć, ale nie chce 

odejść. W dodatku potrafi być naprawdę wredny. 

– To znaczy? 

– Mówi mi, że jestem do niczego, że nigdy nie dorosnę. – Co drastyczniejsze 

fragmenty zachował dla siebie. – I takie tam. 
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– Naprawdę chciałby pan się go pozbyć? 

Wzruszył ramionami. 

– Już nie wiem, gdzie kończy się on, a zaczynam ja. Czasem się nim 

wysługuję, jak w dzieciństwie. Ale on w rewanżu mi ubliża. Upokarza mnie. 

Mówi – no dobra, katharsis to katharsis – mówi, że jestem frajerem, że nie 

nadaję się do związku z kobietą. Że bez niego nie potrafiłbym nawet z nimi 

rozmawiać, ale w łóżku on mi nie pomoże. 

– Co pana tak przeraża w kobietach, panie Albinie? 

Spojrzał na nią spode łba. 

– Przeraża? Nie, po prostu ich nie rozumiem. – Właśnie. Nie rozumiał, 

dlaczego ta baba tak świdruje go wzrokiem. Co on tu w ogóle robi? – Nigdy nie 

wiem, czego ode mnie chcą. One wtedy się wściekają, krzyczą, mówią, że 

jestem głupi. Więc najchętniej posyłam Nemo, żeby z nimi rozmawiał, ale… 

– Ale do łóżka go pan z sobą nie bierze. 

Milczał wściekle. Nemo chichotał mu pod skórą. 

– Ma pan jakiś ideał kobiety? Nie chodzi mi o konkretną postać, tylko 

wyobrażenie. Jak miałaby wyglądać, jak się zachowywać? 

Te, które mu się podobały, zwykle były zupełnie inne niż ta, którą opisał – 

kiedy jednak myślał abstrakcyjnie, wyobrażał sobie kogoś takiego: 

– Uśmiechnięta, o okrągłej twarzy, z rumieńcami. Tolerancyjna. Taka, żeby 

się czuło, że wszystko zrozumie. Żebym czuł się przy niej bezpieczny. Nie 

musiał myśleć o tym, co powinienem zrobić.  

– A kiedy pan spotyka taką kobietę, co pan czuje? 

Skrzywił się. 

– Uwielbiam ją. Zrobiłbym dla niej wszystko. Czuję się jak matrioszka, 

którą wyjęli z zestawu, a ona jest moim większym odpowiednikiem. Chcę w nią 

wejść i pozostać tam na zawsze. 

– Pragnie pan pełnej symbiozy? – znów ni to zapytała, ni stwierdziła. 

Wzruszył ramionami.  



 86 

– Chcę czuć, że ktoś kocha mnie takiego, jaki jestem. 

Pokiwała głową ze zrozumieniem. 

– Chce pan wrócić do łona matki – rzekła, jakby wydawała wyrok.  

To było ich ostatnie spotkanie.  

Ocknął się gwałtownie z zadumy, wciąż z zadrą pod sercem. Samochód 

zahamował przed ustawionym na rogatkach szlabanem. 

W jego stronę szło dwóch wieśniaków. 
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DELTA 

DUCH W NARODZIE 

 

Wtedy już wiedział, że kapitan mówił prawdę. Wiedział o Zeusie, który 

stworzył ludzi, by się nimi bawić, i o Prometeuszu, który zbudował dla nich 

statek, by mogli uciec na inną planetę. Nie wszyscy zdecydowali się odlecieć. 

Niektórzy pozostali, by dalej realizować program swego pana. 

Ale to było przed wiekami. Co on, kapitan i reszta robili na tej planecie teraz 

– po co wrócili i dlaczego ulegli rozproszeniu – tego Ighar nie wiedział. Mógł 

się jedynie domyślać, że ma to związek z jakimiś wydarzeniami na Ziemi. Czyżby 

wrócili tu po coś, czego tam zabrakło? 

Kapitan odzywał się coraz rzadziej, a komunikaty były bardzo krótkie, więc 

Ighar o nic nie mógł go wypytać. Tymczasem od momentu przydybania w 

Graczu mapa przestała wskazywać jego położenie, a nigdzie w przestrzeni nie 

pojawiały się współrzędne. Mimo to Ighar odkrył, że skróty nadal istnieją, tyle 

że teraz ich znalezienie było o niebo trudniejsze. Można było do tego celu 

wykorzystać topografię terenu. Na przykład, jeśli szło się przez łańcuch górski, 

przy odrobinie szczęścia można było przeskoczyć do Czarodziejskiej góry, a 

stamtąd do Sanatorium pod klepsydrą. Nie był to jednak, jak się okazało, dobry 

pomysł.  

 

Durbanow opuścił szybę. 

– Ni ma wjazdu. 

Gapił się z głupią miną na stojących za szlabanem ludzi. 

– Jak to nie ma? 

– Obcych samochodów nie wpuszczamy. Jak coś chcecie, to pieszo. 

– A wóz gdzie zostawić? 

Wyższy z mężczyzn wskazał ruchem głowy pobocze. 
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– Ot, choćby tu. Nikt nie ukradnie. A tak w ogóle to do kogo? 

Witold spojrzał na Albina. Ten wzruszył ramionami. 

– Do znajomego. 

– Znaczy? 

– Panie, co to jest, strefa zmilitaryzowana czy co? – zdenerwował się Albin. 

– Myślałem, że to normalna wieś. Chcemy się zobaczyć z pewnym gościem z 

Monaru. 

Mężczyźni popatrzeli na siebie, zbici z tropu. W końcu niższy, starszy, rzekł 

do wysokiego: 

– Poślij no Staszka do sołtysa, niech dzwoni do dworku. 

– Do dworku? – podchwycił Witold, gdy tamten ruszył w stronę domu. 

– Ta. Nie wiedzieliście? Monar kupił stary dworek. Wszystko się tam 

sypało, ale chłopaki odremontowali jak się patrzy.  

– W gazecie nie pisali, że to dworek. Długo już tu mieszkają? 

– Będzie z rok. Ale niektórzy krócej. 

– Dlaczego nie można samochodem? – zapytał Albin. 

Stary żachnął się. 

– Bo nie, kurde. Diabli wiedzą, co byście tam wwieźli. Prochy jakie czy co. 

U nas tego nie wolno mieć. 

Durbanow spojrzał na niego z politowaniem. 

– Wyglądamy na takich, co biorą albo handlują? Chcemy tylko 

porozmawiać z tym chłopakiem. 

– To zostawcie wóz. Wieś nie jest duża, wszędzie można dojść na piechotę. 

Chcąc nie chcąc, Witold włączył zapłon, cofnął samochód i ustawił na 

poboczu. Założył blokadę kierownicy i obaj wygramolili się na zewnątrz. 

– Niech pan nic nie zostawia – szepnął Albin. – Diabli wiedzą, co oni tu 

kombinują. 

– Wołałbym, żebyśmy mieli czym wrócić do domu – odszepnął ponuro 

Durbanow. 
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Zamknął samochód, schował kluczyki do saszetki, zasunął zamek i ruszył ku 

szlabanowi. 

Młody tymczasem zdążył wrócić i obaj miejscowi czekali na nich przy 

szlabanie. Albin i Witold przeszli górą. 

– Którędy? 

– Hola, nie tak szybko, panowie – ostudził ich i tak już letnie zapały stary. – 

Najpierw musimy sprawdzić, czy nie macie prochów ani broni. 

Witoldowi opadły ręce. 

– Panie, co pan z tymi prochami! Chcecie nam robić rewizję osobistą? 

– Inaczej nie wejdziecie – rzekł młody. – Zarządzenie sołtysa.  

– I co, mamy się rozebrać do gaci na środku drogi? – zniecierpliwił się 

Albin. – Daj pan spokój, bo zadzwonię na policję. 

– Józek, leć po mundur – rzekł stary do młodego. 

– Daj spokój, tata – mruknął młody. – Nie jestem na służbie. Pracuję w 

policji, w Łebie – wyjaśnił przybyłym. – Oni znają nasze zasady. Wiedzą, że nie 

robimy nic złego. Potworowo to czysta strefa i taką pozostanie, choćby na całym 

świecie zapanowała Sodoma i Gomora. 

– Dobra, dobra – uspokoił go Durbanow. – Możecie mi sprawdzić kieszenie, 

ale rozbierał się nie będę. 

Dali się obmacać jak fani przed koncertem rockowym. Wieśniacy 

przeszukali wszystkie kieszenie, wysypali zawartość torby Albina i saszetki 

Witolda, kazali zdjąć buty. Postukali w podeszwy. Dopiero gdy chcieli otworzyć 

portfel Witolda, ten zaprotestował. 

– Nie ma mowy. 

– To ni ma wejścia – stwierdził spokojnie stary. 

– Może nam pan podać numer telefonu do dworku? – zapytał Albin, choć 

nie był pewien, czy Kraft w ogóle będzie chciał z nimi rozmawiać. 

– Tylko sołtys ma – odparł Józek. – Brat już do niego poleciał. 



 90 

– Szkoda, że nie zabrał nas ze sobą – mruknął Albin. – Przecież nawet nie 

wie, po co przyjechaliśmy ani do kogo. Nie zna naszych nazwisk. 

– A po co przyjechaliście? – podchwycił stary. 

Witold westchnął, zniecierpliwiony. 

– Już mówiłem. Mamy sprawę do jednego gościa. 

W oddali pojawił się tuman kurzu z biegnącym w środku chłopakiem. 

Czekali w milczeniu, aż się zbliży. 

– Nic nie wiedzą! – wołał z daleka Staszek. 

Stary rozłożył ręce. 

– Zaprowadźcie nas do sołtysa! – błagał Witold. – Już dobrze, może pan 

sobie obejrzeć mój portfel – dodał desperacko, wyciągając rękę. 

Dwaj mężczyźni i wyrostek stłoczyli się nad portfelem. Stary otworzył go i 

począł wyjmować banknoty, monety, karty. Witold przygryzł wargę. Albin 

spojrzał na niego wymownie, jakby mówił: „Wytrzymaj”. 

Stary z zaciekawieniem przyglądał się zdjęciom ładnej, ciemnowłosej 

kobiety i trojga dzieci. Witold omal go nie zabił. 

W końcu mężczyzna oddał mu portfel. 

– Sołtys was nie przyjmie bez zapowiedzi. 

– To zaprowadźcie do dworku. 

Stary pokręcił głową. 

– Nie wpuszczą. 

Albinowi opadły ręce. 

– Ma pan telefon? 

Stary żachnął się. 

– Po cholerę dzieciak by latał przez pół wsi? 

Witold przykucnął przy szlabanie, ukrywając głowę w dłoniach. 

– To bardzo ważne – rzekł Albin, zwracając się do Józka, jakby w nim 

upatrywał ostatnią nadzieję. – Proszę, niech nam pan powie, jak trafić do 

dworku. Musimy przynajmniej spróbować. 
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Józek najwyraźniej poczuł się mile połechtany faktem, że gość zignorował 

ojca i zwrócił się wprost do niego. 

– Nie wejdziecie – powiedział jednak. – Już lepiej idźcie pod dom sołtysa i 

błagajcie go, żeby zadzwonił jeszcze raz. Może się zlituje. 

– Tylko on ma telefon? 

Policjant rozłożył ręce. 

– Tylko on zna numer do dworku. Mieszkańcy nie chcą, żeby im zakłócać 

spokój.  

– I co, w ogóle stamtąd nie wychodzą? 

– O, wychodzą, wychodzą. Jeszcze jak. Mam nadzieję, że naprawdę macie 

ważną sprawę, bo inaczej... – Machnął ręką. 

Durbanow podniósł głowę i gapił się na niego. Albin podał mu rękę i 

pomógł wstać. 

– Chodźmy do sołtysa. 

– Musicie iść prosto główną drogą aż do kościoła – rzekł Józek. – Potem w 

prawo. Drugi dom po prawej należy do niego. Poznacie po murku z mozaiką. 

Ale – zrobił retoryczną pauzę – nie obiecujcie sobie zbyt wiele. I uważajcie na 

siebie – dodał. 

Podziękowali i odeszli, słysząc za pleców, jak stary marudzi coś synowi. 

– Co ten Józek nagle taki życzliwy? – zapytał Durbanow, gdy znaleźli się w 

bezpiecznej odległości. 

– Chciał się postawić ojcu. Podobało mu się, że to jego zagadnąłem. 

– Może – mruknął z powątpiewaniem Durbanow. – Ale co w ogóle ma 

znaczyć to „Uważajcie na siebie”? 

Albin wzruszył ramionami. 

– Zdaje się, że nie lubią tu obcych. 

– A monarowcy? – nie ustępował Durbanow. 

– Właśnie. Monarowcy. Może to oni są lokalnymi porywaczami ciał. 
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Durbanow spojrzał na Albina zdziwiony, po czym parsknął krótkim 

śmiechem. 

– UFO przysłało załogę do walki z prochami? 

– Przy UFO nie obstaję. Chciałem tylko powiedzieć, że ta młodzież w jakiś 

sposób podporządkowała sobie całą wieś. Rewizje na rogatkach, izolacja ich 

fortecy, atmosfera tajemnicy... Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że 

dzieciaki po prostu zastraszają mieszkańców.  

– Ale jak, po co? – nie mógł zrozumieć Durbanow. – Dlaczego byli 

narkomani mieliby terroryzować wieś? 

– Zapomina pan o opiekunach – zauważył Albin. – Może stworzyli jakąś 

nieformalną bojówkę. Słyszałem o takich grupach. Czystość über alles. „Nie“ 

dla używek, rozwiązłości, ateizmu i innych plag XXI wieku. Są gotowi zabijać 

w obronie swoich wartości. 

– Swoją drogą to ciekawe – rzekł Durbanow. – Zawsze mnie fascynowały 

umysły fanatyków. Jak to jest, że człowiek tak się przywiązuje do pewnej wizji 

świata, iż staje się niezdolny do życia w innej rzeczywistości. Odrzuca 

wszystko, co nie przystaje do jego wizji, choćby to oznaczało zamknięcie się w 

solipsystycznej pustelni. 

Albin pomyślał o Garim. Ale wiedział, że jego przypadek jest inny. Gari 

wcale nie odrzucał rzeczywistości. Nie przejmował się, że ta nie przystaje do 

jego oczekiwań. On po prostu podążał za inną, silniejszą rzeczywistością – 

metarzeczywistością? – która przyciągała go tak mocno, że tutejsza nie była w 

stanie go zatrzymać. 

– Miewam takie momenty – przyznał. – Myślę, że to wynik poczucia 

bezradności. Jeśli nie czujemy się dobrze w otaczającym nas świecie, a próby 

przystosowania go do naszych oczekiwań zawodzą, możemy albo próbować się 

zmienić, albo przeciąć więzy, albo zacząć narzucać swój ideał siłą. 

– Ale pan nie próbuje tego robić – zauważył Durbanow.  

– Może to moja słabość. Czy nie lepiej być oprawcą niż ofiarą?  
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Durbanow zerknął na niego, jakby chciał sprawdzić, czy mówi serio. Albin 

rozłożył ręce. 

– Większość ludzi po prostu negocjuje z rzeczywistością – rzekł Durbanow. 

– Może właśnie na tym polega sens życia: po kawałku realizować swoją wizję, 

nieustannie modyfikując cele i stawiając sobie nowe.  

Albin wolał nie myśleć o tym, gdzie wylądowały jego wizje. 

– Myśli pan, że będą nas przepytywać z „Ojcze nasz”? 

– Tu leżę – przyznał Durbanow. – Jestem niepraktykującym muzułmaninem. 

– Jest coś takiego? 

– A niepraktykujący katolik? 

Albin odpowiedział uśmiechem. 

Stojący przy głównej drodze biały kościół widać było z daleka. Gdy podeszli 

bliżej, okazało się, że jest otwarty. Co chwila ktoś wchodził lub wychodził, choć 

ze środka nie dobiegały odgłosy żadnego nabożeństwa. 

Skręcili w prawo i od razu rozpoznali dom sołtysa. Nie tylko po mozaice. 

Był najbardziej wystawny ze wszystkich na swojej uliczce, a może w całej wsi. 

Bramy strzegł groźnie wyglądający pies, który rozszczekał się, nim jeszcze 

Durbanow nacisnął dzwonek.  

Nacisnął raz, potem drugi i trzeci. Pies szczekał, ale z domu nikt nie 

wychodził. 

– Na pewno jest w środku! – denerwował się Durbanow. – Przecież Staszek 

dopiero co u niego był. 

– Może kłamał? – zastanawiał się Albin. – Może oni wszyscy kłamią? 

– Po co? Przecież mogli nas w ogóle nie wpuścić do wsi. – Durbanow po raz 

kolejny nacisnął dzwonek i przytrzymał, ale bez skutku. 

Dwóch przechodzących drogą wyrostków zatrzymało się i patrzyło na 

przybyszów, szepcząc coś do siebie. 

– Nie wiecie, gdzie jest sołtys? – zawołał do nich Witold. 
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Chłopcy popatrzeli na siebie i parsknęli śmiechem. Witold gapił się na nich 

z furią w oczach. W końcu jeden trącił drugiego łokciem i poszli, co rusz 

oglądając się za siebie. 

– Głupie buraki – mruknął Albin. – Zachowują się, jakby w życiu nie 

wyściubili nosa poza tę wieś. 

Durbanow postawił kołnierz kurtki. Wiał silny wiatr, a temperatura była o 

dobrych kilka stopni niższa niż w Poznaniu. W dodatku niebo zasnuło się 

ciemnymi chmurami. 

– Niech to cholera – powiedział. 

Tymczasem w pobliżu zgromadził się spory tłumek gapiów. Stali w 

milczeniu, wymieniając ukradkowe spojrzenia. Wciąż dołączali kolejni. Albin 

radził, by ich ignorować, ale Witold nie wytrzymał. 

– Proszę państwa – zawołał błagalnie – czy ktoś mógłby nam wskazać drogę 

do dworku? Szukamy Johana, Johana Krafta. Musimy z nim porozmawiać. 

Proszę, niech nam ktoś pomoże! 

Ale oni tylko się gapili. 

– Chodźmy stąd – rzekł w końcu Albin, nie mogąc znieść wpatrzonych w 

siebie tępych oczu. – Poszukamy dworku. Może uda nam się dostać do środka. 

Nie ma sensu tu stać i marznąć. 

Poszli. 

Gdy wyszli na główną drogę, Albin obejrzał się, by sprawdzić, czy tłum 

ruszy za nimi. Kilka osób, przeważnie młodych, rzeczywiście ruszyło. Szybko 

jednak odpuściły i odeszły w swoją stronę. 

Domy po obu stronach drogi były na ogół skromne, murowane, niegdyś 

białe lub żółte, teraz szarobiałe, szarożółte. W ogródkach rosły jakieś ogigle, 

które kiedyś mogły być drzewami lub krzewami, ale niewiele wyglądało na 

zdolne do rodzenia owoców. Ot, popegeerowska, żyjąca z zasiłku dziura. Tyle 

tylko, że do tej pory nie widzieli ani jednego pijaka. 
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Z okien i ogródków spoglądali na nich ludzie, ludzie o dziwnych, 

niechętnych, a może tylko obojętnych twarzach, tacy sami jak ci, którzy 

zgromadzili się przed domem sołtysa. 

– Jak oni patrzą – rzekł Durbanow. 

– Jak? – zapytał Albin. 

Wzruszenie ramion. I po chwili: 

– Jakby nas chcieli przerobić na mydło. 

Albin chciał się roześmiać, ale przeszkodziła mu klucha w gardle. 

Szli dalej. Wieś nie była długa. Wkrótce dotarli do rogatek po drugiej 

stronie. Dalej zaczynał się las. 

– No to dupa – stwierdził Durbanow. 

– Obejdźmy dookoła – zaproponował Albin. 

Skręcili w boczną ścieżkę odchodzącą w prawo. Biegła skrajem lasu, mając 

domy – jeszcze bardziej zaniedbane niż te w centrum wsi – tylko po jednej 

stronie. Tu nikt nie wyglądał z ogródków czy okien; tylko raz po raz zaszczekał 

jakiś wyleniały pies z kulawą nogą. Niektóre nawet wybiegały zza dziurawych 

płotów, ale – ku uldze Albina – były to małe, hałaśliwe kundle o kaprawych 

ślepiach, zbyt sterane życiem, by ugryźć. 

Za ostatnim domem był jakiś ugór, za ugorem – coś jakby park odcięty 

wysokim płotem. 

– Przerośnięta szkółka – mruknął Albin.  

Gdy podeszli bliżej, kolczasty płot okazał się solidny i gęsty, niepodobny do 

tych, którymi zwykle zabezpiecza się szkółki leśne. Tamte wystarczy pchnąć 

butem, żeby się przewróciły; ten wyglądał, jakby strzegł skarbu. 

Durbanow ostrożnie dotknął płotu i szybko cofnął palec. Po chwili 

spróbował ponownie, tym razem śmielej. 

– No, przynajmniej nie kopie. 

Próbowali coś dojrzeć przez gąszcz. 
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– Niech pan spojrzy tu, między te drzewa – rzekł Durbanow. – Coś jakby 

mury, prawda? Takie szare. 

Albin wytężył wzrok. 

– Raczej brunatne. O ile w ogóle. 

Ruszyli wzdłuż ogrodzenia, chcąc znaleźć jakąś bramę. Ugór ciągnął się i 

ciągnął, a bramy ani widu – tylko ten nieubłaganie kolczasty, nieubłaganie gęsty 

płot. 

– O, tu niech pan spojrzy – odezwał się znów Durbanow. – Teraz lepiej 

widać. 

Rzeczywiście, teraz i Albin nie miał wątpliwości, że pomiędzy drzewami 

majaczą jakieś mury. 

– Myśli pan, że to nasz dworek? 

Witold wzruszył ramionami. 

– Nie wiem. Może bunkier z czasów wojny. Ale chętnie bym się tam dostał, 

żeby to sprawdzić. 

Ugór się skończył, przed nimi wyrósł las. Jeszcze chwilę przedzierali się 

wzdłuż płotu, ale gąszcz był tak wielki, że wkrótce obaj wyglądali jak choinki. 

– Wracajmy – rzekł Albin. – Spróbujemy drugą stroną. 

Po drugiej było podobnie. Jeszcze kilkakrotnie ich oczom ukazywały się 

fragmenty murów – nie wyglądały na bunkier, raczej na stare, przedwojenne 

domostwo – szybko połykane przez plątaninę konarów i pni. Wkrótce stało się 

jasne, że jeśli do tej budowli istnieje jakieś dojście, musi doń prowadzić 

zupełnie inna droga. 

– Nic nie zdziałamy – powiedział Albin do całkiem już sfrustrowanego 

Witolda. – Wracajmy pod dom sołtysa. 

Kwadrans później znów byli przed domem. Znów naciskali dzwonek i znów 

witał ich pies. 

– Johan tu był przed chwilą – rzekł im przechodzący wyrostek.  Jeden z 

tych, którzy przedtem się gapili. 
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– Był? – zapytał Durbanow. – Dawno? Dokąd poszedł? Powiedzieliście mu? 

Chłopak wzruszył ramionami. 

– Był z załogą. Pokręcili się i poszli. 

– Dokąd? 

– Bo ja wiem? Do dworku pewnie. 

Durbanow nie wytrzymał, schwycił chłopaka za ramiona, potrząsnął nim. 

– W którą stronę? Dlaczego im nie powiedzieliście? 

Chłopak wyszarpnął się. 

– Spadaj pan. Było czekać, a nie gdzieś łazić.  

Albin podszedł do Witolda, położył mu dłoń na ramieniu. 

– Chodźmy. Może ktoś nam coś powie. 

Wstąpili na moment do kościoła. 

Był niewielki. W środku niczym się nie wyróżniał: drewniane ławki z 

oparciem, skromny ołtarzyk. Przy drzwiach brakowało tabliczki z informacją o 

porach nabożeństw, ale Albin podejrzewał, że w takiej wsi msze odbywają się 

raz w tygodniu. Przyjeżdża ksiądz z Łeby, swoje odbębni i znika. 

Tym bardziej dziwiła liczba wiernych, którzy znajdowali się w świątyni. 

Może przygnała ich tu bliskość Wielkanocy. Naliczył około piętnastu głów. 

Większość osób klęczała ze złożonymi rękoma; niektórzy siedzieli lub stali, 

wpatrzeni w ołtarz bądź zatopieni w myślach. Najwięcej było starszych kobiet, 

ale trafiali się ludzie całkiem młodzi. Ot, choćby ten ostrzyżony na jeżyka 

chłopak w kurtce moro, oparty o ścianę z tyłu świątyni. Albo ta dziewczyna, 

nieco bliżej, po prawej, też ostrzyżona... 

Był jeszcze trzeci. Tego Albin dostrzegł na końcu. Wysoki i łysy, o 

świdrujących oczach, siedział na schodach wiodących na chór i wpatrywał się 

tymi oczami prosto w niego. 

Wyszedł, pociągnął za sobą Witolda. 

– Zauważył pan? 

Durbanow skinął głową. 
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– Wyglądają, jakby ich pilnowali. 

Poczekali, aż załoga wyjdzie. Pierwszy pojawił się łysy, ale ani Albin, ani 

Witold nie mieli odwagi go zagadnąć. Potem wyszła dziewczyna. 

– Przepraszam – rzucił się ku niej Witold. – Szukamy Johana, Johana Krafta. 

Musimy z nim porozmawiać. 

Dziewczyna przez chwilę mierzyła go wzrokiem. Miała jakieś dwadzieścia 

pięć lat i oczy tak ciemne, jakby ją zawrócono z drogi do piekła.  

– Nie używamy tu nazwisk – burknęła w końcu. 

– Johan. Wiemy, że tu jest. Przyjechaliśmy aż z Poznania. Proszę. – Witold 

spojrzał na nią błagalnie. – Chodzi o życie mojego syna. 

Czarne oczy na moment złagodniały. Może sama miała syna, a może, jak to 

kobietę, łatwo ją było wziąć na litość. 

– Johan – zwróciła się do kogoś. – Ci panowie mają do ciebie sprawę. 

Chłopak w moro akurat wyszedł z kościoła i stał za plecami Witolda. 

– Czy my się znamy? 

Wyglądał jak amerykański idealista, który na ochotnika zgłosił się do 

wojska, by służyć w Wietnamie. A zarazem jak zgorzkniały weteran, w którego 

zmienił się ten sam ochotnik po kilku miesiącach służby. Niemożliwe, żeby miał 

dziewiętnaście lat, pomyślał Albin, patrząc na zadarty nos i piegowate policzki. 

Wygląda jak Predrag, jak Gari. Jakby czas się dla niego zatrzymał. Ale 

wystarczyło spojrzeć na opuszczone kąciki ust i okalające je zmarszczki, a 

potem na takie same zmarszczki wokół zmęczonych oczu, by wiedzieć, że czas 

w istocie przyspieszył, a Johan Kraft ma już tysiąc lat. 

Witold wziął głęboki oddech. 

– Nazywam się Durbanow. Czy pański brat był autystykiem? 
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EPSILON 

G JAK GOETHE 

 

Przeskoczył, bo miał nadzieję, że znowu znajdzie się na mapie, choć wcale 

tej książki nie czytał i nie miał żadnego konkretnego pomysłu na to, dokąd się 

stamtąd udać. Stwierdził, że skoro Czarodziejska góra zadziałała, to system 

semantyczny planety musi być już sprawny – a jeśli tak, to i stąd jakoś się 

wyrwie. Jak nie przez klepsydrę, to przez sanatorium. Mgliście pamiętał jakąś 

książkę Lema o szpitalu dla umysłowo chorych, ale nie mógł sobie przypomnieć 

tytułu.  

Tymczasem na niebie pojawiła się klepsydra. Ighar odetchnął z ulgą. 

Wyglądało na to, że indykator współrzędnych także się naprawił. 

„LIVE”  – głosił napis na górnej komorze, z której piasek przesypywał się do 

dolnej. Była go jeszcze dobrze ponad połowa.  

LIVE . Zastanawiał się, jaką interpretację przyjąć, by najłatwiej znaleźć 

wyjście. Na żywo? Nie za bardzo... Żywy? E, to byłoby raczej A-Live, choć 

kusiło go, by spróbować. A może po prostu imperatyw: żyj! 

– Live and Let Die! 

Nawet nie wiedział, jak dobre byłoby to hasło, gdyby je wykrzyczał kilka lat 

temu. Teraz powietrze zafalowało, a Igharowi wydało się, że znów słyszy ten 

sam szyderczy śmiech co wtedy, gdy planeta uwięziła go w Graczu. Oby tylko 

nie wzięła jego słów zbyt dosłownie... 

Piasek niespodziewanie szybko przesypał się do dolnej komory i klepsydra 

poczęła się obracać. Litery napisu na chwilę znikły z oczu Ighara, a gdy 

pojawiły się ponownie, okazało się, że trzeba je teraz czytać wspak. 

 

– Autystykiem? – zapytał. – Jak Rain Man? 
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Na plebani panował bałagan, jakby kwitło tam życie towarzyskie. Wszędzie 

walały się plastikowe talerzyki, opakowania od ciastek i puszki po napojach 

gazowanych. Ani śladu po piwie czy winie, nie mówiąc o mocniejszych 

trunkach. 

W zlewie leżały nieumyte szklanki. Kraft znalazł w kredensie kilka czystych 

i zrobił herbatę. 

– Ostatni wikary zmarł przed trzema laty – wyjaśnił. – Nie przysłali nowego. 

Czasem przyjeżdża ksiądz z Łeby, a czasem nie. Ludzie się denerwują, że na 

Wielkanoc nie będzie miał kto poświęcić. 

– Denerwują się? 

Podniósł zdziwiony wzrok na Albina. 

– Pan nie wie, jak to jest. Ci ludzie nic nie mają, cały świat im się rozsypał. 

Po tej katastrofie przed sześciu laty, gdy wszystkie plony szlag trafił... Słyszał 

pan o tym? To dotknęło całą okolicę, ale centrum było tutaj, w Potworowie. Do 

dziś niewiele tu rośnie. Niech pan sobie wyobrazi, że kura składa jedno jajo na 

rok, a ksiądz nie przyjeżdża, by je pokropić. 

Albin pokazał mu wydruk z artykułem o ośrodku dla narkomanów. 

– Co to za bzdury? Zachowujecie się jak banda skinheadów, a tu piszą o was 

jak o przedszkolakach. 

Kraft zaśmiał się. 

– Od czasu do czasu musimy wypuścić jakieś sprostowanie, bo okoliczne 

wsie robią nam antyreklamę. Nasi ludzie nie jeżdżą na dyskoteki, nie piją... 

– Nie biorą tao – dodał Albin, mierząc go wzrokiem. 

Kraft przez chwilę spoglądał na niego w milczeniu spod przymkniętych 

powiek. 

– Nie biorą – przyznał miękko. 

– Jak wam się udało omotać tych wszystkich wieśniaków?  

Kraft spojrzał na niego z jakimś smutkiem. 
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– Dajemy im poczucie bezpieczeństwa. Widział pan, jak klęczą w kościele? 

Nie, żeby się modlili. Oni tylko składają ręce, jakby chcieli w nich zamknąć cały 

świat. A my im w tym pomagamy. Pilnujemy porządku. Stawiamy opór 

entropii, która pożera całą ziemię. 

– Przestańcie pieprzyć – zniecierpliwił się Durbanow. 

I opowiedział Kraftowi o Garim, robalu i artykułach z internetu.  

Początkowo Johan słuchał z wystudiowaną obojętnością, jakby to wszystko 

go nie dotyczyło. Nie zdołał jednak zapanować nad emocjami. 

– Nie zabiłem Gerta – powiedział. – On już był martwy. Ale nie zabiłem 

nawet tego, co zajęło jego miejsce.  

– Proszę – błagał Durbanow – opowiedz nam wszystko. Nawet jeśli 

będziemy musieli zdradzić komuś część tej historii, ani słowem nie wspomnimy 

o tobie. 

Kraft zaśmiał się nieprzyjemnie. 

– I tak nikt wam nie uwierzy. Nawet mnie się czasem udaje nie wierzyć. Ale 

zawsze w końcu coś burzy iluzję. Na przykład przyjeżdża dwóch gości i 

szantażuje mnie opowieściami o autystycznym synku. – Umilkł na chwilę, 

naburmuszony. – No dobra. Opowiem wam. Ale nie miejcie do mnie pretensji, 

jeśli się uzależnicie od prochów. W takim wypadku zapraszam do Potworowa. – 

Przerwał, mrużąc oczy i kręcąc głową, jakby nie wiedział, od czego zacząć. – 

Sześć lat temu mama wysłała mnie do zegarmistrza – rzekł wreszcie.  

I opowiedział im wszystko. O tym, jak pan Trybik dał mu klepsydrę, a 

potem skończył się świat. O tym, jak patrzył w martwe oczy brata, widział 

zawieszone nieruchomo w powietrzu drobinki kurzu, zatrzymane wskazówki 

zegara. Jak wybiegł na dwór i krzyczał, ale coś połykało jego głos, ledwie 

wydobył się z gardła. Jak pobiegł do zegarmistrza i błagał o litość nad światem, 

a gdy Trybik kazał mu dowieść, że ten świat może go jeszcze czymś zaskoczyć, 

skradł policjantowi pistolet i sterroryzował zegarmistrza. 
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– Oczywiście nie miałem pojęcia, jak się z tego strzela – wyznał. – To był 

totalny blef. Nie wiem, jak on mógł się na to nabrać. Zresztą może wcale się nie 

nabrał. Może zrobił to celowo, żeby jeszcze trochę się nami pobawić. Kiedy 

świat ponownie ruszył, myślałem, że złapałem Pana Boga za nogi. Ale 

rzeczywistość szybko wyprowadziła mnie z błędu. 

Zamilkł na chwilę, jakby się zastanawiał, czy warto mówić dalej. Cokolwiek 

jednak myśleli słuchacze, nie odbiło się to na ich twarzach. 

– Może do dziś żyłbym w błogiej nieświadomości, gdyby nie kolekcjoner 

klepsydr. Gdy czas ruszył i wszystko wróciło do życia, nikt, rzecz jasna, nie 

miał pojęcia, co się wydarzyło. Dla nich świat toczył się normalnym trybem. 

Nie wiedzieli, że przez pewien czas nie istnieli, jak pasażerowie tego samolotu, 

który znikł z radarów, by po godzinie pojawić się w tym samym miejscu. Tego 

czasu po prostu nie było. Tylko ja i pan Trybik  z jakichś powodów istnieliśmy 

w bezczasie. 

Zakopałem pistolet i klepsydrę w parku i próbowałem wierzyć, że to 

wszystko nigdy się nie zdarzyło. Sprawę ułatwiał mi fakt, że następnego dnia na 

drzwiach warsztatu zegarmistrza pojawił się napis „LIKWIDACJA”, a po kilku 

tygodniach otwarto tam gabinet kosmetyczny. Nie potrafiłem jednak całkiem 

zapomnieć o tamtej nocy. Czułem się inny, naznaczony. Nocami na nowo 

przeżywałem koszmar nieruchomego świata, a potem martwych oczu mojego 

brata, które pozostały takie, gdy już świat się obudził... zanim zrobiłem to, co 

zrobiłem... Czasem wstawałem i zakradałem się do pokoju brata, by posłuchać, 

jak oddycha przez sen. Ale w dzień, gdy obserwowałem jego zabawy, kiedy 

podnosił na mnie wzrok – nie czułem ulgi. Niekiedy nawet ogarniał mnie lęk. 

Było w tych oczach coś obcego. Coś zimnego i otchłannego. I to coś wydawało 

się ze mnie kpić. 

– Jak miał na imię twój brat? – zapytał nagle Durbanow, jakby uderzyła go 

jakaś myśl. 

– Gert – odparł Kraft. – G jak Goethe – dodał dla pewności. 
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– Dlaczego jak Goethe? – zdenerwował się Albin. Puszczały mu nerwy. 

Przyjechali tu, by rozwiązać problemy Gariego, a ten facet wciskał im jakieś 

dyrdymały. – Dlaczego jak Goethe, a nie na przykład jak gryzoń? 

Kraft wzruszył ramionami. 

– G jak Grym – rzekł cicho Durbanow. 

Kraft spojrzał na niego pytająco. 

– Nie udawaj, że nie znasz tego imienia. Pożeracz, robal, czarny piasek... 

tyle imion, a żadnej konkretnej postaci. 

– To nie ma postaci – odparł Kraft. – Grym? Tego imienia nie słyszałem. To 

musi być jakaś nowa moda. Ale pozostałe znam. 

Zaczerpnął tchu. 

– Dobrze pan zgaduje – kontynuował. – Ale nim o tym opowiem, muszę się 

do czegoś przyznać. Nie przyjechałem tu po to, by się ukryć. Jestem tu z dwóch 

powodów, z których jeden jest zgodny z przeznaczeniem tego miejsca. – Zrobił 

retoryczną pauzę. – To się zaczęło, gdy miałem piętnaście lat. Na jakiejś 

klasowej imprezie pojawiły się tabletki tao. Spróbowałem i doznałem olśnienia. 

Zrozumiałem, że cokolwiek zrobiłem, nie mam już na to żadnego wpływu. Być 

może nigdy nie miałem. Rozgrzeszyłem siebie, przestałem myśleć o jutrze, 

przestałem się bać. Od lat nie byłem tak spokojny. Niestety – dodał – działanie 

tao nie trwa wiecznie. 

– Niestety? – zapytał Albin, starając się nie brzmieć ironicznie. 

Kraft roześmiał się. 

– Dziwi się pan, że nie mówię jak nawrócony, choć od siedmiu miesięcy 

jestem czysty? Tao osłabia organizm i upośledza psychikę, ale gdybym miał 

dość pieniędzy, by ciągle pozostawać pod jego wpływem, nie miałbym nic 

przeciwko powolnemu odchodzeniu w słodki niebyt. Na tym świecie wszystko 

jednak ma cenę. Powroty z nirwany są bolesne. Teraz wiem, że lepiej w ogóle 

nie uciekać, ale wtedy tak nie myślałem. Jedynym problemem było zdobycie 

pieniędzy na kolejną tabletkę. Kiedy natknąłem się w gazecie na ogłoszenie 
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kolekcjonera, zaraz pomyślałem o mojej zakopanej w parku klepsydrze i o tym, 

ile mógłbym za nią dostać. 

Zadzwoniłem do faceta i umówiliśmy się. Miał takie śmieszne nazwisko: 

Werter Breman. Mieszkał w Puszczykowie. Zastanawiałem się, ile mogę 

zażądać, ale nie znałem nikogo, kto handlowałby takimi przedmiotami. W 

końcu postanowiłem poprosić kolekcjonera o wycenę, a potem ewentualnie się 

targować. Nocą poszedłem do parku i wykopałem skrzynkę. Pistolet schowałem 

w tapczanie – to świetny schowek, od dawna trzymałem tam prochy – a 

klepsydrę starannie zapakowałem, włożyłem do teczki i zawiozłem do 

Puszczykowa. 

Breman okazał się poczciwym dziadkiem. Przyjął mnie w swojej willi, 

poczęstował herbatą w fili żance z miśnieńskiej porcelany, opowiadał o swojej 

kolekcji. Zapytałem, ile pieniędzy w nią wpakował. Roześmiał się i odparł, że 

nie warto liczyć. Interesowało mnie, jaka może być wartość jednej sztuki. 

Niektóre kosztują dziesięć złotych, powiedział, inne nawet tysiąc. – Kraft 

odkaszlnął, upił łyk herbaty. – Kiedy wyjąłem swoją klepsydrę, wziął ją w ręce i 

zaczął się przyglądać. Najpierw rutynowo, potem z coraz większym 

zainteresowaniem, wreszcie z czymś, co mogło być fascynacją lub lękiem. 

Zapytał, skąd ją mam i od jak dawna. Powiedziałem, że dostałem w prezencie 

przed pięciu laty. Jeszcze raz dokładnie się jej przyjrzał. 

„To doskonała kopia – stwierdził. –  Myślę, że jest wiele warta, ale 

musiałbym się skonsultować z innymi kolekcjonerami, by podać konkretną 

cenę”. 

„Kopia czego?” – zapytałem. 

Podniósł na mnie wzrok. 

„Pan nie interesuje się klepsydrami, prawda?” 

Pokręciłem głową. 

„Już mówiłem. Trafiła do mnie przypadkiem”. 
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„To mi wygląda na klepsydrę osobliwości – rzekł. – Oryginał, jeśli istniał, 

powstał w starożytnym Egipcie. Wzmianki o nim można znaleźć w licznych 

gnostyckich pismach. Legenda głosi, że klepsydra zawierająca siedemnaście 

tysięcy czarnych ziaren została skonstruowana w sposób pozwalający na 

przesypanie się piasku w tę i z powrotem tylko raz. Potem mechanizm się 

blokuje. Gdy ktoś uruchomi klepsydrę i ziarna przesypią się do dolnej komory, 

siedemnaście tysięcy istnień ludzkich ulegnie zagładzie”. 

Zadrżałem, natychmiast zapominając o pieniądzach, po które tam 

pojechałem. 

„Istnieją kontrowersje co do wykładni tej przepowiedni. Nie wiadomo, czy 

mowa o siedemnastu tysiącach straconych na przestrzeni całej historii, czy w 

chwili przesypywania się ziaren – mówił dalej Breman. – Przyzna pan jednak, 

że żadna z tych perspektyw nie jest zachęcająca”. 

„Po co w ogóle budować taką klepsydrę?” 

Rozłożył ręce. 

„To zapewne rodzaj stracha na wróble; rekwizyt symbolizujący 

nienaruszalność tabu”. 

„Jakiego tabu?” – zapytałem. 

Rozłożył ręce. 

„Na przestrzeni dziejów ludzie byli wodzeni na pokuszenie przez różne 

postacie zła. Proszę mnie jednak nie pytać, czym jest zło. Jestem już za stary na 

takie rozważania. Zbyt wiele widziałem”. 

„Wspomniał pan, że piasek może się przesypać tylko raz, ale w obie strony – 

powiedziałem. – Co w takim razie się stanie po jej ponownym obróceniu? Czy 

te siedemnaście tysięcy istnień powróci do życia?” 

„Wrócą do świata – odparł, przyglądając mi się dziwnie. – Ale będą już 

służyć komuś innemu”. 

Nie potrafię opisać tego, co czułem. Powiedziałem Bremanowi, że muszę się 

jeszcze zastanowić, czy chcę mu sprzedać klepsydrę. Nie zapytałem nawet o 
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kwotę, którą byłby gotów zaoferować. Po prostu spakowałem się, obiecałem, że 

wkrótce do niego zadzwonię, i uciekłem. O ile przez pięć lat mniej lub bardziej 

skutecznie wmawiałem sobie, że wydarzenia tamtej nocy tylko mi się przyśniły, 

teraz wszystkie moje lęki zaczęły się układać w pewną całość. Chyba już 

wiedziałem, co mnie tak przeraża w oczach Gerta. Choć przez te wszystkie lata 

uporczywie starałem się o tym zapomnieć, niemal co noc powracało 

wspomnienie chwili, w której, uradowany, że czas znów płynie, wszedłem po 

cichu do domu i usłyszałem oddechy śpiących rodziców, a potem w sypialni, 

którą wówczas dzieliłem z bratem, przywitała mnie cisza. Czas płynął, ale Gert 

nadal leżał na łóżku nieruchomy jak skała. 

Byłem przerażony. Nie miałem pojęcia, dlaczego nie obudził się jak 

wszyscy, ale serce mi drżało na myśl o chwili, w której rodzice się obudzą, 

wejdą do pokoju i zobaczą jego martwe ciało. Chciałem uciekać, ukryć się 

gdzieś, ale wiedziałem, że i tak mnie znajdą. Miałem dopiero trzynaście lat. 

Potem mój wzrok padł na klepsydrę. Pomyślałem, że jeśli j ą obrócę, to albo Gert 

ożyje, albo ja umrę i nie będę się już musiał o nic martwić. 

Zrobiłem to. Piasek zaczął się przesypywać z powrotem. Umilkło tykanie 

zegarów, oddechy rodziców. Przez dłuższy czas nic się nie działo. A nagle 

wydało mi się, że Gert nieznacznie się poruszył. I jakby jęknął. Po chwili nie 

miałem już wątpliwości: brat wiercił się i posapywał przez sen. Siedziałem i 

patrzyłem na niego, jakbym się bał, że jeśli spuszczę go z oka, znów umrze. Gdy 

cały piasek się przesypał, zegary znów ruszyły. Ukryłem klepsydrę w 

szufladzie, by następnego dnia zakopać ją w parku wraz z pistoletem, i 

położyłem się spać. Rano, rzecz jasna, ani Gert, ani rodzice nie mieli pojęcia o 

tym, co się stało, a ja nie miałem najmniejszego zamiaru ich oświecać. I tak 

żyłem, próbując zapomnieć, przez kolejnych pięć lat. Aż do spotkania z 

Bremanem.  

Czarny piasek, robal, pożeracz światów... Nie wiedziałem, dlaczego padło 

na mojego brata. Może była to zemsta Trybika, a może przypadek. Każdemu 
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mogło przypaść w udziale jedno z siedemnastu tysięcy ziaren... Byłem 

potwornie głupi, wierząc, że taki szczeniak jak ja mógł uratować świat, wbijając 

Trybikowi lufę pod żebra. Tamtej nocy otworzyła się pod nami otchłań. 

– To po co tu jesteś? – zapytał Albin. – Po co się leczysz? Po co w ogóle 

żyjesz? 

Kraft rozłożył ręce. 

– Nie miałem odwagi się zabić. Poszedłem na molo i wrzuciłem klepsydrę 

do morza, a potem chciałem sobie palnąć w łeb. Skończyło się tak, że spluwę 

też wyrzuciłem. 

– Tyle że przedtem zabiłeś z niej brata. 

– Daj pan spokój – żachnął się Kraft. – Mówiłem już, że go nie zabiłem.  

– Więc może zakopałeś? 

– Daj pan spokój – powtórzył chłopak. – Mój brat nie żyje od sześciu lat. To, 

co się obudziło w jego ciele tamtej nocy, nie było nim. Gdybym to zabił, nie 

ponosiłbym żadnej winy. Ale byłem zbyt tchórzliwy, by to zrobić. Gdyby 

Trybik wybrał zamiast mnie jakiegoś tytana, mielibyśmy tu dzisiaj regularną 

wojnę o świat. A tak? Możemy tylko czekać, aż robal zeżre nas wszystkich. 

Mam nadzieję, że zacznie od mózgu. 

Durbanow gwałtownie podniósł na niego wzrok.  

– To wszystko przez ciebie – powiedział, zaciskając pięści. – Przez ciebie 

prześladują mojego syna. On jest chory, rozumiesz? Chory. Może twój brat też 

był chory. Powiedz wreszcie, co z nim zrobiłeś. 

– Żyje – odparł sucho Kraft. – Nic więcej nie mogę powiedzieć. 

– Cóż – rzekł Albin, spoglądając znacząco na zegarek – dzięki za spotkanie. 

Gdybyś sobie o czymś przypomniał, daj znać. – Po tych słowach wręczył mu 

swoją wizytówkę. 

Kraft podziękował skinieniem głowy i włożył wizytówkę do kieszeni. 

Wyszli razem z plebani. Gdy Kraft zamykał drzwi, Albin dostrzegł 

zaciekawione spojrzenia kręcących się wokół miejscowych. 
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– Cholerny ćpun! – wybuchnął Durbanow, gdy wsiedli do samochodu. – 

Przepraszam, że pana w to wciągnąłem. 

– Nie ma sprawy – rzekł Albin. – Fakt, w większość tej opowieści trudno 

uwierzyć, ale mam wrażenie, że chłopak nie wszystko zmyślił. Tę historię o 

klepsydrze jakbym już gdzieś słyszał. 

– Nawet jeśli taka legenda istnieje, cóż z tego? 

Albin wzruszył ramionami. On także był przygnębiony, ale raczej tonem 

opowieści Krafta niż brakiem odpowiedzi na pytanie, co się stało z Gertem. Coś 

mu mówiło, że tego ostatniego lepiej nie wiedzieć. 

– Zauważył pan, prawda? – wymamrotał ledwo dosłyszalnie Durbanow. – 

Gert, Grym, Gari, Greg. Cztery litery, pierwsza „g”. 

– Greg Borg? – zapytał Albin. – Jego też pan z tym wiąże? 

– Nie wiem. Ale to jego mały Gari nazwał tatą. 

 

Tej nocy znów śnił o białej trumnie. Stał na pomoście i patrzył w stronę 

plaży. Wokół nie było nikogo; tylko wiatr dął mu w uszach, fale rozbryzgiwały 

się o fundament mola, a w powietrzu rozdzierająco krzyczały mewy.  

Na plaży leżała biała trumienka. Ta sama, którą zbijał w poprzednim śnie. 

Albin ruszył powoli w kierunku plaży. Nie chciał tam iść, bał się, ale coś go 

ciągnęło. Gdy się zbliżył, zauważył, że trumna się porusza. Coś waliło w deski 

od środka, jakby chciało się wydostać. Przystanął, ale ta siła znów pociągnęła go 

do przodu. W końcu jedna z desek pękła i ze środka wyłoniła się dziecięca 

rączka. Ale może tylko mu się zdawało, bo gdy mrugnął, rączka znikła i deski 

znów zaczęły się wybrzuszać. Po chwili pękła druga, potem trzecia. Albin był 

już na plaży, stopy grzęzły mu w białym piasku. Był blisko. 

Silne dziecięce dłonie wypchnęły na zewnątrz połówki połamanych desek. 

Jedna wyskoczyła wraz z gwoździem, dwie pozostałe pękły na krańcach, 

pozostawiając postrzępione brzegi. Z powstałej w ten sposób dziury wynurzyła 

się znajoma dziecinna twarz. 
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– Cześć, palancie. – Nemo był potargany, ale uśmiechał się od ucha do ucha, 

jak na plakacie. – Od dawna wiedziałem, że to planujesz, więc zaopatrzyłem się 

w narzędzia. 

Albin zdołał się zatrzymać o kilka metrów od trumny i w milczeniu 

spoglądał na siedzącego wciąż w środku Chłopca. Uświadomił sobie, że choć 

wciąż podobny do tamtego, przez lata nabrał jednak rysów swego gospodarza i 

przypomina teraz odmłodzoną kopię dorosłego Albina.  

– Zgadłeś, przyjacielu. – Nemo czytał w jego myślach. – Yarg Nairod.  

– Co? – zdziwił się Albin. 

– Lubisz anagramy? Był sobie chłopiec, który nie umiał dorosnąć. 

Narysował więc sobie plakat i uwięził w nim dziecko, bo tylko tak mógł stać się 

dorosły. Ale plakat wciąż przypominał mu o tym, kim naprawdę jest. Pewnego 

dnia mężczyzna nie wytrzymał i chciał go zniszczyć, ale kiedy to robił, poczuł 

potworny ból w klatce piersiowej, upadł na ziemię wijąc się z bólu i wyzionął 

ducha. Ciotka, która znalazła zwłoki, zobaczyła leżący obok pognieciony portret 

dorosłego mężczyzny, znacznie starszego niż jej siostrzeniec w chwili śmierci, a 

jednak bardzo do niego podobnego… 

Chłopiec wygramolił się ze skrzyni i napisał na piasku: YARG NAIROD. 

Potem wziął Albina za rękę, postawił obok litery „D” i stopniowo, litera po 

literze, przesuwał go ku początkowi napisu. Albin czytał bezgłośnie. 

Następnie Chłopiec napisał na piasku swoje imię.  
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DIGAMMA 

W ŚWIĄTYNI OGNIA 

 

 EVIL 

Ighar gapił się na widniejące na klepsydrze słowo z otwartymi ustami. Kto 

by pomyślał, że życie czytane od końca... No, ale to było tak jak z tymi 

satanistycznymi przesłaniami, które rzekomo można usłyszeć w niektórych 

utworach rockowych, gdy się je odtworzy od końca. Może to wcale nie była 

legenda. 

Wytężył umysł, wiedząc, że jeśli chce się stąd wydostać, musi czym prędzej 

coś wymyślić. Najlepiej, jeśli to będzie coś, co spowoduje ponowne odwrócenie 

się klepsydry, a także – taką przynajmniej miał nadzieję – liter. 

Wtedy zobaczył go po raz pierwszy. 

Znieruchomiał. 

Szary wilk pojawił się nie wiadomo skąd. Stał o kilkanaście metrów od 

Ighara, spoglądając na niego swoimi czarnymi, lśniącymi jak powlekane 

lakierem korale oczami. I nie było to przyjazne spojrzenie. 

Ighar nie miał nawet kija, by go odpędzić. Nie miał nic oprócz swojego 

głosu. Ale nie wiedział, jak się woła na wilka, żeby sobie poszedł. 

Ten tymczasem postąpił naprzód. Krok, drugi, trzeci. Dzieliły ich już tylko 

trzy, może cztery metry, a spojrzenie wilka nie stawało się ani trochę bardziej 

przyjazne. 

Ighar wiedział, że jeśli nie ewakuuje się w te pędy, może się pożegnać ze 

statkiem, Ziemią i odwróceniem liter słowa na klepsydrze. Spojrzał w 

paciorkowate oczy, jakby w nich szukał natchnienia... i wtedy w jego umyśle 

zabłysło światełko, za którym od dawna podążał. 

– Szpital przemienienia! 

Tym razem system nie oponował. 
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 Dziś uwolni ostrze.  

 Szedł brzegiem Warty, od czasu do czasu dotykając zawieszonej u pasa 

finki. Dostał ją od ojca i wyjmował z pochwy tylko w wyjątkowych 

przypadkach. Nikomu nie było wolno patrzeć na ostrze. Gdyby ktoś je zobaczył, 

musiałby zginąć. Dlatego Predrag od czasu do czasu rzucał okiem za siebie, 

sprawdzając, czy nie podąża za nim żaden z kolegów. Potem pogrążył się w 

myślach i zapomniał o ostrożności. 

Dziś uwolni ostrze. Dokona męskiego czynu. Kiedyś będzie mógł 

opowiedzieć o tym ojcu. 

Oni nawet nie znieśliby jego widoku, te nędzne sługusy nafaszerowane tao, 

ćpuny, pedały, pokurcze jebane. Cała szkoła brała te cholerne prochy, nie było 

kibla, w którym by nie krążyły, nie zbierały swojego żniwa. Wszyscy, którzy 

wzięli, przechodzili na złą stronę. Zacierały im się krawędzie. Spróbuj, mówili. 

Zobaczysz, jakie to przyjemne. Cioty! Robal wyżerał im mózgi, wpuszczał jad 

zgnilizny i rozkładu. Jak można walczyć z czymś takim? Był tylko jeden wróg 

prawdziwy, pełnokrwisty. Jeden, przez którego ostrze nie przeszłoby jak przez 

papkę. Durbanow, potwór przeklęty, niepojęty. Durbanow, który nawet jemu 

jeżył włosy na głowie. Gari, chudy kujon o zapadniętych policzkach i płonących 

niezdrowym ogniem oczach. Gari miał w głowie cały kosmos. I trzeba mu go 

było stamtąd wyjąć. 

Dziś uwolni ostrze. Zajrzy w twarz wyroczni, pozna kolejny fragment 

układanki. Może już dziś dowie się, kiedy i gdzie dopełni się przeznaczenie. 

Swoją drogą, trzeba sprawdzić, o co chodzi z tą lukrecją. Czy to prawda, co 

piszą w necie. 

W oddali majaczyły ruiny starego budynku. Tam zmierzał. Kiedyś była to 

siedziba klubu kajakowego; zostały zarośnięte zielskiem ściany bez okien i 

drzwi. Idealne miejsce na spotkania jego bandy. 

Ale bandy już nie było. Był tylko on i wyrocznia. 
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Nim dotarł na miejsce, niósł pod pachą spore naręcze chrustu. Zrzucił to 

wszystko obok znajdującego się pośrodku ruin paleniska. Przykucnął, wyjął z 

plecaka gazetę, podarł na kawałki, przycisnął stożkiem z gałązek. 

Wyjął plastikową butelkę i nalał białego płynu do stojącej w kącie miseczki. 

Czekał. Pierwszy pojawił się Rudy. Predrag nie odpędzał go. Dopiero gdy kot 

wypił i zaczął się łasić do jego nóg, kopnął go lekko. Rudy odskoczył. 

Przystanął, obejrzał się. 

– Kysz! – fuknął na niego Predrag. Rudy zawinął ogon i oddalił się, 

obrażony. 

Następny był Nefi, czarny kociak z białymi uszami. Predrag nie potrafił mu 

odmówić. Dolał do miski i przyglądał się, jak Nefi chłepcze. Potem odpiął finkę 

od pasa. Do trzech razy sztuka. 

Czarny pojawił się jak na zawołanie. Popatrzył na miskę, na człowieka, 

znów na miskę. Podszedł, obwąchał brzeg, zaczął pić. 

Predrag zakradł się od tyłu. Wyszarpnął finkę z pochwy. Drugą ręką 

schwycił kota za sierść na karku i podniósł.  

Czarny wyrywał się, wrzeszcząc wniebogłosy. 

– Zamknij ryj! 

Ostrze przeszyło futro. Krew zrosiła ziemię, ale kot nadal szarpał się i 

wrzeszczał. Cholera! Predrag przycisnął go do ściany, unieruchomił. Ciął. Niech 

to szlag! Poplamił sobie spodnie. Będzie musiał wymyślić jakąś bajkę dla matki. 

Ale dobrze, kot już znieruchomiał, zasnął. 

Tak właśnie pomyślał: zasnął. Jak inaczej? Obaj byli tylko narzędziami 

wyroczni 

Niespodziewanie kotem wstrząsnęła jeszcze jedna seria drgawek. Z pyska 

popłynęła strużka krwi, wprost na rękaw chłopaka. Wypuścił zwierzę z 

obrzydzeniem. 
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Już. Już dobrze. Kurtka jest z ortalionu, wypierze ją w Warcie. Kot leżał. 

Predrag trącił go nogą, raz, potem drugi. No. Zdechł. Teraz szybko, póki jeszcze 

ciepły. Musi być ciepły. 

Przybił kota do pala, wbił głęboko w środek paleniska. Kysz, Rudy, wynoś 

się, już mu nie pomożesz. Musiałem, rozumiesz? Ciesz się, że to nie ty. Wyjął 

zapałkę, potarł, przytknął do świerkowej gałązki; gdy się zajęła, rzucił zapałkę 

na dno stożka. Gazeta chwyciła ogień. 

Wyczyścił nóż piaskiem, zeszłorocznymi liśćmi. Na koniec wypolerował 

poślinioną chusteczką. Musi lśnić. 

Usiadł po turecku i czekał, aż płomienie obejmą sierść. Dopiero gdy ta 

zaczęła płonąć z sykiem, a nóż w jego ręku zadrżał lekko, Predrag ustawił ostrze 

prostopadle do ognia i zaczął czytać. 

Początkowo widział tylko grę świateł, ale gdy oczy nauczyły się rozróżniać 

linie labiryntu, szybko odnalazł czarne ziarno. Przemieszczało się powoli, jak 

gangrena. Ku górze, ku górze, ku sercu. Na północ, na skraj. Przez chwilę bał 

się, że wypadnie, ale ono zatrzymało się na brzegu. Wtedy znad paleniska 

napłynął biały pył i osiadł na nożu, połykając czerń. 

Judasz Iskariota podniósł głowę. 

 

Baltazar zobaczył Predraga przez okno. Normalnie nie zwróciłby na to 

uwagi, bo jego kumpel uwielbiał się włóczyć samopas. Tym razem jednak miał 

przytroczoną do pasa finkę, ulubiony prezent od ojca, który zwykle pokazywał 

tylko najbardziej zaufanym kumplom. Ale nawet wtedy nie wyjmował go z 

futerału. Miał fioła na punkcie tej finki. Zabiłby każdego, kto spróbowałby 

spojrzeć na ostrze. 

Najwyraźniej kierował się w stronę ruin. Ciekawe, po co. Nie spotykali się 

tam od ubiegłej jesieni, kiedy sam Predrag stwierdził, że są już za starzy na 

zabawę w Indian. 
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– Mamo, wychodzę na chwilę! – zawołał Baltazar, biegnąc do korytarza, 

pospiesznie wkładając buty i ściągając z wieszaka kurtkę. 

– Zaraz kolacja! – zaprotestowała matka. 

– Góra pół godziny! – odkrzyknął i już był za drzwiami. 

Zbiegł pospiesznie po schodach, narzucając w biegu kurtkę, i ruszył ku 

ruinom, trzymając się blisko drzew, by w razie zagrożenia uskoczyć za pień. 

Słońce już zaszło, różowe niebo po drugiej stronie rzeki zaczynała pożerać 

szarość.  

Ukrył się za drzewem i usiłował dojrzeć przez szparę między gałęziami, co 

się dzieje w ruinach. Widział chrust w palenisku. Widział wchodzące i 

wychodzące koty. Był wśród nich Nefi, osiedlowa maskotka, czarny kociak z 

białymi uszami. Był Rudy, dziecko Wielkiej Niedźwiedzicy, którą w zeszłym 

roku przejechał samochód (tak przynajmniej mówiono, choć zdaniem Baltazara 

musiał to być transporter opancerzony). Było też kilka obcych. 

No i był Czarny. 

Zmierzchało. Trudno było dostrzec, co wisi na palu, który Predrag wkopał w 

ziemię paleniska. Dopiero gdy buchnął ogień, Baltazar zobaczył długi, ciemny 

kształt. Predrag usiadł w kucki, płomień zatańczył na ostrzu noża. Kręcące się 

niespokojnie wokół ruin koty znieruchomiały, wpatrzone w spektakl, jakby ktoś 

rzucił na nie urok. Tylko płomień tańczył. 

Ośmielony ciemnością i bezruchem Baltazar przesunął się ostrożnie do 

przodu. Krok, potem drugi. Predrag nie odrywał wzroku od noża. Co on tam 

widział? 

Gałązka trzasnęła pod nogą Baltazara.  

Któryś z kotów zerwał się i skoczył w ciemność. Pozostałe zaczęły się 

wiercić. Świat się obudził. 

Predrag podniósł głowę. 
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W normalnych okolicznościach przestraszyłby się tych meneli, którzy 

siedzieli w krzakach i pili z gwinta jakieś świństwo. Było już całkiem ciemno, a 

on wypadł z gąszczu prosto na nich.  

– Tej, mały, napijesz się z nami? – rzucił któryś, a pozostali zarechotali. 

Baltazar pokręcił głową, rozłożył ręce w przepraszającym geście i pobiegł 

dalej. Jednego nawet znał – starego szmaciarza Wiecha, który czasem żebrał 

pod sklepem o parę centów. Wydawał się tak słabowity, że tylko go pchnąć, a 

poleci na ziemię i nakryje się nogami. Jego kumple wyglądali nieco groźniej. 

Gdyby się przestraszył, może próbowaliby go zatrzymać, wywinąć jakiś numer. 

Ale jak mógłby się bać czegoś tak swojskiego jak trzej pijacy w krzakach? Po 

tym, jak zakłócił szamański rytuał Predraga, a ten podniósł na niego płonące 

oczy, Balt nie potrafił już się bać rzeczy ziemskich. 

Na próżno przekonywał siebie, że tamten nie mógł go rozpoznać. Siedział w 

blasku ognia, podczas gdy on przyczaił się w ciemnościach i rzucił do ucieczki, 

ledwie Predrag uniósł głowę. Mimo to przerażenie ściskało mu gardło.  

Przypomniał sobie pewne zdarzenie sprzed lat. Byli wtedy w trzeciej klasie. 

Baltazar od początku szkoły należał do paczki Predraga i dotąd odczuwał z tego 

powodu jedynie zdrową radość, a nawet pewną dumę, bo jego kumpel był w 

klasie nie byle kim. Nic sobie nie robił z autorytetów, skakał na główkę do 

basenu, świetnie grał w piłkę i był prowodyrem licznych wybryków, które 

rozsławiły go niemal w całej szkole. Wszystko to jednak mieściło się w 

granicach rozsądku, a chłopak miał taki wdzięk, że i nauczyciele, i rodzice 

kolegów  szybko mu wybaczali. 

Pewnego razu Baltazara zaczepiło na osiedlu dwóch starszych chłopaków. 

Wyglądali na piątą, szóstą klasę, ale chyba byli z innej szkoły, bo zupełnie ich 

nie kojarzył. Zauważyli, że liczy drobniaki, i podeszli. 

– Dawaj kasę! – rzucili, przypierając go do płotu. 
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Balt widział chodzących w oddali ludzi, ale nie bardzo wiedział, co 

właściwie miałby zrobić. Wołać „ratunku”? To by się kumple uśmiali, gdyby 

ktoś im doniósł. 

Tamci nawet za bardzo go nie poturbowali, tylko wyjęli mu z ręki 

oszczędności – całe osiem euro z groszami – i przeszukali kieszenie, a potem 

kazali się obrócić twarzą do płotu i liczyć do stu. Nim doszedł do dziesięciu, 

zdążyli zniknąć za rogiem. 

Nazajutrz Baltazar opowiedział o zajściu kolegom. Trochę podkoloryzował: 

w jego wersji napastników było trzech, przewrócili go i kopali, a oprócz 

pieniędzy zabrali mu czapkę-dżokejkę. 

Kilka dni później, idąc z Predragiem i Kacprem na boisko, nagle zobaczył 

jednego z nich. Tamten też go rozpoznał i przez chwilę sprawiał wrażenie, jakby 

się zastanawiał, czy nie odwrócić się na pięcie i nie pobiec w przeciwnym 

kierunku, ale widać uznał, że nie wypada się bać dziesięciolatków. 

– To on mnie napadł! – rzucił półgłosem Baltazar. 

– Na pewno? – spytał Predrag. 

Tamten zdążył już ich minąć, ale gdy Balt skinął głową, Predrag puścił się w 

pogoń. Pozostali pędzili o dwa kroki za nim. Predrag kopnął chłopaka od tyłu w 

zgięcie kolana, a ten stracił równowagę i runął jak długi. 

Wtedy Predrag zaczął kopać. Gdyby nie obecność pozostałych, chłopak 

pewnie podniósłby się i stanął do walki, ale w tej sytuacji tylko się skulił, 

zasłonił twarz dłońmi i z pojękiwaniem przyjmował kopniaki. 

– Oddawaj siano, kurwa! – wrzeszczał Predrag. 

– Oddam! – odkrzyknął chłopak. 

Predrag przestał kopać i patrzył na niego wyczekująco. 

– Nie mam przy sobie – wyjąkał tamten. – Przyniosę. 

Nim zdążył ponownie się skulić, Predrag kopnął go w brzuch. Chłopak 

zrobił się biały jak ściana, czoło zrosił mu pot. Spazmatycznie łapał powietrze. 
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Baltazar wpatrywał się w tę scenę jak urzeczony. Nie był w stanie się ruszyć ani 

wydać z siebie głosu. 

– Przestań! – zawołał w końcu Kacper, po czym schwycił Predraga za 

przedramię i próbował odciągnąć od ofiary. Predrag obrócił się ku niemu. Miał 

w oczach taką furię, że przez chwilę wyglądał, jakby zaraz miał się rzucić na 

Kacpra. Ale w końcu oprzytomniał. 

– Jutro masz oddać forsę i czapkę – rzucił w kierunku leżącego, po czym 

cała trójka odeszła, zostawiając go zwijającego się z bólu. 

Nim przeszli przez furtkę boiska, Baltazar obejrzał się dyskretnie. Tamten 

bardzo, bardzo powoli zbierał się z chodnika. Nic dziwnego, że nie miał siły 

spytać, o jaką czapkę chodzi.  

Następnego dnia chłopak czekał na nich przed szkołą. Był blady i miał sińce 

pod oczami. W ręku trzymał dziesięć euro i czapeczkę – dokładnie taką jak ta, 

która kilka dni wcześniej wpadła Baltazarowi do Warty. 

Od tamtej pory, nie będąc tego świadom, Balt uważał się za sługę Predraga. 

Ale dopiero dziś po raz drugi ujrzał w jego oczach ten ogień, który płonął w 

nich tamtego dnia. 
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DZETA 

AUTISTIC MARCH 24 

 

Czasami miał wrażenie, że dostrzega jakieś przebitki sprzed chwili, w której 

obudził się bez pamięci na Piaszczystej Planecie. Widział siebie wśród załogi 

statku mknącego przez przestworza, a gdy cofnął się jeszcze głębiej w 

przeszłość, majaczyły mu przed oczami budowle, rzeka, las, biały piasek i wielka 

woda. To musiała być Ziemia. Coś się tam wydarzyło, coś złego; a oni 

przylecieli tu, by szukać ratunku. 

Więc jednak kapitan kłamał. A w każdym razie nie mówił całej prawdy. 

Chciał, żeby Ighar odnalazł jego i statek, i aby obaj mogli odlecieć z planety – 

nie po to jednak, by sprowadzić pomoc z Ziemi. Po to, by ją tam zawieźć. 

Ale jak? Przecież ich wyprawa poniosła klęskę. Nie znaleźli tego, po co tu 

przybyli. Nic nie znaleźli. Stracili tylko pamięć i siebie nawzajem, a może także 

szansę powrotu. Czyżby misja Ighara nie polegała wyłącznie na tym, by 

odzyskać statek? 

Od momentu ponownego odwrócenia klepsydry, a wraz z nią feralnego 

napisu, sytuacja uległa znacznej poprawie. Ighar znów widział siebie na mapie i 

choć nadal nie miał pojęcia, gdzie jest statek, czuł, że idzie w dobrym kierunku. 

Dlatego wcale się nie zdziwił, gdy nagle zobaczył przed sobą tę kapsułę.  

Była to zwykła kapsuła ratunkowa, z gatunku tych, w których ewakuują się 

astronauci z uszkodzonego statku. Widocznie ten uległ awarii już przed 

lądowaniem i część załogi próbowała się ratować. 

Ighar przełknął ślinę, zastanawiając się, co znajdzie w środku.  

 

 Albin obudził się w środku nocy z bijącym mocno sercem. Próbował 

zasnąć ponownie, ale ilekroć zamykał oczy, słyszał w głowie szum fal i widział 

twarz Nemo wygrzebującego się z trumny – twarz chłopca z horroru, Doriana 
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Graya z plakatu, starzejącego się dziecka. Kiedy tylko trochę się rozjaśniło, 

wstał, zrobił sobie kawę i usiadł przy komputerze, by szukać informacji o 

klepsydrze.  

Durbanow, jak się okazało, także nie zasypiał gruszek w popiele. Może i 

jego dręczyły koszmary. 

– Chyba wiem, dlaczego Gari stracił przytomność – rzekł, gdy około 

południa spotkali się w mieszkaniu Albina. 

Pogrzebał w teczce, wyjął plik wydruków, przewertował je i wręczył 

Albinowi jedną kartkę. Ten szybko przeskanował ją wzrokiem. 

– Borg miał udar... Chce pan powiedzieć, że Gari to poczuł? Że są sprzężeni 

telepatycznie? Empatycznie? 

– Wiem, to brzmi równie niewiarygodnie jak opowieść Krafta, ale niech pan 

pomyśli: to się stało w tym samym dniu. Gari rozpoznał tego człowieka w 

telewizji, gdy miał sześć lat. Ledwie potrafi czytać. Był zbyt mały, by rozumieć, 

że Borg bada mózgi takich ludzi jak on. 

– Może warto sprawdzić, co się tego dnia działo z innymi autystykami – 

zasugerował Albin. 

Wpisali w wyszukiwarce: „autistic March 24”. 24 marca był dniem 

omdlenia chłopca; doszli do wniosku, że zestawiając tę datę ze słowem 

„autystyczny” najprędzej odnajdą to, czego szukają – o ile oczywiście było 

czego szukać. Wśród licznych śmieci znaleźli kilka artykułów mówiących o 

osobach autystycznych, które w dniu udaru Borga źle się poczuły, straciły 

przytomność, a nawet – Durbanow aż się spocił – zmarły. Szczególnie 

charakterystyczna była relacja z pewnego amerykańskiego centrum dla osób 

dotkniętych autyzmem, donosząca o niewyjaśnionym pogorszeniu się zdrowia 

pensjonariuszy, które na szczęście miało charakter krótkotrwały i nie 

pozostawiło widocznych skutków. Wspominano, że mimo pozornego 

zagubienia autystyków w swoich prywatnych światach często obserwuje się 
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przypadki zadziwiającego współodczuwania nawet pomiędzy osobami żyjącymi 

w znacznym oddaleniu od siebie.  

– A pan co znalazł? – zapytał Durbanow. 

Albin otworzył jeden z zapisanych plików. 

– Skoncentrowałem się na klepsydrze – rzekł. – Proszę posłuchać: „Pod 

wpływem przewrotnej zachcianki Hermes skonstruował klepsydrę osobliwości, 

którą można było obrócić tylko raz. »Co w górze, to i w dole«, mówił, i tylko 

tak, nigdy na odwrót. To my powtarzamy ruchy niebios. Ktokolwiek sądzi, że 

może poruszyć lub zatrzymać gwiazdy, srodze się zawiedzie. 

Niektóre wersje głoszą, iż dno »górnej« komory nasączone jest substancją, 

która w reakcji z ziarenkami piasku tworzy truciznę, zabijającą tego, kto 

sprzeciwił się zakazowi. Inne mówią o przenikaniu zatrutych ziaren przez 

ścianki klepsydry i rozsiewaniu ich przez wiatr. »Gdziekolwiek w ziemię 

wpadnie czarny piasek, uczyni ją jałową, a jeśliby dotknął skóry człowieka, w 

ciemną materię ją obróci«. 

Wielu spośród autorów pism głoszących te apokaliptyczne wizje podaje w 

wątpliwość złą wolę Hermesa, sugerując, iż po jego śmierci klepsydra wpadła w 

ręce »innych sił« i dopiero pod wpływem ich manipulacji stała się 

niebezpieczna. Hermes miał jedynie zablokować klepsydrę tak, by nie zdołała 

się obrócić po raz wtóry”. 

– Można oszaleć z tym Hermesem – mruknął Durbanow. 

Albin pokiwał głową. 

– Prawda? Nie dość, że maczał palce w implozji wszechświata, to jeszcze 

nasypał do klepsydry czarnego piasku. Miły gość.  

– Pewnie bym tego nie zauważył, gdyby nie fakt, że w obu tekstach przewija 

się ta sama postać – rzekł Durbanow – ale jak tak pomyśleć, to opowiadają 

właściwie o tym samym, choć posługują się różnymi kodami. Autor artykułu o 

implozji też kładzie nacisk na powtarzanie przez naszą cywilizację ruchów 

niebios i przestrzega przed próbami odwrócenia kolejności. To podobieństwo 
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potwierdza moją tezę o pamięci genetycznej. Mam na myśli tezę Junga – 

poprawił się z wątłym uśmiechem. – Mity różnych kultur, nawet takich, które 

nie miały prawa się spotkać, często są zadziwiająco podobne. Weźmy choćby to, 

że praktycznie każdy lud stworzył sobie jakichś bogów. Ateizm jest stosunkowo 

nowym wynalazkiem. 

– Tu się pan myli – rzekł Albin. – Czytałem, że w starożytnej Grecji była to 

postawa równie popularna jak dziś w Europie. Przed domami stawiano posążki 

bogów, ale większość inteligencji traktowała to jako rzecz kulturową, kwestię 

tradycji, a nie prawdziwej wiary.  

Durbanow zastanawiał się przez chwilę.  

– Nawet mnie to nie dziwi – przyznał. – Cała ta historia, w którą 

wdepnęliśmy, równie dobrze mogłaby się wydarzyć w starożytnej Grecji. 

Przecież ten cały Hermes to też jakiś grecki bóg. 

– Niezupełnie – odparł Albin. – O tym także czytałem. Najbardziej 

popularna teoria przedstawia Hermesa Trismegistosa jako Egipcjanina, 

architekta słynnych piramid i maga. To by nawet pasowało do opowieści Krafta. 

Pamięta pan? Mówił, że zdaniem kolekcjonera oryginał klepsydry powstał w 

starożytnym Egipcie. Ale niektórzy spośród pierwszych gnostyków, 

działających w Grecji, istotnie utożsamiali Hermesa z bogiem prowadzącym 

dusze zmarłych w zaświaty. 

– Pierdoleni gnostycy – żachnął się Durbanow. – To wszystko ich wina. Oni 

pierwsi otworzyli puszkę Pandory. 

– Bo ja wiem? – zaoponował delikatnie Albin. – Dążenie do przekroczenia 

barier jest wrodzoną cechą człowieka. Gdyby wierzyć słowom Krafta, można by 

nawet uznać, że to właśnie utrata tej przyrodzonej ciekawości może nas 

przywieść do zguby. 

– W świetle pańskich znalezisk wygląda na to, że jego opowieść nie została 

do końca wyssana z palca – zauważył Durbanow. – Nawet jeśli klepsydra jest 

zmyślona, to nie przez niego. 
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Albin przytaknął. 

– Brał tao, środek, wokół którego wytworzyła się swoista kultura 

transcendencji. Niektórzy nazywają go „nirwaną w pigułce”. Mógł czytać o 

klepsydrze. Reszta zrodziła się w jego umyśle pod wpływem narkotyku lub 

obłędu. A może nawet zakpił sobie z nas. 

Durbanow podniósł na niego zaskoczony wzrok. 

– O tym nie pomyślałem. Ale rzeczywiście, sprawiał wrażenie całkiem 

zrównoważonego, choć opowiadał takie brednie.  

– Gdyby jednak tak było, to znaczy, że ma coś do ukrycia – zauważył Albin. 

– Jeśli rzeczywiście zabił brata, udawanie obłąkanego może mu pomóc w 

uniknięciu odpowiedzialności. 

– Wątpię – odparł Durbanow, krzywiąc się. – Policja już dawno przestała go 

szukać. Chłopak używa prawdziwego imienia i choć nie afiszuje się z 

nazwiskiem, szybko nam się przyznał, że jest tym, kogo szukamy. Nie, nie 

sądzę, by miał na sumieniu zbrodnię. Chyba że naprawdę wierzy, iż jego brat 

był agentem „innych sił”. 

– Załóżmy na chwilę, że wierzy we wszystko, co nam opowiedział. To 

pozostawia dwie opcje. – Albin zawiesił głos. Durbanow ponaglił go wzrokiem. 

– A: Kraft bierze narkotyczne wizje za rzeczywistość. B – Albin znów się 

zawahał: – Kraft mówi prawdę. 

Durbanow pokręcił głową, jakby nie wierzył własnym uszom. 

– Prawdę? O zegarmistrzu, który zatrzymał czas? 

Albin rozłożył ręce. 

– Przy zegarmistrzu się nie upieram. Ale ja również czytałem o samolocie, 

który na okrągłą godzinę zniknął z radarów. To się wydarzyło w ubiegłym 

wieku. Pasażerowie byli kompletnie nieświadomi anomalii. Gdy wreszcie 

wylądowali, wszystkie zegarki na pokładzie spóźniały się o godzinę. 

Widać było, że Durbanow zbiera w sobie siły do protestu, ale potem coś 

przyszło mu do głowy. 
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– Myśli pan, że Gari... ze swoim mózgiem... mógł się przebić przez tę 

anomalię? 

Albin popatrzył na niego. 

– To myśmy się przez nią przebili. Czas się zatrzymał, a myśmy tego w 

ogóle nie zauważyli. Może jednak byli tacy, którzy to dostrzegli. Może nawet 

jakaś ich cząstka utknęła w tej anomalii? 

– Pozostawiając dziurę, którą znamy jako czarny piasek? Mam nadzieję, że 

nie mówi pan tego o moim synu. 

Albin rozłożył ręce. Jeśli w tym, co powiedział, kryło się ziarno prawdy, 

zarówno Gari, jak i Gert Kraft mogli być współwinni dezintegracji świata 

całkiem mimowolnie, może nawet nieświadomie. 

 

W kapsule nie było nic, nawet trupa Gary’ego Sinise’a. Nie było też żadnych 

śladów, które świadczyłyby o tym, że kogoś lub coś wyciągano stąd siłą. Sama 

kapsuła była zresztą w całkiem dobrym stanie. Wyglądało na to, że ktokolwiek 

nią przyleciał, wydostał się ze środka o własnych siłach.  

Obchodząc kapsułę dookoła, Ighar znalazł potwierdzenie swoich domysłów: 

porzucony skafander próżniowy (na Piaszczystej Planecie panowała atmosfera 

zbliżona do ziemskiej) i plakietkę z rodzaju tych, które astronauci noszą 

przypięte do kombinezonów. 

IGHAR VON UDBAR 

NAWIGATOR 

Obok leżało coś, co wyglądało jak kieszonkowa Biblia. Ale to nie była 

Biblia. Było to miniaturowe wydanie Kongresu futurologicznego Lema. Na 

stronie tytułowej, niczym dedykację, wpisano ręcznie: 

 

Możemy śnić, o czym nam się żywnie podoba – nie ma granic – 

nie wolno umysłowi zakładać kagańca – ale jeśli zwątpimy w 

ten świat, nie dziwmy się, że i on w nas wątpić pocznie – jeśli 
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zaczniemy się wymykać rzeczywistości, nie płaczmy, jeśli i ona 

wymykać nam się będzie. 

 

Nawigator! A więc to dlatego kapitan tak mu ufał. Dlatego pokładał w nim 

największe nadzieje. Ighar kompletnie nie przypominał sobie tej kapsuły, 

skafandra, nawet nazwiska na plakietce; co zaś do książki, to choć znał jej treść, 

zarówno to konkretne wydanie, jak i charakter pisma, którym wpisano motto, 

oraz same słowa wydały mu się całkowicie nieznajome.  

Pomyślał, że jeśli przypnie plakietkę, włoży kombinezon i usiądzie w kapsule, 

może coś sobie przypomni. Ale nim zdążył to zrobić, usłyszał w głowie głos 

kapitana. 

 

– Dzwonił jakiś chłopiec. Miał dziwne imię. 

– Predrag? 

– Nie, co ty. Ktoś w ogóle ma tak na imię? 

– Ma. To może Gari? – zapytał Albin, choć mniej by się zdziwił, gdyby 

zadzwonił do niego sam Pan Bóg. 

– Też nie – odparła ciotka. – Dłuższe. Ale nie przypomnę sobie teraz. 

– Podałaś mu domowy? 

– Nie wiedziałam, czy mogę. Powiedziałam, żeby zadzwonił za pół godziny. 

Podać? 

Zamyślił się na moment. 

– Zupełnie nie pamiętasz tego imienia? 

Westchnęła. 

– Zupełnie. Mówił, że koniecznie musi z tobą porozmawiać, ale wiesz, jakie 

są dzieciaki. Może się założył z kolegami albo co? 

Albin był w kropce. Nigdy nie podawał uczniom numeru swojej komórki, 

ale rodziców, którym go podał, uzbierałoby się całkiem sporo. Wystarczyło, że 

chłopak zajrzał do notesu ojca lub matki. Tylko po co miałby dzwonić? Jeśli 
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chciał sobie zażartować, w ogóle by się nie przedstawiał. W odróżnieniu jednak 

od komórki, numer telefonu domowego Albin rozdawał niechętnie. Komórkę w 

każdej chwili można zmienić, domowy nie tak łatwo. Nie chciał być nękany 

przez szaleńców czy żartownisiów. Wystarczyło mu, że musi się użerać z 

nachalnymi akwizytorami. 

Z drugiej strony, dzieciak, kimkolwiek był, mógł go naprawdę potrzebować. 

Może to miało jakiś związek z grą? Może dowiedział się czegoś, czego nie 

powinien wiedzieć? 

– Ciociu – rzekł w końcu Albin – jeśli on znów zadzwoni, podaj mu ten 

numer. I postaraj się tym razem zapamiętać imię.  

– Dobrze, dobrze. Przepraszam. Starej ciotce już pamięć szwankuje. 

Jutrzejszy obiad aktualny? 

– Jasne. – Nie bardzo mu to było w smak, ale co obietnica, to obietnica. 

Poza tym musiał odebrać komórkę. – Nie zapomnij telefonu. 

– Już ty się nie bój. Wzrok mam nadal dobry, a on cały czas leży na 

kredensie. 

 

– Po co mu ten nóż przysyłałeś, do cholery? – Siedziała przy komputerze, 

perorując do mikrofonu, a ręce zajmując grą w sapera. – Już nic głupszego nie 

mogłeś wymyślić? Jeżeli coś się stanie, to przez ciebie. Wczoraj mi przyszedł z 

portkami umazanymi krwią. No mam nadzieję, że nikogo nie zabił! Jak to co z 

tego? Jeśli teraz rozwala ludziom nosy, to co będzie za parę lat? Ja przesadzam? 

Kurwa, siedzisz sobie w Szwecji, wszystko zostawiłeś na mojej głowie i jeszcze 

chcesz mnie pouczać? Ta, jasne, posyłasz pieniądze, jasne. Serdecznie ci 

dziękuję. Wsadź je sobie w dupę. Tu chodzi o nasze dziecko, do cholery! 

Bardzo cię proszę, porozmawiaj z nim. Może ciebie posłucha. Nie, teraz go nie 

ma. Polazł gdzieś. Denerwuję się. No. A co u ciebie? Wiem, nie musisz mi się 

tłumaczyć. W czerwcu? Wiesz, że mnie z biura nie wypuszczą, wtedy jest 

najwięcej roboty. Nie możesz później wziąć urlopu? No dobra, zobaczymy. 
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Samego mam go puścić? Żartujesz? Specjalnie to wykombinowałeś, gnoju. Nie 

chcesz, żebym przyjechała. Po moim trupie go puszczę. Sam się pierdol. – 

Westchnęła. Gdyby nie chodziło o Predraga, dawno by się rozłączyła. Ciągle jej 

miny wybuchały pod palcami, gdy słuchała tego palanta. – To jak, pogadasz z 

nim? No. Zadzwonię, jak będzie. Tylko na razie mu nic nie mów o tym czerwcu. 

Po prostu mu nie mów, OK? Pogadamy jeszcze na ten temat. No. To cześć. 

Kliknęła, zdjęła słuchawki i powróciła do gry. Tylko tak mogła jakoś 

okiełznać furię, która w niej płonęła. Uderzała w pola niemal na oślep, ale 

instynkt gracza nawet w takim momencie działał bez zarzutu... Do czasu. 

Zawsze w końcu w polu pojawił się czerwony błysk. Gdyby życie było takie 

proste, gdyby składało się 256 pól, w tym 40 zaminowanych, znacznie łatwiej 

byłoby skończyć ze sobą. I gdyby nie miała syna. Było jednak inaczej, a ona 

mogła tylko walić w przycisk myszy, byle dłużej, byle dłużej. Byle odrobinę 

uśmierzyć ten tępy ból pod czaszką, który utrzymywał się na długo po tym, jak 

ogień przygasał. 

Jeszcze jedna taka rozmowa i nie wytrzyma. Wiedziała, że się oszukuje, 

wmawiając sobie, że dzwoni do męża tylko ze względu na dzieciaka. Ale 

Predrag naprawdę zrobił się nie do zniesienia. Czy to jej wina? Czy nie dawała 

mu dość miłości? Zrobiłaby dla niego wszystko, wszystko pod słońcem. Tylko 

nie wiedziała co. Nikt jej nie nauczył, jak mądrze kochać. Jak być samotną 

matką trudnego dziecka. 

Lubiła sobie wyobrażać, że Predrag popełnia zbrodnię, a ona bierze winę na 

siebie. Czułaby się taka spokojna, odsiadując za niego wyrok. Wolna, 

rozgrzeszona ze wszystkiego. Może nawet doceniłby jej gest i odwiedzał ją w 

więzieniu? 

Idiotka. Musi się porządnie za niego wziąć. Nie może pozwolić, żeby 

szczeniak grał jej na nosie. Do diabła, on ma dopiero dwanaście lat! Powinna 

mu porządnie wpieprzyć pasem, może wtedy by ochłonął. Po dobroci już 

próbowała, czas na zmianę polityki. 
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Łatwo powiedzieć. Kiedy dziś po raz kolejny zapytała go, skąd ta krew na 

spodniach, wzruszył ramionami, powiedział „Znikąd” i wyszedł bez słowa.  

Miała nadzieję, że wróci. Ilekroć wychodził, zastanawiała się, czy jeszcze go 

zobaczy. Nie wiedziała, dokąd mógłby pójść, ale nie wykluczała nawet tego, że 

uda mu się jakoś zwiać do ojca, jak tym dwóm chłopcom z 300 mil do nieba. 

Albo po prostu da dyla w Polskę i pies z kulawą nogą nigdy więcej o nim nie 

usłyszy. A wtedy pozostałoby jej już tylko jedno.  

Może nawet użyłaby tej jego finki. Byłoby całkiem zabawne, gdyby 

podcięła sobie żyły nożem, który bachor dostał od ojca. Może nawet o to 

chodziło temu palantowi. 

Ale nie, nie da mu tej satysfakcji. Jeszcze nie. Zresztą dzieciak i tak zabrałby 

nóż ze sobą. 

Wciąż się łudziła, że Predrag ją kocha. Że tylko udaje twardziela, a w głębi 

duszy jest samotnym, zagubionym chłopcem. Ale to ona była samotna. To ona 

nie mogła żyć bez jego miłości, bez miłości Ivana. Nie mogła żyć tak, jak żyła. 

Rozejrzała się po pokoju. Denerwowała ją ta pustka, porządek utrzymywany 

nie wiadomo dla kogo. No, może nie był to idealny poznański ordnung, ale 

przynajmniej wszystko względnie trzymało się kupy, jakby kpiąc sobie z tego, 

że jej wewnętrzny świat rozsypał się na tysiące niepasujących do siebie 

kawałków. 

Może by tak zadzwonić do tego nauczyciela? Wystarczyło kiwnąć palcem, 

by go mieć. Ale po co? Wolała z nim rozmawiać. Umiał słuchać. Tylko patrzył 

na nią tak jakoś dziwnie. Niby jak mężczyzna, ale nieprzewidywalnie, jakby 

sam do końca nie wiedział, co chce z nią zrobić. 

 

Dźwięk telefonu przeszył nieruchome powietrze samotnego wieczoru. Albin 

rzucił się, by odebrać. Ale to była tylko ciotka.  

– Nie dzwonił – poinformowała go. – Ale wiesz co, zastanawiałam się nad 

tym imieniem. To musiało być coś na „G”. 
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– Może jednak Gari? 

– Nie – rzekła stanowczo. – To bym zapamiętała. Gustaw, Gerard... jakoś 

tak. 

Albin roześmiał się. 

– No, to chyba jednak żartował. Znałem kiedyś jednego Gotfryda, ale już 

pewnie jest na studiach. 

– Nie, Gotfryd to nie. Swoją drogą, skąd ta plaga niemieckich imion? 

– Wszyscy teraz emigrują. Ludzie nie chcą, żeby ich dzieciaki wytykano 

palcami, więc od razu chrzczą je z niemiecka. 

– Aha. Ale Gotfryd to nie był. Gwidon chyba też nie. Może jednak Gerard? 

A tak w ogóle to dzwonię, bo zapomniałeś mi powiedzieć, na którą mam jutro 

przyjść. 

– Bo ja wiem... Druga? Trzecia? 

– Niech będzie trzecia, żebyś się wyrobił – zadecydowała Klara. 

Po odłożeniu słuchawki chodził z kąta w kąt, nie mogąc znaleźć sobie 

miejsca. Gerard? Gustaw? Gwidon? Jeśli ciotka kompletnie wszystkiego nie 

popieprzyła, nie przypominał sobie nikogo, kto miałby choć trochę podobne 

imię. Może to był kolega albo brat któregoś z uczniów? Dowiedział się, że 

tamten ma jakieś problemy, i szukał pomocy? Albo... 

Gustaw. Gwidon. Gerard. 

Nagle coś zaskoczyło w mózgu Albina. Złapał za słuchawkę i pospiesznie 

nacisnął przycisk wywoływania. 

– Ciociu? Ciociu, to ja. Słuchaj, jeśli on znów zadzwoni, za żadne skarby nie 

podawaj mu mojego numeru. Najlepiej wcale nie odbieraj. Albo po prostu 

wyłącz telefon i nie włączaj go do czasu naszego spotkania. Dobrze? 

– Ale dlaczego? Co się stało? 

Westchnął. 

– Nic. To tak na wszelki wypadek. Pomyślałem, że lepiej nie ryzykować. 

– Dobrze już, dobrze. Nie będę odbierać. 
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– Wyłącz telefon. 

– A jak zadzwoni ta twoja? 

– Ciociu! 

Teraz ona westchnęła. 

– W porządku. Wyłączę. 

– Obiecujesz? 

– O matko! Jak ja coś mówię, to już mówię. Chyba nie każesz mi przysięgać 

na własne życie? Albo na psa? 

– Nie, na Józefa nie. – Śmiech w słuchawce. – W porządku, ciociu, dzięki. 

To do jutra. 

Odłożył słuchawkę. Gwidon, Gerard, Gustaw. 

G jak Goethe. 

To wydawało się idiotyczne, ale strach był prawdziwy. Tak prawdziwy, że 

kiedy zadzwonił dzwonek, Albin omal nie wyrżnął głową w sufit. 
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ETA 

PAN TRYBIK 

 

Jak okiem sięgnąć, nie było miejsca, w którym mógłby się schronić. Oni 

pędzili za nim z nożami i pochodniami, a on mógł tylko biec na złamanie karku, 

dopóki nie padnie. Kiedy powiedział kapitanowi o kapsule, ten zaklinał go, by 

nie ustawał w próbach odnalezienia statku. Zapewniał, że to już niedaleko. 

Mówił wolno, z wysiłkiem, a mimo to Ighar nie był przygotowany na to, co miało 

się stać – może dlatego, że zaszedł już tak daleko, poza smugę cienia. 

Kiedy więc jego głowę wypełnił ten potworny ból, po którym zaległa cisza – 

kiedy zrozumiał, że coś się stało z kapitanem i że ten nigdy więcej się nie 

odezwie – poczuł się tak potwornie samotny, że miał ochotę wyć ze zgrozy. Szedł 

więc dalej, zacisnąwszy zęby, bo tylko w ruchu mógł to znieść. Szedł dniem i 

nocą, nie śpiąc, nie jedząc i nie pijąc. Zresztą na tej przeklętej planecie i tak nie 

było co pić. 

Wtedy pojawili się oni. 

Myślał, że to fatamorgana, ale nie: Szary Wilk musiał im wskazać jakiś 

skrót, bo nagle zmaterializowali się na piaszczystej równinie ze swoim ogniem i 

stalą. Było ich tylko kilku, ale Ighar wiedział, że za ich plecami czają się inni: 

siedemnaście tysięcy czarnych ziaren, całe pożarte miasto.  

Nie wiedział, czy wilk celowo ich tu sprowadził, czy po prostu wykorzystali 

jego umiejętność i skoczyli za nim. 

Ighar odwrócił się i zaczął biec. 

 

Tylko idiota mógł myśleć, że tacy ludzie jak on biorą grę za rzeczywistość, 

albo że nie rozumieją pojęcia metafory. To inni go nie rozumieli. Albo zatracali 

się w grze, traktując ją jak narkotyk i nie widząc żadnego związku z 

rzeczywistością, albo sprowadzali wszystko do pustych ogólników. Gari znalazł 
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klucz, choć wcale go nie szukał. Ale skoro i tak był naznaczony, wolał wiedzieć, 

co się święci, i próbować jakoś wpłynąć na bieg wydarzeń. 

Gdy obudził się w szpitalu, przez chwilę miał nadzieję, że wszystko się 

skończyło. Potem zrozumiał, że coś się stało z Tatą-Gregiem, a cały ciężar 

ratowania świata spoczął na jego barkach. Szkoda, że ten drugi tata, który teraz 

siedział przy nim i trzymał go za rękę, nie mógł sięgnąć Piaszczystej Planety i 

sprowadzić go bezpiecznie na Ziemię... 

Od początku utożsamiał kapitana z Borgiem. Nie mogło być inaczej, bo to 

właśnie Borg przemówił mu do głowy w tamtą straszną noc, kiedy wszyscy 

umarli, a on błąkał się po nieruchomym świecie, nie rozumiejąc, co się stało. I 

wtedy usłyszał w głowie ciepły, kojący głos. Nie bój się, mówił głos, jestem 

przy tobie. Oni zasnęli, ale ja nie śpię. Jeśli się nie obudzą, będę z tobą do 

końca. Jest nas więcej. Pójdziemy inną drogą i dołączymy do nich po drugiej 

stronie. 

Ale rano wszyscy się obudzili. Ponieważ nie pamiętali, że umarli, Gari 

udawał przed sobą, że tylko mu się to przyśniło. Niedługo potem zobaczył w 

telewizji tamtego pana i od razu rozpoznał jego głos. Poczuł falę ciepłych uczuć, 

jakie odczuwa się tylko w stosunku do najbliższych. Od tamtej pory uważał go 

za swojego drugiego ojca, który pojawiał się wszędzie tam, gdzie nie sięgał 

umysł Witolda Durbanowa. 

Teraz Gari znów musiał wstąpić w taki obszar – i po raz pierwszy musiał 

wstąpić weń sam. 

 

Była przy drugiej szklaneczce, gdy wrócił. Szybko schowała butelkę do 

barku i rozpyliła w pokoju dezodorant, by zabić zapach alkoholu. Ale Predrag 

miał inne problemy niż to, że jego matka pije do lustra. 

– Co się stało? 

Był przemoczony od stóp do głów. 

– Nic. Wpadłem do rzeki. 
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– Sam? 

– A z kim?  

Szczękał zębami tak, że niemal szkliwo pękało, ale zgrywał chojraka. 

– Jak to się stało? 

– Normalnie. Szedłem brzegiem i wpadłem. Jakbyś nie zauważyła, to jest 

ciemno. 

– Nie mądrzyj się, tylko ściągaj te ciuchy, wytrzyj się porządnie i wysusz 

włosy. Potem wkładaj piżamę i do łóżka.  

Pomarudził trochę, ale chyba nie czuł się najlepiej, bo położył się grzecznie i 

nawet wypił lekarstwo. 

– To przez Durbanowa – mruknął, gdy szykowała się do wyjścia z pokoju. 

 

– Proszę pana! Proszę pana! – Dziecięce pięści natarczywie waliły w drzwi, 

od czasu do czasu robiąc przerwę na naciśnięcie dzwonka. – Otruli Baltazara!  

Zerknął przez judasza. To był Sergiusz, chłopak z jego klasy. Mieszkał o 

kilka pięter wyżej. 

Albin uchylił drzwi. 

– Otruli? 

– No. Dzwonił do mnie Szymek. Powiedział, że Balt stracił przytomność i 

zabrało go pogotowie. Durbanow poczęstował go cukierkami z lukrecją, a on 

jest uczulony. 

– Gari? 

– Nie, Balt. Gari dał mu cukierka. Potem się wystraszył i uciekł. Ale Predrag 

powiedział, że go wykopie choćby spod ziemi. 

– Gari na pewno nie wiedział, że Baltazar jest uczulony.  

– Niech go pan nie broni! Nikt normalny nie je cukierków z lukrecją! 

Albin spoglądał na Sergiusza w oszołomieniu.  

– Dlaczego Gari miałby truć Baltazara? 
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– Nie wie pan? – Sergiusz rozejrzał się po korytarzu i ściszył głos do szeptu. 

– Wszyscy mówią, że Durbanow jest robalem.  

– Robalem? – Albin udawał Greka. 

– No, Grymem. Pożeraczem światów. Balt go zdemaskował, więc się 

zemścił. 

Albin przez długą chwilę patrzył chłopakowi w oczy. 

– Wierzysz w to? 

Sergiusz spuścił wzrok. 

– W sumie to nie wiem. Nic nie mam do Durbanowa. Ale wszyscy... 

– Wszyscy? 

– No, Predrag i... i Balt, i inni... Mówią, że Gari jest niebezpieczny. 

Albin otworzył szerzej drzwi i wpuścił chłopaka.  

– Siadaj. Chcesz herbaty czy soku? Nie bój się, bez lukrecji. 

– Nic, dzięki. Muszę zaraz wracać do domu.  

Albin usiadł naprzeciw niego. 

– Posłuchaj. Gari jest inny, bo... – Co mu powiedzieć? Przecież nie to, że 

chłopiec jest chory, bo wszyscy jeszcze bardziej zaczną się go bać. – Jest bardzo 

uzdolniony matematycznie. Pewnie zauważyłeś. Dlatego myśli trochę inaczej 

niż wszyscy. Przez cały czas liczy coś w głowie. Jeśli naprawdę podał 

Baltazarowi te cukierki, to dlatego, że jest roztargniony. Na pewno rozwiązywał 

w myślach jakieś skomplikowane równanie. Jak Einstein, wiesz? 

– Ciekawe, że jak Balt stracił przytomność, to Durbanow nagle zniknął – 

zauważył Sergiusz. – Jakby się zapadł pod ziemię. Chybaby tak nie znikał, 

gdyby nie wiedział, co zrobił. 

– I co, znaleźli go? 

Sergiusz pokręcił głową.  

– Jeszcze nie. Ale Predrag powiedział, że go złapie i roztrzaska mu łeb. 
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Po tych słowach chłopak odmeldował się i pobiegł na górę, przeskakując po 

dwa stopnie. Albin podszedł do telefonu, położył dłoń na słuchawce i przywołał 

Nemo. 

– Tu Dorian Gray, tu Dorian Gray. Czy może życzy pan sobie portretu? 

– Zamknij się, ośle. Muszę zadzwonić do Durbanowa. 

– To se dzwoń. 

Westchnął. 

– Nie dam rady bez ciebie. 

Nemo zachichotał i zagrał mu na nosie. 

– OK – rzekł po chwili. – Dawaj słuchawkę. Powiem: „Bardzo mi przykro, 

ale pański syn jest podejrzany o otrucie kolegi. Istnieje obawa, że za chwilę 

roztrzaskają mu łeb”.  

– Debil.  

Ale Nemo miał rację. Skąd mogli mieć pewność, czy Durbanowowie wiedzą 

już o tym, co się stało? Albin nie miał ochoty być tym, który przekaże złe 

wieści. Nawet ukryty za plecami sobowtóra słyszałby ból i konsternację po 

tamtej stronie.  

Z drugiej strony, Gari mógł potrzebować pomocy. Niezależnie od tego, co 

zainstalowało się w jego głowie i ku czemu go popychało, był dzieckiem. 

Niewinnym, wrażliwym dwunastolatkiem, którego łatwo było zaszczuć. 

Postanowił sam sprawdzić, co się dzieje. Wepchnął wierzgającego bachora 

do odpowiedniej szufladki w głowie i udał się więc na boisko szkolne, bo gdzież 

indziej mógłby zaczerpnąć najświeższych informacji. Nemo oczywiście łomotał 

mu pod czaszką, ale Albin postanowił go ignorować tak długo, jak się da. 

Dobrze wiedział, że tamten potrafi się wydostać, gdy ma po temu wystarczającą 

motywację. Ale po chwili najwyraźniej się zmęczył, bo zamilkł. 

Kilku chłopców kopało piłkę. Byli wśród nich jego uczniowie. Nawet nie 

musiał o nic pytać, bo od razu sami go obskoczyli. 

– Słyszał pan już o Balcie? A o Predragu? 
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– Co z Predragiem? 

– Wpadł do Warty. O mało co nie utonął. Gari go wyciągnął. 

– Gari? 

– No. Predrag gonił go brzegiem, ale pośliznął się, wpadł do rzeki i nurt go 

porwał. Gari wskoczył do wody i go wyciągnął. 

– Dlaczego Predrag go gonił? 

– Myślał, że to on otruł Balta. 

– A jak było naprawdę? 

Chłopak wzruszył ramionami. 

– Nie wiadomo. Może Balt sam się poczęstował albo Gari nie wiedział o tej 

lukrecji. Bo jakby go chciał otruć, toby Predraga nie wyciągał z rzeki, prawda? 

Przecież to on z nim walczy. Balt jest tylko adiutantem. 

– Adiutantem? 

– No... – zmieszał się chłopak. – Chodzi o taką zabawę.... 

– Wiem, w robala. W pożeracza. Ty też wierzysz, że Gari jest pożeraczem 

światów? 

Chłopak spoglądał na niego rozszerzonymi oczami. 

– Skąd pan wie o grze? 

– Daj spokój, Irek. Wszyscy wiedzą. Podobno kiedyś przyjaźniłeś się z 

Garim? 

Chłopak poczerwieniał i spuścił wzrok. 

– No dobrze – wybawił go Albin. – Lepiej powiedz, co z nimi. 

– Predrag jest już w domu. Był cały siny, jak go wyciągnęli! – zarzekał się 

Irek. – Ktoś wezwał pogotowie, ale zanim przyjechało, on się zebrał i poszedł 

sobie. Nawet nie pozwolił się odprowadzić. 

Woda w Warcie o tej porze roku nie miała więcej niż pięć stopni. 

– A Gari? 

– Nie wiem. Chyba też poszedł do domu. 
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Im bardziej Albin usiłował coś z tego zrozumieć, tym bardziej mieszało mu 

się w głowie. Jeśli Gari istotnie był agentem „innych sił”, po co wyławiał 

Predraga z rzeki? Gdyby chodziło o stworzenie pozorów, nie dałby się wrobić w 

tę historię z Baltazarem i lukrecją, niezależnie od tego, czy był winien, czy nie. 

A jeśli nie był agentem – skąd jego zdolności telepatyczne i przynależność do 

ogólnoświatowej, jak się zdawało, sieci umysłów sprzężonych z umysłem 

Borga? Jaki był cel istnienia tej sieci? Czy to Borg nią dowodził? Czy jego 

choroba sprawiła, że uruchomiono nowe procedury? 

Ruszył z powrotem w stronę domu, ale zatrzymał się na dole i podniósł 

wzrok ku ciemnym oknom. Wiedział, że nie ośmieli się zadzwonić do 

Durbanowa. Wciąż się bał, że tamten jeszcze nic nie wie. I przeczuwał, że Gari 

wcale nie wrócił do domu. 

Chwilę się posnuł nad Wartą, ale nikogo nie spotkał. Zajrzał też do ruin, w 

których kiedyś spotykała się banda Predraga. Zmierzchało, ale dostrzegł na 

ziemi ślady po ognisku. W środek paleniska wbito pal, na którym wisiało coś, co 

wyglądało jak spalone resztki małego zwierzęcia. Wzdrygnął się. 

Na murze widniały nabazgrane sprayem słowa: SZARY WILK. Pod spodem 

cztery zamazane wersy, jakby ktoś usunął pozostałe podpisy. 

 

Witold Durbanow szalał z niepokoju. Była już dziesiąta wieczorem, a Gari 

wciąż nie wracał. Rodzice Irka opowiedzieli Durbanowom o cukierkach i 

wyłowieniu Predraga z rzeki. Gari musiał być przemoczony do nitki, a na 

dworze robiło się coraz zimniej. Witold wahał się, czy dzwonić na policję. Oni i 

tak nie rozpoczynali poszukiwań przed upływem czterdziestu ośmiu godzin, 

więc jeśli komuś groziło realne niebezpieczeństwo, byli całkowicie 

bezużyteczni. No, może gdyby im powiedział, że Gari jest chory, zaczęliby 

trochę szybciej; nie postawiłby jednak na to nawet pięciu centów. 
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Próbował się dodzwonić do Pliszki, ale Albin nie odbierał telefonu. Na 

wszelki wypadek Witold zadzwonił nawet na komórkę, ale ciotka też się nie 

zgłosiła. W końcu Witold włożył płaszcz i wyszedł z domu. 

Przechodząc obok bloku Albina, nacisnął domofon, ale tamten i tym razem 

nie odebrał. Durbanow próbował się doliczyć, które okna należą do jego 

mieszkania. Jeśli niczego nie pomylił, wszystkie były ciemne. Wyglądało na to, 

że Albin rzeczywiście gdzieś poszedł. 

Przeszedł przez prześwit na drugą stronę bloku i od razu wchłonął go inny 

świat. Świat dzikiego parku, świat ziemi tylko nieznacznie okiełznanej przez 

człowieka i wciąż wystawiającej głowę spod jego tworów. Świat niosący ze 

sobą zapach szaleństwa i swobody, od których kręciło się w głowie, ale i 

niebezpieczeństwa. Witold ruszył ścieżką w dół, mijając ruiny klubu 

wioślarskiego, który istniał jeszcze, gdy tu przyjechali. Po drugiej stronie 

znajdował się otoczony ławkami placyk z tablicą do koszykówki. Dalej muszla, 

w której czasem organizowano koncerty mało ambitnych, ale za to bardzo 

hałaśliwych kapel podwórkowych. Był też obszerny plac zabaw z drewnianymi 

pociągami i samochodzikami, za nim kolejna ścieżka, a  potem wystarczyło już 

tylko zejść z nasypu, by znaleźć się nad Wartą. 

Płynęła żwawo, zupełnie jakby nie pamiętała, że jeszcze kilka tygodni 

wcześniej skuwał ją gruby lód. Witold szedł wzdłuż brzegu, rozgarniając 

chaszcze i od czasu do czasu nawołując Gariego. Przerwał kilku parom rytuał 

godowy, pytając, czy nie widziały chłopca, ale wszystkie odpowiadały 

przecząco. Albo wcale. 

Coś zgrzytnęło pod jego butem. Zaświecił latarką, podniósł, powąchał. 

Cukierek. 

Obok leżał następny. I jeszcze jeden. Nieco dalej ktoś porzucił całą torebkę. 

Po chwili wahania Witold polizał jedną z landrynek. Nie bardzo wiedział, 

jak smakuje lukrecja, ale cukierek miał dziwny, nietypowy posmak. To mogło 

być to. Włożył landrynkę do ust i ssał powoli. Resztę schował do kieszeni. Skąd 
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Gari mógłby mieć takie cukierki? Rzadko sam robił zakupy, a jeśli nawet, 

ograniczał się do znajomych produktów. Może ktoś mu je dał, a może to wcale 

nie on poczęstował Baltazara? Może zrobił to Predrag, a później chciał go 

uciszyć? 

Jedynym, co pocieszało Durbanowa w całej tej historii, był fakt, że Predrag 

leży teraz w domu pod kołdrą i z całą pewnością nie zagraża Gariemu. 

Przynajmniej nie bezpośrednio. 

Wszedł na teren starej kręgielni. Było to jedno z ciekawszych miejsc w 

parku. Należało przejść przez otwartą zawsze furtkę, a potem przez niewielki 

betonowy mostek przechodzący nad przepaścią łączącą nasyp, po którym biegła 

ścieżka, z górną częścią dwukondygnacyjnej budowli. Kręgielnia bowiem 

położona była niejako na dachu. Do głównej części wchodziło się dołem, od 

strony zniszczonego zespołu obiektów sportowych. Tam nadal sporadycznie 

odbywały się jakieś imprezy czy spotkania, ale góra przez cały czas stała 

zamknięta na cztery spusty. Ku uciesze dzieciaków zamknięte i zakratowane 

były jednak tylko dwa pomieszczenia – kręgielnia i bar – oddzielone od siebie 

krótkim łącznikiem, do którego wchodziło się prosto z mostku. Tam dzieci 

chowały się, gdy padało. Gdy świeciło słońce, wychodziły na taras, z którego 

rozpościerał się widok na park i leżącą w dole Wartę. Witold wiedział, że nawet 

Gari, zwykle niezwracający uwagi na walory krajobrazowe, uległ magii tego 

miejsca. On sam był tu dotąd tylko raz, z rodziną. Teraz, późnym wieczorem, 

nie spodziewał się zastać tu bawiącej się młodzieży; był jednak przygotowany 

na widok bezdomnych albo osiedlowych pijaczków, więc wchodził ostrożnie, 

gotów w każdej chwili się wycofać. Ale ani w łączniku, ani na tarasie nie było 

nikogo. 

Wytężył wzrok w ciemnościach, lecz zdołał zobaczyć jedynie porośnięte 

chwastami dno nieczynnego basenu. Zgasił latarkę i wpatrywał się w mrok, 

wdychając chłodne powietrze wczesnowiosennego wieczora. O tej porze roku 

powinno już pachnieć świeżymi liśćmi, ale wiosna jakoś nie chciała się 
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rozgościć. Nocne przymrozki, opady deszczu ze śniegiem – wszystko to 

opóźniało eksplozję zieleni, choć przecież już za niespełna tydzień rozpoczynała 

się Wielkanoc. 

Czy mu się zdawało, czy w oddali, za kortami tenisowymi, zamigotało jakieś 

światełko? Co to mogło być? Ostatnio powstało tu kilka nowych obiektów; 

może w którymś z nich mieścił się czynny już klub albo bar. Witold zszedł z 

tarasu i skierował się w tamtą stronę. Światełko zniknęło mu z oczu. Szedł i 

szedł; obszedł ten fragment parku niemal dookoła i już miał się poddać, gdy 

ognik zamigotał ponownie. 

Tak! Dobiegał z okna niewielkiej budki stojącej na skraju parku. Witold nie 

przypominał sobie, by kiedykolwiek przedtem ją widział, choć w ciepłe dni 

chętnie przychodził tu z rodziną na spacery. Co ciekawsze, budka wcale nie 

wyglądała na nową.  

Zajrzał przez okienko. Zobaczył zaplecze jakiegoś warsztatu. Na 

drewnianym krześle siedział starszy mężczyzna, rozbierając mechanizm złożony 

z kilku kół zębatych. Obok stały lub leżały dziesiątki podobnych mechanizmów, 

jedne działające i w dobrym stanie, inne zardzewiałe i wybrakowane. 

Durbanow zaczął się dobijać do drzwi. 

Przez dłuższą chwilę po drugiej stronie panowała cisza. 

– Niech pan otworzy! – zawołał.  

Nadal cisza. Witold nie przestawał walić i krzyczeć. W końcu także w 

głównym pomieszczeniu zapaliło się światło.  

– Czego pan chcesz? – zapytał opryskliwie starzec przez drzwi z grubego 

szkła. 

– Musimy porozmawiać! – zawołał Durbanow. – To ważne! 

– O tej porze? 

Witold patrzył na niego wyzywająco. 

– Przyjdź pan rano – burknął staruszek i odwrócił się plecami do intruza. 

Ten kopnął butem w szybę. Stęknęła, ale nie ustąpiła. 
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– Następnym razem kopnę mocniej. 

– Dzwonię na policję. – Dziadek wyjął zza pazuchy komórkę. Wyglądała 

niestosownie w jego ręku.  

Durbanow zaśmiał mu się w twarz. 

– I co im pan powie, panie Trybik? Nawet ta pańska buda jest nielegalna. 

Nie było jej przez parę lat, a teraz nagle wyrosła. Po cholerę pan tu wrócił, co? 

Bo chyba nie po to, żeby naprawiać zegarki. 

Zegarmistrz opuścił rękę. 

– O czym chce pan rozmawiać? 

– Nie będę o tym wrzeszczeć na cały park! Otwieraj pan te wrota! 

Po chwili wahania starzec przekręcił gałkę zamka. 

– Wchodź pan.  

Witold przestąpił próg i niemal natychmiast schwycił starca za kołnierz. 

– Krzycz, jeśli masz siłę – syknął, przypierając go do ściany. – Niech 

przyjedzie policja i zabezpieczy te twoje zegary. 

– Spokojnie! – sapnął starzec. – Co pan chce wiedzieć? 

Durbanow puścił zegarmistrza, ale nadal stał w niewielkiej odległości, 

przewiercając go wzrokiem. 

– Nie, to ja panu powiem to, co pan powinien wiedzieć – rzekł, usiłując 

zapanować nad wzburzeniem. – Nie wiem, o co chodzi z tą całą klepsydrą i 

zatrzymaniem czasu. Ale wiem jedno. Zniszczył pan życie co najmniej jednej 

rodzinie, a teraz próbuje pan je zniszczyć drugiej. Pamięta pan chłopca, który tu 

przyszedł przed sześcioma laty? O tak, to od niego wszystko się zaczęło. Dał mu 

pan klepsydrę, a potem powiedział: „Przykro mi, kolego, ale twój świat nie 

przeszedł testu”. Złożył pan odpowiedzialność za losy świata na barki 

trzynastolatka! Żałuję, że pana wtedy nie zastrzelił. Ten chłopiec jest teraz 

narkomanem. Być może zabił własnego brata. Nie wiem, czy miał powody, czy 

tylko sobie uroił, że mały zagraża światu. Myślałem, że uroił sobie także pana, 

ale nie. A teraz dzieciaki chcą zabić mojego syna. Nazywają go robalem i 
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pożeraczem światów. Wszystko przez to, że jest telepatą. Czasem sam się boję 

tego, co siedzi w jego mózgu. Ale kocham go i nie pozwolę skrzywdzić. Może 

mi pan powiedzieć, o co tu, do cholery, chodzi? 

Starzec próbował się odezwał, ale głos uwiązł mu w gardle. Odchrząknął. 

– Siadaj pan – mruknął. 

– Postoję. 

Heliodor Trybik westchnął i zaczął opowiadać swoją historię. 

– Chłopak przekonał mnie, żebym uruchomił świat na nowo – rzekł. – Może 

trochę nieprzepisowo, ale przekonał. Nawet to, że w jednym z kół urwał się 

ząbek, nie miało znaczenia. Zwinąłem interes i wróciłem do macierzy, nie 

sądząc, że przyjdzie mi tu wrócić wcześniej niż za pięćdziesiąt dwa tutejsze lata. 

Ale wkrótce po moim powrocie macierz zaczęła odbierać sprzeczne sygnały z 

waszego świata. Raz znajdował się na swoim miejscu, cały i nienaruszony; 

innym razem sondy donosiły o postępującej dezintegracji. Zostałem więc 

przysłany z powrotem, by ostatecznie wyjaśnić sprawy z panem Schrödingerem. 

– I co, już je pan wyjaśnił? 

– Jestem w trakcie. Pan mi przeszkodził. 

– Że niby co?! – Durbanow zerwał się z krzesła i wbiegł na zaplecze, nim 

starzec zdążył go powstrzymać. – Że niby to jest nasz świat? – Wskazał 

częściowo rozebrany mechanizm. – Chyba pan żartuje. Składaj pan to z 

powrotem, i to już. 

Trybik zaśmiał się cicho. 

– Drugi raz nie dam się zastraszyć, mój panie. Nawet pan nie masz pistoletu. 

Tamten gówniarzyk po prostu mnie zaskoczył. I co wam z tego przyszło? Same 

zgryzoty. A dla macierzy kłopot. 

Durbanow rzucił się na starca, złapał go za gardło i przygwoździł do ściany. 

Wściekłość przyćmiła mu rozum. 
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– Mam w dupie twoją macierz! – wrzeszczał, opluwając przy okazji 

Trybika. – Chcecie nas wyrzucić jak niepotrzebną zabawkę? Postępy szczurów 

przestały być ciekawe? Macie nowe podniety? 

Trybik charczał, ale Witold nie zwalniał uścisku. Cała jego rozpacz, obawa o 

Gariego, frustracja wywołana uczuciem, że jest tylko zabawką w cudzych 

rękach – wszystko to doprowadziło go do ślepej furii. Nie potrafił już rozluźnić 

uchwytu. 

Starzec zsiniał. Charkot wydobywający się z jego gardła stopniowo słabł, aż 

w końcu mięśnie sflaczały i ciało zaczęło się osuwać na ziemię. Dopiero wtedy 

Witold rozwarł palce. Dysząc ciężko, wpatrywał się w swoją zaczerwienioną 

dłoń, jakby należała do kogoś innego. Potem przeniósł wzrok na rozpostarte 

nieruchomo na podłodze ciało. 

Zabił człowieka. No, może niezupełnie człowieka, ale coś, co bardzo go 

przypominało. On, Witold Durbanow, gołymi rękami udusił bezbronnego starca. 

Przełknął ślinę i spróbował zebrać myśli. Wyrzuty sumienia musi odłożyć na 

później. Teraz trzeba jak najszybciej złożyć z powrotem rozebrany mechanizm. 

 Miał nadzieję, że jego przypuszczenia są słuszne i że zespół zębatek, nad 

którym pracował Trybik w chwili jego przyjścia, jest mechanizmem naszego 

świata. To by wyjaśniało, jakim sposobem Witold w ogóle zdołał się spotkać z 

zegarmistrzem i wejść do zakładu, którego od dawna tam nie było. Trybik 

musiał zatrzymać czas, by rozkręcić mechanizm; a skoro tak, to cały ten 

przybytek znajdował się gdzieś poza czasem – być może w tym, co nazywano 

nirwaną lub bezświeciem. 

Lustrował leżące na stole koła zębate i śrubki, próbując wykombinować, jak 

połączyć wszystkie elementy. Mechanizm wyglądał trochę eklektycznie, jakby 

go zbudowano z tego, co konstruktor akurat miał pod ręką. Albo może 

naprawiano go już tyle razy, że oryginalne części dawno uległy zniszczeniu lub 

zagubieniu. W końcu Witold ułowił wzrokiem kółko, które zdawało się pasować 

do tych tkwiących jeszcze w zegarze, i sięgnął po nie. 
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Coś skrzypnęło za jego plecami. Odwrócił się gwałtownie, nie wypuszczając 

kółka z ręki. 

Z szafy wyszedł Heliodor Trybik. 

Durbanow rzucił okiem na podłogę. Ciało wciąż tam było. 

A jednak drugi, żywy Trybik, kropka w kropkę podobny do pierwszego, stał 

teraz o dwa kroki od niego, uśmiechając się uprzejmie, z oczyma zmrużonymi w 

pobłażliwej kpinie. 

– Ty ośle patentowy – powiedział. – Myślałeś, że mnie można zabić? 

Durbanow milczał, spoglądając na niego spode łba. 

– Jestem tylko programem, napisanym specjalnie z myślą o tobie. 

Prawdziwy ja znajduję się bardzo, bardzo daleko stąd. Naprawdę sądziłeś, że ta 

kupa złomu to wasz świat? – Trybik podszedł do stołu i niespodziewanym 

ruchem strącił na podłogę wszystkie elementy mechanizmu. – To jedynie 

projekcja, przełożenie na wasz kod operacji, która rozgrywa się w łonie 

macierzy.  

– W takim razie po co mnie dręczysz? – zapytał znużonym głosem 

Durbanow. – Po co w ogóle się tu zjawiłeś? Zabieraj się stąd i powiedz tej 

swojej pieprzonej macierzy, żeby szybko z nami skończyła. Dość już mamy 

powolnego umierania. 

Natychmiast pożałował tych słów. Ale odszczekiwanie nie leżało w jego 

naturze. 

Trybik spoważniał. 

– Macierz nie jest okrutna. Po prostu przestrzega pewnego porządku.  

– W takim razie po co ta cała heca z klepsydrą? Dobrze wiedziałeś, co się 

stanie, kiedy chłopak ją obróci.  

– Nie musiał tego robić. Sprzeniewierzył się naturze. Umarłych nie można 

wskrzesić; nie na tym świecie. Mówiąc waszym językiem, gówniarzyk otworzył 

puszkę Pandory.  
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– Przestań go nazywać gówniarzykiem! Większość ludzi na jego miejscu 

dawno odebrałaby sobie życie. A on wciąż walczy. Nie wiem, czy wybrał 

słuszną drogę. Nie wiem, czy w ogóle istnieje słuszna droga. Nie mam pojęcia, 

co zrobił z Gertem. Ale teraz, gdy już mi się objawiłeś, zrozumiałem, że Johan 

Kraft jest bohaterem.  

– Johan Kraft... – powtórzył w zamyśleniu Trybik. 

Witold zaśmiał się gorzko. 

– Nawet nie wiedziałeś, że się tak nazywa, co? Nie było cię tu przez 

ostatnich sześć lat. Jeśli dobrze rozumiem, jesteś czymś w rodzaju boga tego 

świata. Powinieneś nas osłaniać własną piersią, a gdy już nic nie możesz zrobić, 

umrzeć z nami. 

– Nie mogę umrzeć – rzekł Trybik. 

Witoldowi opadły ręce. Nie ma sensu się denerwować, mówił sobie. To 

tylko robot. Robot. Powtarzał te słowa jak litanię. 

– Mówisz jak nasz pieprzony Bóg ze Starego Testamentu. Znasz ten mit? 

Jasne, że znasz, przecież to twoja macierz go wymyśliła. A może nawet ty sam. 

Zasadził w ogrodzie drzewo, a potem powiedział: „Jeśli zerwiecie z niego owoc, 

będziecie przeklęci”. Nigdy nie zrozumiałem, po co w ogóle je tam zasadził. 

Może ty mi to wyjaśnisz? Po co dałeś Johanowi klepsydrę, wiedząc, jaka jest 

groźna? 

– Tak być musiało. Wszystko, co istnieje w świecie, powstaje z napięcia 

między antynomiami. Dając mu narzędzie ocalenia, musiałem jednocześnie dać 

narzędzie zagłady. 

Witold milczał przez chwilę, zasłoniwszy oczy dłonią. 

– Nie odpowiedziałeś na moje pytanie – rzekł w końcu zmęczonym głosem. 

– Na które? 

– Dlaczego zjawiłeś się tu właśnie teraz? 

– Sięgnij do kieszeni – odparł Heliodor Trybik. 
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To zabawne, kiedy uświadamiasz sobie, że twoje życie jest zaprogramowane. 

Nawet z amnezją, z tym kapitanem w głowie, Ighar miał złudzenie, że sam 

decyduje o swoim losie. Mógł przecież wcale nie posłuchać głosu, zostać w 

mieście, zbratać się z tamtymi. Udawać, że nie dostrzega różnicy między fakturą 

swojej skóry a fakturą tej, która ich przyobleka. 

Czy mógł? Czy można żyć w kłamstwie, dzień po dniu, godzina po godzinie, 

wciąż na nowo negując rzeczywistość? Czy warto się tak poświęcać tylko po to, 

by udowodnić sobie i temu komuś w górze, że jest się wolnym? Bo przecież nie 

dla wygody: cóż to za wygoda żyć w więzieniu samotności, drżąc, by nikt nie 

odkrył tego, co naprawdę nosisz pod czaszką.  

Tu, rzecz jasna, było inaczej: mieszkańcy miasta doskonale wiedzieli, kim 

jest Ighar i skąd się wziął pomiędzy nimi. To on tego nie wiedział. Lepiej być 

wolnym frajerem czy zaprogramowanym bohaterem? Zresztą, co za wolność w 

takim frajerstwie: gdyby wybrał tę drogę, że pewnością wyrzucałby sobie, że to 

także nie był żaden wybór. Że skoro przebudził się w tym mieście, a oni uznali 

go za swojego, widać ktoś tam na górze tak go naznaczył. 

A teraz, gdy odrzucił głos społeczeństwa, a kapitan przestał udzielać mu 

wskazówek – teraz, gdy Ighar został sam na obcoplanetarnej pustyni – kto mógł 

zagwarantować, że naprawdę jest wolny? Że w jego głowie nie siedzi inny, cichy 

głos, i nie kieruje każdym ruchem? Ale skoro tych głosów było tyle, to może 

jednak wolność istniała? Może była nią możność kluczenia po labiryncie 

ścieżek, to za jednym, to za innym głosem – jak w borgesowskim ogrodzie, w 

którym, startując wciąż z tego samego punktu, niepodobna dotrzeć dwa razy do 

tej samej mety? 

Nie wiadomo, czy męczennicy mają wybór. Nie wiadomo, czy mają go 

zbrodniarze. Ale ta niepewność wystarcza, by życie miało sens. 

Czyje to słowa myślały w głowie Ighara? Nie jego przecież; on nie 

wymyśliłby nic mądrego, biegnąc na złamanie karku. Znowu ktoś mu się włamał 

pod czaszkę. 
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Wbiegł do kościoła, zatrzasnął za sobą drzwi i przez chwilę opierał się o nie, 

dysząc ciężko. Chyba już go nie gonili, ale musiał tu zostać, póki nie nabierze 

pewności, że wszyscy rozeszli się do domów. Mokre ubranie ciążyło mu, ciałem 

wstrząsał dreszcz. Kościół był pusty. Całe szczęście, że nie zamknęli go na noc. 

Większość świątyń teraz zamykano w obawie przed złodziejami i wandalami. 

Gari ruszył główną nawą w kierunku ołtarza, rozglądając się z zaciekawieniem. 

Nigdy przedtem tu nie był. Rodzice nie chodzili na msze. Skoro w 

Azerbejdżanie jest inny bóg, a tu inny, możemy jedynie modlić się do tego, 

którego mamy w sercu, mówili. Ale Gari nie miał w sercu żadnego boga. 

Rodzice nie nauczyli go się modlić.  

Przystanął przed ołtarzem i przyglądał się wiszącemu na krzyżu mężczyźnie. 

Czuł, że łączy ich silna więź, choć nie potrafił określić jej charakteru. Nigdy 

dotąd tego nie odczuwał. Chrystus był dla niego kawałkiem plastiku 

zawieszonym na kawałku drewna. Dzisiaj to się zmieniło. 

Wspiął się po schodkach, wyciągnął rękę i dotknął stóp tamtego. Były 

zimne. Jakie to naiwne wierzyć, że kiedyś zmartwychwstaniesz, pomyślał Gari. 

A jednak w jakimś sensie ten człowiek umierał i zmartwychwstawał 

wielokrotnie na przestrzeni dziejów.  

Teraz też miał zmartwychwstać. Wierni już się szykowali do tego święta. 

Ale Gari Durbanow miał na głowie ważniejsze sprawy. Teraz, gdy urwał się 

kontakt z Tatą-Gregiem, do dyspozycji pozostał mu jedynie mechanizm 

własnego mózgu. Trudno się jednak myśli, szczękając zębami z zimna. 

Rozejrzał się wokół, ściągnął z ołtarza biały obrus, wytarł nim włosy i twarz. 

Pomyślał, że mógłby zrzucić z siebie te mokre ciuchy i owinąć się obrusem. 

Rozejrzał się w poszukiwaniu dogodnego miejsca. No jasne! Konfesjonał. Na 

chwilę się przestraszył, czy przypadkiem w którymś nie siedzi ksiądz i nie 

obserwuje go z ukrycia. Ale o tej porze nawet spowiednicy odpoczywali. 
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Wszedł do jednej z budek, szybko zdjął mokre ubranie, wytarł się brzegiem 

serwety, a potem owinął się nią i siedział z zamkniętymi oczami, oparty o 

ścianę. Po chwili ogarnęło go błogie ciepło. Żałował, że nie może tu zostać. 

Rano przyjdą księża i go nakryją, a tam, na zewnątrz, pewne osoby już się czają, 

żeby położyć na nim łapę. 

Popełnił błąd. Po tym, co się stało, nie powinien był wyławiać Predraga z 

rzeki. Choćby mieli go za to zamknąć, nie powinien. 

Ale wyłowił. 

Gari Durbanow zasnął w konfesjonale. 

 

 

Witold sięgnął do kieszeni. Wyjął zwiniętą w pięść dłoń, obrócił wnętrzem 

do góry, otworzył i podetknął Trybikowi pod nos, spoglądając na niego 

pytająco. 

– Zanieś to na policję – rzekł Trybik. – To koronny dowód w sprawie 

Baltazara. 

Durbanow popatrywał to na rozmówcę, to na cukierki. 

– Skąd wiesz o Baltazarze? 

– A ty skąd o nim wiesz? – zapytał Trybik jakimś dziwnym głosem. 

Durbanow uniósł wzrok, ale tamtego już prawie nie było.  

Chwilę trwało, nim ostatecznie wchłonęła go ciemność. Światła warsztatu 

przygasły, zmieniając się w gwiazdy zawieszone wysoko na nieboskłonie. 

Został tylko on, cukierki i chłód marcowego wieczora.  

Co się, u diabła, działo? Owszem, jako personifikacja kosmosu Trybik miał 

prawo pojawiać się i znikać, kiedy mu się żywnie podobało. Ale co miały z tym 

wspólnego cukierki z lukrecją? 

Zaraz, zaraz. Może w ogóle nie chodziło o lukrecję. Może to nie przez nią 

Baltazar wylądował w szpitalu. 
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No jasne. Cukierki musiały zawierać narkotyk. Stąd zapaść chłopca i nagłe 

pojawienie się budki zegarmistrza w miejscu, w którym przedtem był tylko 

park. A więc całe spotkanie z Trybikiem było zwykłą halucynacją! Witold 

odetchnął z ulgą na myśl, że jednak nikogo nie udusił. Nawet jeśli ofiara była 

jedynie koncentracją przypadkowej materii uformowaną w ludzki kształt, 

niewygodnie było czuć się mordercą. Charkot starca brzmiał przekonująco, a 

jego rozciągnięte na podłodze ciało nie stało się ani trochę mniej rzeczywiste po 

wyjściu z szafy drugiego Trybika. Ale teraz, gdy to wszystko zniknęło, tamte 

uczucia i wizje zdawały się równie nierealne jak sen. 

Po chwili przypomniał sobie, po co tu przyszedł, i mina mu zrzedła. Gari! 

Czy to możliwe, żeby podał koledze z klasy cukierki nafaszerowane 

narkotykiem? A może to wszystko było częścią intrygi wymierzonej przeciwko 

jego synowi? Tylko przez kogo, w jakim celu? Czy Predrag i jego świta mogliby 

się posunąć aż tak daleko?  

Zresztą, jaka świta. Przecież Baltazar był najlepszym kumplem Predraga. 

Może dzieciaki po prostu zdobyły trochę narkotyku i postanowiły spróbować, a 

Balt przedawkował? W dzisiejszych czasach dilerzy byli praktycznie wszędzie, 

a prochy znajdowano nawet w kieszeniach ośmiolatków. 

Wyjął telefon i spojrzał na wyświetlacz. Była prawie jedenasta. Ekran 

sygnalizował kilka nieodebranych połączeń – wszystkie, jak się okazało, od 

żony. Najwyraźniej omamy słuchowe zagłuszyły w jego głowie rzeczywiste 

dźwięki.  

Pewnie odchodziła od zmysłów z obawy o niego. Ale może przynajmniej 

Gari się odnalazł. 

Witold nacisnął przycisk i czekał na sygnał. 

– Halo? – odezwała się niemal natychmiast. 

– Ninoczka, to ja. Przepraszam, nie słyszałem telefonu. Co z Garim? 

Przez chwilę po drugiej stronie panowała złowróżbna cisza. 

– Nic. Nie ma. 
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Jęknął w duchu. 

– Znalazłem cukierki. Chyba jest w nich jakiś narkotyk. Ktoś chciał wrobić 

dzieciaka.  

Westchnęła ciężko. 

– Wracaj do domu. Dzwonię na policję. Sam nigdy go nie znajdziesz. 

Szedł brzegiem Warty, ostrożnie stawiając kroki. Działanie cukierka nie 

ustąpiło jeszcze całkowicie. Prawie nie czuł własnego ciała – mięśnie reagowały 

na wysyłane przez mózg impulsy, ale gdyby zamknął oczy, nie wiedziałby 

nawet, czy idzie, czy stoi w miejscu – a umysł co rusz uciekał w jakieś odległe 

rewiry. Stopniowo jednak sytuacja się normalizowała. Nim dotarł do domu, 

czucie wróciło, a koncentracja uległa znaczniej poprawie. 

Po drugiej stronie drzwi zapłakana Nina wtuliła mu się w ramiona. 

– Powiedzieli, że dopiero rano mogą rozpocząć poszukiwania. Nie 

wytrzymam tylu godzin. 

Ukrył twarz w jej włosach, na próżno szukając w głowie odpowiedzi. 

– Mówiłaś im o cukierkach? – zapytał w końcu. 

– Nie. Nie wiedziałam, czy powinnam. 

Spojrzał na zegarek. Piętnaście po jedenastej. Późno, ale... Tamci pewnie też 

nie śpią. 

– Zadzwonię do rodziców Baltazara. Może odzyskał przytomność.  

Telefon odebrała babcia. Powiedziała, że chłopak istotnie się obudził, ale do 

tej pory nie wypowiedział ani słowa. Rodzice wciąż byli w szpitalu, czekając na 

wyniki badań. 

– Gdyby się pani dowiedziała czegoś nowego, proszę o kontakt – rzekł 

Witold i podyktował swój numer. 

Zmusił żonę do wzięcia tabletki na uspokojenie i położył ją do łóżka, a sam 

siedział obok, przeglądając po raz kolejny wydruki z plików syna. Nic nowego. 

Nic, co rzucałoby światło na dzisiejsze wydarzenia. Oprócz... 
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Przyjrzał się dokładniej mapie wydrukowanej ze strony o badaniach Borga. 

Była to mapa aktywności móżdżku autystycznego pacjenta zarejestrowanej 

podczas testu z abstrakcyjnymi obrazkami. Niektóre obszary zaznaczono innym 

kolorem. Już wcześniej zastanawiał się, co to może znaczyć – być może owe 

miejsca odpowiadały za jakieś konkretne funkcje; może to w nich kryła się 

tajemnica szczególnych zdolności Gariego – ale rozwiązanie zagadki 

pozostawało w sferze domysłów. Naukowcy prawdopodobnie zaznaczyli 

obszary szczególnej aktywności neuronów, sami nie wiedząc, co ona oznacza. 

Dziś jednak – może wskutek jasności umysłu wywołanej działaniem wciąż 

krążącego w żyłach narkotyku – spojrzawszy na mapę, natychmiast skojarzył ją 

z zabawą w „połącz kropki” z dziecięcych zeszytów z łamigłówkami. Gdy był 

mały, rodzice kupowali mu je na morgi. Trzeba było połączyć kreskami 

oznaczone numerami punkty, by otrzymać rysunek, który wpisywał się w 

istniejące tło, nadając mu nowy sens.  

Sięgnął po ołówek. Kropki na mapie nie miały wprawdzie numerów, ale za 

to ich układ miał w sobie pewną regularność, która niejako dyktowała przebieg 

hipotetycznych kresek. 

Połączył dwa najbliższe zaznaczone obszary. Potem doprowadził kreskę do 

kolejnego. Wystarczyła jedna trzecia, by się zorientował, z czym ma do 

czynienia, ale skrupulatnie połączył wszystkie punkty i dopiero wtedy obrócił 

rysunek o dziewięćdziesiąt stopni. 

Z wnętrza móżdżku człowieka, który mógł być jego synem, spoglądał na 

niego regularny, nieco kubistyczny szkic klepsydry. 

 



 151 

 

THETA 

BÓG Z MASZYNY 

 

Nie miał żadnego planu. Teraz, gdy zabrakło kapitana, a tamci deptali mu 

po piętach, Ighar stracił wszelką inwencję, która pozwoliłaby mu znaleźć jakiś 

skrót i przeskoczyć do bezpiecznego miejsca. Tak, jakby ten głos w głowie 

napędzał jego umysł, a bez niego Ighar zmienił się w mechanicznego robocika, 

zdolnego jedynie biec przed siebie, póki nie padnie. 

Skręcił za załom skalny, na próżno szukając jakiejś szczeliny, w której 

mógłby się ukryć – 

i nagle stanął jak wryty. 

O kilkanaście metrów od niego, częściowo przysypany piaskiem, ale chyba 

nienaruszony, spoczywał statek kosmiczny. Ighar powiódł wzrokiem dookoła i 

spostrzegł leżące nieruchomo, twarzą do ziemi, ciało. Wydawało się wątłe i 

kruche, jak ciało małego chłopca. 

Kadłub statku pochwycił światło pobliskiej gwiazdy i zamigotał, wywołując 

wrażenie, jakby wewnątrz niego płonął ogień. Dopiero teraz Ighar dostrzegł 

mieniące się w tym świetle, wymalowane na tytanowej powłoce litery: 

PROMETHEUS. 

Słyszał już za plecami odgłosy pogoni. Ocknął się z odrętwienia. Nie mógł 

dopuścić do tego, by ludzie z widmowego miasta zniszczyli statek i sprofanowali 

ciało kapitana. 

Mógł zrobić tylko jedno. Wyskoczył z powrotem za załom, wybiegając 

naprzeciw swoim prześladowcom, po czym odbił w bok i pędził po otwartej 

przestrzeni, odciągając ich od „Prometheusa”. 

  

Małgorzata otworzyła drzwi. Była piękna. 

– Jak się czuje Predrag? – zapytał, zapominając o konwenansach. 
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– Ma lekką gorączkę. Położyłam go do łóżka. 

– Co właściwie się stało? – zapytał szybko, rozpaczliwie pragnąc, by 

zaprosiła go do środka, a zarazem modląc się, by tego nie zrobiła. – Chłopcy 

mówią, że Gari... że Baltazar... 

Wzruszyła ramionami. 

– Sama nie wiem. Predrag twierdzi, że Gari poczęstował ich jakimiś 

cukierkami, po których Baltazar źle się poczuł. Zabrało go pogotowie. Predrag 

uważał, że Gari próbował ich otruć, więc rzucił się w pogoń za nim i wpadł do 

rzeki. 

– Ale to Gari go wyciągnął. 

Zrobiła zdziwioną minę. 

– Może. 

Albin zerknął na nią badawczo, po czym szybko spuścił wzrok. 

– Pani go podejrzewa – rzekł w podłogę. 

To nie było pytanie. Małgorzata westchnęła i zrobiła mu przejście w 

drzwiach. 

– Niech pan wejdzie. 

Wziął głęboki oddech. 

Jakim sposobem on w ogóle się tam znalazł? Prawie nie pamiętał, jak dotarł 

z ruin z powrotem na osiedle – utkwiło mu w pamięci jedynie spojrzenie w 

ciemne okna swojego mieszkania i poczucie jakieś strasznej beznadziei, która 

go złapie za gardło, gdy tylko przestąpi próg. Poszedł dalej i trafił tutaj. 

Czuł, że coś się stanie. Był przerażony i podniecony zarazem. Nemo milczał 

zbyt długo. Musiał knuć coś potwornego. 

Pokój, do którego go wprowadziła, miał skromny, ale ciekawy wystrój. 

Proste meble świetnie dobrano pod względem kolorystycznym; na podłodze 

leżał nietypowy, czarno-biały dywan. Firanki były wzorzyste, krótkie, 

zakończone sinusoidą. Od razu widać, że właścicielka ma konkretny gust. Nie to 

co on. On wrzucał do pokoju to, co akurat wpadło mu w ręce, głównie sprzęt, 
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którego pozbywali się rodzice czy ciotka. Jeśli był zmuszony do kupienia czegoś 

nowego, potrafił to celebrować latami. Sama świadomość, że musi samodzielnie 

dokonać wyboru, wywoływała u niego objawy nerwicy wegetatywnej. 

Jedynym, co go pocieszyło w wyglądzie pokoju Małgorzaty, był panujący w 

nim lekki nieład. To także do niej pasowało: silna, zdecydowana, wyrazista, ale 

nieuporządkowana, nieprzewidywalna, może nawet nierozważna. Artystyczna 

dusza. Lubił tak o niej myśleć. Nie przeszkadzało mu, że w papierach ma 

napisane „pracownik administracyjny”. 

– Przepraszam, nie spodziewałam się gości – powiedziała takim tonem, 

jakby jej to wcale nie obchodziło. – Czego się pan napije? 

Przypomniał sobie jej ostatnią wizytę. Teraz też miał wrażenie, że w pokoju 

unosi się ledwo odczuwalna woń mocnego alkoholu. 

– Kawy. 

Zniknęła w kuchni, by po chwili wrócić z tacką, na której stały dwie 

zgrabne, porcelanowe filiżanki. Powietrzem zawładnął zapach 

wysokogatunkowej kawy. Jak na randce, pomyślał Albin, z rozkoszą wciągając 

go w płuca. 

Potem zauważył, że w pokoju nie ma ani jednej rośliny. 

– Nie dba pani o fotosyntezę – powiedział. – Gdyby to mieszkanie zostało 

nagle odcięte od reszty świata, umarlibyśmy z braku tlenu. 

Teraz Nemo powinien zachichotać. Ale nie. W głowie Albina panowała 

złowróżbna cisza. 

– Nie trzymają się – odparła bez szczególnej dezaprobaty Małgorzata. 

Najwyraźniej jego zdanie też było jej obojętne. – Od południa owszem, ale tu 

nie. 

Kiedy stawiała przed nim filiżankę, przypadkiem musnęła dłonią jego dłoń. 

Albin poczuł, jak płoną mu policzki. Miał nadzieję, że nie zauważyła. 

– Ten Durbanow to dziwne dziecko – powiedziała. – Jakieś trzy lata temu 

Predrag wrócił ze szkoły i zapytał mnie, co to jest cesarskie cięcie. Kiedy mu 
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wyjaśniłam, naciskał, dlaczego nigdy mu nie powiedziałam, że urodził się w ten 

sposób. Zachodziłam w głowę, skąd to wie. Mąż uważa, że to są babskie 

sprawy. Nie mam wielu znajomych, a z rodziną widuję się rzadko. Początkowo 

Predrag nie chciał zdradzić, kto mu o tym powiedział. W końcu przyznał, że ma 

w klasie kolegę, który „wie różne rzeczy”. Wystarczy, że spojrzy komuś w oczy, 

a już zna cały jego życiorys. 

– I to oczywiście był Gari – mruknął Albin, przypominając sobie incydent z 

zeszytem. – Tak, ja również zauważyłem u niego coś, co przypomina 

jasnowidzenie. Ale czy to jest równoznaczne z winą? Chłopiec prawdopodobnie 

cierpi na łagodną formę autyzmu. Niewiele wiadomo o przyczynach tej choroby 

ani o tym, co naprawdę dzieje się w głowie chorych. Podobno pewne strefy 

mózgu autystyka są znacznie bardziej aktywne niż te same strefy w mózgu 

zwykłego człowieka. Niektórzy naukowcy twierdzą, że to właśnie ta aktywność 

jest odpowiedzialna za niezwykłą intuicję, która cechuje niektórych chorych. 

Być może informacja o tym, w jaki sposób przyszliśmy na świat, jest zapisana w 

naszych tęczówkach, a oni po prostu umieją ją odczytać. 

– Ale jeśli to wiedzą, równie dobrze mogą wiedzieć wszystko inne.  

Albin znów pomyślał o zeszycie. 

– Na przykład co? 

Wzruszyła ramionami. 

– Jak kogoś zniszczyć. Jak zapanować nad światem. 

– Pani żartuje. 

Patrzyła mu w oczy bez mrugnięcia. Zadrżał. Nie wiedział, co oznacza to 

drżenie. 

– Boję się – powiedziała. – Nie o siebie. O syna. Tu się dzieje coś dziwnego. 

Ta zabawa... Czy dzieci mogły ją tak po prostu wymyślić? 

Nie chciał jej mówić o klepsydrze, implozji i siedemnastu tysiącach ludzi, 

którzy służą „innym siłom”. Wzięłaby go za wariata. A jednak, nie wiedząc o 

tym wszystkim, Małgorzata sama doszła do podobnych wniosków.  
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– Nie sądzę, żeby to było coś nadprzyrodzonego – rzekł. – Dzisiejszy świat 

jest taki... nieludzki. Dzieci czerpią wiedzę o życiu z gier komputerowych i ze 

spreparowanej papki, którą wciska im telewizja. Na to sztucznie wykreowane tło 

nakładają się ich prawdziwe pragnienia i lęki, produkując hybrydę, w której 

prawda miesza się z fikcją. Dzieci z obszarów ogarniętych wojną bawią się w 

wojnę; w co mają się bawić dzieci z globalnej wioski, w której możliwy jest 

każdy koszmar i każde szaleństwo? 

– Bardzo mnie pan pocieszył – zakpiła. 

Podniósł na nią wzrok, po raz kolejny pragnąc zapaść się pod ziemię. Ale jej 

uśmiech był ciepły, wolny od gniewu. Albin uświadomił sobie, że po raz 

pierwszy widzi ją bez makijażu. Wcale mu to nie przeszkadzało. Stała się 

bardziej naturalna – bardziej przystępna – a rozmieszczenie nielicznych 

zmarszczek wokół ust i oczu wskazywało na to, że w lepszych czasach 

Małgorzata musiała uśmiechać się częściej. 

– Pani nie trzeba pocieszać – wyrwało mu się. – Pani jest… silna. 

Znów uniosła kąciki ust, zaszczycając go spojrzeniem niebieskich oczu. To 

dziwne, ale tym razem tak się w nich zatracił, że zapomniał o całym lęku i 

niemocy. Wiedział, że nie powinien nawet o tym myśleć – był frajerem, a ona 

żoną i matką – ale wzrok mimo woli osunął się na jej usta, dekolt... 

Odwrócił oczy i przełknął ślinę, po czym podniósł filiżankę i długo trzymał 

przy wargach, próbując ukryć zażenowanie. 

Kobieta spuściła głowę. Tylko na moment. 

– Dawno nikt tak na mnie nie patrzył – powiedziała cicho, gdy znów ją 

uniosła. 

Szlag! Miał nadzieję, że nie zauważyła. 

Odstawił filiżankę i siedział ze wzrokiem wbitym w stół. Zobaczył tylko 

cień jej ręki; potem coś dotknęło jego czoła. Palce powędrowały wzdłuż łuku 

brwiowego, potem w dół, ku małżowinie usznej, i dalej, ku brodzie. Miał ochotę 

uciekać, ale doskonale wiedział, że nie zdoła się ruszyć z miejsca. 
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Schwyciła go za kark, przyciągając jego usta ku swoim przez szerokość 

stołu. 

– Predrag – wyjąkał. 

– Nic nie usłyszy. 

Chaos, strumień fragmentarycznych doznań, które łączyły się ze sobą na 

jakimś niedostępnym dla niego poziomie. Nie wiedział, jak to się stało, że stół 

usunął się spomiędzy nich. Kłębowisko ciał na kanapie, grupa Laokoona… Nie 

mógł się pozbyć natrętnego wrażenia, że stoi obok; że to nie on pieści jej piersi, 

szepcze do ucha jakieś niemądre słowa. Wciąż szukał zwornika, który połączy 

to wszystko w jedność, ale im bardziej pragnął, tym bardziej był tylko 

skupiskiem bezładnych, pozbawionych logiki fragmentów. Wszystko w nim 

płonęło… Wszystko z wyjątkiem tego jednego miejsca, gdzie zaczyna się życie. 

Mróz i odrętwienie, jakby nic tam nie było. Chyba już wiedział, gdzie 

schronił się Nemo. To on go tu przyprowadził, uknuł to wszystko, by go 

ostatecznie upokorzyć. Wiedział, że po takim ciosie Albin już nigdy nie będzie 

próbował wydostać się z klatki niemożności. 

Zastygł na moment, potem odsunął ją od siebie delikatnym gestem, 

odwracając udręczony wzrok, nie wiedząc, czy jeszcze kiedykolwiek będzie 

mógł jej dotknąć. 

– Przepraszam… Skoczę do ubikacji. 

– Nie trzeba. 

Spojrzał zdziwiony, zrozumiał, pokręcił głową. 

– Nie, ja… – Przełknął ślinę. – Zaraz wracam. 

Wszystkie mieszkania na osiedlu miały podobny układ, więc trafił bez trudu. 

Zamknął za sobą drzwi i zaczął walić głową w wykafelkowaną ścianę. Nie 

oszczędzał się. Po kilku uderzeniach coś w środku zajęczało. 

– Wyłaź albo zabiję nas obu. 

Cisza. Uderzył jeszcze raz, mocniej. Aż zobaczył gwiazdy.  

– Boli! 
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Głos był płaczliwy, pełen wyrzutu, jakby naprawdę należał do dziecka. Ale 

Albin wiedział, że z tego pomieszczenia może wyjść tylko jeden z nich. Albo 

żaden. 

– Wyłaź i staw mi czoło, skurwielu! 

– To prawda, co mówią – jęknął sentencjonalnie Nemo z wnętrza obolałej 

głowy. – Faceci myślą fiutem. Głowa ci do niczego niepotrzebna, możesz ją 

sobie rozwalić. Mnie już tam nie będzie. 

Po tych słowach zmaterializował się z filuternym uśmieszkiem na brzegu 

umywalki. Ot, dwudziestocentymetrowe blond chucherko, dyndające nogami w 

powietrzu. 

Albin schwycił go za szyję. Wystarczyła jedna ręka. Chłopiec próbował się 

wyrwać, ale było za późno.  

– Puść! – wycharczał. – Nie przeżyjesz bez… 

Albin zacisnął palce. Nemo przez chwilę się miotał, jak prawdziwy 

człowiek; potem dostał drgawek, na koniec głowa opadła mu bezwładnie. 

Niewiarygodne, jaki był wiotki. To wszystko nie trwało nawet minuty – i 

oto  straszliwy wróg i jedyny przyjaciel Albina wisiał mu w ręku jak szmaciana 

lalka. 

Ten zgniótł go w kulkę – wszak był to tylko Chłopiec z Plakatu – wrzucił do 

muszli i pociągnął za spłuczkę, przytrzymując ją, dopóki nie skończyła się woda 

w zbiorniku. Gdy spojrzał w głąb, zobaczył tylko drgającą taflę. 

Odwrócił się do lustra i przygładził włosy. Był trochę oszołomiony, krew 

pulsowała mu w skroniach, ale poza tym nic się nie zmieniło – nie licząc 

jednego. Nie czuł już mrozu. Znalazł zwornik, połączył ze sobą wszystkie 

fragmenty. Był wolny. 

Skropił twarz wodą, umył ręce, wytarł. Wracając do pokoju zgasił światło, 

żeby nic nie zauważyła, choć przypuszczał, że sińce i guzy zaczną wychodzić 

dopiero jutro. 
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Nie spali całą noc, ale Gari nie wrócił. 

Rano wszczęto poszukiwania. Policjanci przesłuchali rodziców chłopca, 

którzy nie powiedzieli im nawet połowy prawdy. Utrzymywali, że o 

lukrecjowych cukierkach wiedzą tylko tyle, ile im powiedzieli rodzice Irka. Nie 

wspomnieli też o klepsydrze, a o problemach Gariego z adaptacją napomknęli 

jedynie mimochodem. W zderzeniu z czymś tak namacalnym jak mundur 

policyjny cała ta historia stała się nagle tak ezoteryczna, że wprost nie dało się 

jej opowiedzieć. 

Od policjantów dowiedzieli się, że Baltazar wcale nie jest uczulony na 

lukrecję. Witold cały się spocił na myśl, że tamci mogliby go przeszukać i 

znaleźć cukierki, ale oni nie byli nawet pewni ich istnienia.  

– Dzieciaki się naćpały i tyle – rzekł jeden. – Uroiła im się ta lukrecja albo ją 

wymyśliły, żeby mieć alibi. Wasz chłopak pewnie leży gdzieś w rowie i 

dochodzi do siebie. 

– Ciekawe, jak mógłby wyłowić kolegę z Warty, gdyby był w takim stanie. 

– Witold starał się nie tracić zimnej krwi i przez cały czas ściskał Ninę za rękę, 

żeby nie wybuchła. 

– Z tym wyłowieniem to nie wiadomo, jak było – mruknął bez przekonania 

policjant. – Nie ma wiarygodnych świadków. Same bachory, które się 

przekrzykują, a każdy widział co innego. Chłopak, którego niby uratowano, też 

zniknął. 

Około dziesiątej zadzwonił ojciec Baltazara. 

– Czy mógłby pan przyjechać do szpitala? 

Witold zawahał się. 

– Mój syn nie wrócił na noc do domu. Policja go szuka. Nie wiem, czy 

powinienem... 

– Tu też już byli. Baltazar nie chciał z nimi rozmawiać. Prosił, żebyśmy 

zadzwonili po jego wychowawcę, ale pan Pliszka nie odbiera telefonu.  
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Witold też bezskutecznie wydzwaniał do Albina. Gdzie ten facet u diabła się 

szwendał? 

– Sądzi pan, że porozmawia ze mną? Całe osiedle już plotkuje, że mój syn 

chciał go otruć. 

– Nie. To nie on. 

 

Nie sądził, że pozwoli mu zostać na noc. Nawet się bał, ale przekręciła klucz 

w drzwiach pokoju, więc czuł się bezpieczny, leżąc obok niej, gdy wszystko już 

się skończyło, i nawet nie wiedząc, czy chce zasnąć, czy woli pławić się w tej 

niewiarygodnej rzeczywistości. Trwaj, chwilo... Ona też długo nie mogła 

zasnąć, pieścili się i rozmawiali, a gdy rozmowa zeszła na zbyt posępne tory, 

zamilkli i leżeli wsłuchani w swoje oddechy. Nie ma roślin, pomyślał Albin. Nie 

ma światła. Nie ma fotosyntezy. 

Zasnął nad ranem. Gdy się obudził, Małgorzaty nie było w pokoju, a z głębi 

mieszkania dobiegały przytłumione głosy. Miał nadzieję, że przekręciła klucz w 

zamku, gdy wychodziła. Wolałby, żeby Predrag nie wiedział, z kim spędziła 

ostatnią noc. 

Włożył spodnie, podszedł do drzwi i delikatnie nacisnął klamkę. Pociągnął 

lekko, ale nie ruszyły się z miejsca. Odrobinę uspokojony przysiadł na brzegu 

łóżka, próbując wychwycić coś z toczonej w przedpokoju rozmowy, ale 

wypowiadane nerwowymi głosami słowa zlewały się w jakieś niezrozumiałe 

ciągi. Czyżby rozmawiali po serbsku? Jeśli nie chcieli, żeby ich podsłuchał, był 

to najpewniejszy sposób komunikacji. Ale może tylko mu się zdawało. Był 

jeszcze senny, a bariera drzwi zniekształcała dźwięk. 

Ciekawe, czy Predrag w ogóle znał serbski. Biorąc pod uwagę jego 

przywiązanie do ojca, mógł sobie poczytywać za punkt honoru znajomość 

ojczystej mowy tamtego, ale... no tak, Albin uświadomił sobie, że wcale nie zna 

historii tej rodziny. Być może jej związki z Serbią były silniejsze, niż dotąd 

sądził. Może chłopak jeździł tam na wakacje, znał kulturę, miał przyjaciół. Pod 
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względem temperamentu bliżej mu było do tamtych gorących głów niż do 

rozdartych wewnętrznie Polaków, którzy od wieków nie mogli się zdecydować, 

czy należą do wschodu, zachodu, północy czy południa. Jeśli tak było, wyjazd 

ojca oznaczał odcięcie Predraga od kontaktów z drugą ojczyzną, co jeszcze 

lepiej tłumaczyło jego frustrację.  

Spojrzał na zegarek. Wpół do ósmej. Co oni, u diabła, robili w przedpokoju 

o tej godzinie w niedzielę? Po wczorajszym wypadku i wieczornej gorączce 

chłopak powinien leżeć w łóżku. Może właśnie o to się kłócili.  

Zastanawiał się, co będzie robił, gdy stąd wyjdzie. Gdy znajdzie się z 

powrotem w pustym, opanowanym przez entropię domu, wątpiąc we wszystko, 

co się wydarzyło, i będąc niemal pewien, że historia nigdy się nie powtórzy. 

Potem przypomniał sobie o ciotce i zrobiło mu się trochę lżej. Był wprawdzie 

przerażony, że trzeba będzie jakoś zakamuflować entropię i ugotować coś, co 

choćby w przybliżeniu przypominałoby obiad, ale perspektywa spędzenia 

popołudnia w miłym towarzystwie była zdecydowanie pokrzepiająca. 

Tylko ten Gari… Trzeba jednak zadzwonić, zapytać. I koniecznie 

dowiedzieć się, co z Baltazarem. 

W końcu trzasnęły drzwi wejściowe i odgłosy kłótni umilkły. Zaległa 

całkowita cisza. Wyglądało na to, że wyszli oboje. Nieźle. Oni sobie wychodzą, 

a on siedzi zamknięty w cudzej sypialni. Cóż, zawsze mógł się ewakuować 

przez okno. Skutecznie, bo z wysoka. 

Wkrótce rozległo się kolejne trzaśnięcie, a po chwili zazgrzytał klucz w 

drzwiach pokoju. Albin nadal siedział na łóżku w samych spodniach. Ona była 

ubrana i umalowana. 

– Ubieraj się. Musimy jechać. 

Patrzył na nią skonsternowany. Z tym makijażem, w pokoju zalanym 

światłem poranka, nie była już jego kobietą. Ale on nadal był jej mężczyzną. 

W każdym razie: nadal był jej. 

– Co się stało? 
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– Później ci wszystko wyjaśnię. Teraz nie ma czasu. 

Posłusznie podniósł się z łóżka, włożył koszulę i powlókł się do łazienki. 

– Mam nadzieję, że nie nosisz ze sobą przyborów do golenia! – zawołała za 

nim. – Za pięć minut ma nas tu nie być. 

Zdążył tylko się wysikać (na wszelki wypadek spuścił wodę dwa razy, jakby 

się bał, że Nemo tylko czeka, by wyskoczyć i złapać go za gardło), przemyć 

oczy i wypłukać usta. Przez chwilę spoglądał w lustro, próbując rozpoznać w 

nim mężczyznę, który ostatniej nocy dokonał wielkiego czynu, ale nie mógł się 

oprzeć wrażeniu, że patrzy na tego samego żałosnego frajera co zawsze. Tyle że 

trochę pokiereszowanego. Na czole widniał sporych rozmiarów siniec, a przy 

dotknięciu można było wyczuć jedną sporą śliwę i jedną mniejszą.  

Wytarł twarz pierwszym z brzegu ręcznikiem, przygładził włosy, sczesując 

grzywkę na czoło, i wrócił do pokoju. 

Nie miał nawet odwagi jej pocałować. Na pewno by go zrugała, że psuje jej 

makijaż. 

Po chwili siedział już w wygodnym seacie arena. Małgorzata usadowiła się 

za kierownicą, on zajął miejsce obok. 

– Dokąd jedziemy? – zapytał, gdy ruszyli.  

– Nad morze. 

Chciał jej powiedzieć, że umówił się z ciotką na obiad, ale ugryzł się w 

język.  

– Po co? 

– Zobaczysz. 

Było już za późno, by się wycofać. Poza tym nadal jej pragnął. 

Patrzył na uciekające za oknem drzewa, myśląc o tym, że każde jest jedyne, 

niepowtarzalne – i że gdy raz zostanie z tyłu, już nigdy nie da się go odnaleźć. 

 

Bóg w maszynie. „Prometheus”: statek, który miał zawieźć na Ziemię ogień. 

Nie ogień wojny i zniszczenia, lecz rozumu i chwały. Ogień, którym można 
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oświetlić drogę, nie pozwalając złym bogom więzić się w ciemnościach. Ogień, 

na którym można ugotować posiłek, nie czekając na mannę z nieba.  

Ogień, który najczarniejszą noc zamieni w dzień. 

To wszystko było w tym statku; statku-arce, podarku od najbardziej 

ludzkiego z bogów. I cokolwiek miało się stać z Igharem, ten statek nie mógł 

wpaść w ręce wroga. 

Czuł na plecach ich zimny oddech. Jeszcze chwila i będą go mieli. Ale nagle 

na skraju pola widzenia Ighara pojawił się jakiś szary kształt, który z mrożącym 

krew w żyłach warknięciem wskoczył w przestrzeń dzielącą go od 

prześladowców i zagrodził im drogę.  

Oddechy ucichły, zostały w tyle. Po kilkudziesięciu sekundach Ighar odważył 

się zwolnić i spojrzeć przez ramię. 

Szary Wilk ze zjeżoną sierścią blokował drogę czarnej armii. 

 

Na jednym z zakrętów Albin ponownie usłyszał ten głuchy łoskot. Jakby 

worek ziemniaków przewalał się w bagażniku. 

– O, znowu. Może jednak staniemy i sprawdzimy? 

– Daj spokój, szkoda czasu. Za godzinę będziemy na miejscu. 

Było prawie południe. Trzeba zadzwonić do ciotki. Małgorzata miała 

przecież telefon. Ale odwlekał to w nieskończoność, nie chcąc się ośmieszyć. 

Bolała go głowa. Zamknął oczy, ale szybko je otworzył, bo ciemność 

nasunęła mu obraz zaciskanej na gardle Chłopca dłoni i bezwładnego, 

papierowego ciała, które lało się przez ręce. Nie wiedział, co sprawia mu 

większy ból: fakt, że zabił Nemo, czy to, że tamten, po tylu latach 

terroryzowania go, okazał się tak słaby i bezradny. A może Albin po prostu 

tęsknił za blond bachorem.  

– Po co właściwie tam jedziemy? – zapytał znowu. 

Westchnęła. 

– Zbawiać świat. 
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– Od kogo? 

Milczała. 

– Co jest w bagażniku? 

Milczała. 

– Słuchaj, jeżeli to jest to, co myślę, to ja... ja nie chcę z tym mieć nic 

wspólnego. 

– A co myślisz? 

Nie miał odwagi tego wypowiedzieć. 

– Boję się, że chcesz zrobić coś bardzo złego – powiedział. 

– To znaczy? 

– Nie wiem – skłamał. – Po prostu mam przeczucie. 

Zjechała na pobocze, zatrzymała wóz. 

– To wysiadaj. 

Dżdżysty wiosenny dzień. Z dwóch stron łyse pole. Samochody jadą szybko, 

chlapią. Co by powiedział ludziom? Czy uniknąłby odpowiedzialności? I czy w 

ogóle byłoby jeszcze przed kim odpowiadać? Jeśli ona się myliła, nie miało już 

znaczenia, czy zrobi to sama, czy z jego pomocą. Mógłby spróbować wyrwać jej 

kluczyki, otworzyć bagażnik, ale... 

Ale jeśli się nie myliła, wszystkiemu winien byłby on. I choć od dawna nie 

wierzył w Boga, a w świetle ostatnich wypadków myśl o nim wydała mu się w 

ogóle śmieszna, w  tym momencie dała o sobie znać przebyta w dzieciństwie 

indoktrynacja. Pomyślał, że nie zasługuje na to, żeby umrzeć jako największy z 

grzeszników, zabójca świata. 

A jeśli się myliła, ale było już za późno? Jeśli to, co przewalało się w 

bagażniku, było martwe – co zrobiłby wtedy? Zgłosił się na policję? Bzdura; 

nigdy w życiu nie naraziłby się na kryminał, gdyby istniała choć najmniejsza 

szansa zatajenia przestępstwa. A przecież tkwił już po uszy w gównie. Spędził z 

nią noc, a teraz siedział w jej samochodzie, pomagając wieźć to coś ku swemu 

przeznaczeniu. 
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Przede wszystkim jednak wiedział jedno: gdyby teraz wysiadł, straciłby ją 

na zawsze. 

I dlatego Albin Pliszka pozostał w samochodzie. 

 

Innym samochodem, o jakieś dwieście kilometrów za nimi, pędził w tym 

samym kierunku Witold Durbanow. 

Nienawidził siebie za to, że zostawił żonę i córki na pastwę najgorszych 

przeczuć, ale musiał to zrobić. Tylko Johan Kraft mógł mu pomóc w 

odnalezieniu syna. 

Baltazar, który dochodził do siebie po silnym zatruciu, opowiedział mu, co 

się wydarzyło poprzedniego wieczora. 

– Siedzieliśmy w starej kręgielni. Predrag powiedział, że jeśli chcę się 

oczyścić, muszę zabić robala. Chciał zwabić Gariego nad rzekę, a ja miałem go 

wrzucić. Ale nie chciałem się zgodzić. Mówił, że potem go wyciągniemy, ale 

mu nie wierzyłem. Wtedy powiedział, że sam to zrobi. Potem wyjął te cukierki i 

poczęstował mnie. Zjadłem dwa czy trzy i nagle dziwnie się poczułem. Chyba 

usiadłem na ziemi. Dalej nic nie pamiętam. 

Lekarze wyjaśnili rodzicom chłopca, że lukrecja wzmacnia działanie tao. 

Jeśli chciało się wyprawić kogoś na tamten świat, wystarczyło podać mu kilka 

do kilkunastu cukierków lekko nasączonych narkotykiem. W przypadku 

dwunastolatka już pięć sztuk mogło stanowić śmiertelną dawkę. 

– Więc Gariego nawet przy tym nie było? – zapytał Durbanow. 

– Nie. Słyszałem, że Predrag zwalił wszystko na niego. 

– Myślisz, że chciał cię otruć, żebyś się nie wygadał? 

Baltazar przez chwilę milczał, jakby się zastanawiał, ile może powiedzieć. 

– Nie tylko o tym – rzekł wreszcie. 

– A o czym jeszcze? 
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Rozmawiali w cztery oczy. Przy rodzicach chłopak nie chciał powiedzieć 

nic oprócz tego, kto naprawdę podał mu cukierki. A i to zdradził dopiero na 

wieść, że wszyscy podejrzewają Gariego. 

– O nożu – powiedział z ociąganiem.  

– O nożu? 

– No. Predrag ma taką finkę, dostał od ojca. Nigdy nie wyciąga jej z 

futerału. Powiedział, że zabije każdego, kto zobaczy ostrze. A ja zobaczyłem. 

I opowiedział Witoldowi o piątkowych wypadkach. 

– Jesteś pewien, że cię widział? 

Dzieciak wzruszył wystającymi spod kołdry ramionami. 

– Było prawie ciemno. Myślałem, że mnie nie rozpozna. Szybko uciekłem. 

Chowałem się za drzewami. Ale się nie udało. Inaczej o co by mu chodziło z 

tym oczyszczeniem? 

 – Mówisz, że podpalił kota, a potem siedział i wpatrywał się w nóż?  

– No. Wyglądał, jakby odprawiał jakieś czary. Jakby tam coś widział, w tym 

nożu. Ale może tylko modlił się do ojca. 

Witold zmarszczył brwi i patrzył na chłopaka pytająco. 

– Jego stary wyjechał do Szwecji – mruknął Baltazar. – Predrag chciał z nim 

jechać, ale matka go nie puściła. Ale on i tak ciągle gadał, że do niego pojedzie. 

Strasznie za nim tęsknił. Myślałem, że to dlatego nie pozwala nam patrzeć na 

nóż. Ale teraz już nie wiem. Może on naprawdę coś tam widzi? 

– Mówiłeś o tym komuś? 

Baltazar pokręcił głową. 

– Nie, ale... wczoraj miałem jakieś przeczucie. Predrag kazał nam przyjść do 

kręgielni. Mówił, że to ważne. Że chodzi o grę. Przestraszyłem się, ale 

wiedziałem, że jak nie przyjdę, to stanę się jeszcze bardziej podejrzany. Więc 

zadzwoniłem do pana Pliszki. Pożyczyłem sobie komórkę mamy. Ma wklepany 

w książce jego numer. Ale odebrała jakaś pani. Powiedziała, że pan Pliszka nie 
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może teraz podejść, i kazała mi zadzwonić później. Ale później nie mogłem, bo 

musiałem już iść na to spotkanie. 

A więc Albin nadal nie odebrał komórki od ciotki, zmartwił się Durbanow. 

– A potem – zaczął ostrożnie – kiedy leżałeś nieprzytomny, miałeś jakieś 

wizje? No wiesz, sny? 

Baltazar zastanawiał się przez chwilę. 

– Nie wiem, czy mam panu o tym mówić. To był tylko sen. Ale wcale nie 

czułem się jak we śnie. To było tak, jakbym naprawdę stał na tej wydmie i 

patrzył z góry. W dole leżała pusta plaża z mnóstwem, mnóstwem białego 

piasku i białym molem, też pustym. Nigdzie wokół nie było ani jednego 

człowieka. Nie było nawet mew. I zupełna cisza, jakbym ogłuchł. Stałem i 

patrzyłem. Nagle na tej plaży pojawił się jakiś chłopak. Byłem pewien, że go 

znam. Już chciałem zbiec na dół i się przywitać, ale coś w jego wyglądzie mnie 

powstrzymało. Poruszał się jakoś inaczej. Zastanawiałem się, skąd on się tam 

wziął, bo w pobliżu nie było żadnej ścieżki, a nie widziałem, żeby się wspinał 

na wydmę. To wyglądało tak, jakby się z niej wynurzył. Szedł w stronę morza. 

Kiedy wszedł do wody w ubraniu, zacząłem krzyczeć, ale on nie zwracał na 

mnie uwagi. Może fale zagłuszały mój głos. Rozglądałem się wkoło, szukając 

pomocy, ale nikogo tam nie było. Wtedy zauważyłem, że w miejscu, z którego 

wyszedł ten chłopak, wydmy stały się jakby przezroczyste. Przeświecał przez 

nie las, ale on też był dziwny, jakby topniał albo rozpływał się w powietrzu... A 

ten chłopak dalej szedł. Już tylko głowa wystawała mu nad wodę. Zbiegłem z 

wydmy i pobiegłem za nim. Krzyczałem. Wbiegłem do wody, ale fala mnie 

przewróciła. Kiedy wstałem, jego już nie było widać. Wtedy pomyślałem, że 

muszę jak najszybciej uciec z tej plaży. Gdy wspiąłem się na wydmę, poczułem 

od strony lasu jakieś przyciąganie. Broniłem się, ale ono już mnie złapało. 

Powietrze wokół wirowało coraz szybciej i szybciej, aż w końcu zostałem 

porwany przez ten wir. I nagle coś się zmieniło. Już się nie bałem. Poczułem, że 

wszystko się skończyło i mogę odpocząć. Dalej film mi się urwał. 
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– Mówiłeś, że ten chłopak kogoś ci przypominał? 

Baltazar skrzywił się. 

– Tak mi się zdawało w tym śnie. Wie pan, jak to jest. Na przykład śni się 

panu babcia. Wcale nie wygląda jak babcia, tylko jak sprzedawczyni z 

warzywniaka, ale pan i tak wie, że to ona. I na odwrót. We śnie gada pan z kimś 

jak z najlepszym kumplem, a po przebudzeniu w ogóle pan nie wie, kto to był. 

Pamiętam tylko to uczucie, że go znam. Że kiedyś nie był taki dziwny. Ale gdy 

wyszedł z tej wydmy... to jakby... 

– Obudził się w nim robal – rzekł Durbanow, patrząc mu intensywnie w 

oczy. 

Baltazar wpatrywał się w niego z mieszaniną przerażenia i ulgi. 

– Dorośli nie wierzą w robala – powiedział z ociąganiem, jakby nie był 

pewien, czy może mu zaufać. 

Durbanow niespodziewanie pogłaskał chłopca po policzku. 

– Dziękuję ci, Balt – powiedział. – Bardzo mi pomogłeś. 

Morze. Wydmy. Biały piasek. Była tylko jedna osoba, która mogła wskazać 

to miejsce. 

– To nie był robal – odezwał się Baltazar, gdy Witold był już w drzwiach. – 

Nie wiem, co to było – dodał chłopak bezradnie – ale na robala mi nie 

wyglądało. 

Witold spoglądał na niego przez chwilę. Potem skinął głową i wyszedł. 

Telefon Albina nadal milczał. Przechodząc obok jego bloku, Durbanow 

jeszcze raz nacisnął dzwonek domofonu. Nadal cisza. W końcu zagadnął 

bawiące się w dole dzieci, czy nie widziały dziś pana Pliszki. 

– Wyjeżdżał samochodem z jakąś panią – rzekła jedna z dziewczynek, 

wskazując parking przed sąsiednim blokiem. 

– Dzisiaj? 

– Tak. Rano. Jak szłam do kościoła. 

– Pamiętasz, jaki to był samochód? 



 168 

– Czerwony – odparła ku dezaprobacie kolegów. 

Teraz Witold pruł ku Łebie tak szybko, jak tylko mu pozwalał silnik starej 

toyoty. Nie miał pojęcia, jak przekona Krafta do współpracy, ale wiedział, że ten 

chłopak jest jego ostatnią nadzieją na odnalezienie żywego syna. 

Syna, który urodził się ze skazą zbawiciela. 

Do Potworowa dotarł około trzeciej. Zostawił samochód w tym samym 

miejscu co przedtem, przeskoczył nad szlabanem i pobiegł w stronę kościoła, 

nie wdając się w żadne dyskusje z usiłującym go powstrzymać człowiekiem. 

Nie był to żaden z tych, których poznali podczas poprzedniej wizyty. Widocznie 

mieszkańcy dyżurowali przy rogatkach na zmianę.  

– Ja do Johana – zawołał w biegu. – Leć pan do sołtysa, niech dzwoni po 

niego.  

Wieśniak próbował oponować, ale Durbanow miał wypisaną na twarzy 

determinację, której nie można było się oprzeć. 

Zdyszany dobiegł do kościoła. Było tam sporo osób; przypomniał sobie, że 

dziś niedziela, w dodatku Palmowa. Ale ksiądz najwyraźniej zapomniał 

przyjechać, bo tylko jakaś starsza pani z chustą na głowie stała przed 

prezbiterium i intonowała modły, które następnie podchwytywała reszta 

zebranych. 

Na wszelki wypadek zapukał na plebanię, ale drzwi były zamknięte na 

klucz, a w środku panowała cisza. 

Obok stała drewniana dzwonnica. Zastanawiał się, kiedy ostatnio jej 

używano. Gdyby nie to, że już był spocony po biegu, z pewnością spociłby się 

na myśl o reakcji, jaką wywoła we wsi dźwięk dzwonu. Ale nie miał wyjścia. 

Zaczął rytmicznie pociągać za linę. Każde uderzenie dzwonu było jak cios 

obuchem w głowę, ale nie przestawał. Już po chwili zgromadzili się wokół 

niego pierwsi gapie. 

– Panie! – zawołał jakiś dziadek. – Panie, co pan robisz? 
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– Trzeba zadzwonić do dworku! – odkrzyknął Durbanow, nie przestając 

dzwonić. – Niech tu przyjdzie Johan! To sprawa życia i śmierci! Powiedzcie 

mu, że chodzi o klepsydrę. 

– O co? 

– O klepsydrę. On będzie wiedział. 

Pomyślał, że tym ludziom klepsydra kojarzy się pewnie z zawiadomieniem o 

śmierci, które wiesza się na słupach. Dobre i to. Jest szansa, że zapamiętają.  

– Ale sołtysa ni ma! Wyjechał do miasta! 

– Nie obchodzi mnie, co zrobicie! – zawołał Witold, nie pozwalając sobie na 

desperację. – Nie przestanę dzwonić, póki Johan tu nie przyjdzie.  

Takie postawienie sprawy okazało się o niebo skuteczniejsze od bezradnego 

oczekiwania i zdawania się na łaskę miejscowych, którzy tak dali w kość jemu i 

Albinowi poprzednim razem. Nie minęło dziesięć minut, a już wysłany przez 

staruszka wyrostek wrócił z wiadomością, że Johan zaraz tu będzie. Jakie to 

proste, pomyślał Witold. Wystarczy odpowiednia motywacja. 

Na wszelki wypadek nie opuszczał dzwonnicy, od czasu do czasu 

profilaktycznie pociągając za linę. Diabli wiedzą, co mogliby z nim zrobić ci 

ludzie, gdyby porzucił swoją broń. 

Ale po kilku kolejnych minutach Kraft rzeczywiście się pojawił, 

przyprowadzając ze sobą dwóch kolegów. Jednym z nich był łysy, którego 

Durbanow pamiętał z poprzedniej wizyty. 

– Co jest? 

– Musimy pogadać. W cztery oczy. 

– Zaczekajcie tu – rzekł Johan do kumpli, a sam podszedł do dzwonnicy. 

– No? 

Nie czują się tacy bezpieczni, skoro zawsze chodzą trójkami, pomyślał 

Witold. 

– Powiedz tym ludziom, żeby odeszli. Albo najlepiej chodźmy na plebanię. 

Kraft pomacał się po kieszeniach. 



 170 

– Chłopaki! – zawołał. – Macie klucz od kanciapy? 

Łysy włożył rękę do kieszeni i wyjął klucz. 

– Nie wpuszczaj tam byle kogo – ostrzegł. 

– Znam tego faceta. To jeden z tych, którzy tu byli przedwczoraj.  

Łysy nie wydawał się przekonany, ale rzucił mu klucz. 

– Chodźmy – rzekł Johan. 

Witold opuszczał dzwonnicę z pewnym ociąganiem. Dookoła zgromadziło 

się już chyba ze trzydzieści osób. Ale obecność Krafta najwyraźniej 

wystarczyła, by zapewnić mu nietykalność, bo gdy wolno szedł za nim, tłum 

trzymał się w sporej odległości. Koledzy Johana przez cały czas stali w tym 

samym miejscu, pilnując, żeby wszystko odbyło się, jak należy. 

– Porwali mojego syna – zaczął Durbanow, wyrzucając z siebie zdania 

niczym serie z karabinu maszynowego. – Będą chcieli go zabić. Musisz mi 

pomóc. 

– Jak? 

– Nie pytam, co zrobiłeś ze swoim bratem. O nic nie pytam. Powiedz tylko, 

gdzie to zrobiłeś. Porywacze Gariego przyjadą w to samo miejsce. 

– Dlaczego pan tak sądzi? – zapytał Kraft. 

– Wiem, że to miejsce leży nad morzem – rzekł Durbanow, przywołując sen 

Baltazara. – że są tam wydmy, białe molo i pusta plaża. To musi być to samo 

molo, z którego wyrzuciłeś klepsydrę. 

Kraft przełknął ślinę. Po chwili wahania pokręcił głową. 

– To martwa kraina. Nikomu nie przyjdzie do głowy, by tam pojechać. 

– Martwa? 

– Wszyscy omijają ten teren. Czują, że on już nie należy do nas.  

– Gdzie to jest? 

Kraft westchnął. 

– Niedaleko. Ale nie pojadę z panem. 

Zaczął rysować palcem po stole. 
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– Mniej więcej kilometr na zachód od Łeby zobaczy pan skręt w prawo z 

drogowskazem DOM WYPOCZYNKOWY „HELIOS”. Dobra nazwa, co? To 

dlatego wybrałem tę drogę. Pojedzie pan tych pięćset metrów przez las i 

zaparkuje przy „Heliosie”. Ośrodek stoi teraz pusty. Podobno właściciele 

wyjechali za granicę. 

– Daleko stamtąd do plaży? 

– Jakieś pięćdziesiąt, sześćdziesiąt metrów. Jest na niej piękny piasek i 

długie, białe molo... Tylko turyści zniknęli. 

– Więc jednak go zakopałeś? 

– Co pan z tym zakopywaniem? Mówiłem już, że Gert żyje. 

– Oni twierdzą, że wystarczą dwie godziny – ciągnął Witold, jakby nie 

słyszał zapewnień Johana. 

– Jakie dwie godziny? Czego? 

– Dwie godziny w białym piasku... żeby zneutralizować czarny. 

Johan żachnął się. 

– Wierzy pan w te brednie? Wierzy pan, że zakopie robala, a po dwóch 

godzinach wydobędzie normalnego, zdrowego człowieka? Co za idiota to 

wymyślił? To wszystko bajki, legendy, nie rozumie pan? Robal nie umiera. A 

człowiek, którego zeżarł, nie ożywa. 

Witold spoglądał na niego w milczeniu.  

– Zresztą nie wiem – przyznał w końcu Johan. – Nie potrafiłem nawet 

spróbować. Nie umiałem podnieść ręki na to, co zamieszkało w ciele mojego 

brata. Ale skoro wszyscy stamtąd uciekają, skoro nikt nie chce się zapuszczać na 

ten teren... to znaczy, że on wciąż żyje. 

– Johan... – Witold spojrzał na niego błagalnie. – Skąd wiedziałeś, że twój 

brat jest skażony?  

Kraft wzruszył ramionami. 

– Po prostu to czułem. Bałem się go. Widziałem otchłań w jego oczach. 

Otchłań, która pomału wciągała mnie i całe otoczenie, jak czarna dziura. 
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Durbanow ukrył twarz w dłoniach. 

– Gari jest czysty. Wiem to. Kocham go. Cokolwiek ma z tym wspólnego, z 

pewnością nie służy obcym siłom. Ta cała magia tetragramu... 

– Jakiego tetragramu? 

– Mówiłem ci już, że robala nazywają także Grymem. 

– Owszem. 

– Nie dostrzegasz podobieństwa? Gari, Gert, Grym. Myślałem, że to coś 

znaczy, ale teraz sądzę, że tetragram wymyślono wyłącznie po to, by zgładzić 

mojego syna. 

– To by znaczyło, że jest kimś ważnym. Kimś, kto może... 

– ...uratować świat? Przecież to dziecko! Ale... przepraszam, ty o niczym nie 

wiesz. Podejrzewam, że Gari utrzymywał telepatyczną więź z Gregiem 

Borgiem, neuropsychiatrą badającym mózgi autystyków. Jego imię też pasuje 

do tetragramu. Być może Borg stworzył obejmując cały świat sieć połączeń, a 

teraz, gdy leży w śpiączce po wylewie, jego agenci muszą działać na własną 

rękę. Może Gari wierzy, że odpowiedzialność spoczęła na nim. 

Kraft przyglądał się Witoldowi w napięciu. 

– Wie pan coś o ludziach, którzy go porwali? 

Durbanow pokręcił głową. 

– Wiem jedynie, że w sprawę zamieszany jest jeden z uczniów. Odgrażał 

się, że zabije Gariego, a wczoraj próbował otruć kolegę, który zbyt wiele 

wiedział. Podał mu cukierki z tao i lukrecją. Chłopak stracił przytomność, a po 

przebudzeniu opowiadał, że śnił o pustej plaży, chłopcu przechodzącym przez 

wydmę i wchodzącym do morza, i dziwnym przyciąganiu, które emanowało z 

lasu. Johan – rzekł z jakąś rozpaczą Durbanow – ja też jadłem te cukierki. 

Rozmawiałem z Trybikiem. Zabiłem go, ale z szafy wyszedł drugi. Błagam cię, 

jedź ze mną. 

Kraft miał w oczach całe morze trwogi. 
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JOTA 

SZARY WILK 

 

Ighar zamknął za sobą właz kapsuły.  

Nie wiedział, dlaczego wilk zmienił front. Czy przeszedł na jego stronę, czy 

po prostu miał w tym własny interes. Lecz nawet on nie był w stanie długo 

powstrzymywać prześladowców. Gdy rzucili się na niego z nożami i 

pochodniami, musiał podkulić ogon pod siebie i uciec z piskiem.  

Jego interwencja pozwoliła Igharowi uzyskać dostateczną przewagę, by 

dobiec do kapsuły i zamknąć się w środku. Tamci bali się podejść do nieznanego 

obiektu, ale widział przez wizjer, że ściągnęli już posiłki z wyrzutniami i 

rozmieszczają je wokół kapsuły. Prawdopodobnie brali ją za statek i chcieli 

unieszkodliwić, nim zdoła wzlecieć. Cóż, przynajmniej ucieczka Ighara nie 

okazała się daremna. Wywiódł ich w pole. Teraz cała nadzieja tkwiła w wilku: 

jeśli istotnie stał się przyjacielem, mógł dotrzeć do statku i zawieźć jego 

przesłanie na Ziemię. 

Jeśli. 

Igharowi pozostało już tylko jedno. Przypiął plakietkę, wbił się w skafander 

próżniowy, usiadł w fotelu pasażera. Nim założył hełm, wyjął z kieszeni fiolkę z 

ocykanem. 

 

Nieuchronnie zbliżali się do morza.  

W bagażniku nadal coś dudniło, a chwilami – jeśli nie był to produkt 

wyobraźni Albina – pojękiwało. Nie chciał wiedzieć, co to jest. Nie chciał 

doczekać chwili, w której samochód się zatrzyma. Najchętniej umarłby na tym 

siedzeniu, ot tak, raz dwa, jakby zgasło światło. Ono jednak nie chciało zgasnąć, 

a czerwony seat arena mknął pospiesznie na spotkanie przeznaczenia. 
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Albin spod przymkniętych powiek kontemplował profil Małgorzaty. Czy 

mógł ją winić za to, że pragnie ocalić siebie, swój świat? Tylko tacy frajerzy jak 

on kładli uszy po sobie i godzili się na wszystko, byleby tylko komuś nie stała 

się krzywda. Nie od dziś dostrzegał w sobie skłonności masochistyczne. Jako 

młody chłopak lubił zadawać sobie ból. Teraz był dorosły i rozsądny; tak 

rozsądny, że zaczął rozumieć ideę wyższej konieczności i choć natura nie 

wyposażyła go w dobrze funkcjonujący instynkt samozachowawczy, dla 

siedzącej obok kobiety był gotów wznieść się ponad siebie. 

Wiedział, że jeśli chce być jej godzien, musi wypełnić zadanie do końca. 

Byli już na wybrzeżu. Jechali drogą otoczoną z obu stron wysokim lasem 

sosnowym. Zapach igliwia przenikał nawet przez zamknięte okna. Gęste 

kłębiaste chmury, wiszące nisko na niewidocznym niebie, wyglądały, jakby się 

opierały na wierzchołkach drzew, gotowe w każdej chwili osunąć się na ziemię. 

Kolejna jesienna wiosna, pomyślał Albin, zastanawiając się, jak długo jeszcze 

wierzchołki zdołają wytrzymać ten napór, powstrzymując kaskadę deszczu. A 

może z odsieczą przyjdzie im wiatr, przepędzając ciężką zasłonę w głąb lądu lub 

na pełne morze. Ale nie: dopiero teraz zauważył nienaturalny wręcz bezruch 

drzew. Sprawiały wrażenie zatrzymanych w kadrze: nawet najmniejsze gałązki, 

nawet igiełki, trwały w kompletnym bezruchu. Gdy to spostrzegł, ciężar chmur 

zaczął go przygniatać jeszcze bardziej, niemal pozbawiając tchu. 

Na tle tego bezruchu czerwony seat wyglądał, jakby go tu przeniesiono z 

zupełnie innej bajki, jaskrawy i pędzący niczym rakieta. Od czasu do czasu 

mijały go jadące z przeciwka samochody, ale nie było ich wiele: kto i czego 

miałby szukać nad polskim morzem w pochmurny kwietniowy dzień? Za 

tydzień, w święto Zmartwychwstania Pańskiego, pewnie i tu mieli zjechać żądni 

odpoczynku turyści; na razie jednak nadmorskie kurorty świeciły pustkami. 

Małgorzata skręciła w las. A więc to już, pomyślał. Przejechali jakieś pięćset 

metrów, nim jego oczom ukazał się sporych rozmiarów budynek nowoczesnego 

ośrodka wczasowego. DOM WYPOCZYNKOWY „HELIOS” – głosił szyld. 
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Sezon w „Heliosie”, podobnie jak wszędzie indziej, miał się rozpocząć 

dopiero za dwa, trzy miesiące – a jeśli nawet właściciele planowali przyjęcie 

gości na zbliżające się święta, nie spieszyło im się z przygotowaniami. Na 

parkingu przed budynkiem nie było ani jednego samochodu, w pozamykanych 

oknach brakowało firanek, wszędzie panowała absolutna cisza. Nie, poprawił się 

Albin, nie cisza: pustka cywilizacyjna, jak po wielkiej katastrofie, która zabiła 

ludzi, lecz oszczędziła resztę przyrody. Drzewa bowiem, choć nieruchome, 

nadal wznosiły się nad ich głowami, a wśród gałęzi od czasu do czasu 

pobrzmiewały ptasie cykania, terkotania i krzyki. 

Seat arena zahamował przed „Heliosem”. Małgorzata otworzyła pilotem 

bagażnik i wysiadła, nie oglądając się na partnera. Albin obserwował ją w 

lusterku. Widział, jak podchodzi do bagażnika i opiera się o niego rękoma, 

jakby nagle zabrakło jej sił. Nie była już surową władczynią: przeistoczyła się w 

kobietę, która pewnego wieczoru zadzwoniła do jego drzwi, by się wypłakać. 

Taką kochał ją najbardziej. 

Otworzył drzwi. Gdy podszedł i delikatnie uniósł jej głowę, zobaczył, że 

istotnie ma łzy w oczach. Fala łagodnej namiętności przetoczyła się przez jego 

ciało. Przygarnął kobietę do siebie. Nie stawiała oporu. 

Całował jej włosy, wodził dłońmi po karku, ramionach, zagłębieniu talii. 

Targały nim sprzeczne uczucia. Miał ochotę posadzić ją na siedzeniu pasażera, a 

samemu usiąść za kierownicą i pojechać hen, przed siebie, byle dalej na 

południe. Wiedział jednak, że nie może uciec, póki nie zrobi porządku z tym, co 

przez całą drogę dudniło i pojękiwało w bagażniku. Dlatego w końcu, z 

najwyższym trudem, oderwał się od uległego ciała Małgorzaty. Raz jeszcze 

spojrzał w jej błyszczące oczy, otarł opuszką palca spływającą po policzku łzę – 

i jednym gwałtownym ruchem, jakby się bał, że nie starczy mu determinacji, 

otworzył bagażnik. 

 

– Powinienem był zabić Gerta – mówił Kraft – ale nie mogłem. 
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Witold milczał, czekając na ciąg dalszy, choć nie był pewien, czy chce go 

usłyszeć. 

– On tam jest – kontynuował Kraft po pauzie. – Tam, dokąd jedziemy. Nie 

wiem, jaki obszar zagarnął. Może znajdziemy się w strefie zero i pozostaniemy 

tam na zawsze. Co za idiota ze mnie! – wykrzyknął niespodziewanie. – Po co 

dałem się namówić na tę podróż? Siedem miesięcy bezpieczeństwa, spokoju, 

porządku... i nagle to! Jedną impulsywną decyzją przekreśliłem cały tamten 

czas. 

– Naprawdę czułeś się bezpieczny? – zapytał Durbanow. 

– Zanim wyście przyjechali, tak. W naszej wsi nie było tao, więc robal nie 

mógł się wedrzeć podstępem, a nawet gdyby komuś zakażonemu udało się 

przeniknąć... 

– Tao? 

– Jeszcze pan nie zrozumiał? Po tym wszystkim? Po spotkaniu z Trybikiem? 

Tao to czarny piasek. Nirwana. Biorąc je, godzimy się z rozpadem świata, 

przestajemy walczyć. Z czasem zaczynamy dążyć do rozpłynięcia się w 

absolucie, wierząc, że to najlepsze, co może nam się przydarzyć. Sama obecność 

osób zakażonych nie jest tak groźna, a poza tym łatwo je rozpoznać. W każdym 

razie my to potrafimy. 

– My?  

Kraft spojrzał na niego spode łba. 

– Jezu, jaki pan ciemny. My, z ośrodka. Jak pan myśli, po co się tam 

zjechaliśmy, założyliśmy enklawę? Po to, żeby się leczyć z narkomanii? Z 

medycznego punktu widzenia tao jest uważane za stosunkowo bezpieczne. Ot, 

miękki narkotyk, jak trawa. Ludzi, którzy nie mieli do czynienia z silniejszymi 

środkami, wysyła się na psychoterapię, a nie do Monaru. 

– Dlaczego akurat Potworowo? 

Wzruszył ramionami. 
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– Ośrodek już funkcjonował, gdy przyjechałem, ale o ile mi wiadomo, ma to 

coś wspólnego z zarazą sprzed sześciu lat. Coś się stało z ziemią, nie było 

żadnych plonów, a i dziś prawie nic nie chce tam rosnąć. Część zwierząt 

zdechła, krowy nie dają mleka, kury nie niosą jaj. Nietrudno było przekonać 

miejscowych, że to wina tao. Uwierzyliby we wszystko, co da im nadzieję. 

– A jak jest naprawdę? 

Kraft rozłożył ręce. 

– Wiem, co pan sugeruje. Ja też podejrzewam, że to ma coś wspólnego z 

tamtą nocą. Może dezintegracja świata zaczęła się w tym miejscu. Tym bardziej 

właściwe wydaje się, by forteca stanęła właśnie tam.  

– A ty masz szczególny dług wdzięczności wobec tych ludzi – zauważył 

Durbanow. 

– Dlatego nie powinienem był stamtąd wyjeżdżać – wymamrotał 

naburmuszony Kraft. – Ale po waszej wizycie nie mogłem znaleźć sobie 

miejsca. Nie potrafiłem już udawać, że to, co się dzieje po drugiej stronie 

rogatek, mnie nie dotyczy. Wiedziałem, że prędzej czy później złudzenie 

bezpieczeństwa runie. 

Minęli Łebę, wciąż kierując się na zachód. 

– Teraz niech pan uważa – rzekł Johan. – To powinno być niedaleko.  

Istotnie, po kilku dalszych minutach jazdy Witold ujrzał drogowskaz z 

napisem DOM WYPOCZYNKOWY „HELIOS” i skręcił w las. Koła 

podskakiwały na wyboistej drodze, jechali więc powoli – na szczęście dla 

czarnego zwierzaka, który niespodziewanie wyskoczył z gąszczu, przebiegł im 

przed maską i zniknął po drugiej stronie. 

– Co to było? – zapytał Witold. 

– Kuna – mruknął Kraft tonem sugerującym, że nie ma zielonego pojęcia, o 

czym mówi.  
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Witold ujrzał czerwony samochód wcześniej, niż jego umysł zarejestrował 

obecność wznoszącego się obok budynku. Zahamował na drodze, wyskoczył z 

wozu i podbiegł do seata. 

– Poznańskie tablice – zauważył Johan. 

Samochód był zamknięty i pusty. Obeszli budynek dookoła, ale i on nie 

zdradzał żadnych śladów życia. Witold podszedł do seata i oparł się rękoma o 

maskę, opuszczając głowę, jakby zabrakło mu sił.  

Stał tak przez długą chwilę. Potem uniósł zrozpaczony wzrok na Johana. 

– Albin... – szepnął. 

 

Do końca miał nadzieję. Gdyby to, co dudniło i pojękiwało w bagażniku, 

okazało się jakimś potworem z rogami i ogonem, wszystko byłoby proste. W 

świecie, w którym zło przyobleka się w ciała małych chłopców, trudno jednak 

było liczyć na taką niedyskrecję. Jeśli wi ęc Albin na coś liczył, to raczej na to, 

że istota zamknięta w bagażniku nie będzie miała postaci tego konkretnego 

chłopca. Był gotów torturować Predraga na oczach matki, byleby tylko to, co 

tam milczy – bo gdy zgasł silnik samochodu, Albin uświadomił sobie, że nie 

słyszy już dudnienia ani jęków – nie było... 

Miał jeszcze nadzieję, że zobaczy swojego starego wroga, który jakimś 

cudem wydostał się z rur kanalizacyjnych i ożył. Skoro ja żyję, myślał, to i on, 

mój syjamski bliźniak, musi żyć. Niespodziewanie przypomniał sobie 

opowiadanie Poego o Williamie Wilsonie. Jak się skończyła tamta historia? 

Mgliście pamiętał jakiś pojedynek między protagonistą a jego imiennikiem i 

pustą szatę, która opadła na ziemię zamiast zwłok … 

W bagażniku, od stóp po szyję zawinięte w białą, przypominającą całun 

tkaninę, leżało skulone, drżące ciało. Włosy miało ciemne, zbyt ciemne.  

Delikatnie obrócił chłopcu głowę. Patrzyły na niego otwarte, nieruchome 

oczy. 

Albin przykucnął. 
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– Gari? 

Chłopiec nadal patrzył przed siebie niewidzącym wzrokiem. 

– Gari, słyszysz mnie? 

– To nie Gari. 

Podniósł na nią głowę, chciał zaprzeczyć. 

– Nie rozumiesz? W tym ciele od dawna mieszka ktoś inny. 

Pokręcił głową. 

– Naprawdę chcesz go zabić? 

Żachnęła się. 

– Robal pożarł jego umysł i ciało. Jeśli to, co pozostało z chłopca, nie 

zostało doszczętnie unicestwione, tylko śmierć pasożyta może to uratować. 

– A jeśli Gari też umrze? 

Wzruszyła ramionami. 

– Nie znam go i nigdy nie znałam. Ty też nie. 

Albin parzył w nieruchome oczy chłopca. 

– Gari? – spróbował ponownie, rozpaczliwie. Nadal nic. 

Sand, sand, sand – kołatało się w jego głowie. – I don’t like sand. 

– On wiedział – rzekł. 

Spojrzała na niego pytająco. 

– Wiedział, co go czeka – powiedział głucho. – Po co wyławiał Predraga z 

rzeki? Dlaczego dał się złapać? 

– Teraz rozumiesz – stwierdziła, sięgając do bagażnika i wyjmując saperkę. 

– Będę cię ubezpieczać. 

– Dwie godziny – rzekł. – Ani chwili dłużej. 

Skinęła głową. 

Albin wstał i ostrożnie podniósł bezwładne ciało. 

– Co on ma na sobie? 

Uśmiechnęła się ponuro. 

– Obrus z ołtarza. Ukrył się w kościele. Rano znaleźli go koledzy Predraga. 
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Albin przez chwilę spoglądał na nią w milczeniu. 

– Chodźmy. 

Małgorzata zamknęła samochód i oboje ruszyli majestatycznie ku plaży; on 

– niosąc na rękach chłopca w białej szacie, ona – z niewinnie wyglądającym 

narzędziem zbrodni lub odkupienia. 

Gdyby miał dość siły, by się zbuntować, pewnie dostałby tą saperką w 

głowę i legł w piasku obok Gariego. Ale nawet nie próbował. Połowa jego 

umysłu wierzyła, że ciałem chłopca zawładnął pożeracz światów (dlaczego on 

milczał? gdyby coś powiedział, gdyby na niego spojrzał, może...), druga połowa 

po prostu konstatowała ponuro, że wszelki opór byłby spóźniony i bezowocny. 

Na plaży, jak okiem sięgnąć, nie było żywej duszy, co mogło dziwić nawet 

w tak chłodny kwietniowy dzień: biały piasek, spienione morze i porośnięte 

rzadką roślinnością wydmy tworzyły krajobraz tak malowniczy, że trudno było 

się mu oprzeć. W niewielkiej odległości wdzierało się w wodę białe, dobrze 

utrzymane molo. 

A jednak panowała tam absolutna pustka. Albin nagle odniósł wrażenie, że 

przeniósł się o miliony lat wstecz, do czasów, gdy na ziemi nie było jeszcze 

ludzi, którzy swoją hałaśliwą i destrukcyjną obecnością potrafili zepsuć każdy 

widok i każdą chwilę. 

A może to przyszłość, pomyślał. Może panowanie naszej rasy już się 

skończyło. 

Małgorzata podała mu saperkę. 

– Zostanę tu – powiedziała. – Gdyby ktoś szedł, zawołam. 

Skinął głową. Kobieta pozostała na skraju plaży, u wylotu ścieżki. 

– Może to i lepiej – powiedział, spoglądając w matowe oczy chłopca. Gari 

oddychał ciężko. Miał spoconą twarz. Albin pogłaskał go. – Może się uda. Może 

ona ma rację. 

Może, może, może. Szedł wzdłuż wydm, szukając dobrego miejsca lub po 

prostu pragnąc odwlec nieuchronny moment wbicia saperki w ziemię. Stopy 
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grzęzły mu w piasku. W końcu zabrakło mu sił i przykląkł, kładąc chłopca na 

ziemi. 

Odwrócił się. Małgorzata stała w tym samym miejscu, w którym ją zostawił, 

zmniejszona przez dystans, lecz nadal spoglądająca w ich kierunku. Omiótł 

wzrokiem plażę. Nikogo. Tylko mewy latały nad wodą, fałszując monotonny 

szum fal nierytmicznym, niemelodyjnym wrzaskiem. 

Zaczął kopać. Gdy dół był już wystarczająco głęboki, Albin odłożył saperkę 

i spojrzał na Gariego. 

– Przebacz mi – powiedział. – Kocham ją. 

 

Kiedy zrozumiał, że wyrocznia go okłamała, było już za późno na wszystko; 

już na niebie zgromadziły się czarne chmury. Może zresztą nie kłamała. Może to 

on był zbyt tępy, by zrozumieć jej przesłanie. 

On mógł być tępy, ale nóż nie. Predrag ostrożnie przesunął palcem po 

ostrzu. Chyba już wiedział, jakie jest jego prawdziwe przeznaczenie. 

Jeszcze rok temu spotykali się w tych ruinach całą bandą. On, Balt, Piotr, 

Kacper i Fred. Stare czasy. Myślał, że zrobi z nich mężczyzn, ale okazali się 

żałosnymi mięczakami, jak wszyscy. Dopiero tego ranka dwaj z nich trochę się 

zrehabilitowali. 

Może nawet zasłużyli na to, co chciał im zrobić. 

Fred był poza zasięgiem; już we wakacje przeprowadził się ze starymi do 

lepszej dzielnicy. Jasne. Jego ojciec miał porządną robotę, to i dochrapali się w 

końcu mieszkania w plombie. Fred zadzwonił potem parę razy, ale nie zniżył się 

do odwiedzenia starych slumsów. Predrag miał to gdzieś. Nie zadawał się z 

frajerami z plomb. 

Z Baltem też był problem. Leżał w szpitalu; starzy prawie cały czas go 

pilnowali. Nie było mowy, żeby się wymknął, nawet gdyby po tym wszystkim 

jeszcze miał ochotę. Zresztą Predrag i tak nie mógł się tam pokazać. Zaraz by go 

gliny wzięły na spytki. Może nawet wysłaliby go do poprawczaka? Nie ma 
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głupich. Musiał w stu procentach wykorzystać czas, który mu pozostał. Nie 

wiedział, ile go jest, ale czuł, że trzeba się spieszyć.  

Rzucił kamykiem w okno na parterze, jak kiedyś. Cisza. Kolejny kamyk. I 

jeszcze jeden. 

W końcu w oknie pojawiła się jasna czupryna Kacpra. 

– Co jest? 

– Zejdź na chwilę – rozkazał Predrag. 

– Mam obiad. Poza tym starzy dostaną szału, jak cię zobaczą. 

– Niby czemu? 

– Jak to czemu? Całe osiedle już gada o Balcie. 

– To nie ja – skłamał Predrag i rozkaszlał się. Cholerne przeziębienie. – 

Poczekam na klatce. Tylko nie żryj do wieczora. 

Kacper westchnął. 

– No dobra. Daj mi piętnaście minut. 

Pojawił się po pół godzinie. 

– Sorki – powiedział. – Leciał CyberNinja kontra jaszczury z Aldebarana.  

Predrag prychnął. 

– Głupiś ty. Myślisz, że taki CyberNinja mógłby uratować nasz świat? 

Kacper wzruszył ramionami. 

– Przecież to tylko film. 

– Chcesz zobaczyć mój nóż? – zapytał znienacka Predrag. 

Kacper przełknął ślinę. 

– Jasne. 

– Zasłużyłeś na to. Gdyby nie ty i Czarne Pióro, ptaszek mógłby nam się 

wymknąć. 

Coś w tych słowach sprawiło, że Kacper jakby urósł, zmężniał. Żaden z nich 

od dawna nie używał sekretnych imion. Predrag nie miał pojęcia, dlaczego tak 

nagle sobie o nich przypomniał. 
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– Byliśmy pewni, że to Gari otruł Balta – rzekł tamten. – Chcieliśmy go 

zaprowadzić na policję, ale ty powiedziałeś, że sam to załatwisz. A teraz 

wszyscy mówią, że te cukierki to twoja sprawka.  

– Chyba w to nie wierzysz, Pustynny Wężu – skarcił go Predrag, w samą 

porę przypominając sobie indiańskie imię Kacpra.  

Ten urósł jeszcze bardziej. Oczy mu zabłysły. Cokolwiek mówili dorośli, 

użycie sekretnego imienia sprawiło, że bez reszty zawierzył Predragowi. Kto raz 

zakosztował świata o ostrych konturach, w skrytości ducha nigdy nie przestawał 

za nim tęsknić.  

– Jasne, że nie, Szary Wilku – odparł z ulgą. – A jeśli nawet, to Król 

Szczurów z pewnością na to zasłużył. 

Predrag mimo woli uśmiechnął się. Gdy jeszcze spotykali się w ruinach, 

Baltazar jako jedyny nie bał się grasujących tam szczurów. Czasem nawet 

podkarmiał je kanapkami. 

– Król Szczurów zdradził. Odbieram mu imię. 

Kacper pokiwał głową z aprobatą. Chciał wierzyć Predragowi i ta chęć była 

silniejsza od wszelkich faktów. 

No i bardzo pragnął ujrzeć ostrze. 

– Przyprowadź Czarne Pióro – zażądał ich wódz i znów się rozkaszlał. Coś 

zakłuło go w piersiach. – Powiedz mu, że Szary Wilk wzywa – dodał, gdy atak 

minął. – Spotkamy się w ruinach. 

Kacper tylko skinął głową i już go nie było. 

 

Ivan Lukić smażył się w piekle. 

Szczerze mówiąc, Predrag nie za bardzo potrafił sobie wyobrazić piekło, a 

jeszcze mniej – piekło z wkładką w postaci swego ojca; ale ze wszystkich sił 

próbował ujrzeć oczami duszy taki obraz. Chciał, żeby ojciec w nieskończoność 

pokutował za swoje winy, żeby się czołgał i błagał o zmiłowanie, żeby cierpiał 

jak... 



 184 

Jak on. 

Gdyby był starszy i dojrzalszy, pewnie uważałby, że furia, która rozgorzała 

w jego trzewiach, nie ma nic wspólnego z wyrocznią. Doszedłby do wniosku, że 

nienawidzi ojca, ponieważ ten go porzucił. Ponieważ on i matka nie są mu już 

do niczego potrzebni, a finka miała służyć do przecięcia ostatnich więzów. 

Ale Predrag nie był dostatecznie stary, by godzić się na tak konwencjonalne 

interpretacje. Poza tym jeszcze nigdy nie był u psychologa, więc ten nie zdążył 

mu nakłaść do głowy bzdur. I dlatego Szary Wilk wiedział, że klucz do jego 

uczuć kryje się w wyroczni. 

Gdy ojciec przysłał mu finkę, powiedział tylko, że jest wyjątkowa. Resztę 

Predrag wykombinował sam. Zauważył, że gdy skropić ostrze krwią, pojawiają 

się na nim smugi przywodzące na myśl korytarze labiryntu. Od razu rozpoznał 

labirynt z gry. Nauczył się w nim poruszać, odczytywać symbole. Bez trudu 

śledził czarne ziarno, obserwując jego postępy w drodze do skarbca. Wiedział, 

że musi je zatrzymać, nim tam dotrze. 

Jakiś czas później odkrył, że obraz staje się bardziej wyraźny, gdy uzupełnić 

rytuał o całopalenie. Linia, po której przemieszczało się ziarno, była wówczas 

widoczna jak na dłoni. To wtedy zdecydował się przystąpić do działania. Chciał 

to zrobić sam, ale sytuacja wymknęła mu się spod kontroli. Gdyby nie wpadł do 

tej cholernej rzeki, dawno byłoby po sprawie. A tak? Nie miał innego wyjścia, 

jak tylko opowiedzieć o wszystkim matce. 

Gdy ona i nauczyciel odjechali, zastanawiał się, czy jeszcze kiedyś ich 

zobaczy. Udał się więc w ruiny, by porozmawiać z wyrocznią i sprawdzić, jak 

tamci poradzą sobie z robalem. Właściwie teraz, kiedy cała ta historia miała się 

ku końcowi, poczuł się tak wyzuty z emocji, że było mu niemal obojętne, co się 

stanie ze światem i z matką. Ale i tak nie miał nic lepszego do roboty, więc 

przytroczył nóż do pasa i wyruszył do swojej świątyni. 

Przeciągnął ostrzem po przedramieniu i zrosił stos kilkoma kroplami własnej 

krwi, by jeszcze bardziej wyostrzyć obraz. To, co zobaczył, oszołomiło go. 
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Czarne ziarno wcale nie było czarne! To, co dotychczas brał za symbol 

pożeracza, było niewinną purpurową kropelką, prawdopodobnie ikoną któregoś 

z pozostałych kluczowych graczy. Prawdziwego ziarna nigdzie nie było widać, 

choć bez wątpienia czaiło się gdzieś, gotowe w każdej chwili, gdy tylko 

obserwator spuści wzrok, ruszyć  z kopyta i dobiec do skarbca, wołając 

triumfalnie: „Raz dwa trzy za siebie!”. 

Zastanawiał się, czego jeszcze by się dowiedział, gdyby sam wskoczył w ten 

ogień. Ale nie był jeszcze gotów na ostateczne poświęcenie. 

Dlatego postanowił odnowić starą przyjaźń. 

Teraz siedział w ruinach i czekał na swoje ofiary. Miał nadzieję, że się 

pospieszą, bo dławił go kaszel, a ciałem wstrząsały dreszcze. Jak on mógł wpaść 

do tej cholernej rzeki? 

 

Albin włożył chłopca do dołu. Po raz ostatni spojrzał mu w twarz. Zawahał 

się na chwilę, po czym wyciągnął rękę i zamknął mu oczy. 

– Sand – odezwał się sennie Gari. 

Albin wziął kilka głębokich oddechów, owinął go szczelnie obrusem i zaczął 

przysypywać piaskiem. Nie patrzył w dół. Zamiast tego uniósł wzrok ku niebu. 

– Błagam – powiedział cicho. – Błagam, oszczędź go. 

Nie wiedział, kogo błaga. Może po prostu uspokajał swoje sumienie. 

Gdy skończył sypać, obrócił głowę ku miejscu, w którym pozostawił 

Małgorzatę. Była tam nadal. Albin wbił saperkę w ziemię, by nie mieć kłopotów 

ze znalezieniem miejsca, gdy upłyną dwie godziny, i ruszył z powrotem. 

Kobieta także ruszyła, szybko znikając mu z oczu za drzewami. Dotarł do drogi, 

otrzepał buty z piasku i skierował się w stronę samochodu; Małgorzaty jednak 

tam nie znalazł. Czyżby zauważyła coś podejrzanego i postanowiła się ukryć? 

Rozejrzał się wokół, ale nie dostrzegł śladów niczyjej obecności. Samochód był 

zamknięty. Albin usiadł na murku i czekał. 
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Musiał przysnąć, albo po prostu bardzo głęboko się zamyślił, bo nagle 

wzdrygnął się, słysząc wdzierający się w leśną ciszę – którą, gdyby nie ten 

nieokreślony złowieszczy rys, można by nazwać sielankową – odgłos silnika. 

Seat stał na swoim miejscu, Małgorzaty nadal nie było, a dźwięk narastał. Na 

szczęście po tych wertepach nie dało się jechać zbyt szybko, więc nim tamten 

samochód dotarł do hotelu, Albin zdążył oprzytomnieć i uskoczyć w las. 

Dopiero gdy się upewnił, że jest dobrze ukryty, odważył się spojrzeć na zegarek. 

Gari leżał w piasku już pół godziny.  

Gdzie ta kobieta się podziewała, do diabła? Czyżby go wykiwała? Trudno 

było jednak przypuścić, by uciekała przez to odludzie piechotą, pozostawiając 

nietrudny do zidentyfikowania samochód. A może coś jej się stało? Albin 

poczuł nagle uczucie niepokoju. Może ktoś lub coś zaatakowało Małgorzatę, a 

on, zamiast spieszyć jej z pomocą, spokojnie nadrabiał na murku deficyt snu? 

Nie zwracając uwagi na samochód, który zatrzymał się obok seata, Albin dał 

nura w głąb lasu i pobiegł z powrotem ku plaży. 

Czuł jakieś przyciąganie, jakby gdzieś w gąszczu ukryto wielki, mroczny 

magnes. Starał się o tym nie myśleć. Rozglądał się w poszukiwaniu Małgorzaty, 

ale jedynymi istotami, jakie poruszały się w jego pobliżu, były sikorki i 

chrząszcze. Musiał być bardzo zmęczony, bo chwilami zdawało mu się, że w 

ogóle nic nie widzi – że biegnie przed siebie w czarnej, lepkiej pustce, 

przebierając nogami jak mucha, która wpadła do zupy. Wystarczyło jednak 

mrugnąć, by las znalazł się z powrotem na swoim miejscu.  

Dotarł na szczyt wydmy i rozejrzał się, zdyszany. Ani śladu kobiety. 

Zlokalizował wbitą w piach saperkę, stojącą pionowo, tak, jak ją zostawił. 

Przykucnął, zastanawiając się, co robić. 

I wtedy zobaczył, jak na plażę wkraczają tamci dwaj. 

Błyskawicznie przypadł do ziemi, czując, jak wali mu serce. Rozpoznał 

Witolda Durbanowa i ostrzyżoną głowę Johana Krafta. Jak tu trafili? Czyżby to 

była ta sama plaża, na której... 
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Umieszczony w głębi lasu magnes wciąż wysyłał sygnały. 

Tamci dwaj byli coraz bliżej. Albin zsunął się po zewnętrznym zboczu 

wydmy i pobiegł do przodu. Wiedział, że dostrzegą łopatkę; być może już ją 

widzieli. Nawet jeśli Małgorzata go wykiwała, było za późno, by się ujawnić. 

Ponownie wspiął się na grzbiet wydmy. Tym razem zabrnął za daleko: o 

jakieś dwadzieścia metrów minął miejsce, w  którym zakopał chłopca. 

Tymczasem Durbanow i Kraft już tam dotarli. Przez chwilę stali bez ruchu, 

wpatrzeni w wystający z piasku trzonek. W końcu Kraft schylił się, wyrwał 

saperkę i ostrożnie, poziomymi ruchami, zaczął odgarniać ziemię.  

Durbanow powstrzymał go, przykląkł i zaczął wygrzebywać piach rękoma. 

Kraft zawahał się na moment, po czym odrzucił saperkę na bok i poszedł w jego 

ślady. Albin był zbyt daleko, by dostrzec moment, w którym spod piachu 

wyłonił się biały obrus-całun. Zauważył jedynie, że w pewnym momencie 

wysiłki mężczyzn stały się bardziej intensywne. Biała szata ukazała się jego 

oczom dopiero w chwili, gdy jeden z kopiących wyszarpnął z wykopu 

zapiaszczone zawiniątko. 

Kraft delikatnie odsunął Durbanowa. Przykucnął pomiędzy nim a 

zawiniątkiem i ostrożnie rozwinął obrus. Przysunął dłoń do nozdrzy leżącego 

chłopca, następnie dotknął palcami szyi. Albin miał wrażenie, że mijają 

godziny, choć w rzeczywistości upłynęło zaledwie kilka sekund. Wszystko 

wyglądało jak na zwolnionym filmie: Kraft pokręcił głową, Durbanow 

odepchnął go, padł na kolana, uniósł bezwładne ciało, które zwisało mu z rąk 

niczym szmaciana lalka, i przygarnął do piersi. Potem osunął się na piach, nie 

wypuszczając chłopca z rąk, i leżał bez ruchu, jakby i z niego uszło życie. 

A potem – właśnie wtedy, gdy Albinowi wydawało się, że czas stanął w 

miejscu i nigdy więcej nic się nie wydarzy – Witold Durbanow zawył. Było to 

wycie, które zdawało się wstrząsać całym światem. Siedzące na drzewach ptaki 

zerwały się do lotu. Fale zaczęły wścieklej uderzać o brzeg. W głębi lasu coś 

zachichotało. 
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Umysł Albina zbudził się z letargu gwałtownie, jakby nastąpiło w nim 

zwarcie elektryczne. Wszystkie tłumione dotąd uczucia uderzyły w niego jak 

ściana ognia, a myśli stały się wyraziste jak nigdy dotąd. Czuł się jak człowiek, 

który po latach zażywania silnych środków uspokajających został nagle 

wyrwany z kokonu i skonfrontowany z rzeczywistością. I w tej chwili 

rozbłysku, której nie życzyłby nawet najgorszemu wrogowi – nawet jej – 

zrozumiał, jakim był głupcem. 
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KAPPA 

NIRWANA 

 

Który to już – piąty, dziesiąty? Nieważne. Cóż innego mu pozostało, jak 

tylko żreć te ohydne cukierki. Zawiódł na całej linii. Nawet nie potrafił zabić 

chłopaków; porobił im tylko sznyty i odesłał do domów. Potem walczył z finką, 

próbując ją złamać. Ostrze wyszczerbiło się na kamieniach, ale trzymało. 

Schował je do pochwy, żeby nie patrzeć, i zaczął jeść. 

Gdy podniósł głowę, zobaczył, że niebo pociemniało, jakby zapadał już 

zmrok. Czyżby przesiedział tu tyle czasu? A może to po prostu czarne chmury 

odcięły światło? Przy tej temperaturze nawet by się nie zdziwił, gdyby sypnęło 

śniegiem, choć był już pierwszy kwietnia. 

Prima aprilis, a to dobre. Wyrocznia zakpiła sobie z niego. Pożeracz światów 

okazał się niedoszłym Mesjaszem. Może wypełnienie misji nie było mu pisane – 

może zdrada Predraga nie miała tu nic do rzeczy – ale zdrajca i tak odczuwał 

przewrotną przyjemność na myśl o tym, że miał swój udział w ostatecznej 

klęsce. Niech sczeźnie cały ten świat i wszystkie ofermy, które nie są godne po 

nim stąpać. Niech sczezną ojciec i matka. Niech sczeźnie Mesjasz i wszyscy 

święci autystycy. Niech sczeznę ja. Amen. 

Wyszedł na zewnątrz. Drzewa stały jakoś nieruchomo, jakby struchlały ze 

strachu. Przed czym? Czyżby to dziś? Predrag poczuł w gardle ucisk paniki i 

zacisnął dłoń na rękojeści noża. Wyszczerbiony czy nie, mógł się przydać. 

Skąd ten strach? Skąd bezruch parku i stalowa szarość nieba, jakby noc nie 

mogła się zdecydować, czy zapaść? Ruszył ku Warcie, przedzierając się między 

drzewami. Nie czuł swojego ciała; co rusz potykał się o coś, wpadał na pnie. To 

te cukierki. Ile ich było, czy dość? Oby. Nie chciał patrzeć na to, co się tu będzie 

wyrabiało. 
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Nawet nie zauważył, że przestał kaszleć. Szedł i szedł, ale Warty nigdzie nie 

było. Tylko las zgęstniał jakoś, zdziczał, zsosnowiał. Coś przeskoczyło między 

gałęziami i odleciało z furkotem. Dzięcioł. Predrag rozejrzał się, próbując 

określić swoje położenie. Niech to szlag. Czyżby zabłądził do innego lasu? 

Wszystko tu było inne: drzewa, niebo, ziemia. W powietrzu unosił się 

zapach igliwia. A gdzieś w oddali, w trzewiach lasu, biło serce. 

Balt miał szczęście, że szybko stracił przytomność. Nie musiał przeżywać 

takich rzeczy. A może przeżywał je we śnie? Może on, Predrag, także leżał teraz 

nieprzytomny w ruinach, rojąc to wszystko? 

Co chwila dotykał rękojeści noża, jakby nie przyjmował do wiadomości, że 

ten okazał się bezużyteczny w jego rękach. To był jego ostatni atut, ostatnia 

pamiątka po czasach, w których w coś wierzył. Teraz mógł jedynie iść przed 

siebie w tym obcym lesie, naćpany narkotykiem, którym gardził. Może w końcu 

dokądś dojdzie, a może padnie z wyczerpania i zjedzą go robaki. Jakiż lepszy 

koniec dla takiego frajera? 

 

Nawet teraz usprawiedliwiał Małgorzatę. Kim był, by ją oskarżać? Zabił 

dziecko. Bezbronnego, dwunastoletniego chłopca, który próbował zbawić świat. 

A ona? Ona tylko chroniła własnego syna. Miała go zabić? – uwięzić, 

skazując na powolne konanie, jak to uczynił ze swym bratem Johan Kraft? – a 

może zakopać na plaży? Z nich trojga to on, Albin, kierował się najniższymi 

pobudkami: zaślepiony miłością do kobiety był gotów popełnić każdą zbrodnię, 

by nie stracić tego, co zyskał na krótką chwilę, wiedząc, że mu się nie należy i 

że będzie musiał jakoś za to zapłacić. 

Las zanikał, roztapiał się na jego oczach. W jednej chwili solidny, 

konkretny; w drugiej zlewał się w jedną wielką plamę i spływał mu do nóg jak 

czarna posoka. Potem znów był. Albin mrugał. Starał się zatrzymać pod 

powiekami obraz ukształtowanej materii. Szedł. 
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Ciszę apokalipsy przeszyła nagle seria krótkich, urywanych krzyków. Uniósł 

głowę i ujrzał na pniu sosny dzięcioła – pięknego, zielonego, z czerwoną 

czapeczką i żółtawym kuprem. Pewnie wabił samicę, nieświadom jałowości 

tych zalotów. Albin przyglądał mu się intensywnie. Jaka nirwana, jaki bezkszałt 

mogły się równać temu bogactwu form, kolorów, dźwięków, zapachów i faktur, 

którego pozwolono nam zakosztować na Ziemi? Jakie niebo mogło być lepsze 

od dotyku kobiety, krzyku dzięcioła, smaku jeżyn, zieleni pierwszych liści?  

Drzewo, na którym przysiadł ptak, stało na skraju rozległej polany. Nie, nie 

polany: wielkiej dziury w ziemi. Gdy patrzył spod przymkniętych powiek, 

widział polanę z wypaloną trawą i stojąca pośrodku aluminiową budę – gdy 

jednak otwierał szeroko oczy, polana znikała, pozostawiając jedynie zawieszoną 

w próżni szopę, połykającą dookolny świat niczym  wielka, żarłoczna ropucha. 

To ona była magnesem,  który przyciągnął go tu aż z wydm. 

Dzięcioł zatrzepotał skrzydłami i zniknął w gąszczu. Nie było już nic; nawet 

sikorki się poddały. Czy Predrag naprawdę nosił w sobie czarne ziarno? Mimo 

niechęci do chłopaka Albin jakoś nie mógł w to uwierzyć. Wszyscy oni byli 

ofiarami jakiejś monstrualnej intrygi, ani chybi uknutej przez samego Trybika, a 

może nawet przez tę jego macierz. Predrag chciał być męski, wierzył w siłę, 

gardził narkotykami. Trochę przypominał Krafta: miał w sobie tę samą władczą 

nonszalancję, po której na pierwszy rzut oka widać, że jest przykrywką dla 

strachu i rozpaczy. 

Co z tego, że widać. Trzeba jeszcze mieć odwagę sięgnąć w głąb i dotknąć 

tych uczuć. Gdyby Albin się na to zdobył – gdyby choć spróbował – mógłby 

stać się dla niego drugim ojcem. Wtedy wszystko potoczyłoby się inaczej. Nie 

miał złudzeń, że uratowaliby świat, ale może przynajmniej to nie on szedłby 

teraz ku krawędzi polany, by wypuścić bestię. 

Minął lini ę topniejących drzew i wyszedł na otwartą przestrzeń, całym sobą 

odbierając potężne sygnały słane z aluminiowej budy. To zabawne, ale nie mógł 

przestać myśleć o ciotce, z którą powinien w tej chwili jeść obiad. Pewnie stała 
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teraz pod drzwiami i dobijała się, albo już zrezygnowała i była w drodze do 

domu. Trzeba ją będzie jakoś udobruchać, pomyślał, zamykając na chwilę oczy i 

udając, że to tamta rzeczywistość jest prawdziwa. 

Ale nie musiał patrzeć, by znać prawdę. Szedł i szedł, świadom, że w tej 

budzie od wielu miesięcy siedzi i rośnie w siłę, karmiony własną furią, chłopiec. 

Niezwykły chłopiec. Chłopiec – robal; chłopiec – pożeracz światów. Siedzi i 

czeka na wyzwolenie, a on, Albin, za chwilę mu je przyniesie. 

Nie chciał tego robić, ale Gert był zbyt silny. Grawitacji nie dało się 

oszukać. Otworzył oczy. Jeszcze kilka kroków. Już widział, że drzwi są 

zamknięte na zwykły skobel. Zabawne. Czyżby niszczyciel materii naprawdę 

nie potrafił ich sforsować?  

 

Kiedy zrozumiał, co to za las i po co się w nim znalazł? Może nigdy; a może 

wiedział to od początku. Tao lasowało mu mózg, zacierając różnice między 

prawdziwym a wyobrażonym, przeżytym a wyśnionym. Kiedy więc pojawił się 

przy nim ten kot, Predrag nie był ani trochę zdziwiony. To ciekawe, ale nie 

potykał się już i nie zataczał. Już przyjął do wiadomości ten las, tę 

rzeczywistość. Tylko dłoń na rękojeści noża przypominała o starych czasach, 

starym bólu. 

A może to wcale nie był kot? Trochę przypominał Czarnego, ale był jakiś 

większy, dłuższy. I biegł inaczej. Zresztą, czy to ważne, czym był? Prowadził 

go. Teraz, kiedy odpowiedzi wyroczni stały się zbyt złożone, by wyciągać z 

nich jednoznaczne wnioski, Predrag potrzebował przewodnika, który wskaże mu 

drogę bez żadnych ceregieli. I ten kot-niekot właśnie to robił.  

Czy to jego wina, że nie potrafił odczytać znaków wyroczni? Predrag 

przeczuwał, że od początku błądził, zbyt szybko godząc się na łatwe 

interpretacje. Nim w końcu zrozumiał swój błąd, zabrnął już zbyt daleko, by 

wrócić do punktu wyjścia, odnaleźć właściwy kłębek i rozpocząć wszystko od 
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nowa. Nie potrafił oczyścić umysłu z pajęczyny błędnych przesłanek. Mógł 

tylko zawierzyć kociej intuicji. 

Nie miał pojęcia, dlaczego nagle przypomniał sobie o cesarskim cięciu. Gdy 

usłyszał, że nie urodził się w naturalny sposób, od razu znienawidził człowieka, 

który mu o tym powiedział, tak jakby musiał obarczyć kogoś winą. Nie wiedział 

wtedy, że wiele dzieci przychodzi na świat tą drogą. Zakodował sobie w głowie, 

że jest inny, i od tamtej pory żył z tym uczuciem. Dlaczego matka nie mogła go 

urodzić normalnie? Kim był, że jej ciało tak się broniło przed wydaniem go na 

ten świat? 

Topniejące drzewa spływały mu do stóp jak smoła, ale on nie zwracał na nie 

uwagi. Szedł coraz szybciej, jakby z każdą chwilą lepiej pojmował, do czego 

został powołany. Musiał zdążyć. Nie po to, by ratować świat. Nie po to, by 

odkupić swoje przewinienia. 

Po to, by odzyskać godność. 

 

Gdy Albin położył dłoń na zasuwie, coś skoczyło mu od tyłu na plecy. 

Zatoczył się i upadł, przygniatając napastnika; ten jednak wyśliznął się i stanął 

między nim a drzwiami, wyszarpując z pochwy fiński nóż. 

Albin wstał i w milczeniu spoglądał na Predraga. Nie miał pojęcia, skąd 

chłopak się tu wziął, ale widział, że zaszła w nim jakaś zmiana.  

Magnes nadal przyciągał. Albin zrobił krok do przodu. Predrag nadstawił 

finkę. 

I wtedy, jak pod wpływem objawienia, Albin zrozumiał sens tego 

wszystkiego. Sens dzisiejszej bitwy, całej gry i swojego życia. 

– Zabij mnie – powiedział.  

Predrag usłyszał w jego głosie tę samą tęsknotę, która i jego trawiła. 

Spojrzał mu w twarz i ujrzał starszego o dwadzieścia lat siebie, rozpaczliwie 

walczącego o odrobinę godności, której na tym skarlałym świecie już nie było. 
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Uderzył. Nie wiedział, skąd wziął siłę – może z tego cierpienia, które 

malowało się na twarzy nauczyciela. On sam nie czuł przyciągania magnesu, był 

już poza tym wszystkim; dlatego tylko on mógł zatrzymać pożeracza w klatce.  

Siedemnaście tysięcy ziaren rozsianych po całym świecie karmiło Gerta 

swoją mocą. Jeden ruch ręki Albina i ten agent deformy, oswobodzony, w 

ułamku sekundy rozpuściłby cały świat zamiast pozwalać mu dogorywać przez 

kilka kolejnych dekad. 

Kto wie, może matka zdąży jeszcze znaleźć nową miłość. 

Nóż wszedł w ciało Albina jak w masło, nie wywołując bólu, a jedynie szok 

odrętwienia. Zniknęło przyciąganie magnesu, strach i wstyd. Mężczyzna osunął 

się na ziemię. Ostrze tkwiło w jego piersi, ale koszula nie zabarwiła się krwią. 

Wyciągnął rękę. Predrag przykląkł przy nim niezdarnie. 

– Mogłem ci zastąpić ojca – rzekł Albin – ale byłem za słaby. 

– To już nieważne – mruknął Szary Wilk. – Zabiłem pana. 

I zamknął mu oczy. Gdy ostrożnie wyjmował ostrze z martwego ciała – było 

czyste i lśniące, jakby dopiero wyszło z kuźni, a po szczerbach nie pozostał 

najmniejszy ślad – coś zamigotało w jego lustrze. Predrag omiótł wzrokiem 

ziemię i znalazł szklaną kulkę, pełną czerwonych i pomarańczowych płatków. 

Obejrzał ją w skąpym świetle. Ładna. Ciekawe, skąd się tu wzięła. 

Schował ją do kieszeni, ale wypadła. Roześmiał się. Włożył rękę, by 

sprawdzić, czy kieszeń nie jest dziurawa, i znalazł kulkę w środku. Spojrzał na 

ziemię. Kulka leżała obok ręki Albina. Pochylił się, wsunął ją w dłoń zabitego, 

zacisnął.  

Obszedł dookoła szarą budę. To był Epimetheus, antyarka, czarna dziura w 

sercu naszego świata. Ale nie dało się jej zniszczyć. Można ją było jedynie 

omijać. 

Ruszył w stronę morza. Przeszedł przez wydmę jak przez mgłę i znalazł się 

na plaży. Wszedł do wody, nie czując oporu ani zimna. Fale przelewały się 
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przez niego, lecz on pozostawał suchy. W pewnej chwili pomyślał nawet, że 

może dojdzie do Szwecji, ale tam, dokąd zmierzał, już jej nie było. 

Tylko dzięcioł na dachu lasu wciąż śpiewał pieśń życia. 
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EXODOS 

 

Wiedział, że leci, choć wcale nie czuł ruchu, jakby po prostu zawisł gdzieś w 

przestworzach. Nie było mu z tym ani dobrze, ani źle. Unosił się w międzyświeciu 

swobodnym dryfem, obojętny na wszystko. Mógł mieć na imię Albin, Gari, 

Heliodor, Predrag; może nawet Janis czy Emily. Wszystkie te imiona należały do 

niego, a on należał do nich. Zabierał je ze sobą tam, gdzie nie było imion, ale miał 

przeczucie, że nim tam doleci, zmienią się w gwiezdny pył. Tego pyłu było tu pełno; 

złote ziarenka przeplatały się z czarnymi, walcząc o lepsze, a może po prostu starając 

się utrzymać odwieczną równowagę – równowagę, która z punktu widzenia Albina 

była gówno warta, ale dla tego nowego bytu powoli zaczęła nabierać jakiegoś sensu.  

 Gdyby żywy człowiek mógł zobaczyć nirwanę, przejrzeć się w niej, postradałby 

zmysły ze zgrozy. Sam Dalajlama nie udźwignąłby tego ciężaru. Nic, co wymyślono 

na tym świecie, nie oddawało nawet milionowej części owej otchłani. Tylko idiota 

mógł tęsknić za tą czeluścią. Bo jedynie wtedy, gdy już się nie żyło, gdy 

bezpowrotnie utraciło się dostęp do wszelkich rozkoszy tego świata, można było 

docenić tamten. I to właśnie robił teraz nie-Albin, unosząc się w czymś, co w 

przybliżeniu można by nazwać plazmą, gdyby nie to, że wszystkie nazwy traciły w 

niej sens. Chwilami odzywał się w nim jeszcze człowiek i za nie-gardło ściskała 

trwoga; stopniowo jednak, w miarę, jak puszczały wiązania ciała, ogarniała go 

błogość. Nie musiał już podejmować żadnych decyzji, martwić się, przeżywać 

lęków i dylematów egzystencjalnych. Teraz to egzystencja przeżywała jego. 

Przeżywała i przeżuwała, trawiła, wchłaniała w swój wielki system. A on – 

on ona ono my wy oni kim czym ja jestem czym jest ja słowa się rozprzęgają 

świat rozpada jest tylko ona tylko ona jak na początku teraz i zawsze i na wieki w 

górze i w dole aż po bezkres – 

wracał do łona matki. 
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EPILOGOS 

 

Zdzichu Knypel odpoczywał zasłużenie po całonocnej libacji, gdy ktoś 

zaczął łomotać do drzwi. 

Zdzichu naciągnął derkę na głowę. Kogo, u diabła, niosło? Czyżby któryś z 

kumpli chciał mu obić mordę?  

Żeby chociaż pamiętał za co. Film mu się urwał, kiedy bawili się w 

najlepsze; teraz mieszkanie było puste, jeśli nie liczyć walających się po nim 

opróżnionych butelek i ogólnego syfu. 

– Otwieraj, kurwa!  

Zdzichu pokazał drzwiom środkowy palec i przewrócił się na drugi bok. 

Walenie jednak nie ustało. 

– Otwieraj, gnoju! 

Tym razem rozpoznał głos Pedra, któremu wczoraj opchnął po 

niewygórowanej cenie oryginalną finkę. Trochę mu się spieszyło z pozbyciem 

się jej, więc nie śrubował. 

– Czego, Pedro? – zapytał sennie, podchodząc do drzwi. 

– Otwieraj, kurwa, chuju! Musimy pogadać.  

Uchylił drzwi. Pedro natychmiast wsunął stopę w szczelinę. Wyglądał 

jeszcze gorzej od Zdzicha. Miał skudlone włosy, sińce pod oczami i cerę jak 

surowa pyra. Pewnie też gdzieś popił albo przygrzał, a teraz, kiedy zabrakło mu 

forsy, przychodzi robić awanturę. 

Mimo żałosnej kondycji młodszy o dziesięć lat Pedro bez trudu odepchnął 

drzwi, rzucając Zdzicha na ścianę, i wszedł do mieszkania. 

– Coś ty mi tu za ścierwo sprzedał, świnio?  

Zdzichu na chwilę zaprzestał prób odklejenia się od ściany. 

– Przecież żeś widział, że wyszczerbiony, kurwa. Nie gadaj, żeś nie widział.  

– Nie o tym mówię, gnoju. 
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– A o czym? – zdziwił się szczerze Zdzichu. 

Pedro jakby uwierzył, bo przestał na niego nastawać, tylko zaczął chodzić w 

tę i we w tę po korytarzu. 

– Skąd go wytrzasłeś? 

Zdzichu wzruszył ramionami. 

– Jużem ci mówił. Znalazłem w ruinach. 

– Gówno prawda!  

– Jak wiesz lepiej, to po co się pytasz? – Gdyby nie był na kacu, pewnie by 

się przestraszył, bo Pedro był naprawdę wkurwiony. Ale nawet gdy tamten 

podbiegł i złapał go za kołnierz, Zdzichu zachował względną obojętność. 

– Całą noc nie spałem przez ten twój nóż! Dawaj mi forsę z powrotem, nie 

chcę go! 

– Jaką forsę, Pedro? Wszystko my wczoraj przechlali. Nic nie mam. – Na 

potwierdzenie tych słów wywrócił kieszenie portek.  

Pedro żachnął się, puścił go i znów zaczął chodzić. Po kilku rundkach 

zatrzymał się i wyjął finkę zza pazuchy. 

– Zawsze mogę cię zabić – powiedział. Zdzichu wymamrotał coś. – Mogę, 

ale po co? Żeby mnie zamkli? Daruję ci, gnoju, jak mi wyśpiewasz, skąd 

naprawdę wziąłeś ten nóż. 

Widząc, że z Pedrem nie ma żartów, Zdzichu pękł. 

– Dobra już, dobra. Powiem ci. Tylko nikomu nie gadaj. 

– W porzo – rzekł Pedro, siadając w poplamionym fotelu. Zdzichu  klapnął 

na podłogę pod ścianą. 

– No więc – zaczął – to było tak. W tamten wieczór chlalimy w parku. A tu 

nagle jak się wichura nie zerwie. No więc Wiechu, bo on tam często urzęduje, 

mówi ja tu znam takie ruiny, pójdziemy to nam nie będzie piździło. No to my 

poszli. Ciemno już było, wchodzimy w te mury, a tu nagle Biniu mówi tej, tu 

ktoś leży. Zaświecilimy zapałkę, a tu, kurwa, leży dzieciak jakiś, się nie rusza. 

Gówniarzyk, nie więcej jak trzynaście lat. Szarpiemy go, szczypiemy, nawet my 
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kopać zaczęli, a on nic. W końcu Biniu, co był najbardziej trzeźwy, bo dopiero 

przyszedł, wziął go obadał i mówi kurwa, on jest trup. No to żeśmy spanikowali, 

bierzemy flachy i w długą. Ale zanim tego, to ja żem przyuważył, że koło 

szczona coś leży.  Jak chłopacy się odwrócili, to ja myk patrzę, a tu super 

kaburka z super nożem. Schowałem ją do portek i wyszłem za nimi jakby nigdy 

nic. Ale jakoś tak nam się odechciało chlania po tym wszystkim, więc szybko 

żeśmy się rozeszli. Dopiero w chacie patrzę, a ten nóż wyszczerbiony. Na 

początku się bałem go pokazywać, żeby nie było, że to ja tego szczona. Ale jak 

napisali w gazecie, że on od prochów, to żem się w końcu odważył i poszłem do 

tego gościa, co na Łazarzu starocie sprzedaje, i się go pytam. A on mi mówi to 

jest prawdziwa finka, możesz za nią wołać tyle i tyle. A ja nawet ci taniej 

spyliłem, boś kumpel. 

– Ta, kumpel. Chciałeś się jej pozbyć, bo w gacie szczałeś. Nie udawaj, żeś 

nic nie zauważył. 

Zdzichu zamrugał. 

– Niby że co? 

Pedrowi trzęsły się ręce. 

– Że co, że co! Że gówno! – Wyszarpnął nóż z pochwy i podetknął 

Zdzichowi pod nos. – Widzisz? 

Zdzichu spojrzał na nóż. Potem na Pedra. Wzruszył ramionami. Pedro 

zerknął ostrożnie na ostrze i szybko odwrócił wzrok. Po chwili powtórzył 

manewr. Za trzecim razem zatrzymał wzrok na dłużej. 

– No, faktycznie, nic nie widać. Ale poczekaj do nocy. W nocy zobaczysz. 

– Co zobaczę? 

– Słuchaj, Zdzichu, ten nóż... – Pedro machnął ręką, jakby zabrakł mu słów. 

– Nieważne. Zatrzymaj go sobie. Ja nie chcę. Jak będziesz miał kasę, to mi 

oddasz. – Pedro rzucił finkę na łóżko. Przez chwilę obracał w rękach pochwę, 

jakby się zastanawiał, czy jej nie zabrać, ale w końcu posłał w ślady noża.  

– Na twoim miejscu odniósłbym go na miejsce – dodał na odchodnym. 
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Zdzichu odprowadził go wzrokiem. Potem sięgnął po nóż i przez chwilę 

przyglądał się ostrzu. Głupi ten Pedro. Pewnie się wczoraj naćpał. Swoją drogą, 

gdyby nóż naprawdę coś pokazywał, można by go następnym razem opchnąć za 

większą kasę... 

Nazajutrz kumple Zdzicha znaleźli go powieszonego na rurze we własnym 

mieszkaniu. Na stole leżała wyszczerbiona finka. Wiechu i Kola pobili się o nią. 

Jeden śmiertelnie ranił drugiego. Następnej nocy wyskoczył przez okno. 

Pedro zakochał się w porządnej dziewczynie. Przestał pić. Ożenił się, 

pracuje jako ochroniarz w urzędzie. Nie chce mieć dzieci. Czasem krzyczy przez 

sen.   

 

 

Możemy śnić, o czym nam się żywnie podoba – nie ma granic – 

nie wolno umysłowi zakładać kagańca – ale jeśli zwątpimy w 

ten świat, nie dziwmy się, że i on w nas wątpić pocznie – jeśli 

zaczniemy się wymykać rzeczywistości, nie płaczmy, jeśli i ona 

wymykać nam się będzie. 
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