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Ta książka zawdzięcza swoje istnienie wielu innym książkom, które 

przeczytałam, a nawet kilku takim, których nie przeczytałam. 

Autorom ich wszystkich składam podziękowanie za nieustanne 

przekonywanie mnie, że świat nie jest taki, jak chcieliby uzurpatorzy. 

 

Niedoścignionym wzorem w sztuce bajkopisania pozostaje dla mnie 

Michael Ende. 
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ROZDZIAŁ I 

WINNICZEK 

  

W szarym, smutnym szpitalu na białym, smutnym, obrzydliwie wielkim 

łóżku leżał chłopiec. Strażnik Dark znał go z widzenia. Wiedział, że chłopiec 

ma na imię Winniczek i jest bardzo ciężko chory. Przywieziono go wczoraj i od 

razu zabrano na salę operacyjną, by odciąć garb, który wyrósł mu na plecach. 

Teraz Winniczek leżał z zabandażowanym tułowiem i majaczył w gorączce. 

Wciąż był nieprzytomny. Dark czekał, aż oprzytomnieje i podniesie głowę, bo 

bardzo chciał zobaczyć jego twarz. 

Dark był młody, nie miał jeszcze dwudziestu lat. Po śmierci ojca wyruszył 

w świat w poszukiwaniu pracy, by zarobić na chleb dla chorej matki i 

młodszego brata Eryka. Trafił do tego szpitala i zatrudnił się jako strażnik. Jego 

zadaniem było pilnowanie, żeby pacjenci nie robili krzywdy sobie ani innym i 

żeby nie uciekali ze szpitala. Wytłumaczono mu, że niektórzy z tych biednych 

ludzi nie zdają sobie sprawy, iż wymagają stałej opieki i umarliby, gdyby ich 

pozostawiono samym sobie. Dark zastanawiał się, po co właściwie ktoś miałby 

uciekać ze szpitala. To prawda, że było tu szaro, zimno i smutno, ale czy na 

zewnątrz było inaczej? 

Z tęsknotą wspominał dzieciństwo – czas, w którym żył tata. W rodzinie 

Darka nie było wówczas biedy, a życie wydawało się nieprzerwanym pasmem 

radości i beztroski. Świat mienił się tysiącami barw, magia wyglądała z każdego 

kąta, wszystko promieniowało miłością i życzliwością. Dark popatrzył na 

leżącego chłopca i zawstydził się. Powinien być zadowolony, że jest zdrowy i 

może pracować, gdy tylu innych los dotknął chorobą i cierpieniem.  

Potrząsnął głową, by odgonić myśli, i ruszył na obchód sal. Wszędzie 

panowała cisza. Zapowiadała się spokojna noc. Może nawet będzie mógł się 

trochę przespać. Na każdym oddziale straż pełniło jednocześnie dwóch ludzi, ale 
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kiedy nic niepokojącego się nie działo, czuwali na zmianę, dając sobie czas na 

odrobinę odpoczynku. Ostatnio jednak takie noce zdarzały się coraz rzadziej. 

Szpital był przepełniony, w zatłoczonych salach zaczynało brakować miejsca, 

pacjenci stawali się coraz bardziej nerwowi i zrzędliwi. I coraz bardziej chorzy. 

– Już rok temu mieli otworzyć nowe skrzydło – odezwał się jego 

współwartownik. Stał oparty o ścianę i rysował w powietrzu kółka trzymanym 

w dłoni pistoletem. 

– Po co wyjąłeś broń? 

Strażnik wzruszył ramionami. 

– Od czasu do czasu trzeba ich postraszyć, żeby czuli respekt. 

– Przestań. To chorzy ludzie. 

– Chorzy i chorzy. Wszyscy jesteśmy chorzy. Świat jest chory. Nie 

widzisz, co się tu dzieje? Czy ktoś kiedyś opuścił to miejsce? To nie szpital, 

bracie, to więzienie. Nie wiem, dlaczego nie dają nam ostrej amunicji. Pewnie 

się boją, że ich powystrzelamy. Chętnie bym to zrobił, tyle że wtedy... 

– Nie miałbyś pracy. 

– Właśnie. – Strażnik wykrzywił usta. – Idź spać, Dark. Obudzę cię o 

trzeciej.   

– Nie, to ty idź – zaprotestował Dark. – Miałeś ciężki dzień. 

– Jak chcesz. – Jego towarzysz wzruszył ramionami, schował pistolet do 

kabury i powlókł się do dyżurki. Nim zniknął za drzwiami, odwrócił się jeszcze 

i powiedział: – Z tym nowym będą kłopoty. 

– Dlaczego tak sądzisz? 

– Po prostu to czuję. Zbyt długo tu pracuję, by ich nie rozpoznawać. 

Widziałem jego twarz, gdy go przywieźli. On umie się uśmiechać, Dark. 

Wszyscy, którzy potrafią się uśmiechać, prędzej czy później sprawiają nam 

kłopoty. – Po tych słowach strażnik zamknął za sobą drzwi dyżurki.  

Dark pozostał na korytarzu, zastanawiając się, czy operacja nie zabiła 

uśmiechu w chłopcu imieniem Winniczek.  
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Jego kolega miał rację: w tym szpitalu nikt przy zdrowych zmysłach się 

nie uśmiechał. Nie miał ku temu powodów. Dotyczyło to również personelu. 

Nikt też nie opuszczał szpitala inaczej niż nogami do przodu. Ciała zmarłych 

palono w szpitalnym krematorium, a prochy wywożono na wysypisko. 

Dark pomyślał o magazynku z prawdziwymi kulami, leżącym w schowku 

w jego pokoju. Zdobył go przypadkiem i nie wiedział, co właściwie mógłby z 

nim zrobić, ale zawsze, gdy sobie o nim przypominał, poprawiał mu się humor.  

Noc minęła spokojnie. Schodząc z dyżuru, Dark postanowił zajrzeć po 

drodze do Winniczka. Chłopiec leżał na brzuchu, z rękami pod brodą i 

otwartymi, patrzącymi w ścianę oczami. Strażnik przez chwilę bił się z myślami, 

w końcu jednak zdecydował się podejść do chłopca. Stanął nad łóżkiem i 

przyglądał się małemu pacjentowi.  

– Cześć – powiedział. 

Chłopiec z wysiłkiem przewrócił się na bok. Miał duże, niebieskie, pełne 

życia oczy i szerokie usta.  

– Cześć – odparł. 

– Jak się czujesz? – zapytał strażnik, po czym pomyślał, że powinien się 

przedstawić. – Mam na imię Dark. Pracuję tu. 

– Jesteś lekarzem? – zapytał chłopiec. Nie mógł podnieść głowy, więc nie 

widział służbowej bluzy Darka. Strażnikowi zdawało się jednak, że słyszy w 

głosie Winniczka niechęć. 

– Nie – pospieszył z zapewnieniem. – Ja tylko pilnuję. 

– Czego? 

– No... w ogóle. Budynku, ludzi. Bardzo cię boli?   

– Idź sobie – powiedział Winniczek i przewrócił się z powrotem na 

brzuch. 

 

* 
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Kilka dni później Dark znów miał dyżur na oddziale Winniczka. Nie 

rozmawiali ze sobą od tamtej nocy, strażnik wiedział jednak, że chłopiec czuje 

się znacznie lepiej. Mógł już wstawać, dopisywał mu apetyt i humor. Kolega 

Darka miał rację: Winniczek potrafił się uśmiechać. Może dlatego wszystkie 

dzieci z oddziału, które zatraciły tę umiejętność, garnęły się do niego. Jakby 

chciały się ogrzać, pomyślał Dark. On też czuł ciepło bijące od Winniczka, ale 

bał się do niego podejść, by znów nie zostać odtrącony. 

Zajrzał do jednej z sal i zmarszczył brwi. Pacjentom nie było wolno 

opuszczać łóżek bez zezwolenia. Na zajęcia świetlicowe wyznaczono specjalne 

godziny, a każde wyjście do ubikacji należało zgłosić strażnikowi. Teraz jednak 

na cztery znajdujące się w sali łóżka trzy były puste; tylko dziewczynka z 

bandażami na oczach pozostała na swoim posłaniu. Dark znał historię jej 

choroby. Dziewczynkę przywieziono kilka dni temu z powodu poważnej wady 

oczu, polegającej na zniekształcaniu rzeczywistości i widzeniu rzeczy 

nieistniejących. Podobno miała tę wadę od urodzenia – rodzice zeznali, że od 

maleńkości rozmawiała z magicznymi istotami – ale dopiero gdy zaczęła 

twierdzić, że jej nowy sąsiad nosi kapelusz po to, by ukryć kolce, które mu 

rosną zamiast włosów, dali się przekonać, że mała potrzebuje operacji. 

Przeszczepiono jej gałki oczne pobrane od człowieka, który zmarł podczas 

operacji usuwania dodatkowej głowy. Złośliwi twierdzili, że usunięto mu tę 

właściwą, ale był to, rzecz jasna, niesmaczny żart.  

Nigdy nie podano, od której z głów pochodziły wszczepione dziewczynce 

oczy, ale dzięki nim miała wreszcie zacząć widzieć świat takim, jaki naprawdę 

był. Na razie jednak musiała leżeć w ciemnościach, czekając, aż zagoją się rany. 

Ale gdzie byli inni? Dark zajrzał do następnej sali, a potem do kolejnej. Także 

tam pozostali tylko najbardziej chorzy, niezdolni do poruszania się o własnych 

siłach pacjenci.  

Zbliżając się do sali, w której leżał Winniczek, posłyszał gwar. Wszystko 

stało się jasne. Pomyślał, że musi szybko przegonić dzieciaki do sal, nim lekarze 
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zobaczą, co się święci; na chwilę jednak przystanął przed drzwiami – a raczej 

przed framugą, sale w szpitalu nie miały bowiem drzwi – by posłuchać, o czym 

rozmawiają. 

– Opowiedz o starym świecie, opowiedz! – prosił jakiś podekscytowany 

głos.  

– Opowiadałem wczoraj – wykręcał się inny głos, należący, jak 

przypuszczał Dark, do Winniczka. 

– Ale mnie nie było! Byłem na zastrzyku! 

– Mnie też! I mnie! – rozległy się kolejne głosy.  

– Ty byłeś – zwrócił się do kogoś Winniczek. – Pamiętam. 

– Co z tego! – zaperzył się tamten. – Chcę posłuchać jeszcze raz. 

– Dobrze – zgodził się w końcu Winniczek i dźwięcznym, czystym 

głosem zaczął snuć swoją opowieść. 

– Od najdawniejszych czasów na świecie żyło mnóstwo różnych 

stworzeń. Były wśród nich brzdące, Patalonki, mypingi, kronopie, Pan Bóg, no i 

oczywiście człowiek. Każda z tych istot miała inny wygląd i upodobania, ale 

wszystkie żyły zgodnie obok siebie, a jeśli nawet czasem się pokłóciły albo i 

pobiły, to tylko po to, żeby na świecie było ciekawiej. Kiedyś pewna rasa 

postanowiła się odłączyć i zerwać wszelkie kontakty z innymi. Zabrała swoje 

rzeczy, udała się daleko w góry i słuch po niej zaginął. Wiele lat później, gdy 

podróż drogą powietrzną stała się możliwa i góry nie były już tak niedostępne, 

wysłano ekspedycję na poszukiwanie przedstawicieli tamtej rasy, ale znalazła 

jedynie ruiny okazałych niegdyś miast i wstrząsające zapisy historii krainy, 

którą jej mieszkańcy nazwali Ar. Okazało się, że ten wysoko cywilizowany lud, 

pozbawiony kontaktu z innymi stworzeniami, w ciągu kilku pokoleń cofnął się 

w rozwoju do poziomu człowieka pierwotnego, po czym po prostu umarł z 

nudów. Wszyscy byli tacy sami, mieli te same poglądy i ten sam gust, szybko 

więc wyczerpały im się tematy do rozmów. Początkowo zachowali jeszcze 

zdolność mówienia o prostych, codziennych rzeczach, na przykład zamawiania 
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potraw w restauracji. Wybór dań znacznie się jednak zmniejszył, bo wszystkim 

smakowało to samo, wkrótce więc wystarczyło pokazać na palcach jeden, dwa 

lub trzy, a kelner już niósł odpowiednie danie. W końcu mieszkańcy Ar przestali 

w ogóle mówić, czytać i pisać, a kiedy ich domy i przedmioty codziennego 

użytku zaczęły się psuć, odkryli, że nie potrafią ich naprawić. Utracili całą 

wiedzę, którą gromadzili przez pokolenia. Tylko dzięki uporowi i mądrości 

kilku spośród nich – tych, którzy wiedzieli, jak ważna jest wiedza i starali się ją 

przechować – tragiczna historia ludu Ar została utrwalona i może nam teraz 

służyć jako przestroga. 

– Na ogół jednak – kontynuował Winniczek – ludy ziemi potrafiły żyć 

obok siebie we względnej zgodzie, a ci, którzy się nie lubili, po prostu starali się 

nie wchodzić sobie w drogę. Dzięki takiej różnorodności świat był miejscem 

kolorowym i pełnym magii, a jego mieszkańcy nigdy się nie nudzili. Rzadko też 

się smucili, co najwyżej bywali trochę rozdrażnieni, bo brzdące ciągle robiły im 

jakieś kawały. 

– E tam – powiedział jeden z chłopców. – Ja w to nie wierzę. Tyle lat 

żyję, a jeszcze nie widziałem żadnego brzdąca. 

– Ja widziałam – odezwała się jakaś dziewczynka. – Kiedy byłam mała, 

przychodziły w nocy i podkładały nam bomby pod drzwi.  

– Prawdziwe bomby? – zapytał ktoś z niedowierzaniem. 

– Prawdziwe. Ale za małe, żeby zrobić krzywdę. Robiły tylko dużo hałasu 

i dziurę w drzwiach. Tata dostawał szału. Kiedyś zaczaił się i złapał dwa na 

gorącym uczynku. Zamknął je w klatce i wystawił w ogródku, żeby wszyscy 

mogli w nie rzucać zgniłymi pomidorami. Następnego dnia je wypuścił, ale od 

tamtej pory mieliśmy spokój. 

– Jak wyglądają te brzdące? – zapytał ktoś. 

– Małe, włochate, ze szpiczastymi uszami i oczami większymi od głowy. 
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– E tam – powiedział ten sam chłopiec, który już przedtem powątpiewał w 

istnienie brzdąców. – Ja w bajki nie wierzę. Skoro te wszystkie stwory kiedyś 

istniały, to co się z nimi stało? 

– Właśnie! – podchwyciły inne dzieci, choć w ich głosach zamiast 

powątpiewania brzmiał entuzjazm. – Winniczku? 

Winniczek odchrząknął i ciągnął swą opowieść. 

– Świat biegł  szybko do przodu, zmieniały się prawa i obyczaje. Ludzie 

musieli coraz więcej pracować, żeby wyżywić siebie, swoje rodziny i polityków. 

Nie było czasu na przyjaźń, spotkania i zabawę. Ale brzdące i inne magiczne 

stworzenia nie pracowały. Bawiły się, a na dodatek swoimi figlami 

przeszkadzały ludziom w pracy. Dlatego rząd postanowił je eksterminować. To 

znaczy zabić – wyjaśnił Winniczek szeroko otwartym oczom. – Niełatwo jednak 

zabić magiczne stworzenia. Choć część zginęła, większość nadal ukrywa się 

przed ludźmi. Rząd dobrze o tym wie, ale oficjalnie twierdzi, że takich stworzeń 

nie ma i nigdy nie było. 

– Kiedy magiczne stworzenia się ukryły, urzędnicy odpowiedzialni za ich 

zabijanie przestraszyli się, że zabraknie dla nich pracy i wymyślili sobie nowe 

zajęcie. Postanowili wyłapywać ludzi, którzy w jakiś sposób różnią się od 

innych i poddawać ich przymusowemu leczeniu. Ale nic z tego! – zaśmiał się 

Winniczek. – Spójrzcie – podniósł bluzę od piżamy i odchylił bandaż. – Już 

zaczyna odrastać. Będą musieli mnie wypuścić. 

– Nie wypuszczą – powiedział chłopiec, który wątpił w istnienie 

brzdąców. – Ja jestem tu już pół roku. Próbują mi zmienić kolor włosów, ale 

każda farba w końcu schodzi i znowu jestem rudy. 

– Zamknęli cię tu za to, że masz rude włosy? – zapytał z niedowierzaniem 

Winniczek. 

– Nie dziw się – odparł chłopak. – Oni tu zamykają nawet za krzywe 

zęby.  
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Winniczek uniósł głowę. Dark cofnął się gwałtownie za framugę. Serce 

biło mu mocno. Wiedział, że powinien przerwać tę rozmowę, wkroczyć i 

rozesłać wszystkich do sal, a potem donieść lekarzom, że Winniczek 

rozpowszechnia kłamstwa. Zamiast tego stał i słuchał dalej.  

– W takim razie ucieknijmy – dobiegł go głos Winniczka. 

– Jak? – zapytały dzieci. – W oknach są kraty. A nawet jeśli uda nam się 

uciec, i tak nas złapią i przywiozą z powrotem.  

– Eee... – powiedział Winniczek. – Coś się wymyśli. Na zewnątrz są 

dobrzy ludzie, pomogą nam. Moi dziadkowie na pewno już wiedzą, gdzie 

jestem. W niedzielę przyjadą mnie odwiedzić. 

– Ha ha ha! – zaśmiały się dzieci. – Tu nikt nikogo nie odwiedza. 

Winniczek nie wydawał się zaniepokojony. 

– Spokojna głowa – powiedział. – Jutro będę miał gotowy plan. 

Dark usłyszał kroki za plecami i obejrzał się. To jeden z lekarzy szedł po 

schodach.  

– Co to ma być?! – wykrzyknął głośno strażnik, wkraczając do pokoju. – 

Wszyscy natychmiast do swoich łóżek! 

Przestraszone dzieci odskoczyły od łóżka Winniczka i rozbiegły się do 

swoich sal. Tymczasem dyżurny lekarz dotarł na piętro i stał zdezorientowany.  

– To ten mały – poinformował go ponuro Dark, wskazując Winniczka. – 

Mąci im w głowach. Ciągną do niego jak muchy do... 

– Jak się dzisiaj czujemy? – zapytał chłopca lekarz ze sztucznym 

uśmiechem. 

– Dobrze – burknął Winniczek. 

Lekarz spojrzał na Darka, dając mu do zrozumienia, że ma opuścić salę. 

Strażnik odwrócił się na pięcie i wyszedł na korytarz. Stanął przy zakratowanym 

oknie i patrzył na otoczony wysokim murem ogród. Nie chciał myśleć o tym, co 

usłyszał, ale pytania same cisnęły się do głowy. Czy opowiadanie bajek 
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naprawdę było złem? Czy rude włosy były chorobą? Czy urzędnicy wymyślili 

ten szpital po to, by nie stracić pracy? 

Jeśli będziesz tak dalej myśleć, sam stracisz pracę! – powiedział sobie z 

gniewem. Pomyślał o swojej matce i bracie, niewiele starszym od Winniczka. 

To dla nich tak się starał. Nieważne, czy było to dobre, czy złe: musiał tu zostać 

i sumiennie wykonywać swoją pracę, by móc co miesiąc posyłać im pieniądze.  

Następnego dnia Winniczka przeniesiono do izolatki. Lekarze 

powiedzieli, że to z powodu obaw, iż mógłby zarazić swoim odrastającym 

garbem inne dzieci. Dark jednak wiedział, że dyrekcja szpitala obawia się nie 

tyle garbu chłopca, ile opowiadanych przez niego historii. 

Izolatka jako jedyna sala w szpitalu posiadała drzwi. Dark miał do niej 

klucze, nie mógł tam jednak wchodzić bez wyraźnego powodu. Przechodząc 

obok, zawsze nasłuchiwał, lecz przez grube drzwi nie przedostawał się żaden 

dźwięk. Tymczasem rudego chłopca, zwanego Rudzikiem, poddano 

specjalnemu leczeniu nowym urządzeniem, powodującym wypadanie włosów 

wraz z cebulkami. Terapia okazała się doskonała i lekarze byli bardzo 

zadowoleni. Wprawdzie chłopca ciągle bolała głowa, wymiotował i przewracał 

się, ale za to nie miał ani jednego rudego włosa. 

Mijały kolejne dni w szpitalu, podobne do siebie jak krople deszczu 

spływające po brudnej szybie. Aż przyszedł dzień, który miał się okazać inny 

niż wszystkie.  
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ROZDZIAŁ II 

UZURPATORZY 

 

Winniczek biegł przez łąkę do domu, wymachując świadectwem 

szkolnym. Chciał jak najszybciej pokazać je dziadkom, a potem iść na strych, 

zrzucić garb i dowiedzieć się, jaki skarb czeka tam na niego tym razem. Garb 

pozwalał się zrzucić raz w roku, w ostatnim dniu szkoły, a w środku Winniczek 

znajdował zawsze smaczną nagrodę, za każdym razem inną. Było jej tyle, że 

starczała na całe wakacje dla niego, dziadków, kolegów i sąsiadów. Gdy 

nadchodził pierwszy dzień szkoły, Winniczek zakopywał stary garb w ogrodzie, 

a na plecach zaczynał mu wyrastać nowy.  

Biegł, ale dom się nie przybliżał, a łąka stawała się coraz bardziej szara, 

jakby ktoś posypał ją piaskiem. Winniczek przystanął i rozejrzał się dookoła. 

Szara łąka ciągnęła się po horyzont we wszystkich kierunkach. Nie wiedział już, 

w którą stronę biec. Kiedy tak stał i rozglądał się, nie wiadomo skąd zerwał się 

wiatr, który zaczął szarpać nim na wszystkie strony. Szarpał i szarpał, a na łące 

robiło się coraz ciemniej, aż w końcu zapadła noc. Wtedy w ucho Winniczka 

wdarł się jakiś głos, szepczący: 

– Ubieraj się! Uciekamy! 

Chłopiec otworzył oczy. Po chwili dezorientacji przypomniał sobie, że 

znajduje się w szpitalnej sali. Nie odczuwał ulgi, że to wszystko było snem: na 

szarej łące mógł przynajmniej biec przed siebie. Był wolny. Tutaj leżał w 

zamkniętej izolatce i nie mógł ani wyjrzeć na świat, ani z nikim porozmawiać. 

Zaraz, zaraz. Kto w takim razie szarpał go i szeptał o ucieczce? 

– Kim jesteś? – zapytał. 

– Nieważne – burknął głos. – Przyniosłem ci ubranie. Nie mamy chwili 

do stracenia. 

Noc ukrywała twarz rozmówcy, ale Winniczek wiedział, że musi mu 

zaufać. Po tym, jak zamknięto go w izolatce, przestał wierzyć, że lekarze po 
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prostu go wypuszczą, gdy zobaczą odrastający garb. Podejrzewał, że szykują go 

do kolejnej operacji. Czekali tylko, aż zagoją się rany po poprzedniej i nowy 

garb nabierze kształtów.  

– Gotowy? – zapytał głos. 

Winniczek przytaknął. 

– Masz siłę iść? 

– Chyba tak. 

– W takim razie idź za mną, nie rób hałasu i nie zadawaj żadnych pytań, 

dopóki nie znajdziemy się na zewnątrz. 

Ruszyli pogrążonym w półmroku korytarzem. Paliły się tylko małe 

lampki na ścianach. Przewodnik prowadził chłopca w milczeniu. Zeszli na dół i 

pogrążyli się w całkowitej ciemności. Winniczka ogarnęła na chwilę panika, ale 

o powrocie do izolatki nie było mowy. Szedł więc za nieznajomym, dopóki nie 

dotarli do jakichś drzwi. Mężczyzna otworzył je kluczem, przyświecając sobie 

latarką, przepuścił Winniczka, wszedł i starannie zamknął drzwi z powrotem na 

zamek. Po drugiej stronie rozciągał się kolejny korytarz. Przeszli przez niego i 

dotarli do drugich drzwi. Gdy i te zostały otwarte, do środka wdarło się chłodne 

nocne powietrze. Byli na zewnątrz.  

– Za bramą jest droga. Biegnij nią w lewo, aż zobaczysz odchodzącą w 

prawo leśną dróżkę. Skręć w nią. Po kilku minutach dotrzesz do chatki. Tam na 

mnie czekaj – powiedział przewodnik, wciskając Winniczkowi latarkę do ręki. 

Nim ten zdążył odpowiedzieć, mężczyzna wszedł z powrotem do budynku, 

zamykając za sobą drzwi.  

Winniczek dotarł po ciemku do bramy, bojąc się zapalać latarkę, by nie 

zwrócić niczyjej uwagi. Domyślał się, że wydostali się z budynku jakimiś 

bocznymi, słabiej strzeżonymi drzwiami. Gdy znalazł się za bramą, poświecił 

sobie przez chwilę, by odnaleźć drogę i właściwy kierunek, po czym ponownie 

zgasił latarkę i ruszył biegiem. Kilka razy upadł, potykając się w ciemnościach o 

nierówności. Wkrótce musiał zwolnić, bo zabrakło mu tchu. Najwyraźniej był 
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jeszcze osłabiony po operacji, a wielodniowe leżenie nie wpłynęło dobrze na 

jego kondycję. 

Po kilku minutach uznał, że może już włączyć latarkę. Szedł, nie 

przejmując się zimnem, bo radość z odzyskanej wolności była silniejsza. Gdy 

dotarł do krzyżówki, przez chwilę się wahał, czy skręcać do chatki, czy też iść 

przed siebie w nadziei dotarcia do jakichś ludzkich siedzib. Skąd mógł wiedzieć, 

jakie zamiary ma wobec niego tajemniczy opiekun? Była jednak noc, a 

zmęczenie i chłód coraz bardziej dawały się chłopcu we znaki. Skręcił w prawo, 

mając nadzieję, że w chatce będzie się na czym przespać. 

W lesie dopadł go strach. Do tej pory Winniczek nie zdawał sobie sprawy, 

że jest sam pośród nocy; teraz, wśród ciszy przerywanej pohukiwaniem sów i 

innymi niepokojącymi odgłosami czuł, jak z każdą chwilą serce bije mu 

mocniej. Biegł, choć brakło mu sił. W końcu promień latarki odnalazł chatkę, 

która okazała się niewielkim szałasem z desek. W środku stał podłużny 

drewniany stół i ławka. Dopiero po chwili Winniczek dostrzegł drabinę 

prowadzącą na maleńki stryszek. Było tam miejsce do spania dla dwóch, trzech 

osób. Kilka minut temu marzył o pryczy; teraz nie przejął się, że przyjdzie mu 

spać na gołych deskach. Najważniejsza była klapa w podłodze, którą można 

było spuścić i zaryglować. 

Położył się na boku, czekając, aż oddech mu się wyrówna. W miarę 

odzyskiwania sił powracało uczucie zimna. Na zamkniętym, niewielkim 

stryszku było cieplej niż na dworze, ale i tu wdzierał się chłód wiosennej nocy. 

Cienka kurtka nie stanowiła dostatecznej ochrony. Winniczek podniósł się i 

usiadł skulony w kącie, szczękając zębami. Zastanawiał się, co zrobi, jeśli jego 

towarzysz się nie pojawi. Nie wiedział, kim jest nieznajomy, w tej chwili jednak 

był to jego jedyny sprzymierzeniec. Po długim oczekiwaniu z dołu dobiegł 

Winniczka znajomy głos. 

– Mały, jesteś tam? 

– Jestem – odparł i ruszył się, by odryglować klapę. 
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– Łap! 

Mężczyzna podał mu plecak, a potem wrzucił na górę śpiwór. Wreszcie 

sam wspiął się po drabinie. Winniczek poświecił mu latarką, dbając przy okazji 

o to, by móc dokładnie zobaczyć jego twarz. 

– Znam cię – powiedział, gdy tamten zamknął za sobą klapę. – Jesteś 

Dark, strażnik. 

– Właź do śpiwora – odparł Dark. – Trzęsiesz się jak galareta. 

– A ty? 

– Dam sobie radę. 

Winniczek był zbyt zziębnięty, by się bawić w uprzejmości. Wpakował 

się do śpiwora, zapiął po szyję i dopiero wtedy zapytał: 

– Dlaczego? 

– Zabiliby cię. 

Winniczek milczał przez chwilę. 

– Skąd wiesz? – zapytał wreszcie. 

– Widziałem, co zrobili z Rudzikiem. Jeszcze żyje – dodał szybko 

strażnik, widząc, że chłopiec wstrzymał oddech. – Ale źle z nim. 

– Skąd wiesz, że to ich sprawka? Może po prostu nie potrafią go 

wyleczyć. 

– Już im nie wierzę – rzucił gwałtownie Dark. Po chwili, już spokojniej, 

dodał: – Jesteś taki mały, a jednak miałeś rację. Ze światem dzieje się coś 

dziwnego. Zatrudniłem się w szpitalu, żeby wyżywić matkę i młodszego brata. 

Mój ojciec zginął kilka lat temu... Mówili, że to był wypadek. Mama 

rozchorowała się i nie mogła pracować, a Eryk był jeszcze za mały, więc ciężar 

utrzymywania rodziny spoczął na mnie. W mieście nie było pracy, ale 

dowiedziałem się, że nowy szpital szuka pracowników. Pomyślałem, że może 

będą mieli jakieś zajęcie dla mnie i przyjechałem tu, a oni zatrudnili mnie jako 

strażnika. Co miesiąc wysyłałem większość pieniędzy mamie i Erykowi, ale od 

dawna nie miałem od nich żadnych wieści. Aż do wczoraj. – Dark westchnął 
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ciężko. – Wczoraj przyjęto do pracy mojego kolegę z miasta. To on mi 

powiedział, że moja mama nie żyje od kilku miesięcy, a Eryka zamknięto w 

domu dziecka. Podobno napisał do mnie wiele listów. Ci dranie musieli 

przechwytywać naszą korespondencję. 

– A twój kolega? Nadal chce dla nich pracować? 

– Powiedział, że na zewnątrz wcale nie jest lepiej. – Dark znowu 

westchnął. – Że nie ma po co wracać do Starego Grodu. Ale ja muszę odnaleźć 

Eryka.  

– Przykro mi z powodu twojej mamy. 

Dark milczał. 

– Ja też nie mam rodziców – dodał Winniczek. – Wychowują mnie 

dziadkowie. Odkąd pamiętam, miałem tylko ich. 

– Chciałbym kiedy zobaczyć brzdąca – powiedział Dark. 

 

* 

 

Obudził się pierwszy. Właściwie prawie nie spał tej nocy; dopiero rano, 

gdy zrobiło się trochę cieplej, przysnął na chwilę. Dręczyły go koszmary. Po 

przebudzeniu poczuł się w leśnej chatce tak bezpiecznie, że nie miał ochoty 

nigdzie się z niej ruszać. Wiedział jednak, że muszą iść dalej, do Starego Grodu. 

Nie bał się pościgu – jeśli to, co usłyszał od kolegi na temat panujących w kraju 

porządków było prawdą, szczerze wątpił, by ktokolwiek miał sobie zawracać 

głowę ściganiem dwóch nieważnych zbiegów – musiał jednak dotrzeć do 

miasta, a poza tym nie miał zamiaru tak marznąć w nieskończoność. 

Nie powiedział Winniczkowi wszystkiego. Podobno takich szpitali jak 

ten, z którego uciekli, powstawało w kraju coraz więcej, a policja zajmowała się 

wyłapywaniem „wybryków natury” z większym zacięciem niż ściganiem 

przestępców. Każdy, kto znacząco różnił się od większości ludzi wyglądem lub 

zachowaniem, musiał się poddać leczeniu. Dzieci, których rodzice trafiali do 
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szpitala, obowiązkowo zamykano w domach dziecka i uczono, jak być 

praworządnymi obywatelami. Jeśli któreś zrobiło jakiś kawał, przez dwa dni nie 

dostawało podwieczorku. Zresztą słodyczy w ogóle było coraz mniej, bo 

wszyscy, którzy je produkowali, leżeli w szpitalach. Rząd uważał, że słodycze 

są niepoważne i z czasem zamierzał w ogóle zakazać ich produkcji. 

Dark przyglądał się śpiącemu chłopcu. Winniczek był zupełnie podobny 

do jego brata: szczupły, jasnowłosy, o beztroskiej twarzy i szerokim uśmiechu. 

Teraz Eryk był pewnie znacznie wyższy, ale dwa lata temu, gdy Dark widział go 

po raz ostatni, wyglądał prawie tak samo.  

Nagle wydało mu się, że słyszy z dołu jakieś głosy. Znieruchomiał, 

przestraszony. Nigdy się nie zastanawiał, do kogo należy ten szałas. Trafił do 

niego podczas jednego ze swoich spacerów po lesie i od tamtej pory często tam 

odpoczywał, nie spotykając nikogo. Teraz jednak z dołu wyraźnie dobiegały go 

podniesione głosy i od czasu do czasu jakiś łomot. 

– Sam se żryj szpinak! – bum! – Ty trawojadzie, ty! – bum! – Umrzemy z 

wycieńczenia! – bum! – Śledzik! – bum! bum! bum! – Śledzik! Kiedy ja 

ostatnio jadłem śledzika? 

– Śledzik niezdrowy! – łup! – Witaminy! – ryp! – I w ogóle – fuch! – Nic 

nie ma do żarcia. – Cisza. – Ciesz się, że chociaż szpinak. – Cisza. 

Dark nie zauważył, że Winniczek się obudził, nie zdążył więc zamknąć 

mu ust. Sam był przerażony. Kimkolwiek byli ci w dole, bał się, że oddadzą ich 

w ręce policji. 

Tymczasem głosy umilkły. Dark zastanawiał się, czy „Szpinak” i 

„Śledzik” też się przestraszyli, czy po prostu zaczaili się na nich. 

Zanim zdążył powstrzymać Winniczka, chłopiec już otwierał klapę w 

podłodze.  

– Dzień dobry! – wołał. – Dzień dobry, brzdące! Nie bójcie się! Nie 

zrobimy wam krzywdy! 
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Z dołu odpowiedziała mu cisza. Winniczek wygrzebał się ze śpiwora i 

zaczął schodzić po drabinie.  

– Chłopiec! – W głosie brzdąca (o ile to był brzdąc) brzmiała ulga i 

zdziwienie. 

– Jestem Winniczek – powiedział Winniczek, podając rękę komuś 

niewidocznemu. – Uciekłem ze szpitala. Na górze jest mój towarzysz. 

Dark wychylił się i zobaczył kawałek brzdąca. Było to szpiczaste ucho i 

oko, które wydawało się większe od całego szałasu. Właściwie było większe od 

całej ziemi. Po prostu kosmiczne. Musiał szybko odwrócić wzrok, bo bał się, że 

oko go pochłonie. 

Ono tymczasem wyraźnie się przestraszyło. 

– Człowiek! – zakrzyknęły ukryte w jego cieniu usta. – Duży człowiek! 

– Nie bójcie się – rzekł pospiesznie Winniczek. – To mój przyjaciel, Dark. 

Pomógł mi w ucieczce. Jego brat jest zamknięty w domu dziecka. Musimy się 

dostać do Starego Grodu, żeby go odnaleźć. 

– My wam nie pomożemy – powiedziały jednogłośnie brzdące. 

Dark westchnął. 

– Wystarczy, że nie będziecie przeszkadzać. 

Zgramolił się po drabince i stanął na ziemi. Brzdące sięgały mu najwyżej 

do połowy uda. Wyglądały jak dwie krople wody, różniły je tylko kolory 

kubraczków: jeden był zielony, drugi srebrzysty. 

– W Starym Grodzie źle – powiedział ten w zielonym. Dark rozpoznał po 

głosie „Szpinaka”. – Źli ludzie rządzą. 

– Wiem, mały – rzekł Dark zmęczonym głosem. – Dlatego tam idę.  

– Nie rób tego! – przyłączył się do ostrzeżeń „Śledzik”. – Co kaktusiarze 

cię zabiją! 

– Kaktusiarze? – zdziwił się Dark.  

– Ludzie o tym nie wiedzą – rzekł „Szpinak” – bo oni przechwytują 

pocztę. Ale nie naszą. Brzdące mają własną pocztę. Komunikujemy się dzięki 
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falom fantasmagorycznym, które obejmują cały świat. Te fale – „Szpinak” 

złapał się za głowę i zaczął nią kołysać na boki – przynoszą nam z Ameryki str-

r-raszne wieści. 

– Gadajże wreszcie, co to za wieści! – ponaglił go Dark. 

– W Meksyku, na pustyni Sonora, rosną wielkie kaktusy – powiedział 

„Śledzik”. – Jakiś czas temu, będzie już z pięć lat, zaczęły pękać, a ze środka 

wydostawały się zielone, kolczaste stwory. Obserwowały ludzi i upodabniały się 

do nich, a potem ich zabijały. Były bardzo inteligentne, więc łatwo zdobywały 

władzę, aż opanowały prawie cały świat.  

– Co takie inteligentne stworzenia robiły w kaktusach? 

Brzdąc wzruszył ramionami.  

– Dojrzewały. To myślące rośliny. Przez setki lat rosły tam, wymyślając 

sposób na wydostanie się i podbicie świata, aż w końcu im się udało. Teraz tak 

łatwo nie ustąpią, o nie.   

– Czy można je jakoś rozpoznać? 

– Golą sobie głowy na łyso, bo zamiast włosów rosną im kolce – rzekł 

„Szpinak”. – Dlatego przeważnie noszą kapelusze. W Starym Grodzie 

zamawiają je u kapelusznika Flippera na Promocyjnej. Mają małe głowy, więc 

musiał opracować dla nich specjalny fason. Kapelusze składają się z dwóch 

warstw, żeby dobrze leżeć na głowie i żeby ta wydawała się większa. 

– Więc Flipper wie, kto jest prawdziwym człowiekiem, a kto nie? 

– Wiedzieć to wie – mruknął ponuro brzdąc. – Ale on też nosi 

dwuwarstwowy kapelusz. 

Miło się rozmawiało z brzdącami – okazało się, że „Szpinak” ma na imię 

Tadziu, a „Śledzik” to Radziu – w końcu jednak Winniczek i Dark uznali, że 

czas ruszać w dalszą drogę. Brzdące dały im trochę jedzenia – ptasie jaja, 

suszone grzyby, pasztet z czarnej wiewiórki – prosząc w zamian o przysłanie im 

z miasta ulubionych specjałów. Dark zapytał, jak mają to zrobić. 
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– Ano tak – zmartwił się Tadziu. – Wy nie umiecie obsługiwać poczty 

falowej. Cóż, jeśli uda nam się pokonać uzurpatorów, przyjedziemy do miasta 

po zakupy. Na razie roześlemy do przyjaciół wiadomość, że się zbliżacie. Być 

może w Starym Grodzie ukrywają się jeszcze jakieś brzdące, a jeśli nie, na 

pewno jest ich sporo w okolicznych lasach. Gdybyście potrzebowali pomocy, 

stańcie z wiatrem i najgłośniej, jak potraficie, zagwiżdżcie to. – Tu brzdąc 

zanucił melodyjkę z Reksia. 

– Dlaczego akurat to? – zdziwił się Winniczek. 

– Uzurpatorzy boją się bajek. Nie zbliżą się do was, póki będziecie 

gwizdać. Poza tym to łatwa melodia. Dlatego wybraliśmy ją jako sygnał. Jeśli w 

pobliżu będzie jakiś brzdąc, na pewno przyjdzie wam z pomocą. 

Dark pomyślał, że jeśli wszystkie brzdące są tak odważne jak te dwa, 

będą raczej musieli radzić sobie sami. Tak czy inaczej, obaj z Winniczkiem 

podziękowali za pomoc i ruszyli dalej, obiecując, że jeśli będzie to możliwe, 

przyślą mnóstwo szpinaku i śledzi. Brzdące odprowadziły ich prawie na skraj 

lasu. 

Nie zamierzali, rzecz jasna, wędrować główną drogą. Kierowali się w 

stronę stolicy polnymi dróżkami, przez pola, łąki i wsie. 
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ROZDZIAŁ III 

MIASTO AR 

 

Winniczek mrugał i mrugał, ale napis wciąż tam był. W miejscu dawnej 

nazwy „Stary Gród” na rogatkach umieszczono tablicę: „Miasto Ar”. 

– Porzućcie wszelką nadzieję, wy, co tu wchodzicie – mruknął Dark. 

– Co? – zdziwił się Winniczek. 

– Taki napis widnieje nad bramą piekła. 

– Skąd wiesz? 

– To z Boskiej komedii Dantego – wyjaśnił strażnik. – Przeczytasz, jak 

będziesz starszy. 

Winniczek niepewnym wzrokiem wpatrywał się w tablicę. 

– A więc Ar wciąż istnieje – rzekł w zamyśleniu Dark. 

– Słyszałeś, jak opowiadałem tę historię? – Kiwnął głową. – Poznałem ją 

dzięki mojemu dziadkowi. Nie byłem pewien, czy jest prawdziwa, ale wygląda 

na to, że uzurpatorzy też ją znają. 

– Tylko że w ich legendzie Ar nie upadło – dodał Dark. 

– To jak? – zapytał Winniczek. – Wchodzimy? 

– Wchodzimy. 

Z bijącymi sercami przekroczyli granice Miasta Ar.  

Był blady świt, ulice jeszcze puste. Tylko w nielicznych oknach paliły się 

światła. Winniczek i Dark szli szeroką ulicą, a ich kroki niosły się 

niebezpiecznie głośnym echem.  

Nagle Dark pociągnął Winniczka w boczną uliczkę. Chłopiec stracił 

równowagę i upadł, ale zaraz się podniósł. Strażnik gestem nakazał mu, by był 

cicho. Przylgnęli do ściany. 

Ulicą szła grupka ubranych w czarne palta i kapelusze osób. Byli wśród 

nich mężczyźni i kobiety, wszyscy jednak nosili te same stroje i nieśli w rękach 
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takie same czarne teczki. Poruszali się jakoś sztywno i równo stawiali nogi, 

jakby maszerowali. Mruczeli przy tym pod nosem jakiś wierszyk. Winniczek 

wytężył słuch. 

„Razem, bracia, naprzód, razem, bracia, naprzód, 

Równo, równo serca biją nam. 

Wiele głów, jeden mózg, 

Nikt nas nie pokona już” – usłyszał, gdy tamci się zbliżyli. 

„I – razem, bracia, naprzód, razem, bracia, naprzód...” 

Odeszli. 

– Mam złe przeczucia – odezwał się Dark, gdy ucichły ich miarowe kroki. 

– Uzurpatorzy nie mogli opanować całego miasta – zaoponował 

Winniczek, czytając w jego myślach. – Ile kaktusów może rosnąć na takiej 

pustyni? A przecież brzdące mówiły, że te istoty panoszą się wszędzie, nie tylko 

tutaj. 

– Wystarczy, że zastraszyły ludzi – rzekł Dark. – Wszyscy upodabniają 

się do nich, żeby uratować życie. W ten sposób nigdy się nie dowiemy, kto jest 

prawdziwy, a kto nie.  

– Musimy znaleźć Eryka – powiedział po chwili namysłu Winniczek. – 

Jestem pewien, że odróżnisz swojego brata od uzurpatora. 

– Oby – mruknął posępnie Dark. 

– Przede wszystkim musimy sami jak najszybciej przebrać się za 

uzurpatorów – rzekł Winniczek. – Inaczej zaraz nas zdemaskują. 

Ledwie to powiedział, a już na końcu uliczki zabrzmiały miarowe kroki 

kolejnej grupy. Dark chciał uskoczyć do bramy, ale była zamknięta. Ruszył więc 

ku głównej ulicy, pociągając towarzysza za sobą. Przemykając pod ścianami 

szukali schronienia, ale wszędzie był tylko beton i zamknięte drzwi. 

– Plac zabaw! – wykrzyknął Winniczek. – Musimy znaleźć plac zabaw!  
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Dark zrozumiał. „Zabawa” z pewnością była w świecie roślin słowem 

zakazanym. Jeśli istniało w mieście miejsce, w którym mogli się schronić, był 

nim właśnie plac zabaw. 

Nie znał tej części miasta, ale na jednym z budynków zauważył szyld 

„Przedszkole”.  

– Chodź! – Pociągnął Winniczka. 

Przeszli przez płot do przedszkolnego ogródka, pewni, że znajdą tam 

huśtawki, drabinki i piaskownice. Nic z tego. Teren był równiutko zagrabiony, a 

na ziemi widniały poukładane niewprawnymi dziecinnymi rączkami z patyków i 

kamieni zestawienia cyfr – słupki, procenty, tabele. Z okien budynku, niczym 

flagi, zwisały kolorowe transparenty: „Liczenie popłaca”, „Biznesmen – to 

brzmi dumnie”, „Przedszkole bankiem przyszłości”.  

– No nie – jęknął Dark. – No nie, bo się przewrócę... 

I faktycznie się przewrócił, a raczej usiadł bezsilnie na ziemi, niszcząc 

tyłkiem czyjeś mozolne wyliczenia.  

– Chodźmy – rzekł Winniczek. – Niedługo dzieciaki zaczną się schodzić.  

Ponownie przeszli przez płot. Chyłkiem przemykali ulicami, umykając na 

dźwięk kroków, aż dostrzegli na horyzoncie skupisko drzew. 

– Lasek miejski! – wykrzyknął Dark, poznając okolicę. 

Wydawało mu się naturalne, że las będzie ich sprzymierzeńcem. 

Wyszedłszy z kaktusów, uzurpatorzy ze wszystkich sił starali się zatrzeć ślady 

swego pochodzenia i dowieść, że są prawdziwymi ludźmi. Otaczali się betonem, 

unikając przyrody jak ognia, i prześladowali wszystkich, którzy nie pasowali do 

ich obrazu człowieka – to znaczy nie byli przeciętni. 

Las rzeczywiście wydawał się bezpieczny. I choć nie był tak wielki i dziki 

jak ten, w którym zaledwie kilkanaście godzin temu rozmawiali z Tadziem i 

Radziem, teraz, na tle Miasta Ar, sprawiał wrażenie cudownej przystani. 

Pachniało liśćmi i od czasu do czasu w koronie drzewa zaśpiewał jakiś ptak. 
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Wędrowcy poruszali się po ścieżce, nie napotykając nikogo, aż dotarli do 

rozległej polany. 

– Jak w domu – powiedział Winniczek. 

Ledwie zamknął usta, a już na głowę spadł mu płócienny worek. Jakieś 

ręce schwyciły go od tyłu za ramiona, drugie za nogi. Szamotał się, ale trzymały 

mocno. Słyszał, jak obok Dark także się szamocze. 

Próbował zagwizdać melodię z Reksia, ale brakowało mu tchu. 

– Dark! – zawołał. – Pomóż mi! 

Próba Darka niewiele się różniła od jego własnej. W końcu wykrzesali z 

siebie nieco fałszywą melodię, ale uchwyt nie zelżał. Widocznie kiepsko się 

starali. 

Napastnicy tymczasem związali im ręce na plecach i prowadzili dokądś, 

nie zdejmując worków z głów. Szli tak kilka minut. Potem rzucono ich na 

kolana i zdjęto worki.  

Znajdowali się w dużym szałasie. Nie był to domek z desek, jak ten w 

Czarnym Lesie, lecz sklecony z gałęzi prowizoryczny schron przed deszczem. 

Światło wpadało tylko przez przerwy między gałęziami, było więc dość ciemno; 

nie na tyle jednak, by nie mogli dostrzec sylwetek, twarzy i strojów swoich 

porywaczy. Byli to młodzi chłopcy, niewiele starsi od Winniczka. Mieli na sobie 

stare, wysłużone ubrania, z całą pewnością niebędące ubraniami uzurpatorów. 

Dark domyślił się, że ma przed sobą młodocianych partyzantów. To dlatego 

Reksio nie zadziałał. 

– Gadajcie, co tu robicie – zakomenderował jeden z chłopców. – 

Przyszliście szpiegować? 

– Ukrywamy się – rzekł Dark. – Jak wy. 

– To jest nasz las. 

– Od kiedy? 

– Odkąd tu mieszkamy. Skąd mamy wiedzieć, czy nie jesteście kukłami? 

Dark domyślił się, że „kukły” to uzurpatorzy.  
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– A mamy kapelusze?  

– Co, u diabła, mają do rzeczy kapelusze? 

– Uzurpatorzy mają małe głowy – wyjaśnił Winniczek. – A zamiast 

włosów rosną im kolce. 

Partyzanci zanieśli się śmiechem.  

– Mówię prawdę! – rozeźlił się Winniczek. – Wyszli z kaktusów na 

pustyni Sonora! 

– Zamknij się, mały – rzucił ostro wysoki chłopak, najprawdopodobniej 

przywódca grupy. – Dość tych bzdur. Nie jesteś stąd. Masz dziwny akcent.  

– Pochodzę ze wsi, z południa – rzekł Winniczek. – Ale on – wskazał 

Darka – urodził się w Starym Grodzie. 

– Znam cię! – wykrzyknął nagle jeden z chłopców, przyglądając się 

strażnikowi. – Jesteś bratem tego zdrajcy Eryka! 

Zaległo złowróżbne milczenie. 

– Mój brat nie jest żadnym zdrajcą – mruknął w końcu sztywno Dark.  

Chłopcy patrzeli teraz na nich z otwartą wrogością. 

– To może wyjaśnisz, dlaczego zniknął, kiedy go wysłaliśmy do miasta na 

rozpoznanie, a zaraz potem zaczęły się w lesie naloty wojska? – rzucił zaczepnie 

przywódca. 

– Nie wiem. Może go złapali. Nie widziałem go od dwóch lat.  

– W takim razie skąd możesz wiedzieć, że nie jest zdrajcą? Nie masz 

pojęcia, co się dzieje w tym mieście. Nikt nie jest taki jak dawniej. 

– Wiem o sobowtórach – przerwał mu gniewnie Dark. – My nazywamy 

ich uzurpatorami. Widzieliśmy przedszkole. Dzieci od maleńkości 

wychowywane są w kulcie pieniądza. Ale co to ma wspólnego z moim bratem?  

– Miastem rządzą korporacje – rzekł jeden z chłopców, nieco niższy od 

przywódcy, poważny chudzielec. – Rywalizują ze sobą, która więcej zarobi. Ci, 

którzy zbyt wolno pracują, umierają w przytułkach lub na ulicy. Życie stało się 

wyścigiem. Nikomu nie można ufać, nawet najlepszemu przyjacielowi.  
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– Nie mów mu za dużo – przerwał przywódca. – Może to wykorzystać 

przeciwko nam. 

Chłopak wzruszył ramionami. 

– Mówię, jak jest. 

– Wiktor, Jeremiasz – zakomenderował przywódca – zaprowadźcie ich do 

bazy numer dwa i pilnujcie, żeby nam nie zwiali. Załóżcie im kaptury. – Potem 

zwrócił się do reszty: – Musimy się naradzić, co z nimi zrobić. 

Z grupy wystąpiło dwóch chłopców, jeden średniego wzrostu, rumiany, z 

kuszą na ramieniu, drugi wyższy, chudy i ponury, z przypiętym do pasa fińskim 

nożem. Ponownie zarzucili Winniczkowi i Darkowi worki na głowy, po czym 

pomogli im wstać – z rękoma związanymi na plecach nie było to takie łatwe – i 

cała czwórka ruszyła w drogę. Winniczek i Dark musieli uważać, żeby się o coś 

nie potknąć po omacku, a pilnujący wciąż ich poganiali. Minęło około piętnastu 

minut, nim dotarli do bazy. Tam Wiktor i Jeremiasz zdjęli więźniom kaptury. 

Baza okazała się szałasem podobnym do pierwszego, tylko mniejszym. 

– Od jak dawna się tu ukrywacie? – zagaił Dark. 

Partyzanci przez chwilę się namyślali, czy wypada im rozmawiać z 

więźniami. W końcu ten z kuszą zdecydował się odpowiedzieć.  

– Od trzech tygodni. Zwialiśmy z domu dziecka. Planowaliśmy to od 

dawna, ale woleliśmy przeczekać zimę. 

– Jakie macie plany? 

Chłopak skrzywił się. 

– Piotrek uważa, że trzeba wysadzić w powietrze wszystkie banki i 

siedziby korporacji. Niektórzy mówią, że to głupi pomysł, ale nikt nie ma 

lepszego. 

– Rzeczywiście. – Dark mimo woli uśmiechnął się. Był tu najstarszy i nie 

mógł się pozbyć wrażenia, że uczestniczy w jakiejś dziecinnej zabawie. – 

Trochę nierealny. Skąd weźmiecie materiały wybuchowe?  
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– W mieście został kuzyn Piotrka – odparł chłopak. – Jest pełnoletni. 

Wszystko nam załatwia. 

– Piotrek to ten wysoki? 

Chłopak skinął głową. 

– Jest tu szefem – dodał. 

– Dlaczego? 

Chłopak wzruszył ramionami. 

– Jest najstarszy. Najbardziej doświadczony. 

W takim razie będzie chciał się mnie pozbyć, pomyślał Dark. Sądząc po 

wyglądzie, Piotrek mógł mieć jakieś piętnaście, szesnaście lat, podczas gdy on 

dobiegał już dwudziestki. Jeśli władza w obozie partyzantów funkcjonowała w 

oparciu o zasadę starszeństwa, obecny przywódca miał prawo uważać go za 

zagrożenie. 

– Ilu was tu jest? – zapytał. 

– Dziewięciu – odrzekł chłopak. – To znaczy ośmiu – poprawił się. – 

Planowaliśmy ucieczkę we czternastu. Trzech stchórzyło, dwóm nie udało się 

wydostać, więc dotarliśmy tu w dziewiątkę. Ale Eryka nie ma już od tygodnia. 

– Wierzysz, że jest zdrajcą? 

Chłopak nie patrzył Darkowi w oczy. 

– Bo ja wiem? Nie wrócił ani nie dał znaku życia. Kuzyn Piotrka też nie 

miał od niego wieści. A następnego dnia po jego wyjściu w lesie po raz 

pierwszy pojawiło się wojsko. Od tamtej pory byli tu co najmniej trzy razy. Na 

szczęście nie znaleźli ani nas, ani naszych kryjówek. 

– Widzieliście ich? 

Chłopak pokręcił głową. 

– Pająk ma wytresowanego gołębia, który donosi nam o wszystkim, co się 

dzieje. Ptak wydaje tylko kilka głosów, ale Pająk nauczył go różnych 

kombinacji na oznaczenie różnych rzeczy.  

– Który to Pająk? 
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– Taki chudy. Ten, co opowiadał o mieście. 

– A pozostali? 

– Jest jeszcze Argus – nazywamy go tak, bo ma bardzo dobry wzrok – 

Kulfon, Irek i Remi. No i my. Wiktor i ja. Ja jestem Jeremiasz. 

Wiktor przez cały czas nie odezwał się ani słowem i nie wyglądało na to, 

by miał ochotę. Najwyraźniej nie był przychylnie nastawiony do intruzów.  

– Remi to ten, który mnie rozpoznał? – zapytał Dark. – Pamiętam go, 

mieszkał na naszej ulicy. W pierwszej chwili go nie poznałem, bo bardzo urósł. 

– W domu dziecka tuczyli nas jak prosiaki, żeby wyhodować dobrych 

pracowników – rzekł kwaśno Jeremiasz. – Codziennie musieliśmy podnosić 

ciężary i biegać dziesięć kilometrów. Mieliśmy piętnaście godzin matematyki w 

tygodniu, dwadzieścia godzin marketingu i zarządzania, a tylko jedną godzinę 

polskiego, na której czytaliśmy pamiętniki Rockefellera.  

– A jeśli ktoś nie dawał rady ćwiczeniom fizycznym? 

– Zmniejszali mu racje żywności i przygotowywali do pełnienia mniej 

ważnych funkcji. Pająk, na przykład, miał być lekarzem. 

– To jest mniej ważna funkcja? – Dark omal się nie zakrztusił z wrażenia. 

– No, tak – wyjaśnił Jeremiasz. – W Mieście Ar choroby nie są mile 

widziane. Ludzie boją się utraty pracy i szacunku, więc pracują tak długo, aż 

zabraknie im sił, a potem umierają. Lekarze zajmują się głównie leczeniem 

wybryków natury. 

Winniczek prychnął krótko. Wszystkie oczy zwróciły się na niego, 

bowiem nie wypowiedział jeszcze ani słowa, odkąd tu przybyli. 

– Chcecie zobaczyć wybryk natury? – rzucił cynicznie, udając, że nie 

zauważa znaków dawanych przez Darka. – Zdejmijcie mi koszulę, a zobaczycie. 

Nawet ponury Wiktor okazał zainteresowanie. 

Bandaż przylgnął do pleców Winniczka, przyklejony przez zaschnięty 

przezroczysty płyn, który wydzielał się z rany. Chłopiec syknął z bólu, gdy 

Jeremiasz próbował zerwać opatrunek. W końcu fragment odszedł, ukazując 
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oczom partyzantów i Darka młody garbik, wyrastający na bliznach starego. Był 

jeszcze bardzo mały, ale nie ulegało wątpliwości, że to naturalna narośl. 

– Ucięli mi garb – powiedział Winniczek zmęczonym głosem. – Ale już 

odrasta. 

Chłopcy wpatrywali się w niego z mieszaniną podziwu i zgrozy. 

– Uciekłeś ze szpitala? – wykrztusił Jeremiasz. 

– On mi pomógł. – Winniczek wskazał Darka. – Był tam strażnikiem. 

Gdy się dowiedział, że go okłamywali, postanowił uciec i zabrać mnie ze sobą. 

– Dlaczego akurat ciebie? – przemówił po raz pierwszy Wiktor. Miał 

nieprzyjemny, szorstki głos. – Na pewno było tam wiele innych osób. 

– Lekarze bali się Winniczka – wyjaśnił Dark. – Opowiadał dzieciom 

historie o starym świecie, o rzeczach, w które nikt już nie wierzył. Dawał im 

nadzieję. Więc zamknięto go w izolatce. Nie chciałem, żeby go złamali. Poza 

tym potrzebowałem takiego towarzysza. Gdyby nie jego opowieści, być może 

nie zdobyłbym się na ucieczkę. 

– Więc masz na imię Winniczek – rzekł Jeremiasz. – Nie spotkałem 

jeszcze nikogo o takim imieniu. 

– U nas, na południu, panują inne zwyczaje – powiedział Winniczek. – Za 

imiona służą nam nazwy zwierząt i roślin. Ale moje nawet tam nie jest 

popularne. Dostałem je, bo noszę na plecach garb, jak ślimak muszlę. 

– Ja mam na imię Dark – rzekł jego towarzysz. 

– To przynajmniej brzmi jak imię – burknął Wiktor. 

Nadal odnosił się do nich nieprzyjaźnie, było jednak widać, że jest coraz 

bardziej zaciekawiony. Dark rozmyślał intensywnie. Czuł, że mają szansę 

przeciągnąć obu stróżów na swoją stronę. Musieli to zrobić, nim zostaną zabrani 

z powrotem do głównej kwatery. Drugim zadaniem było dowiedzieć się jak 

najwięcej o pozostałych. Niektórzy z nich także mogli być potencjalnymi 

przyjaciółmi. 
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– Więc w sumie jest was ośmiu – zaczął niewinnie. – Wy dwaj i szóstka 

w bazie. 

– Piątka – sprostował Jeremiasz. – Argus jest teraz w mieście, na 

konsultacjach u kuzyna Piotrka. Przy okazji ma załatwić trochę jedzenia. 

Powystrzelaliśmy już chyba wszystkie sarny w tym lesie. Co nie było trudne, bo 

żyło ich tu może z pięć. 

Dopiero teraz Dark uświadomił sobie, że zostawił plecak w głównej 

kwaterze. Mógł się pożegnać z pasztetem z wiewiórki. Miał jednak nadzieję, że 

partyzanci nie zarekwirują bandaża. Plecy Winniczka nie wyglądały najlepiej. 

Zresztą nie tylko plecy.  

Chłopiec coraz bardziej odczuwał trudy wędrówki. Szli dzień i noc, a 

teraz musieli tu siedzieć z wykręconymi do tyłu rękoma. Pomyślał, że jeśli 

zemdleje, może pozwolą mu się położyć i rozwiążą ręce. Naprawdę był już 

bardzo zmęczony. 

– Winniczek! – Dark rzucił się do przodu, by go podtrzymać, 

zapominając, że sam ma związane ręce. W efekcie upadli obaj, Winniczek 

zemdlony, jego przyjaciel tylko poobijany. 

Jeremiasz podbiegł na pomoc, nie bardzo wiedząc, co się dzieje.  

– Nic mi nie jest – rzucił Dark, gramoląc się na nogi. – Zajmijcie się 

Winniczkiem. Trzeba go ocucić. 

Wiktor z ociąganiem podszedł do leżącego. Jeremiasz klepał chłopca po 

twarzy i wachlował. Po kilku sekundach Winniczek otworzył oczy i wodził 

wkoło nieprzytomnym spojrzeniem. 

– Nic mu nie będzie – rzekł Dark. – Po prostu jest zmęczony. 

Bał się, że jeśli partyzanci uznają, iż chory Winniczek jest dla nich 

ciężarem, mogą go gdzieś zostawić albo nawet wyrzucić do miasta. 

Przejęty Jeremiasz z pomocą Wiktora układał chłopca na posłaniu z liści. 

Poluzował mu nawet więzy na rękach. Najwyraźniej opowieść o szpitalu zrobiła 
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wrażenie na obu stróżach. Traktowali Winniczka po trosze jak bohatera, po 

trosze jak delikatną i zakazaną zabawkę. 

– Szliśmy dzień i noc – dodał Dark – a on jest jeszcze słaby po operacji. 

Poza tym w szpitalu kiepsko karmią.  

Jeremiasz pojął aluzję. 

– No tak! – Stuknął się w głowę. – Musicie być strasznie głodni. W 

spiżarni pustki, ale coś jeszcze się uchowało. – Pogrzebał w jamce wykopanej w 

kącie szałasu. – Proszę. 

Odwinął z liści kawał pieczonego mięsa i wyciągnął w stronę Darka. 

Zorientował się, że więzień ma związane ręce, i spojrzał pytająco na Wiktora. 

Temu najwyraźniej nie chciało się karmić żadnego z jeńców, więc skinął 

przyzwalająco głową. 

– Ale tylko na chwilę. 

Jeremiasz rozwiązał Darkowi ręce. Strażnik pocierał je, by przywrócić 

normalny obieg krwi. 

– Wody – poprosił Winniczek.  

Wiktor rzucił w niego butelką po mineralnej wypełnioną mętnym płynem. 

– Deszczówka – powiedział. – Dobrze robi na cerę. 

Jeremiasz napoił Winniczka, a później zdjął mu więzy z rąk i podał 

kawałek mięsa, taki sam jak ten, który dostał Dark.  

– Co to? – zapytał chłopiec. 

– Gołąb – rzekł z dumą Jeremiasz. – Sam go ustrzeliłem. 

Przez chwilę jedli w milczeniu. Gołębie mięso do złudzenia przypominało 

Darkowi kurczaka, którego od święta jadali w szpitalu. Może to wcale nie był 

kurczak? 

To stało się tak nagle, że właściwie nie wiedzieli kiedy. Usłyszeli trzask i 

spojrzeli ku drzwiom: gałęzie maskujące wejście leżały odrzucone na bok, a w 

otworze stał człowiek w wojskowym mundurze, z karabinem w ręku. Celował w 

Darka. Ten opuścił trzymającą mięso dłoń i gapił się na żołnierza. 
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– Ręce do góry i wychodzić – zakomenderował żołnierz. Miał 

nieprzyjemny, metaliczny głos. 

Dark starannie odłożył na bok mięso, uważając, by się nie zabrudziło, 

podniósł się z ziemi i uniósł ręce. Żołnierz ciągle stał w wejściu, musiał więc 

zrobić kilka kroków do tyłu, by ich przepuścić.  

Dark wyszedł pierwszy, chcąc zasłonić kolegów. Mieli przewagę 

liczebną, ale nie mogli lekceważyć broni w rękach żołnierza. Musieli działać 

rozważnie. 

Ledwie zdążył to pomyśleć, żołnierz krzyknął i wypuścił karabin z rąk, po 

czym osunął się na ziemię, krwawiąc obficie. W jego szyi tkwiła strzała. Dark 

spojrzał w kierunku, z którego nadleciała, i ujrzał wyłaniającego się zza drzewa 

Remiego. Chłopak trzymał kuszę z założoną już kolejną strzałą, ale widząc, że 

żołnierz nie wstaje, opuścił ją i podszedł do pozostałych. Dark przykląkł i zbadał 

leżącemu puls. 

– Trup – orzekł. – Strzała przebiła tętnicę. 

– Coś taki mądry? – rzucił zaczepnie Remi, najwyraźniej zdenerwowany 

diagnozą. – Lekarz jesteś czy co? 

– Zna się – wyręczył Darka Jeremiasz. – Pracował w szpitalu. 

Remi zrobił wielkie oczy. 

– W szpitalu? Co tam robiłeś? 

– Byłem strażnikiem. Uciekłem. 

Nie chciał mówić nic więcej. Jeremiasz i Wiktor też z jakichś przyczyn 

postanowili nie wyjawiać Remiemu tajemnicy Winniczka. 

– To nie moja wina! – wrzasnął Remi, coraz wyraźniej uświadamiając 

sobie ogrom popełnionej zbrodni. – On mógł was zabić! 

– Nikt cię nie wini – rzekł uspokajająco Dark, ale to jeszcze bardziej 

zdenerwowało Remiego.  

– A tak w ogóle to co się tu dzieje? – zawołał władczo. – Dlaczego oni są 

rozwiązani? 
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– Byli głodni – powiedział Jeremiasz – i zmęczeni. Szli dzień i noc. 

Chłopak zemdlał. Nie mają zamiaru uciekać. 

– Patrzcie! – wykrzyknął Winniczek. 

Ciało żołnierza zaczęło się zmieniać. Twarz i ręce nabierały zielonkawego 

odcienia, skóra stawała się gruba jak skorupa i pokryta dziobami. Dark zdjął z 

głowy trupa hełm, odsłaniając porośniętą krótkimi kolcami głowę. Tymczasem 

krzepnąca krew odbarwiła się, przechodząc w przezroczystą ciecz o 

zielonkawym odcieniu.  

– O, w mordę – zdziwił się Remi. – Więc z tymi kaktusami to prawda. 

– To i wiele innych rzeczy – rzekł Dark. – Ale może lepiej zrobimy 

opowiadając to w głównej kwaterze. Bo przyszedłeś, żeby nas tam zabrać, 

prawda? 

Remi przełknął ślinę.  

– Tak. Zgromadzenie podjęło decyzję, ale nie wolno mi na razie nic 

mówić. Mam was tylko zaprowadzić do bazy. Nie muszą być związani – dodał, 

zwracając się do Jeremiasza i Wiktora. – Ale trzeba im zasłonić oczy. Nie mogą 

znać drogi. 

– A co z... – zaczął Wiktor. – Z tym – zakończył, czubkiem buta 

dotykając tego, co zostało z żołnierza. 

– Zabieramy – zarządził Remi. – Broń się przyda, mundur też, a resztę 

trzeba pokazać ludziom. 

Zrobili nosze z gałęzi i ułożyli na nich szczątki żołnierza. Darkowi i 

Winniczkowi ponownie założono na głowy worki. Remi, który najwyraźniej był 

prawą ręką Piotrka, a może tylko za taką się uważał, kazał kolegom nieść nosze, 

a sam zajął się pilnowaniem więźniów. 

Straszne było to wędrowanie po omacku; na szczęście tym razem nie 

musieli iść szybko, bo Jeremiasz i Winniczek co chwila odpoczywali od 

niesienia żołnierza. W końcu dowlekli się do bazy, a tam już jeden z 
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partyzantów, trzymający wartę albo po prostu kręcący się na zewnątrz, 

spostrzegł ich i wołał: 

– Idą, idą! Niosą coś! 

Wszyscy wylegli, żeby zobaczyć, co niosą. Piotrkowi mina zrzedła na 

widok pozostałości żołnierza, który wyglądał teraz jak zdeformowana łodyga 

kaktusa, na siłę wepchnięta w mundur. 

– Napadł na bazę – wyjaśnił Remi. – Ustrzeliłem go. Wyglądał jak 

normalny żołnierz, dopiero po śmierci zaczął się zmieniać.  

– A więc to prawda! – wykrzyknął z entuzjazmem Pająk. – Jeśli reszta też 

jest prawdą, wojnę mamy wygraną. 

– Jaka reszta? – zapytał Piotrek. 

– To o bajkach. 

Piotrek skrzywił się szyderczo. 

– Bzdury. Może to po prostu lalka, którą zrobili, żeby nas nastraszyć. Tak 

czy inaczej, karabin się przyda. Rekwiruję go. 

– Ja go zdobyłem! – sprzeciwił się Remi. 

Piotrek spojrzał na niego groźnie i Remi zmiękł. 

– No dobra... Ale pamiętaj, dzięki komu go masz. 

I rzucił mu karabin. Piotrek przewiesił go sobie przez ramię i powiódł po 

wszystkich władczym spojrzeniem. 

– Jeńcy wystąp! – zawołał. 

Winniczek i Dark nie bardzo wiedzieli, skąd mają wystąpić, ale zrobili 

krok do przodu. 

– Zgromadzenie większością głosów uchwaliło, co następuje – ogłosił. – 

Starszy jeniec musi opuścić las. Jako dorosły nie może należeć do naszego 

oddziału i stanowi dla nas zagrożenie. Zostanie odprowadzony na skraj lasu z 

zawiązanymi oczami, żeby nie potrafił odnaleźć drogi do obozu. Młodszy może 

zostać, pod warunkiem, że podporządkuje się wszelkim panującym w oddziale 

rygorom. 
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– Głosowanie jest nieważne! – zaperzył się Jeremiasz. – Wiktor i ja nie 

braliśmy w nim udziału. 

– Nic byście nie wskórali – wycedził Piorek, przewiercając go zimnym 

spojrzeniem. – Decyzję przyjęto stosunkiem głosów 4:1. 

– Idę z nim – oznajmił Winniczek. 

– Nie – zaoponował Dark. – Tu będziesz bezpieczniejszy. Nie masz siły 

na kolejną tułaczkę. Poza tym zaraz by cię zabrali do domu dziecka. Ja mam 

większe szanse. Znajdę Eryka i razem spróbujemy wykończyć uzurpatorów. 

Mam pewien pomysł. Jeśli się powiedzie, wszyscy będziecie mogli wrócić do 

miasta. 

– Nie bądź głupi! – rzucił w kierunku Winniczka Jeremiasz. – Idź! 

Ale Winniczek rzeczywiście był słaby. Plecy strasznie go bolały, a w 

głowie się kręciło. Pomyślał, że Dark chyba wie, co robi. W końcu jest dorosły. 

Niewiele wskóra przeciw uzurpatorom, ciągnąc za sobą schorowane dziecko. 

Poza tym, Winniczek miał w oddziale partyzantów przynajmniej dwóch 

przyjaciół. 
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ROZDZIAŁ IV 

ROZDZIELENI 

 

Smutno jednak było Winniczkowi, gdy Kulfon i Remi zarzucili Darkowi 

worek na głowę i powiedli go do miasta. Stało się to wieczorem, Piotrek zgodził 

się bowiem, aby Dark przespał się kilka godzin w bazie, nim odejdzie. Poza tym 

ciemność kryła partyzantów, gdyby przypadkiem na skraju lasu kręcili się 

żołnierze. Gołąb Pająka donosił, że po zaginięciu jednego z swoich ludzi 

wycofali się, prawdopodobnie po to, by zgromadzić większe siły i uderzyć 

ponownie. 

Pożegnali się serdecznie. Dark nie zdradził Winniczkowi szczegółów 

swojego sposobu na uzurpatorów, ale wydawał się być dobrej myśli. 

– Opiekujcie się nim – powiedział na pożegnanie do Jeremiasza i 

Wiktora. – Jeśli choć włos mu z głowy spadnie, porachuję wam kości. 

Po czym uścisnął ich jak najlepszych przyjaciół. Wiktor sprawiał 

wrażenie speszonego takim obrotem sprawy, najwyraźniej nie odwzajemniał 

uczuć Darka. Winniczek nie był pewien, czy może mu ufać. Ale miał po swojej 

stronie Jeremiasza i tego tajemniczego kogoś, kto jako jedyny głosował 

przeciwko usunięciu Darka z lasu. Zatem w najgorszym wypadku było ich 

trzech przeciwko pięciu. 

Nie licząc Argusa, który nadal nie wracał z rekonesansu. 

Mimo zmęczenia trudno było Winniczkowi zasnąć. Zbyt wiele się 

wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch dni; zbyt wiele pytań o przyszłość kłębiło 

się w jego głowie. Po odejściu Darka poczuł się bezbronny. Był sam pośród 

obcych, chory i naznaczony piętnem, z którym – jak wnioskował z milczenia 

Jeremiasza i Wiktora wobec pozostałych partyzantów – lepiej było się nie 

zdradzać. Starał się nie winić swoich towarzyszy za to, że nazwali go 

„wybrykiem natury”. Tam, skąd pochodził, nikogo nie dziwiło, że ktoś ma garb 
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albo odstające uszy. Mieszkając na prowincji ma się znacznie więcej do 

czynienia z niezwykłymi istotami zaludniającymi lasy, pola i powietrze niż tu, w 

mieście. Wiele dzieci w szpitalu wątpiło w istnienie czegoś tak oczywistego jak 

brzdące; Winniczek był pewien, że gdyby wspomniał o nich tutaj, reakcje 

byłyby takie same. Wciąż miał cichą nadzieję, że te stworzenia żyją tu jeszcze, z 

pewnością jednak było ich niewiele i były niezmiernie płochliwe. Bądź co bądź 

znajdowali się w lasku miejskim, a co gorsza, leżał on w obrębie koszmarnego 

Miasta Ar.  

Ar. Kiedy Winniczek opowiadał o nim w szpitalu, do głowy mu nie 

przyszło, że ktoś postanowi je wskrzesić, a co dopiero, że już to zrobił. Przecież 

tamto miasto upadło, dowodząc, że idea równości prowadzi do zastoju, 

uwstecznienia i śmierci. Uzurpatorzy jednak widzieli to inaczej. Być może nie 

mieli innego wyjścia, bo jako myślące kaktusy byli skazani na daleko posunięte 

podobieństwo do siebie, a więc to ono, a nie różnorodność, było dla nich 

naturalnym stanem. Postanowili zatem sprowadzić do  tego stanu wszystkich 

innych, bo tylko tak mogli nad nimi zapanować. Tak naprawdę byli dużo gorsi 

od mieszkańców pierwotnego Ar, którzy przeprowadzili eksperyment wyłącznie 

na sobie i sami ponieśli konsekwencje. 

Trudno było się dziwić, że po okresie przebywania w takim świecie jego 

towarzysze przyswoili sobie niektóre z obowiązujących tam pojęć. Uważali się 

za przeciwników systemu i z pewnością oburzyliby się, gdyby mogli usłyszeć w 

tej chwili myśli Winniczka, ich podejrzliwość bardzo jednak przypominała 

pewne zachowania uzurpatorów. Cały ten wojskowy dryl, któremu się 

podporządkowali, wynieśli pewnie z domu dziecka. Zapomnieli, że wspólne 

życie, nawet w ciężkich chwilach, może się opierać na przyjaźni i zaufaniu. 

Źle się stało, że zabili żołnierza. Wprawdzie dzięki temu partyzanci 

przekonali się, że opowieść o kaktusach jest prawdziwa, ale mieli teraz karabin, 

broń znacznie bardziej śmiercionośną niż nóż czy kusza. Kusze były dobre do 

zabijania gołębi, ale chłopiec wątpił, czy żołnierz padłby od strzały Remiego, 
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gdyby był człowiekiem. Dopóki uciekinierzy używali takiej broni, byli tylko 

dziećmi bawiącymi się w wojnę. Karabin zmienił wszystko. Winniczek był 

niemal pewien, że jeśli zabawa w partyzantkę się przedłuży, prędzej czy później 

ktoś go użyje. Zbyt wielkie było napięcie i zbyt wielka pokusa.  

Pełniący wartę Jeremiasz przyszedł zbudzić Pająka, by go zmienił.  

– Nie kładziesz się? – zapytał Pająk, widząc, że jego kolega szykuje się do 

opuszczenia szałasu wraz z nim. 

– Musimy pogadać. 

Wyszli razem. Winniczek cichcem podniósł się z posłania i zakradł do 

wyjścia. Ukryty w cieniu, nadstawił uszu.  

– Pająk – szeptał Jeremiasz gorączkowo – ten mały ma garb. Odcięli mu 

go, ale już rośnie na nowo. Musimy coś zrobić. On go zabije, jak się dowie. 

Pająk przez chwilę siedział w milczeniu. Potem powiedział coś, czego 

Winniczek nie dosłyszał. 

– On nigdy się na to nie zgodzi – odparł Jeremiasz. – Choćby miał 

wszystkich zabić. 

– Panikujesz – rzekł Pająk, tym razem nieco głośniej. – Jest szefem, bo go 

wybraliśmy. Musi się z nami liczyć. 

– Obiecaj, że nie pozwolisz, żeby Winniczkowi coś się stało – zażądał 

Jeremiasz. 

– A ty mi obiecaj, że nie będziesz się bał Piotrka – zażądał w odpowiedzi 

Pająk. 

– Zgoda. 

– Więc umowa stoi. 

Jeremiasz obejrzał się w kierunku szałasu i Winniczek cofnął się 

odruchowo. Chyba go nie zauważyli, ale ściszyli głosy tak, że dalsze 

podsłuchiwanie nie miało sensu. Wrócił więc na posłanie, rozmyślając o tym, co 

usłyszał. 
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Zastanawiał się, na co – zdaniem Jeremiasza – Piotrek nigdy nie miał się 

zgodzić. Czy chodziło o oddanie władzy, czy tylko o to, aby on, „wybryk 

natury”, mógł być jednym z nich? Powinien się bać, ale spokój Pająka 

zwyciężył w nim nad obawami Jeremiasza. Chyba już wiedział, kto jest jego 

drugim przyjacielem. 

Wiedział też, kto jest wrogiem.  

Miał nadzieję, że Dark nie blefował, mówiąc o sposobie na uzurpatorów. 

Jeśli go nie miał, biada im obu, partyzantom, Miastu Ar i całemu światu. 

 

* 

 

Dark istotnie miał pomysł na pokonanie uzurpatorów, ale był to pomysł 

graniczący z szaleństwem. Zamiast się zastanawiać nad szansami powodzenia, 

strażnik wolał więc skupić się na pojedynczych działaniach, które, krok po 

kroku, mogły go przybliżyć do celu. Najpierw musiał się upodobnić do 

uzurpatora, to znaczy zdobyć czarne palto i kapelusz. Przez chwilę rozważał 

włamanie do sklepu z odzieżą, porzucił jednak ten pomysł w obawie przed 

uruchomieniem alarmu. Pewnie wszystkie sklepy teraz je miały. Rozsądniej 

było poczekać na jakiegoś spóźnionego, samotnego przechodnia i grzecznie go 

poprosić o pożyczenie ubrania.  

Na wypadek, gdyby przechodzień nie chciał go oddać, Dark miał przy 

sobie narzędzie perswazji. Gdy tylko Kulfon i Remi pożegnali go na skraju 

miasta, zatrzymał się, zdjął plecak, który na szczęście (choć bez pasztetu) oddali 

mu partyzanci, sięgnął do skrytki w stelażu i wydobył stamtąd pistolet kaliber 

9mm, standardową broń każdego strażnika szpitalnego. Całe szczęście, że 

Piotrek nie dość dokładnie przeszukał plecak. Gdyby miał choć najlżejsze 

podejrzenie, że jest tam skrytka, odnalazłby ją bez trudu. A wtedy nie dość, że 

on, Dark, musiałby stawiać miastu czoło bezbronny, to jeszcze w obozie 

uciekinierów znalazłaby się kolejna sztuka prawdziwej broni. Dark westchnął 
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ciężko. Niepokoił go ten Piotrek, miał zbyt wielkie aspiracje do rządzenia. Duże 

dziecko z karabinem w rękach. Zastanawiał się, czy dobrze postąpił, zostawiając 

Winniczka na łasce partyzantów. Ale czy nie zadawałby sobie podobnego 

pytania, ciągnąc ze sobą chorego chłopca do jaskini lwa? 

Ulice były puste. Chłopcy nie wspominali nic o godzinie policyjnej, ale 

kto wie, jak zapatrywano się na nocne spacery w Mieście Ar. Tak czy owak, 

musiał zdobyć ubranie. Nawet gdyby miał obrabować czyjś dom. 

Uśmiechnął się. On sam miał tu kiedyś swój dom. Ciekawe, co się z nim 

stało. Czy zajęli go uzurpatorzy, inni ludzie, czy też po prostu stoi pusty. Serce 

zabiło mu mocniej na wspomnienie miejsca, w którym spędził większość 

dotychczasowego życia. To był jedyny dom, jaki kiedykolwiek miał. 

Nieprzytulna klitka w szpitalu zasługiwała wyłącznie na  miano sypialni. 

Wiedział, że czasy szczęśliwego dzieciństwa nie powrócą – rodzice nie żyli, 

Eryk zaginął, a miasto popadło w niewolę – ale zawładnęło nim przemożne 

pragnienie odwiedzenia rodzinnego domu, powspominania starych dziejów. 

Poza tym, strudzony wędrówką, nie mógł się oprzeć marzeniom o wygodnym 

łóżku. Może jednak nikt się nie wprowadził... Kamienica była stara, w kiepskim 

stanie. Uzurpatorzy na pewno nie chcieliby w takiej mieszkać. Po wiekach 

dojrzewania w kaktusach musieli mieć apetyt na wygody. Dark miał nadzieję, że 

jeszcze jej nie zburzyli.  

Kiedy wyjeżdżał stąd dwa lata temu, nie zabrał kluczy. Zwykle zostawiali 

je sobie z Erykiem w stojącym na półpiętrze klombie. Nie mieli w domu zbyt 

wielu rzeczy, na które ktoś mógłby się połakomić, więc nie obawiali się 

kradzieży. Zresztą wszyscy na ulicy się znali. Teraz z pewnością atmosfera się 

zmieniła; mimo to Dark miał cichą nadzieję, że Eryk, nim go zabrali, zdążył mu 

zostawić klucz. Wprawdzie po ucieczce jego brata z domu dziecka dom mógł 

być pod obserwacją; strażnik wątpił jednak, by uzurpatorzy zadawali sobie tyle 

trudu z powodu jednego czternastolatka, który zresztą pewnie już dawno został 

złapany. 
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Ulica spała. A przynajmniej takie sprawiała wrażenie. Choć była dopiero 

północ, zaledwie w kilku oknach paliły się światła. Pewnie ludzie wcześnie 

zaczynali pracę. Tylko... dlaczego nie świeciły się latarnie uliczne? Dlaczego 

tyle okien miało powybijane szyby, a przy drzwiach nie było domofonów – w 

mieście, w którym każdy bał się nawet własnego cienia? 

Wszystko wskazywało na to, że większość mieszkańców jego rodzinnej 

ulicy wyprowadziła się lub została wysiedlona. Być może domy istotnie 

przeznaczono do rozbiórki i tylko garstka niesubordynowanych mieszkańców 

wciąż tu mieszkała. 

Z bijącym sercem wszedł do kamienicy. Na klatce schodowej nie było 

prądu, a partyzanci zarekwirowali mu latarkę, miał jednak zapałki i świeczkę. 

Zapalił ją i wszedł po schodach na drugie półpiętro. Klomb stał na swoim 

miejscu, choć kwiaty zmieniły się w suche ogigle. Jak na istoty pochodzenia 

roślinnego uzurpatorzy przejawiali wyjątkową pogardę dla swoich mniej 

rozwiniętych współbraci. Wyglądało na to, że robią wszystko, by się odciąć od 

korzeni. 

Płomyk świeczki zadrżał w ręku Darka, gdy palce wymacały owinięty w 

papier kształt. Rozwinął papier. Na parapet wypadło kółko z dwoma kluczami. 

Podniósł je i już miał zmiąć kartkę, gdy zauważył, że nie jest pusta. Wygładził 

ją i przybliżył do świecy. Pismo było nieco inne niż to, które pamiętał – 

dojrzalsze, bardziej regularne – ani przez chwilę jednak nie wątpił, że to ręka 

jego brata nakreśliła te słowa.  

 

„Dark –  

zabierają mnie do domu dziecka przy Inwestycyjnej (dawna Szarotkowa). 

Mama nie żyje. Obok taty. Ratuj”. 

 

Starannie złożył kartkę i schował do kieszeni. Potem wszedł na piętro. 

Wyglądało na to, że Eryk nie pojawił się w domu po tym, jak zniknął z lasu. 
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Inaczej z pewnością zabrałby swój stary list. Być może złapali go, nim zdołał tu 

dotrzeć, a może po prostu bał się przychodzić. 

Klucz pasował do zamka, ale kiedy Dark próbował go przekręcić, odkrył 

że drzwi są otwarte. Wszedł ostrożnie, starając się robić jak najmniej hałasu. W 

środku też nic się nie poruszało. Panował jednak bałagan, jakby ktoś 

przeprowadził tam rewizję. Dawny pokój Darka był wprost przewrócony do 

góry nogami. Na wszystkim zalegała warstwa kurzu, co wskazywało, że obecny 

stan nie jest sprawą ostatnich dni. Prawdopodobnie od wizyty intruza minęły 

tygodnie. Ciekawe, czego szukał. Być może był to zwykły złodziej lub 

włóczęga, który zakradł się do opuszczonego mieszkania w poszukiwaniu dóbr 

albo noclegu. A jeśli to policja... Zbyt wiele się w mieście zmieniło, by Dark 

potrafił przewidzieć, czego mogli chcieć.  

Zamknął drzwi na klucz od środka i postawił świeczkę na podłodze w 

kącie pokoju, żeby światło było mniej widoczne przez okno. Najchętniej od razu 

położyłby się i zasnął, ale unoszący się w powietrzu kurz był nie do zniesienia. 

Dark musiał otworzyć okna, ryzykując, że się ujawni. Potem otrzepał z kurzu 

wszystko, co leżało na podłodze. Książki wytarł szmatką i położył na parapecie, 

ubrania wrzucił do kosza na brudy. Pozamiatał tak dokładnie, jak tylko się dało 

w tych warunkach. Ledwie jako tako doprowadził do użytku swój pokój, 

płomyk świecy zamigotał i zgasł, ustępując miejsca niemal nieprzeniknionej 

ciemności. Dark usiadł na łóżku, wdychając ożywcze powietrze nocy. Trudno. 

Dokończy jutro. Zapalił zapałkę i powlókł się do łazienki, ale o wodzie mógł 

tylko pomarzyć. Rury zaburczały i z kranu wyciekło parę kropel rdzawego 

płynu, po czym zapanowała cisza i susza. Dark zaklął zdrowo, sięgnął po niemal 

pustą manierkę, wypił to, co było jeszcze do wypicia, po czym wyciągnął z 

pawlacza czysty śpiwór – ten, kto wybebeszył wszystkie szafy, tej najwyraźniej 

nie zauważył, dzięki czemu kilka rzeczy uniknęło zakurzenia – przymknął okna 

i położył się spać w swoim dawnym łóżku. Minęły dwa lata, odkąd opuścił ten 

dom. Wcześniej nigdy nie był tu sam. Nie pamiętał takiej ciszy. Nawet gdy 
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mama zachorowała, starali się zachowywać dobre humory. Dom zawsze 

rozbrzmiewał gwarem rozmów, a z ulicy dobiegały głosy płaczących dzieci, 

wracającej z zabaw młodzieży, kłótni małżeńskich. Teraz Dark tęsknił nawet za 

tymi ostatnimi. Miał wrażenie, że znalazł się w martwej strefie. Przez tę ciszę 

jeszcze wyraźniej słyszał swoje myśli, a nie były one wesołe. Bał się o 

Winniczka. Nie wiedział, jak uwolnić Eryka. A przede wszystkim rozpaczał po 

stracie mamy. 

Dopiero teraz, gdy wrócił do domu, w pełni dotarło do niego, że odeszła. 

Do oczu napłynęły mu łzy, pierwsze, jakie uronił od miesięcy. Gdy wyjechał do 

pracy, często wieczorami płakał w poduszkę, leżąc samotnie w swoim pokoju. 

Później się przyzwyczaił. Zrozumiał, że jeśli chce przetrwać w nowym 

otoczeniu, nie może sobie pozwalać na sentymenty. Teraz jednak tamto życie 

stało się przeszłością, a powrót do miejsca, w którym spędził dzieciństwo, 

okazał się także powrotem do dawnego siebie. Dark wiedział, że ten powrót nie 

może trwać długo. Łez i rozpaczy nie da się powstrzymywać w nieskończoność, 

ale nie wolno też pozostawać w ich władzy dłużej, niż to konieczne, by zrzucić z 

serca najcięższy ból. Rano znów będzie dorosły. Wstanie i ruszy na 

poszukiwanie Eryka, by pomóc odzyskać wolność jemu, a potem całemu światu. 

Miał nadzieję, że w domu zachowały się jakieś ubrania po ojcu. Znajdzie 

je, kiedy zrobi się jasno. Uśmiechnął się. Nawet nie będzie musiał nikogo 

napadać. 

Obawiał się, że w ogóle nie zaśnie, przytłoczony wspomnieniami. 

Tymczasem zmęczenie nie wiadomo kiedy wzięło górę i Dark zasnął tak 

twardo, że obudził się dopiero gdy słońce wspięło się już wysoko na niebo. Było 

piękne wiosenne przedpołudnie, powietrze pachniało przygodą i przez krótką, 

słodką chwilę byłemu strażnikowi wydawało się, że wszystko, co wydarzyło się 

w ciągu ostatnich dwóch lat, było snem. Potem otworzył oczy i ujrzał 

spustoszony pokój, który w świetle dnia wcale nie wyglądał na posprzątany. 

Ponownie ignorując środki ostrożności, otworzył szerzej okna i wyjrzał na 
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świat. Ulica w gruncie rzeczy niewiele się zmieniła, choć życie na niej zamarło. 

Od budynków, jak kiedyś, odpadał tynk, ściany pękały, dachy były dziurawe, a 

po ścianach pełzł grzyb. Tyle że teraz nie było komu pisać skarg do 

administracji. I pewnie żadna administracja nie istniała.  

Ktoś jednak pozostał. Wczoraj, gdy Dark szedł ulicą, widział przecież 

światła w kilku oknach. Pewnie były to lampy olejne, a może mieszkańcy 

podłączyli się jakoś do miejskiej sieci energetycznej. Warto by to sprawdzić. 

Podobnie jak to, kim byli ludzie, którzy zdecydowali się – lub musieli – tu 

pozostać.  

W pokoju rodziców znalazł kapelusz i szare palto. Nie był to taki sam 

strój, jaki mieli na sobie widziani poprzedniego ranka ludzie, Dark liczył jednak 

na to, że jeśli go włoży, nie będzie się zbytnio rzucał w oczy. Pająk wspominał 

coś o korporacjach rządzących miastem; być może każda z nich miała swoje 

własne mundurki. Zresztą była jeszcze młodzież, do której od biedy mógł się 

zaliczać. 

Przewiesił przez ramię czarną torbę, z którą ojciec zwykle chodził do 

pracy, i zszedł po schodach, zamknąwszy drzwi na klucz. W torbie mieściło się 

niewiele poza manierką, ale chodząc z plecakiem mógłby wzbudzić podejrzenia. 

Pistolet włożył do wewnętrznej kieszeni palta, które na szczęście było dość 

luźne. Szedł chodnikiem, trzymając się blisko ścian budynków. Nie chciał, żeby 

go ktoś zobaczył. Dopiero gdy wyszedł na główną ulicę, przestał się kryć. Tu 

reguły gry były odwrotne: należało iść pewnym krokiem, jakby się tędy 

przechodziło codziennie. Niewielu ludzi chodziło po ulicy, za to z otwartych 

okien biur dobiegał nieprzerwany stukot palców w klawiatury. Od czasu do 

czasu Darka mijały jednak, nie zwracając na niego większej uwagi, jakieś 

postacie. Z ulgą spostrzegł, że wielu młodych ludzi ma na sobie bardziej 

kolorowe i nieoficjalne stroje niż on, prawie takie, jakie noszono kiedyś. Pewnie 

byli studentami. 
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Przekonawszy się, że nie wzbudza zainteresowania, przy jednej z fontann 

odważył się wreszcie wyjąć manierkę i podstawić wylot pod strumień wody. 

Kilka osób zerknęło na niego przelotnie, ale spojrzenia szybko odpłynęły w 

innym kierunku. Dark łyknął z manierki, starając się nie pokazać po sobie, jak 

bardzo jest spragniony, po czym napełnił ją, zakręcił, schował i ruszył dalej. 

Szedł nieco okrężną drogą, znów dla bezpieczeństwa, ale cel miał jasno 

wytyczony: ulica Inwestycyjna. Wszystko inne mogło poczekać; najważniejsze 

było odnalezienie Eryka i uwolnienie go, jeśli znów znalazł się w tym miejscu. 

Dom dziecka mieścił się w budynku dawnego gimnazjum. Właściwie 

było to naturalne: skoro tyle dzieci w wyniku podstępnych działań uzurpatorów 

straciło rodziców, szkoły po prostu zamieniano na domy dziecka. Na boisku 

zachowano nawet bramki i kosze, główny ruch odbywał się jednak wokół 

bieżni, po której wychowankowie maszerowali deklamując znajomy wierszyk. 

„Razem, bracia, naprzód, razem bracia, naprzód...” Dark zbliżył się do płotu i 

obserwował maszerującą grupę, czekając, aż ta nadejdzie. Wszyscy chłopcy 

mieli na sobie bluzy i spodnie, co upodobniało ich nieco do więźniów; miał 

jednak nadzieję, że rozpozna Eryka, jeśli ten będzie wśród nich. 

Między oknami na piętrze rozwieszono wielki transparent, głoszący: 

„Wygryziemy naszych starych!” Dark zastanawiał się, o jakich starych mowa. 

Przecież w sierocińcu przebywały zwykle dzieci, które nie miały rodziców. 

Chyba że „wygryzienie” miało jakiś związek z „gryzieniem ziemi”. Roześmiał 

się mimowolnie.  

Przyszło mu do głowy, że uzurpatorzy mogą oddawać „swoje” dzieci na 

wychowanie takim instytucjom. Domy dziecka byłyby wtedy czymś w rodzaju 

szkół z internatem. Tylko dlaczego, u diabła, nosiły taką smutną nazwę?  

Kolejna grupa maszerujących zbliżała się do jego stanowiska. W dwóch 

poprzednich nie dostrzegł Eryka, choć wytężał wzrok, jak tylko mógł. W 

szarych drelichach wszyscy wyglądali podobnie. Eryk na pewno urósł i 
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zmężniał, odkąd Dark widział go po raz ostatni, strażnik nie wierzył jednak, że 

jego brat mógłby się zmienić nie do poznania.  

I wtedy go zobaczył. Smutny to był widok, Eryk w szarym drelichu na 

czele marionetkowego pochodu, nadający rytm kroczącym za nim kolegom. Ale 

najsmutniejsza była twarz chłopca. Nie wyrażała nic.  

Dark przylgnął do płotu, starając się przyciągnąć uwagę brata. Wydawało 

mu się, że Eryk spojrzał w jego kierunku, ale nie zatrzymał na nim wzroku. 

Nagle, akurat wtedy, gdy maszerujący mijali Darka, z budynku szkolnego 

dobiegł zgrzytliwy dźwięk dzwonka. Pochód zatrzymał się. Eryk obrócił się w 

lewo, postąpił trzy kroki naprzód i stanął twarzą do pozostałych.  

– Klasa w lewo zwrot! 

Chłopcy zrobili ćwierć obrotu w lewo. 

– Kolejno odlicz! 

Odliczyli. 

– Spocznij! 

Spoczęli. 

– Klasa jest wolna! 

Dwuszereg rozproszył się. Większość chłopców szybkim krokiem 

zmierzała w kierunku budynku szkolnego, inni rozbiegli się po boisku. Dark nie 

spuszczał wzroku z Eryka, który pozostał mniej więcej w poprzednim miejscu, 

rozmawiając z dwoma kolegami. W końcu tamci ruszyli w stronę szkoły, on zaś 

skierował się ku boisku do koszykówki, na którym grupka młodszych dzieci 

grała w jakąś nieznaną grę. Dark pobiegł za nim wzdłuż płotu. 

– Eryk! – zawołał, gdy był pewien, że nikt poza bratem nie może go 

usłyszeć. 

Eryk nie zareagował. Widocznie i on nie usłyszał.  

Dark zawołał jeszcze raz, głośniej. Tym razem chłopak przystanął i 

zwrócił ku niemu twarz. Przez chwilę patrzeli na siebie w milczeniu. Do tej pory 

Dark był pewien, że chłopiec, którego widzi, jest jego bratem, teraz jednak ta 
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pewność wyparowała. We wzroku Eryka było coś obcego. Nie była to wrogość 

ani uraza, raczej zdziwienie, że ktoś nieznajomy woła go po imieniu. Dark zdjął 

kapelusz, myśląc, że to on przeszkadza bratu w rozpoznaniu go. Chłopiec jednak 

nadal patrzył na niego z konsternacją. 

Potem odwrócił się i odszedł.  

Dark stał bezradnie z kapeluszem w rękach. Chłopak miał twarz i głos 

Eryka, ale oczy... Coś z nimi było nie tak. Były za ciemne. 

Zaczął mieć straszne podejrzenia. 

Włożył z powrotem kapelusz i usiadł pod drzewem. Podciągnął kolana 

pod brodę i kołysał się, wytężając umysł. Jeśli to, co przyszło mu do głowy, 

było prawdą, wyjaśniałoby to podejrzenia partyzantów o zdradę Eryka. 

Wszystko zaczynało się układać w całość. Chłopak wyglądał jak Eryk, a jednak 

go nie rozpoznał, mimo iż Dark z pewnością był bardziej podobny do siebie 

sprzed dwóch lat niż on sam. Między osiemnastym a dwudziestym rokiem życia 

człowiek nie zmienia się tak bardzo jak między dwunastym a czternastym... 

Ciało należało do Eryka, ale w środku najwyraźniej zagnieździł się ktoś obcy. A 

jeśli chłopak, którego widział Dark, był uzurpatorem, to Eryk... 

Nie żył. 

Dark osunął się na bok i leżał zwinięty w kłębek, obejmując kolana 

rękami. 

 

* 

 

Gdyby wiedział, jak szybko wyjdzie na jaw tajemnica Winniczka, do 

głowy by mu nie przyszło zostawiać go samego na pastwę Piotrka i jego świty. 

Oceniał, że garb stanie się widoczny pod koszulą nie wcześniej niż za trzy, 

cztery dni, a do tej pory miał nadzieję załatwić przynajmniej część swoich spraw 

w mieście i wrócić.  
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Każdego ranka partyzanci zażywali kąpieli w pobliskim jeziorku. Nie 

było ono szczególnie czyste, więcej miało w sobie zielska niż wody, a od czasu 

do czasu można było stamtąd wyłowić coś tak zaskakującego jak torebka czy 

garnek, który zresztą bardzo się przydał uciekinierom. Winniczek miał nadzieję, 

że schowa się gdzieś przed wzrokiem kolegów i dyskretnie obmyje plecy 

szmatką, ale nie było gdzie tego zrobić. Jeden po drugim, partyzanci rozbierali 

się i z bojowym okrzykiem wpadali do jeziora. Pająk i Jeremiasz też zdjęli 

koszule, nadal jednak brodzili przy brzegu, czekając na dalszy rozwój 

wypadków.  

– Co jest, mały? – zawołał z wody Remi do ubranego wciąż Winniczka. – 

Wstydzisz się przy nas rozebrać? A może coś z tobą nie tak? 

Kąpiący się zachichotali. Remi podszedł bliżej brzegu i zaczął pryskać na 

Winniczka wodą. 

– On się nie kąpie – oznajmił zdecydowanie Pająk. – Ma chore plecy. Ta 

żybura mogłaby mu zaszkodzić. 

– Uuu, a co to się dziecku stało w plecki? – zadrwił Remi. 

– Nic. – Pająk usiłował być stanowczy. – Miał operację. Rany jeszcze się 

goją.  

– Ty się na tym znasz, Pająk, co? – przyłączył się do kpin Kulfon. – 

Przecież uczysz się na lekarza. 

Pająk chlapnął na niego dużą ilością wody i wywiązała się regularna 

bitwa. Winniczek odszedł kilka kroków od brzegu. Zastanawiał się, czy po 

prostu nie pobiec przed siebie, w nieznane, byle dalej od Piotrka i jego wiernych 

kompanów. Ale sam nie miałby szans na przetrwanie. Musiał przekonać 

partyzantów, by pozwolili mu zostać. 

Piotrek tymczasem wyszedł z wody i wkładał ubranie. Gdy już je włożył, 

przewiesił sobie karabin przez ramię i podszedł do Winniczka.  

– Ściągaj koszulę. 
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Winniczek milczał, spoglądając na niego z pozornym spokojem. Piotrek 

stał przed nim z rękoma w kieszeniach. Przewyższał go o półtorej głowy. 

– Remi, Kulfon – zakomenderował – rozbierzcie go. 

Remi i Kulfon byli już na brzegu, wytarci, ubrani i gotowi do 

wykonywania rozkazów. Podeszli do Winniczka i chcieli mu rozpiąć rękawy, by 

ściągnąć koszulę przez głowę, ale cofnął ręce. 

– Sam zdejmę. 

– No to już! – ponaglił go Piotrek. 

Winniczek rozpiął rękawy, a potem przód koszuli. Gdy ją zdjął, oczom 

patrzących ukazały się bandaże. Powoli zaczął je rozwijać. Ręce mu drżały. 

Wiedział, że najbliższe sekundy zadecydują o jego losie. Ale nie wstydził się 

swojego garbu. Może to, co o nim wiedział – nagroda, która rosła w jego 

wnętrzu, by się uwolnić w dniu wolności, ostatnim dniu roku szkolnego – 

nadawało sens zmaganiom chłopca. Chciał doczekać tego dnia. 

Ostatnia warstwa bandaża przylgnęła do ciała. Winniczek skrzywił się, 

próbując ją oderwać. Piotrek podszedł i brutalnie pociągnął za brudny 

opatrunek. Gdy ten został mu w ręku, odrzucił go z niesmakiem.  

– Co to jest? 

Winniczek mimo bólu uśmiechnął się z satysfakcją. 

– Garb. 

Piotrek odsunął się. Winniczek podniósł leżący bandaż i zaczął go 

nawijać na rękę. 

– Kim jesteś? 

– Człowiekiem, jak ty. 

– Jesteś wybrykiem natury. Nie powinieneś żyć na wolności. 

Winniczek roześmiał mu się w twarz. 

– A kim ty jesteś? Ile w tobie zostało z człowieka? Nosisz karabin po 

uzurpatorze. Czy przejąłeś także jego myśli?  

Piotrek nagłym ruchem wymierzył w niego broń. 
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– Wynocha mi stąd, i to już. Nie będziesz narażał moich ludzi. Pewnie to 

ciebie szukał ten żołnierz. Za chwilę będziemy tu mieli całą armię. Zabieraj 

swoje rzeczy i won z naszego lasu. 

Zaległa cisza. Wszyscy w napięciu wpatrywali się to w Winniczka, to w 

Piotrka, który wciąż mierzył do niego z karabinu. 

– Opuść tę lufę – powiedział Winniczek. – Pójdę, jeśli takie jest życzenie 

większości. Ale przedtem chcę was przestrzec. Skryliście się tu przed 

uzurpatorami. Myślicie, że im uciekliście. Ale oni tu są. Są w waszych głowach. 

Tak długo karmili was swoimi naukami, że zaczęliście myśleć tak jak oni. Nie 

wolność, lecz strach i kłamstwo rządzą waszym światem.  

Piotrek spoglądał na niego z ironią.  

– Garbaty filozof. Kto by coś zrozumiał z twojego bełkotu? 

Winniczek podniósł z ziemi koszulę, otrzepał ją i odwrócił się, by ruszyć 

w kierunku szałasu. 

– Remi, Wiktor – zakomenderował Piotrek – idźcie za nim i przypilnujcie, 

żeby zabrał tylko swoje rzeczy. 

Winniczek szedł, nie oglądając się za siebie. 

– Winniczek zostaje – rozległ się nagle szorstki głos, przeszywając ciszę 

niczym strzała. 
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ROZDZIAŁ V 

CZTERECH PRZECIWKO CZTEREM 

 

Wszystkie głowy zwróciły się ku mówiącemu. Również Winniczek, 

przystanąwszy, spoglądał w tamtym kierunku. 

Wiktor zrobił krok w stronę Piotrka. Ręce zwisały mu niezgrabnie po 

bokach, ale bez lęku patrzył przywódcy w oczy. 

– Mały zostaje – powiedział. 

Piotrek powiódł wzrokiem po pozostałych. 

– Czy ktoś jeszcze chciałby się przyłączyć do dezerterów? – zapytał 

groźnie. 

Po sekundowej przerwie Pająk opuścił swoje miejsce i stanął obok 

Wiktora. Chwilę później to samo zrobił Jeremiasz. Remi, jakby w obawie przed 

posądzeniem o dezercję, szybko stanął obok Piotrka. Irek i Kulfon z ociąganiem 

przesunęli się nieco bliżej przywódcy. 

Piotrek bawił się karabinem. Celował w ptaka lub czubek drzewa, 

przymykał oko i udawał, że pociąga za spust. Potem opuścił broń. Uśmiechnął 

się, wycelował w Wiktora i długo się przymierzał. Wreszcie cmoknął, co miało 

symbolizować strzał. 

Wiktor głośno przełknął ślinę. 

– Myślę, że pora się rozdzielić – rzekł Pająk, który nagle dostał chrypki. – 

Nie możemy zostać w miejscu, w którym celują do nas z karabinu, choćby i 

nienabitego. Niech każda grupa pójdzie swoją drogą. W lesie jest dość miejsca 

dla obu. 

– Nienabitego? – zdziwił się ironicznie Piotrek. 

– Yes, sir. Nudziłem się na warcie, więc pozwoliłem sobie wyjąć naboje. 

– Ja też się nudziłem – rzekł Piotrek, znów „strzelając” w niebo. – 

Pozwoliłem sobie włożyć je z powrotem. 



 

 

51  

 

– Przypadkiem wiem, że tego nie zrobiłeś. 

Piotrek nadal uśmiechał się ironicznie, ale tym razem nie odpowiedział. 

– Niech idą – włączył się Irek. – Niech idą, jeśli chcą. 

– Chodź z nami – rzekł Jeremiasz. 

Irek pokręcił głową. 

– Nie powinniśmy rozbijać oddziału. 

– To już się stało – zauważył Pająk. 

– Może jeszcze się pogodzimy. Mamy wspólny cel, powinniśmy się 

trzymać razem. 

– Nie widzisz, co się dzieje? – wykrzyknął z oburzeniem Jeremiasz. – On 

nam grozi bronią. Mamy tu zostać i grzecznie czekać, aż nas zabije? A co z 

Winniczkiem? 

– Jest tu obcy. Nie mamy obowiązku go przyjmować. 

– Trzeba było myśleć o tym wczoraj. 

– Rzygać mi się chce, jak słucham tych bzdur – odezwał się z niesmakiem 

Piotrek. – Jak wam się nie podoba, to won. I biada, jeśli jeszcze raz was 

zobaczę. Od tej chwili jesteśmy w stanie wojny.  

Irek przez chwilę sprawiał wrażenie, jakby chciał coś powiedzieć, ale 

zrezygnował. 

– Pójdziemy po swoje rzeczy – rzekł Pająk. Nie ruszył się jednak z 

miejsca. 

– Dwóch idzie, dwóch zostaje – zakomenderował Piotrek. – Remi, 

pójdziesz z nimi. 

Remi zrobił kilka kroków w kierunku szałasu. Winniczek ruszył za nim, 

nie oglądając się na kolegów, którzy najwyraźniej nie mieli ochoty odwracać się 

plecami do lufy karabinu. Nie był odważniejszy od nich; po prostu bardzo mu 

zależało na zabraniu wszystkich rzeczy pozostawionych mu przez Darka. 

Nie było tego wiele. Mały tobołek z jednym czystym bandażem, ubraniem 

na zmianę, termosem i zdjęciem dziadków, które miał przy sobie nawet w 
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izolatce. Żałował, że nie ma zdjęcia Darka. Nie znali się długo, a przyjaciółmi 

byli zaledwie od dwóch dni, ale bardzo mu go brakowało. Teraz, gdy miał 

odejść z obozu partyzantów, nie mógł być pewien, czy strażnik go odnajdzie, 

gdy wróci. Jeśli wróci. 

Usłyszał kroki za plecami i odwrócił się. To Jeremiasz w końcu 

zdecydował się dołączyć do niego.  

Dark zostawił Winniczkowi także śpiwór. Wprawdzie chłopiec nie chciał 

w nim spać, widząc, że pozostali przykrywają się gałęziami i kurtkami, ale w 

końcu, za namową Jeremiasza, podłożył go sobie pod plecy. Teraz cieszył się, 

że go ma. Noce wciąż były zimne, a oni musieli opuścić obóz i zacząć wszystko 

od nowa. Nie był pewien, czy zdołają do wieczora wybudować porządny szałas. 

Najpierw trzeba było znaleźć dobre miejsce z dala od Piotrka i jego ludzi.  

Wrócili z rzeczami nad jezioro. Atmosfera wciąż była napięta do granic. 

Nikt się nie odzywał. Wreszcie Jeremiasz odważył się przerwać milczenie. 

– To cześć – powiedział, patrząc raczej w stronę Irka niż Piotrka. – Na 

pewno się spotkamy, gdy życie w mieście wróci do normy. 

– Cześć – powiedział Irek. 

Jeremiasz podszedł i podał mu rękę. Po nim to samo uczynili inni. Gdy 

przyszła kolej na Winniczka, Irek zawahał się na chwilę.  

– Rozbiłeś nasz oddział – rzekł. – Przez ciebie przyjaciele stali się 

wrogami. Ale nie życzę ci źle. Może nie miałeś innego wyjścia. 

Wymienili uścisk dłoni. Również Kulfon, choć z pewnym ociąganiem, 

pożegnał się z całą czwórką. Piotrek i Remi ostentacyjnie odwrócili się plecami 

do buntowników, którzy ruszyli w drogę, unosząc ze sobą tobołki i plecaki.  

– Jeśli spotkam któregoś z was w pobliżu naszych baz, zastrzelę go – 

rzucił za nimi Piotrek, nim zdążyli się oddalić. 

Szli w milczeniu. Dopiero gdy zagłębili się w las tak mocno, że nie było 

już widać obozu ani pozostałej czwórki, Winniczek zapytał: 

– Skąd wiedziałeś, że Piotrek nie włożył z powrotem naboi? 
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Pająk parsknął krótkim śmiechem. 

– Bo ich nie wyjąłem. 

Wiktor stanął jak wryty, po czym usiadł na środku drogi. 

– Blefowałeś? 

– Owszem. 

– To znaczy, że karabin był nabity? – upewnił się Jeremiasz.  

– Prawdopodobnie. 

Winniczek gwizdnął cicho. Po chwili Wiktor podniósł się z ziemi i ruszyli 

dalej. 

– Może Irek miał rację? – zapytał Winniczek. – Może powinniście 

wyrzucić mnie z lasu i zostać razem? Odnalazłbym Darka, a wy nie mielibyście 

kłopotu.  

– Zawsze możemy cię wyrzucić – rzekł Jeremiasz. – I zrobimy to, jeśli nie 

przestaniesz gadać bzdur. A tak w ogóle to chodź tu, zawiążę ci bandaż.  

Winniczek nie zdążył ponownie obwiązać pleców bandażem, który zerwał 

mu Piotrek. Gdy opuszczali obóz, zarzucił koszulę, a bandaż wciąż niósł 

nawinięty na rękę. 

Materiał koszuli w kilku miejscach zdążył już przylgnąć do pleców. 

Jeremiasz starał się odrywać go delikatnie, ale Winniczek co jakiś czas syczał z 

bólu.  

– Szkoda, że Irek nie przyłączył się do nas – rzekł Pająk. – Byłoby nas 

pięciu przeciwko trzem. 

– A ten Argus? – zapytał Winniczek. – Co to za jeden? 

– Właśnie, Argus! – przypomniał sobie Jeremiasz. – Długo nie wraca. 

Myślicie, że go złapali? 

Pająk i Wiktor wzruszyli ramionami.  

– Argus ma oczy dookoła głowy – wyjaśnił Winniczkowi Jeremiasz. – 

Oczywiście w przenośni. Byłoby dziwne, gdyby dał się złapać. 

– A oprócz oczu? – zapytał Winniczek. 
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– Trudno coś o nim powiedzieć. Chodzi własnymi drogami. Jeśli się z 

kimś przyjaźni, to... Hej! – wykrzyknął nagle Jeremiasz. – Nie dziwi was, że 

najpierw zniknął Eryk, a teraz Argus? 

Pająk skrzywił się z powątpiewaniem. 

– Wcale nie wiadomo, czy zniknął. A jeśli nawet, to co? Mówisz, jakbyś 

miał jakąś teorię. 

– Jeszcze nie mam. Ale Argus kumplował się z Erykiem. Może próbował 

go uwolnić i został złapany, albo... 

– Albo obaj zdradzili. 

– Może. Wolę jednak myśleć, że ukrywają się w mieście, planując coś. 

– Eryk na pewno nie zdradził – oznajmił stanowczo Winniczek. 

– A ty co się wymądrzasz? – zdziwił się Pająk. – Nawet go nie znasz. 

– Wystarczy, że znam Darka – powiedział Winniczek i nagle posmutniał. 

Jeremiasz kończył bandażować mu plecy. 

– Kiepsko się goi – zauważył. – Może dlatego, że już nowy wyrasta. 

Zawsze go miałeś? 

– Tak – odparł Winniczek. – Ale to nie jest zwykły garb. Jeden raz w roku 

pozwala się zrzucić, jak muszla. Przez dwa miesiące nic się nie dzieje. Potem 

odrasta. 

Nie chciał na razie zdradzać kolegom, co znajduje we wnętrzu każdego 

zrzuconego garbu. Jeśli doczekają takiej chwili i nadal będą razem, zrobi im 

niespodziankę. O ile, rzecz jasna, garb po przejściach będzie się zachowywał tak 

samo jak przedtem. 

– To znaczy, że przez dwa miesiące w roku jesteś normalnym 

chłopakiem? Chciałem powiedzieć, takim jak my – poprawił się Jeremiasz, gdy 

Winniczek spojrzał na niego spode łba. 

– Tak. Ale garb nie jest dla mnie żadną przeszkodą. Żyję z nim od 

urodzenia. To po prostu część mojego ciała. 
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– Bolało cię, jak go ucinali? – zapytał nagle Wiktor, który od chwili 

wystąpienia przeciwko Piotrkowi nie odezwał się słowem. 

– Wtedy nie. Byłem pod narkozą. Ale potem, po przebudzeniu, bardzo. W 

ogóle czułem się podle. Jakbym został okradziony z czegoś bardzo cennego. Ale 

prędko doszedłem do siebie, przynajmniej na jakiś czas. Stwierdziłem, że takie 

głupoty nie mogą się dziać naprawdę i że prędzej czy później lekarze pójdą po 

rozum do głowy. Za takie myślenie zamknięto mnie w izolatce. Wtedy jeszcze 

nie miałem pojęcia o istnieniu uzurpatorów. 

– Skąd właściwie o nich wiesz? 

– Od brzdąców. 

Wszyscy stanęli jak wryci. Wiktor uśmiechnął się krzywo. 

– Witaj w klubie. – Pomilczał chwilę, po czym wyjaśnił: – Pierwszej nocy 

po naszej ucieczce, gdy trzymałem wartę, zobaczyłem jakiegoś stwora i 

narobiłem rabanu. Zanim reszta chłopaków wybiegła z szałasu, dawno zdążył 

zniknąć. Zapytali, jak wyglądał. „Mały, ze szpiczastymi uszami i oczami 

większymi od głowy”, mówię. A Piotrek na to: „Widzę, że w dzieciństwie 

nasłuchałeś się bajek o brzdącach”. Nikt nie uwierzył, że naprawdę coś 

widziałem. A przecież ja nigdy wcześniej nie słyszałem o żadnych brzdącach. 

Nikt mi nie opowiadał bajek. 

– To ważna wiadomość – powiedział Winniczek i wszyscy spojrzeli na 

niego. – Mam na myśli to, że w lesie są brzdące – wyjaśnił. 

– Były – poprawił Pająk. – Nie wiadomo, czy nie uciekły, gdy zaczęliśmy 

strzelać do saren i wiewiórek. 

– Wiedzą o uzurpatorach – rzekł Winniczek. – Wątpię, czy pchałyby się 

same w ich ręce. Brzdące nie należą do odważnych.  

– Co do strzelania – powiedział Pająk – teraz nasze życie jest w rękach 

Jeremiasza. Tylko on ma kuszę.  

– Jak upoluję mamuta, podzielę się z wami – zażartował Jeremiasz. 
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– Czy twój gołąb potrafiłby odnaleźć brzdące? – zapytał Pająka 

Winniczek. 

– Nie wiem. Być może. O ile najpierw znajdzie nas. 

– Zawołaj go! – poprosił Jeremiasz. 

Pająk zawahał się przez chwilę, po czym zwinął dłonie w trąbkę, uniósł 

wysoko głowę i zaintonował: 

“Huu – huu – hu – hu – hu – huu – huu!” 

– Kiedyś myślałem, że to sowa – wyznał Jeremiasz.  

Pająk dał mu ręką znak, by się uciszył, i ponownie wydał okrzyk do 

złudzenia przypominający głos gołębia grzywacza. 

– Chodźmy – rzekł po chwili. – Nie ma sensu stać w miejscu. Od czasu do 

czasu będę go wołał; jeśli usłyszy, znajdzie nas. 

– Dokąd właściwie idziemy? – zapytał Winniczek. 

– Dobre pytanie. O ile mnie orientacja nie myli, zmierzamy w stronę 

cmentarza. Można by się urządzić gdzieś pod murem, będziemy mieć jedną 

porządną ścianę. 

– Czy to nie zbyt ryzykowne? – zapytał Jeremiasz. – Ktoś nas może 

usłyszeć. 

– Kukły nie chodzą na cmentarz – rzekł Pająk. – Śmierć jest dla nich 

oznaką słabości.  

Potem przystanął, by jeszcze raz zawołać gołębia.  

– Może nie ma go w lesie – powiedział potem. – Czasem wyprawia się do 

miasta. Ale spokojna głowa, w końcu się znajdzie.  

Minęła prawie godzina od momentu opuszczenia dawnego obozu, nim 

dotarli do cmentarnego muru. Jeremiasz usiadł i oparł się o niego plecami, 

markotniejąc.  

– Dopóki szliśmy, nie wierzyłem, że tamto życie już się skończyło – 

powiedział. – Tyle wysiłku włożyliśmy w budowę dwóch baz, a teraz trzeba 

wszystko zaczynać od nowa.  
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– No to do roboty – rzucił dziarsko Pająk. – Im szybciej zbudujemy 

szałas, tym szybciej będziemy mogli odpocząć. 

– Myślałem, że najpierw coś zjemy – odezwał się Wiktor. 

– Najpierw robota – upierał się Pająk. 

Wiktor wzruszył ramionami, wyraźnie niezadowolony. Przełknął jednak 

swoją dumę i zabrał się za łamanie gałęzi na budowę szałasu. 

– Mogę wziąć twój nóż? – zapytał Pająk. – Natnę witek, a wy – zwrócił 

się do Jeremiasza i Winniczka – pomóżcie mu zrywać gałęzie.  

– Mały nie pracuje – zaoponował Wiktor, niechętnie wyciągając finkę z 

futerału i rzucając Pająkowi.  

– Nie może być cały czas pod ochroną – rzekł Pająk. – Jeśli mamy 

przetrwać, wszyscy musimy pracować. 

– Dzieciak jest chory. Będzie pracował, jak wyzdrowieje – oznajmił 

stanowczo Wiktor. – Teraz i tak nie byłoby z niego wielkiego pożytku.  

– Nie jestem łamagą! – oburzył się Winniczek. – Potrafię pracować 

równie dobrze jak wy. 

Na potwierdzenie tych słów podszedł do pobliskiego drzewa i uwiesił się 

na gałęzi, próbując ją zerwać. 

– Nie dyskutuj – skarcił go Wiktor. – Za młody jesteś, żeby się mądrzyć. 

Gałąź trzasnęła i wisiała już tylko na drzazgach. Winniczek kręcił nią w tę 

i we w tę, póki się nie urwała. Wtedy powlókł ją na stos, który zdążył już ułożyć 

Wiktor, i oparł się o mur, dysząc z wysiłku. Wiktor spojrzał na niego spode łba. 

– Nie po to ci ratowałem skórę, żebyś mi tu teraz zdychał, smarku – 

burknął. 

Winniczkowi łzy napłynęły do oczu. Myślał, że Wiktor jest jego 

przyjacielem, a tymczasem on najwyraźniej chciał po prostu pokazać, jaki jest 

ważny. 

Szybko otarł łzy, żeby nikt nie zauważył. Na szczęście wszyscy byli zbyt 

zajęci pracą, by zwracać na niego uwagę. 



 

 

58  

 

Wiktor przytaszczył kolejną partię gałęzi, rzucił ją na stos i zaczął układać 

butem. 

– Nie maż się – mruknął półgłosem, nie patrząc na Winniczka. – 

Przepraszam. 

I oddalił się jak gdyby nigdy nic. 

Winniczek zebrał kilka płaskich kamieni i ułożył z nich stos, który 

następnie otoczył drewnem. Nalał wody z butelki do menażki, położył ją na 

kamieniach, wyjął zapalniczkę i podpalił ognisko.  

– Musimy znaleźć wodę – powiedział. – Ta, którą mamy, ledwie 

wystarczy na resztę dnia. 

– Na cmentarzu powinien być jakiś hydrant – rzekł Pająk. – Zakradniemy 

się w nocy i poszukamy.  

Gdy już zgromadzono dość gałęzi, Pająk zarządził przerwę. Woda 

tymczasem zdążyła się zagrzać, przystąpiono więc do posiłku. Drugie śniadanie, 

podobnie jak pierwsze, składało się z gołębiego mięsa i resztek chleba, który 

Argus przyniósł ze swojej poprzedniej wyprawy do miasta. Do picia mieli tylko 

gorącą wodę. 

– Jutro trzeba będzie coś upolować – rzekł w zamyśleniu Jeremiasz. 

Pająk spojrzał na niego z wyrzutem. 

– Tylko mi tu nie zacznij biadolić – powiedział. – Przywykliśmy do 

trudów. Jest nas teraz mniej do roboty, ale i mniej do wyżywienia. I rządzić się 

będzie łatwiej w takim gronie. Musimy wybrać przywódcę. Inaczej ciągle 

będziemy się kłócić. 

– Po co wybierać? – zapytał Wiktor. – Wiadomo, że ty nim będziesz. 

– Dlaczego ja? 

– Masz największą wiedzę i w ogóle. 

– Co „w ogóle”? 

Wiktor wzruszył ramionami. 

– Po prostu się nadajesz. 
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Pająk nie zdołał ukryć zadowolenia, jakie mu sprawił ten komplement, 

szybko jednak zreflektował się i powiedział: 

– Urządzimy tajne głosowanie. 

– Jak tam sobie chcesz. – Wiktor nie wdawał się w dyskusje. – Ale 

najpierw chałupa. 

Ponownie zabrali się do pracy. Budowa szałasu pod murem okazała się 

znacznie prostsza od budowy zwykłych szałasów: wbijali końce gałęzi w ziemię 

tak, by ich drugie końce opierały się o mur. Potem wszystkie zostały powiązane 

witkami, by tworzyć całość. Jeden z wylotów tak powstałego tunelu zamknięto 

kolejnymi gałęziami, na drugim zaś powieszono szmatę, która miała zastępować 

drzwi. Oba końce wzmocniono wbitymi głęboko w ziemię konarami. 

Jeremiasz wpełzł do środka. 

– Ciasno w tej kiszce jak diabli – oznajmił stamtąd. – Obrócić się nie 

można. 

Jakoś jednak się obrócił i wypełzł. 

– Musimy wymościć – powiedział. 

Nanieśli drobnych gałązek i witek. Gdy w końcu legowisko było gotowe, 

Pająk przypomniał sobie o głosowaniu. Wyjął z torby notes i długo szukał 

kawałka niezapisanego papieru.  

– Wszystko się kończy – powiedział. – Teraz nie mamy już co liczyć na 

Argusa. Nawet jeśli wróci, pójdzie do starego obozu. Jedyna nadzieja w twoim 

kumplu – zwrócił się do Winniczka. – Ale i jemu nie będzie łatwo nas znaleźć. 

Czuję, że któryś z nas będzie musiał się wyprawić do miasta. 

W końcu wydarł kawałek papieru zapisany tylko z jednej strony i podarł 

na cztery części, starając się, by były mniej więcej równe.  

– Niech każdy napisze imię swojego kandydata i wrzuci do czapki. 

Będziemy pisać tym samym długopisem, drukowanymi literami. 

Gdy głosy zostały zebrane, Pająk wysypał kartki, otwierał je i układał na 

ziemi. Pozostali przyglądali się z uwagą. 
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Na pierwszej kartce napisano: „PAJĄK”. 

Na drugiej – „JEREMIASZ”. 

– Widzisz – rzekł Pająk do Wiktora. – Nigdy nic nie wiadomo. 

Po otwarciu trzeciej kartki wszyscy parsknęli śmiechem. Tym razem głos 

oddano na Wiktora. 

– Zobaczycie, czwarty będzie na Winniczka i znajdziemy się w punkcie 

wyjścia – rzekł Jeremiasz. – Od razu wiedziałem, że te całe wybory nie mają 

sensu. 

Na ostatniej kartce napisano: „WIKTOR”. 

– No, co wy. – Zwycięzca nie wyglądał na szczęśliwego. 

Pająk klepnął go w ramię, aż echo poszło. 

– Wygrałeś, marudo. Jesteś szefem. 

– Żartujecie czy co? Przecież ja się na niczym nie znam. Pająk, co ty. Nie 

poradzę sobie bez ciebie, w życiu! 

– Nie bój się, burczymucho. – Jeśli Pająk był rozczarowany, nie dawał 

tego po sobie poznać. – Pomożemy ci. Nie wiesz, że szef jest od tego, żeby 

siedzieć na stołku i pokazywać ludziom, co mają robić? 

– To mi się podoba. – Wiktor uśmiechnął się lekko, choć nadal spłoszony. 

– Tylko skąd ja wezmę stołek? 

Winniczek nagle wstał i udał się za szałas. Po chwili wrócił stamtąd z 

wiązką połamanych gałęzi, które zaczął układać na wzór domku z zapałek.  

– Trochę niestabilny – powiedział, gdy skończył robotę – ale na razie 

może być. 

Wiktor usiadł ostrożnie na konstrukcji, która ugięła się niebezpiecznie 

pod jego ciężarem, skrzypiąc.  

– Jutro chcę tu widzieć porządny stołek – rzucił groźnie, naśladując głos 

Piotrka. 

Wszyscy się roześmiali. 
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„Niech tak zostanie – pomyślał Winniczek. – Niech to się nie zepsuje. 

Żebyśmy zawsze byli przyjaciółmi. Żeby nikt nas nie rozdzielił. Żebyśmy nie 

musieli się bać”. 

Zauważył, że Wiktor mu się przygląda i prędko wziął się w garść. 

– Yes, sir – powiedział, wyprężając się służbiście. – Jutro moi dostawcy 

przywiozą świeże drewno z lasów południa. Zbudujemy z niego okazały tron, ze 

wszech miar godny waszego dostojnego tyłka. 

Nagle coś sfrunęło z nieba wprost na ramię Pająka. Był to duży gołąb z 

białą plamą po boku szyi i żółtymi oczami.  

– Plamka! – wykrzyknął Pająk. – Gdzieś ty się podziewał? 

Gołąb zahuczał niskim, głębokim głosem.  

– Był w mieście – przetłumaczył Pająk. – Nie spotkał Argusa. 

– Ciekawe, czy go mają – rzekł w zamyśleniu Jeremiasz. – Zapytaj go o 

brzdące – dodał. 

Pająk nie musiał pytać, bo Plamka wszystko zrozumiał. Zaczął 

energicznie pohukiwać, a gdy skończył, Pająk z błyskiem w oku przełożył jego 

mowę. 

– W lesie są co najmniej dwa brzdące. Kiedyś było ich znacznie więcej, 

ale odkąd zaczęto je prześladować, większość uciekła poza miasto, w puszczę. 

Zostały tylko te, którym brakło sił lub odwagi, by uciekać. Część wyginęła z 

głodu i chorób. Plamka twierdzi jednak, że jeszcze przed kilkoma dniami 

widział tu dwa młode brzdące. Nie pamięta tylko, w której części lasu to było.  

– Może by je jakoś zwabić? – zastanawiał się Jeremiasz. – Nie wiesz, 

Winniczku, co takie brzdące jedzą?  

Winniczek uśmiechnął się na wspomnienie Tadzia i Radzia. 

– Zdaje się, że mają dość rozbieżne gusta.  

– Trochę kawioru, marcepana i na pewno któryś się złapie – mruknął z 

przekąsem Wiktor. 
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Jeremiasz pchnął go i siodełko zbudowane przez Winniczka rozsypało się 

jak domek z kart, a Wiktor rymnął jak długi na ziemię. 

– O, przepraszam, Wasza Wysokość – rzekł z udawaną ulgą sprawca 

nieszczęścia. 

Wiktor pozbierał się skwaszony. Przez chwilę otrzepywał się i masował, 

po czym znienacka rzucił się na Jeremiasza i powalił go na trawę. Przez chwilę 

tarzali się, zwarci w żelaznym uścisku. Winniczek patrzył na nich 

rozszerzonymi oczami, nie wiedząc, czy to prawdziwa bójka, czy zabawa. 

– Hej, przestańcie! – zawołał Pająk. – Bo każę Plamce was podziobać! 

Ostrzeżenie najwyraźniej poskutkowało, bo chłopcy, przetoczywszy się 

jeszcze parę razy, wstali w końcu. Wyglądali jak półtora nieszczęścia, powalani 

ziemią i pozieleniali od trawy. 

– Wiktor – powiedział Jeremiasz – ja żartowałem! 

Wiktor popatrzył na niego spode łba i nagle się uśmiechnął. 

– Ja też. 

W jego uśmiechu jest coś strasznego, pomyślał Winniczek. W uśmiechu i 

w oczach. To wygląda jak... jak drzwi do piekła. 

– Jutro musimy iść na polowanie – powiedział ich przywódca, znów 

poważny. 

 

* 

 

Dark leżał pod drzewem, czekając na cud. Leżał tak już chyba z godzinę, 

czując, że tylko jakiś potężny kop zdoła go zmusić do wstania. A ten nie 

nadchodził. Od ziemi ciągnęło chłodem; wiosenne słońce świeciło intensywnie, 

lecz grzało słabo. 

Eryk był mu najdroższy na świecie. Śmierć rodziców bardzo go 

poruszyła, ale rodzice zwykle odchodzą wcześniej niż dzieci, a młodszy brat... 

Nie to jednak było w tej historii najgorsze. Gdyby Eryk po prostu umarł, miał 
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grób, na którym można by składać kwiaty, Dark opłakałby go i może w końcu 

zdołałby się pogodzić nawet z tak ciężką stratą. Ale widzieć kukłę z twarzą 

Eryka, słyszeć jego głos i wiedzieć, że to nie on, że została z niego tylko 

zewnętrzna powłoka – takiej straty nie da się przeboleć. Jest zbyt potworna. 

Zbyt nieludzka.  

Zastanawiał się, co teraz będzie robił. Pewnie wróci do lasu, odnajdzie 

partyzantów i wydobędzie od nich adres kuzyna Piotrka. Dark nie ufał 

Piotrkowi, ale jego kuzyn był jedynym kontaktem, jaki uciekinierzy mieli w 

mieście. A przynajmniej jedynym, o jakim było wiadomo Darkowi. Musiał go 

odnaleźć i przekonać, że wysadzanie budynków nie jest dobrym sposobem na 

pokonanie uzurpatorów. Nawet jeśli niektórzy z nich zginą, nie uda się zabić 

wszystkich, a w dodatku zginie wielu niewinnych ludzi... Trzeba mu 

powiedzieć, że jest inny, lepszy sposób. Sposób, który – jeśli zadziała – 

wykończy wszystkich uzurpatorów, a ludziom nie zrobi krzywdy. 

Z Erykiem wszystko byłoby łatwiejsze. Najpierw załatwiliby sprawę 

koktajlu, a dopiero potem poszli do lasu, by odebrać Winniczka. Ciekawe, jak 

mały się czuje. Dark miał nadzieję, że przynajmniej on przetrwa ten straszny 

czas. Spojrzał w kierunku szkoły. Boisko było puste, dzieciaki pewnie miały 

teraz lekcje w budynku. Ile wśród nich było prawdziwych dzieci, a ilu 

sobowtórów?  

Westchnął. W uszach dźwięczał mu głos chłopca o twarzy Eryka. Nie 

chciało się wierzyć, że to nie on, ale Dark wiedział, że w tych czasach nie 

można ufać swoim zmysłom. Widział, co się stało z ciałem żołnierza. Jednak... 

nie mógł wykluczyć możliwości, że chłopak z boiska jest jego bratem. Być 

może coś mu zrobili; może stracił pamięć albo był obserwowany... Dark 

pokręcił gniewnie głową. Nie ma co się łudzić. Trzeba wracać do lasu i 

zaopiekować się Winniczkiem.  
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Na ziemi obok niego wylądował gołąb. Zwykły, miejski, obrzydliwy, 

gruchoczący gołąb o czerwonych oczach, którymi bezczelnie przyglądał się 

Darkowi.  

– Wynocha! – strażnik machnął ręką, gwałtownie zrywając się z ziemi, bo 

gołąb był już o dziesięć centymetrów od jego twarzy. 

Gołąb oddalił się, podskakując śmiesznie. Czyżby miał chorą łapę? Dark 

przyjrzał się dokładniej odnóżom ptaka i zauważył przymocowany do palców 

zwitek papieru. Wyciągnął rękę. Gołąb uskoczył, ale po chwili sam się 

przybliżył. Dark odczepił kartkę i rozwinął ją. 

Wstrzymał oddech. Kartkę napisano tym samym pismem co tę, którą 

znalazł w klombie. 

„Nie mogłem gadać, tu się roi od szpiegów. Nie wracaj do domu. Szuka 

cię wojsko i policja, podobno porwałeś jakiegoś chłopca. Przyjdź o północy pod 

to drzewo. Przynieś mi jakieś ciuchy. Teraz idź”. 

Dark wypuścił powietrze w westchnieniem ulgi. Chciało mu się śmiać. 

Jak mógł być tak naiwny? Powinien był wiedzieć, że Eryk nie dałby się tak 

łatwo zabić. 

Musiał iść. Jeśli Eryk widział go z okna, z pewnością widzieli także inni. 

Być może ktoś zdążył już zgłosić wychowawcom, że jakiś podejrzany typ kręci 

się wokół budynku. Może kaktusowa policja już była w drodze. 

On – porywaczem, a to dobre! Ciekawe, co na to powie Winniczek. Na 

razie jednak Dark musiał myśleć przede wszystkim o tym, jak wydostać Eryka. 

W szarym drelichu chłopak nie ucieknie daleko. Pierwszy lepszy kapuś od razu 

pozna w nim wychowanka domu dziecka. Dark zastanawiał się, gdzie – poza 

domem, do którego brat zabraniał mu wracać – mógłby znaleźć ubranie dla 

niego. Partyzanci sami nie mieli rzeczy na zmianę, a tu, w mieście, musiałby 

chyba kogoś okraść... Uśmiechnął się. Już wczoraj, gdy szukał stroju dla siebie, 

rozważał tę opcję... Wtedy udał się do domu i nic złego się nie stało. Choć... kto 

wie. Może przez cały czas był obserwowany? 
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Postanowił udać się do domu dopiero po zmroku. Zabierze rzeczy dla 

Eryka, swój plecak i wszystko, co może się przydać w lesie i w dalszej walce z 

uzurpatorami. A przy okazji będzie się pilnie rozglądał, by sprawdzić, czy nikt 

go nie śledzi. Musi zastawić jakąś pułapkę, by mieć pewność. 

Przez resztę dnia snuł się po mieście. Bał się usiąść na skwerze, by nie 

wzbudzać podejrzeń. Place zabaw chyba zlikwidowano, bo nie znalazł ani 

jednego.  

Wieczorem udał się do domu. Wpakował do plecaka trochę ubrań dla 

Eryka i siebie, resztkę jedzenia, która mu pozostała i oczywiście manierkę na 

wodę. Wziął też nóż. Z powrotem przebrał się w swoje stare rzeczy – człowiek 

w palcie i kapeluszu z dużym plecakiem na grzbiecie mógł wzbudzić 

podejrzenia – ale po namyśle włożył kapelusz do plecaka. Mógł się przydać. 

Po wyjściu z domu kilkakrotnie zatrzymywał się, by zapiąć guzik lub 

poprawić paski plecaka. Przy każdej takiej okazji dyskretnie oglądał się za 

siebie. Wyglądało na to, że nikt go nie śledzi. Kiedy był już daleko od ulicy, 

usłyszał jednak za sobą kroki, brzmiące tak, jakby ten, kto je stawia, ze 

wszystkich sił starał się nie zostać usłyszany. Dark skręcił za róg i czekał, 

trzymając pistolet w pogotowiu. Kroki szybko się zbliżyły i ich właściciel 

znalazł się nagle twarzą w twarz ze śledzonym.  

– Nie waż się krzyczeć – rzekł Dark, trzymając mu lufę przy głowie. – 

Masz milczeć i odpowiadać tylko na moje pytania, zrozumiano? 

Przyłapany przełknął ślinę i skinął głową. Był chudy, niepozorny i 

obdarty. Nie wyglądał na specjalnie inteligentnego. 

– Kim jesteś? 

Niepozorny mimo strachu wzruszył ramionami. 

– Wiesiu z Fabrycznej. Znaczy się, z Giełdowej. Kiedyś zbierałem szmaty 

i papiery, a tera, jak zrobili ten swój porządek, tu już nie mam nawet na chleb. 

Dark zaśmiał się z ulgą. 

– Chciałeś mnie obrobić? 
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– A tam, zara obrobić. Tak chciałem spytać, czy szanowny pan aby nie 

ma paru groszy na zbyciu. 

– Dostaniesz parę groszy – odrzekł Dark – jeśli mi pomożesz i dasz 

słowo, że nikomu nie powiesz o naszym spotkaniu. 

– Nie ma sprawy, szefie. Tylko nie wiem, na co się mogę przydać. 

– Potrzebuję starych książek z bajkami – rzekł Dark. – Mogą być 

podniszczone, byle tekst i rysunki były wyraźne. 

Wiesiu spojrzał na niego jak na wariata. 

– Co ty, szefie! Oni wszystko spalili. Nie wolno mieć takich rzeczy. To 

zabobony. Przeszkadzają dzieciom w nauce i robią z nich głupków.  

Dark mocniej przycisnął mu lufę do głowy. 

– Znajdź mi je, albo ja cię znajdę. A wtedy nie będę się patyczkował.  

– Dobra, szefie. – Wiesiu znów się przestraszył. – Zobaczę, co się da 

zrobić. Tylko zabierz pan tą spluwę. 

– Spotkamy się w tym miejscu o pierwszej. I nikomu ani słowa, bo 

inaczej dorwę cię i wpakuję kulkę, choćbym miał za to zgnić w pudle. A wiedz, 

że byłem strażnikiem w szpitalu i umiem się posługiwać bronią. 

Wiesiu wpatrywał się w niego rozszerzonymi oczyma. 

– To ty jesteś tym strażnikiem, którego szukają. 

– Ja – odparł Dark, zły, że wieści o nim tak szybko się rozchodzą. – A 

teraz zmykaj stąd, Wiesiu, i nie wracaj bez bajek. Jak się spiszesz, nie 

pożałujesz.  

– Uratujesz nas przed nimi, prawda, szefie? – zapytał nagle Wiesiu. 

Wyglądał jak ktoś, kto nie spodziewał się już nigdy zobaczyć słońca, a teraz 

ujrzał na horyzoncie jego niewyraźny promień. 

– Nareszcie mówisz do rzeczy – zauważył Dark. – Bez bajek niczego nie 

osiągniemy. Ale bajki to dopiero początek, potem czeka nas jeszcze kupa 

roboty. Idź, Wiesiu, i gęba na kłódkę. Widzimy się o pierwszej. 
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Wiesiu cichaczem oddalił się w ciemność, a Dark szybkim krokiem ruszył 

w kierunku ulicy Inwestycyjnej. 

Gdy dotarł pod drzewo, było już pięć minut po północy, nigdzie jednak 

nie dostrzegał śladu Eryka. Po raz pierwszy od chwili otrzymania listu od brata 

w serce strażnika wkradł się niepokój. Co będzie, jeśli Erykowi nie uda się 

wymknąć? Budynek musi być dobrze strzeżony, w przeciwnym razie chłopak 

uciekłby już wcześniej. Chyba że miał jakiś powód, by tu pozostawać.  

Wzdrygnął się, gdy coś zaszeleściło w koronie drzewa. Gwałtownie 

uniósł głowę, robiąc krok w tył – w samą porę, bo niemal w tym samym 

momencie przed nosem wylądowała mu zwinna postać w drelichowym 

mundurku. Po chwili coś małego sfrunęło z drzewa i usiadło jej na głowie. 

Eryk wyplątał gołębia z włosów i posadził sobie na ramieniu.  

– Mówiłem, żebyś mi nie siadał na głowie, Szary! – skarcił go lekko 

zachrypniętym głosem. 

Potem spojrzał na Darka. 

– Wynośmy się stąd – powiedział. 

Zagłębili się w labiryncie ulic. Dark szedł za bratem, zbity z tropu i 

posmutniały. Znów miał wrażenie, że chłopak, którego widzi przed sobą, tylko 

przypomina Eryka. Tyle że teraz już wiedział, iż jego brat nie został zabity przez 

uzurpatorów. Przynajmniej nie fizycznie. Jeśli się zmienił, to dlatego, że 

złamano jego duszę, zabijając w niej to, co młode, radosne, niewinne i czyste. 

Eryk nie był już chłopcem. Miał czternaście lat, ale jego serce zatruła gorycz, 

będąca początkiem śmierci.  

– Dokąd idziemy? – zapytał Dark. 

– Zobaczysz. 

– Mam coś do załatwienia – rzekł strażnik. – O pierwszej muszę być na 

Podatkowej. 

– Oho, widzę, że nie próżnowałeś. – Eryk zaśmiał się sarkastycznie. – 

Masz już swoje sprawy w mieście, przyswoiłeś nawet nowe nazwy! 
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Dark milczał. 

– Meta jest niedaleko – kontynuował Eryk. – Rozgościmy się, a potem 

pójdziesz, gdzie chcesz. Bo widzę, że spotkanie z bratem mało cię obchodzi. 

– Eryku... 

– Dobra już, dobra. – Chłopak klepnął Darka po ramieniu. Niemal 

dorównywał mu wzrostem. – Żartowałem. Jeśli masz ważne sprawy, nie będę 

cię zatrzymywał. Ja też mam parę rzeczy do załatwienia. 

– Nie chcę, żeby cię złapali – zaprotestował Dark. 

– I nawzajem. Trąbią o tobie we wszystkich mediach. Uciekinierem z 

domu dziecka nikt się specjalnie nie przejmie, ale jeśli skojarzą fakty, a nawet 

takie przygłupie kukły potrafią dodać jeden do jednego, domyślą się, że jesteś w 

mieście. 

– To gołąb Pająka? – zapytał Dark, wskazując Szarego. 

Eryk spojrzał na brata ze zdziwieniem. 

– Zdążyłeś już poznać moich dawnych kumpli? Słyszałem, że okrzyknęli 

mnie zdrajcą. Bardzo to miłe z ich strony, biorąc pod uwagę, ile musiałem 

przecierpieć, żeby ich nie wydać. Pająk hodował Szarego, gdy był w domu 

dziecka. W lesie oswoił innego gołębia.  

– Skąd wiesz, że podejrzewają cię o zdradę? 

– Od człowieka, który przygotował dla nas kryjówkę – odparł Eryk. – 

Komunikuję się z nim przez gołębia. 

– Mówisz o kuzynie Piotrka? 

– Nie, to debil. – Eryk zaśmiał się. – Mówię o moim najlepszym kumplu 

Argusie. 

– A więc Argus nadal jest w mieście? – zapytał Dark. – Gdy wczoraj 

odchodziłem z lasu, spodziewano się jego powrotu lada chwila. 

– Jeszcze sobie poczekają. Jak długo tam byłeś? 

– Rano mnie pojmali, a wieczorem wygnali. Muszę tam wrócić, gdy już 

wszystko tu załatwię. Mój przyjaciel został z nimi. 
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– Jest jeńcem? 

– Nie. Pozwolili mu się przyłączyć. Ale boję się o niego. Ma jedenaście 

lat i... – Dark zawahał się. 

– Jest chory? 

– Oni tak to nazywają. – Eryk domyślił się, że brat ma na myśli „kukły”. – 

Winniczek przez całe życie miał garb. Nie przeszkadzało mu to, dopóki nie 

przyszli uzurpatorzy i nie zabrali go do szpitala. Tam go zoperowali. Plecy 

jeszcze się nie zagoiły, a garb już odrasta.  

– Winniczek – powiedział Eryk – co za dziwne imię! Nigdy takiego nie 

słyszałem. 

– Jest ze wsi, z południa. Tam ludzie noszą inne imiona. Nawet akcent ma 

inny, taki śpiewny. 

– Czy moi kumple wiedzą o tym garbie? – zapytał nagle Eryk, marszcząc 

brwi.  

– Tylko dwaj. – Eryk spojrzał na Darka pytająco. – Jeremiasz i Wiktor – 

uściślił strażnik. 

– Pół biedy. Może nie powiedzą. Gdyby to doszło do Piotrka... – Tu Eryk 

wykonał gest obrazujący poderżnięcie gardła. 

– Sądziłem, że uciekli, bo nie podobały im się rządy uzurpatorów. 

– Jakbyś się tyle nasłuchał o tych „wybrykach natury”... – Eryk umilkł, 

uświadamiając sobie, że Dark musiał się o nich nasłuchać więcej niż ktokolwiek 

w tym mieście. – Dlaczego rzuciłeś robotę? 

Dark nie zdążył odpowiedzieć, bo oto Eryk zatrzymał się przed bramą 

budynku będącego w jeszcze gorszym stanie niż ich własny dom. Ulica, na 

której się znajdowali, na całej długości sprawiała zresztą wrażenie zapomnianej 

przez Boga i ludzi, a nawet uzurpatorów.  

Eryk gestem nakazał bratu milczenie. Wspięli się po schodach na 

pierwsze piętro. Wydawało im się, że poruszają się bezszelestnie, nim jednak 

zbliżyli się do wskazanych przez Eryka drzwi, ze środka rozległ się głos: 
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– Już od pół godziny was słyszę, tłumoki! Słoń nie zachowywałby się 

głośniej. 

Po tych słowach drzwi otworzyły się na oścież i stanął w nich chłopak w 

wieku zbliżonym do Eryka. Ten rozpromienił się i serdecznie uścisnął 

przyjaciela.  

– Przedstawiam ci mojego brata, Darka – rzekł. – A oto Argus. 

– Widzę, że nie tylko wzrok, ale i słuch masz doskonały – powiedział 

Dark, podając chłopcu rękę. 

Argus nie odpowiedział. Szybko uścisnął mu dłoń i odwrócił się z 

powrotem do Eryka.  

– Jak poszło? Nie było komplikacji? 

– Jakoś sobie poradziłem. A nasze sprawy? 

Argus spojrzał wymownie na Darka. 

– Przepraszam – rzekł strażnik – mam coś do załatwienia w mieście. 

Postaram się być z powrotem za pół godziny.  

Rzucił plecak w kąt i wymaszerował, nie zdoławszy się powstrzymać od 

trzaśnięcia drzwiami.  

Cholerne szczeniaki. Tajemnic im się zachciało. On tu naraża życie, żeby 

ratować świat, a oni tak go traktują. Szczególnie bolała go postawa Eryka. Nie 

widzieli się dwa lata. Dla niego wyjechał z miasta i dla niego tu wrócił, pomógł 

w ucieczce, a on nawet nie podał mu ręki. „Mój brat” – powiedział, gdy go 

przedstawiał Argusowi, ale czy to jeszcze cokolwiek znaczyło? Czy 

doświadczenia czasu, który spędzili z dala od siebie, nie wzniosły pomiędzy 

nimi niemożliwego do sforsowania muru? Czy w sercu Eryka tliły się jeszcze 

iskierki dawnej braterskiej miłości? 

Szedł szybko ulicą, nie dbając o zachowanie ciszy. Obcasy gniewnie 

stukały o bruk. To ja powinienem pierwszy wyciągnąć rękę, skarcił siebie. To ja 

powinienem zabiegać o tę miłość. Był dzieckiem, gdy go zostawiłem. 
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Przedwcześnie dojrzał w brutalnym świecie. Jeśli ktoś może mu zwrócić część 

dzieciństwa, muszę to być ja.  

Była za pięć pierwsza, gdy stanął na rogu Podatkowej. Miał nadzieję, że 

Wiesiu go nie zawiedzie. Uświadomił sobie, że jest trochę zbyt widoczny, a 

wystawanie na rogach ulic w środku nocy prawdopodobnie nie było zbyt mile 

widziane przez uzurpatorów. Wszedł więc w pobliską bramę i stamtąd 

wypatrywał Wiesia. 

Włóczęga pojawił się chwilę po pierwszej. Szedł szybko, rozglądając się, 

jakby wystraszony. Niósł coś pod pachą. Dark odczekał chwilę, by się upewnić, 

czy za Wiesiem nikt nie idzie, po czym wyszedł z ukrycia. 

– Co jest, Wiesiu? Śledził cię ktoś? 

Wiesiu był wyraźnie podekscytowany. 

– Słuchaj, szefie. Idę sobie ulicą, niosę tą paczkę, a tu do mnie podchodzi 

dwóch gliniarzy i pytają, co tam mam. Cały się spociłem, taki mnie cykor wziął. 

Myślałem, że mnie zlikwidują albo co. A oni, jak to odwinęli z gazety, to 

normalnie dostali jakiegoś ataku. Ten, co trzymał paczkę, wypuścił ją i wszystko 

się wysypało. Potem zaczęli się ode mnie odsuwać. Cały czas się na mnie gapili, 

tylko szli tyłem, aż wleźli na ścianę. Wtedy się obrócili i zaczęli wiać. O co tu 

chodzi, szefie? Nic nie kumam. Myślałem, że już po mnie.  

Dark ze śmiechem sięgnął po paczkę. Wiesiu zawahał się.  

– A forsa? Naszukałem się tego po strychach. 

Dark sięgnął do kieszeni, wyjął kilka monet i podał Wiesiowi, a ten 

chuchnął na nie i schował. Paczka powędrowała do rąk strażnika, który otworzył 

ją niecierpliwie i uśmiechnął się od ucha do ucha na widok spoglądającego nań 

z okładki koziołka z maleńką, piękną bródką. Pod spodem znalazł kilka 

komiksów, Podróż do krainy Om pani Tomaszewskiej, Brombę i innych pana 

Wojtyszki, a nawet takie klasyki jak W dolinie Muminków czy Akademia Pana 

Kleksa. 
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– Super, Wiesiu. Spisałeś się na medal. Wiesz, dlaczego gliniarze zwiali? 

Kukły boją się tego. – Stuknął palcem w koziołka. – Tępią wszystkie bajki, żeby 

się nie wydało, że sami są bajką. 

– O, w mordę – zdziwił się Wiesiu. – Powiedz, szefie, co chcesz z tym 

zrobić? 

– Tajemnica. Ale zapewniam cię, że nic, co by ich ucieszyło. Lecę, 

Wiesiu. Jakby ktoś pytał, to nigdy mnie nie widziałeś. 

Wiesiu zasalutował i już miał odejść, ale zatrzymała go jakaś myśl. 

– Szefuńciu – rzekł prosząco – przydałoby mi się coś do obrony. Gliniarze 

mi nie darują, że ich wystraszyłem. Daj mi chociaż głowę koziołka. 

Dark wydarł rysunek pana Walentynowicza, na którym koziołek wyrusza 

do Pacanowa, i wręczył Wiesiowi, a ten przypiął go sobie do kieszeni koszuli 

jak święty obrazek.  

– Dzięki, szefie! Mam nadzieję, że wykończysz tych popaprańców! 

Cześć! 

I oddalił się w mrok. Dark zawinął książki z powrotem w gazetę i na 

wszelki wypadek ukrył pod kurtką. Potem ruszył do kryjówki z nadzieją, że 

Eryk i Argus omówili już swoje sprawy. 

 

* 

 

– Teraz! 

Strzała pomknęła i utkwiła w pniu drzewa, mijając o włos wiewiórkę, 

która zakręciła kitą i czmychnęła w gąszcz.  

– Ech! – żachnął się Winniczek na swoją nieporadność. 

– Nie przejmuj się – pocieszał go Jeremiasz, wyjmując mu kuszę z rąk. – 

Pierwsze koty za płoty. Niedługo będziesz strzelał jak Robin Hood. 

Winniczek uśmiechnął się kwaśno. Nauka nie najlepiej mu szła. Byli na 

polowaniu od rana, a on nie zdołał ustrzelić ani jednego zwierzaka. Ktoś mniej 
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cierpliwy niż Jeremiasz już dawno postawiłby na nim krzyżyk, ale na szczęście 

byli tu tylko we dwóch. Wiktor i Pająk poszli w innym kierunku, uzbrojeni w 

procę i nóż. Ciekawe, czy coś upolowali. Oby. Jeremiaszowi udało się trafić 

tylko jedną wiewiórkę i dwa gołębie. Spotkali też jeża, ale zostawili go w 

spokoju. Nie wiedzieli, czy nadaje się do spożycia, a poza tym myśl o obieraniu 

go z igieł nie była zbyt zachęcająca. 

– No, Winniczku – szepnął Jeremiasz – twoja ostatnia szansa przed 

obiadem. Widzisz tę sójkę na gałęzi? 

Winniczek chwycił kuszę i powoli założył strzałę. Długo przymierzał, 

zamknąwszy jedno oko. W końcu strzała poszybowała w kierunku ptaka. Sójka 

zerwała się, zatrzepotała skrzydłami i runęła na ziemię. Jeremiasz szybko 

podbiegł do niej i trzasnął kamieniem w łeb. Winniczek odwrócił wzrok. 

– Tak trzeba – wyjaśnił jego towarzysz – żeby się nie męczyła. 

Strzała utkwiła w ogonie sójki, nie czyniąc wielkiej krzywdy, ale pod 

wpływem ciężaru ptak stracił równowagę i spadł. 

– Zuch. – Jeremiasz klepnął Winniczka w ramię. – Zasłużyłeś na dobry 

ptasi obiad.  

Gdzieś w lesie rozległ się strzał. Dobiegał od strony jeziora. Chłopcy 

zamilkli, nasłuchując. 

– Mam nadzieję, że to tylko Piotrek poluje na kaczki – rzekł w końcu 

Jeremiasz. 

Jeszcze nie skończył, gdy zabrzmiał kolejny wystrzał. 

– Jakby bliżej – szepnął Winniczek. 

– Wracajmy do obozu – zakomenderował starszy z chłopców. 

– A jeśli to nie do kaczek strzelają? 

Chwilę potrwało, nim Jeremiasz zrozumiał, do czego zmierza Winniczek. 

– No co ty. Przecież oni poszli w zupełnie innym kierunku. Niemożliwe, 

żeby się tam znaleźli.  

Nasłuchiwali jeszcze chwilę, ale tym razem strzały umilkły na dobre. 
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– Ładuj sójkę do kosza i wracamy – zarządził Jeremiasz.  

Winniczek z obrzydzeniem podniósł zakrwawionego ptaka i wrzucił do 

kosza. 

– Musisz się przyzwyczaić – rzekł Jeremiasz. – To nasz jedyny sposób na 

przetrwanie. 

Winniczek pomyślał o tym, co zwykle znajduje w swoim garbie, gdy ten 

dojrzewa i pozwala się zrzucić. Uśmiechnął się. Ciekawe, czy po tych 

wszystkich przejściach garb nie zatraci swoich zalet. Tak czy owak, wiele 

jeszcze czasu musiało upłynąć, nim dojrzeje. 

Gdy dotarli do obozu, znaleźli procę Pająka i koszyk z dorodnym 

zającem.  

– Rany! – zachwycił się Jeremiasz. – Skąd oni go wytrzasnęli? Hej, 

Wiktor, Pająk! Jesteście tam? 

Ale chłopców w szałasie nie było. Winniczek rozejrzał się wokół i szybko 

spostrzegł przyczepioną do wejścia kartkę. 

„MAMY WASZEGO GOŁĘBIA. JEŚLI CHCECIE GO ODZYSKAĆ, 

PRZYJDŹCIE DO BAZY”. 

– Chyba tam nie poleźli? – zdenerwował się Jeremiasz. – Głupi by się 

domyślił, że to pułapka. 

– A gdyby ktoś porwał twoje dziecko – powiedział Winniczek – a potem 

zadzwonił i kazał ci po nie przyjść, nie zrobiłbyś tego?   

– Nie mam dziecka! – wrzasnął Jeremiasz. – Poza tym gołąb to nie 

dziecko! Nie ryzykuje się życia dla gołębia! 

Winniczek skulił się i spuścił głowę. 

– Przepraszam – rzekł Jeremiasz. – Po prostu się martwię. 

Usłyszeli jakieś poruszenie w pobliskim zagajniku i zerwali się na równe 

nogi. Odetchnęli z ulgą na widok znajomych twarzy, ale zaraz miny im zrzedły. 

Obaj chłopcy byli bladzi i spoceni. Szli powoli, barczysty Wiktor wsparty na 
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ramieniu Pająka, który uginał się pod jego ciężarem. Wolna ręka Wiktora 

obwiązana była kawałkiem materiału. 

Jeremiasz z Winniczkiem podbiegli do kolegów i ostrożnie posadzili 

Wiktora na ziemi. Pająk opadł na kolana obok niego. Dopiero teraz zauważyli, 

że jego twarz lśni nie tylko od potu, ale i od łez.  

– To wszystko moja wina – powiedział głucho.  

– Potem nam opowiesz – uciął Jeremiasz. – Najpierw trzeba się zająć 

Wiktorem. 

– Nic mi nie jest – burknął Wiktor. Rękaw miał nasączony krwią. 

– Założyłem mu opaskę uciskową – rzekł Pająk. – Kula na szczęście nie 

utkwiła w ramieniu. Zagoi się. 

– Kto do was strzelał? 

– Piotrek. – Pająk przełknął ślinę i dodał: – Strzelał do mnie. 

Przyciśnięty do muru, opowiedział wszystko od początku. 

– Po powrocie z polowania zauważyliśmy w obozie ślady czyjejś wizyty. 

Zginęło parę rzeczy, między innymi śpiwór Winniczka. Wszystko było w 

nieładzie, a przy wejściu wisiała jakaś kartka. – Jeremiasz pokazał Pająkowi 

świstek na znak, że tę część historii może pominąć. – Wiktor nie chciał mnie 

puścić do starego obozu – kontynuował Pająk. – Mówił, że to pułapka. Ale ja 

chciałem za wszelką cenę ratować Plamkę. Poszedłem sam. Kiedy dotarłem do 

obozu, zobaczyłem wbity w ziemię wysoki słup, a na nim gołębia. Zawołałem 

go, ale nie odpowiedział. Potem zauważyłem, że w ogóle się nie porusza. – 

Pająkowi załamał się głos. – Ci dranie musieli go zabić i wypchać. Próbowałem 

się wspiąć na słup, żeby go zdjąć i pochować. Wtedy usłyszałem strzał. 

Zeskoczyłem na ziemię i zacząłem biec w stronę drzew, na oślep, bo nie 

wiedziałem, skąd strzelają. Nagle zobaczyłem Piotrka. Stał między drzewami z 

karabinem w ręku, uśmiechał się złośliwie i mierzył prosto we mnie. Stanąłem 

jak wryty, bojąc się uciekać, żeby nie strzelił mi w plecy. Piotrek przymknął 

jedno oko, a drugie przytknął do muszki. Potem zabrzmiał strzał. Coś uderzyło 
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mnie z tyłu i padłem na ziemię. Myślałem, że zostałem trafiony, ale zobaczyłem 

kogoś leżącego obok mnie. To był Wiktor. Szedł za mną przez całą drogę i 

przyglądał się wszystkiemu z ukrycia. Kiedy zobaczył, że Piotrek do mnie 

celuje, próbował mnie przewrócić, żebym się usunął z linii strzału. Wtedy 

karabin wypalił i kula trafiła go w ramię. 

– Nie rozumiem – rzekł Winniczek. – Dlaczego Piotrek do was strzelał? I 

dlaczego zabił Plamkę? 

Wiktor uśmiechnął się kwaśno. 

– Pewnie myślał, że nam coś udowadnia. Pierwszą kulę posłał w 

powietrze. Potem chciał nastraszyć Pająka, udając, że do niego mierzy. 

Powinienem go przetrzymać, ale nie wytrzymałem nerwowo i wyskoczyłem z 

ukrycia, a on się przestraszył i wypalił. 

– A później?  

– Wiał, aż się kurzyło – rzekł Pająk. 

– Mam nadzieję, że nie ukradli mi resztki bandaża – powiedział 

Winniczek i podniósł się, by pójść do szałasu.  

– Daj spokój, mały – mruknął Wiktor, gdy chłopiec wrócił z czystym 

opatrunkiem. – Zostaw to dla siebie. 

– Przymknij się i dawaj łapę – uciszył go Jeremiasz, dając znak Pająkowi, 

by się zajął ręką Wiktora. 

Podczas obmywania rana znów zaczęła mocno krwawić. Pająk powiedział 

jednak, że to normalne pod wpływem wody.  

– No, no – mruknął Jeremiasz – więc na zajęciach z medycyny uczą nie 

tylko ucinania garbów. 

Opatrzonemu Wiktorowi kategorycznie zakazano wstawać przed kolacją. 

Winniczek zgłosił się na ochotnika do czuwania przy nim. Wiedział, że kiedyś 

będzie musiał się nauczyć obdzierania zwierząt ze skóry, ale cieszył się, że 

jeszcze tym razem może się od tego wykręcić. 
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Wyczerpany bólem Wiktor szybko zasnął. Winniczek przyglądał mu się, 

ciekaw, czy kiedyś naprawdę go pozna. O ile w ogóle będzie jakieś kiedyś. Na 

razie sprawy nie wyglądały różowo. Było ich czterech przeciwko czterem, ale 

tamci mieli broń, siłę i wypchanego gołębia na palu. Poza tym i jednym, i 

drugim zaczynało brakować podstawowych, niezbędnych do przeżycia rzeczy. 

Cokolwiek planował Dark, Winniczek miał nadzieję, że jego przyjaciel załatwi 

to szybko i skutecznie. 

Wsłuchany w ciszę, mimowolnie zaczął pogwizdywać melodię z Reksia. 
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ROZDZIAŁ VI 

KOKTAJL 

 

– Hej – powiedział, starając się nie patrzeć na oskubane ptasie mięso – 

chyba wiem, jak przywołać brzdące. 

Jeremiasz i Pająk unieśli głowy znad gołębi. 

– Jak? 

– Na Reksia. – Patrzeli na niego dość dziwnie, więc zagwizdał im 

fragment, po czym wyjaśnił: – Brzdące wybrały tę melodię jako sygnał 

wywoławczy, bo uzurpatorzy boją się bajek. Nawet jeśli usłyszą, nie zbliżą się 

do gwiżdżącego.  

– Twój brzdąc musiałby mieć bardzo dobry słuch – zauważył Pająk. – Las 

jest spory.  

– Biorąc pod uwagę rozmiary ich uszu, powinny słyszeć nieźle – rzekł w 

zamyśleniu Winniczek. – Tak czy owak, wyjdę na drogę i pogwiżdżę trochę na 

cztery strony świata.  

– Miałeś czuwać przy Wiktorze – przypomniał mu Jeremiasz.  

– Już się obudził – rzekł Winniczek. – Zaraz tu przyjdzie. 

I ruszył w kierunku drogi, zastanawiając się, jaki właściwie pożytek mogą 

mieć z brzdąców, jeśli te w ogóle się pojawią. Na pewno nie było co liczyć na 

ich odwagę. Najważniejszą rzeczą wydawała się ich umiejętność 

porozumiewania się, a nawet podróżowania przy wykorzystaniu fali 

fantasmagorycznej. Dzięki temu mogły być na bieżąco ze wszystkim, co się w 

danej chwili działo na całym świecie – a przynajmniej w tych jego stronach, w 

których znajdowali się ich pobratymcy. Teraz, gdy partyzanci stracili Plamkę, 

każde źródło informacji o tym, co się dzieje poza lasem, było dla nich na wagę 

złota. Poza tym, choć Dark nie wtajemniczył Winniczka w swoje plany, 

chłopiec podejrzewał, że nie da się ich zrealizować bez pomocy tej formy 
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transportu – o ile, rzecz jasna, brzdące zgodzą się przetransportować falą 

przedstawiciela innej rasy, i o ile to w ogóle jest możliwe. 

Wyszedł na drogę i zagwizdał. Potem obrócił się o dziewięćdziesiąt stopni 

i uczynił to samo. Kiedy wykonał już pełen obrót, usiadł, oparł łokcie na 

kolanach i czekał, od czasu do czasu pogwizdując od niechcenia, coraz ciszej, 

bo wiara w przywołanie brzdąca wydała mu się nagle strasznie naiwna. W 

końcu zupełnie zaniechał gwizdania i siedział zamyślony. Wokół panowała 

kompletna cisza, nawet ptaki umilkły; tym bardziej Winniczek wzdrygnął się, 

gdy nagle usłyszał w krzakach jakiś ruch, a po nim głos. 

– Skąd wiesz, że to on gwizdał, skąd wiesz? Nie możemy ryzykować. 

Wygląda jak mały chłopiec, ale w dzisiejszych czasach pozory mylą. 

Winniczek uniósł głowę i zagwizdał kilka taktów. 

– Witajcie, brzdące – powiedział. – Czekałem na was. 

Po chwili zza krzaka wyłoniły się dwa brzdące, ku zdziwieniu Winniczka 

ubrane w zielone sukienki. 

– Jestem Winniczek – powiedział. 

– Krysia – pisnął jeden z brzdąców. 

– Brysia – nieco głębszym głosem przedstawił się drugi. 

Winniczek z trudem powstrzymał się od parsknięcia śmiechem. 

Logicznie biorąc, nie było żadnego powodu, dla którego nie mogłyby 

istnieć brzdące-kobiety, ale do tej pory Winniczek nigdy o takich nie słyszał. 

Spotkanie z Krysią i Brysią było więc prawdziwym zwrotem w jego myśleniu o 

tych stworzeniach. 

– Znacie Tadzia i Radzia z Czarnego Lasu? – zapytał. 

– Chyba o nich słyszałyśmy – pisnęła Krysia.  

– Mój przyjaciel i ja dowiedzieliśmy się od nich o Reksiu i o poczcie 

falowej – rzekł Winniczek. – Sądzimy, że może nam ona pomóc w pokonaniu 

istot, które rządzą światem. 

– Jak chcecie to zrobić? – zapytała Brysia. 
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– Mój przyjaciel ma plan. Nie wtajemniczył mnie w szczegóły. Teraz jest 

w mieście, ale na pewno wkrótce wróci i wszystko nam wyjaśni. Właśnie, może 

macie jakiś kontakt w mieście? Chętnie bym się dowiedział, co się tam dzieje. 

Brzdące pokręciły ponuro głowami. 

– Wszyscy stąd nawiali oprócz nas. W dodatku mamy ostatnio straszne 

problemy ze złapaniem fali. Bardzo rzadko nam się to udaje. 

– Dlaczego zostałyście? – zainteresował się Winniczek. 

– Oni i tak wszędzie dotrą – mruknęła posępnie Brysia. – To tylko 

kwestia czasu. Lepiej pozostać na własnych śmieciach.  

– Tu też nie jest bezpiecznie – rzekł chłopiec. 

– Wiemy, wiemy. Jakiś pomyleniec chodzi po lesie i strzela. To twój 

kumpel? 

– No co ty! – oburzył się Winniczek. – To Piotrek, nasz wróg numer 

jeden! Moi kumple są przyjaciółmi brzdąców. Chodźcie ich poznać.  

Brzdące zawahały się na chwilę, w końcu jednak pozwoliły się 

zaprowadzić do obozu. W powietrzu unosił się już zapach smażonego mięsa. 

Trójka obozowiczów podniosła głowy na dźwięk zbliżających się kroków. Na 

rożnie smażył się zając. Brzdące wydały okrzyk zachwytu. 

– Ach! 

Trzej chłopcy gapili się na nie z otwartymi ustami. Winniczek tym razem 

nie zdołał powstrzymać śmiechu. 

– Przedstawiam wam Krysię i Brysię – wykrztusił wśród chichotów. 

Teraz i oni zaczęli chichotać, ale na widok min brzdąców opanowali się i 

przedstawili po kolei.  

– Ciebie już widziałam – odezwała się Brysia do Wiktora. – Czy to 

przypadkiem nie było tam, gdzie strzelają? 

– Owszem – rzekł Wiktor. – Kiedyś tam mieszkałem, ale zmieniłem 

adres.  
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– Brzdące mają problemy z pocztą falową – poinformował kolegów 

Winniczek – ale od czasu do czasu udaje im się coś złapać. 

– Zapraszamy do stołu. – Jeremiasz wskazał brzdącom miejsce na ziemi 

przy ognisku. – Chętnie posłuchamy, co słychać na świecie. 

– Nic dobrego – pisnęła Krysia. 

– Na dobre wieści już dawno przestaliśmy liczyć – rzekł Pająk. – Teraz 

cieszymy się z jakichkolwiek nowin. Nie ma nic gorszego niż błądzenie w 

ciemności. 

Gdy wszyscy czekali, aż zając będzie gotowy, brzdące zdały krótką 

relację z najnowszych dziejów świata. Wyglądało na to, że uzurpatorzy 

opanowali już większość dużych miast w Europie i Ameryce (o innych 

kontynentach niewiele było wiadomo) i stamtąd starali się kontrolować także 

prowincję. Co gorsza, podobno z kaktusów wciąż wychodzili kolejni. 

Jeremiasz podzielił zająca na sześć części. Brzdące jęknęły z zachwytu. 

– Uważajcie na gościa z karabinem – rzekł im Pająk, zajadając swoją 

porcję – i na jego kumpli. Polują na wszystko, co się rusza. Jeśli zobaczycie w 

lesie coś dziwnego, informujcie nas. I postarajcie się częściej łapać falę. Bez 

niej stąd nie wyleziemy. 

– Nie możemy się zbliżyć do miejsca, gdzie najlepiej odbiera – 

powiedziała Brysia. 

– Tam jest ten z cherubinem! – pisnęła Krysia.  

– Z karabinem – poprawiła ją Brysia surowo, po czym wyjaśniła: – 

Najlepszy odbiór jest nad jeziorem. Ale teraz tamci wciąż się tam kręcą. 

– Zobaczymy, co się da zrobić – mruknął wymijająco Pająk. – Ale to 

potrwa. Na razie szukajcie innego dobrego miejsca do odbioru. 

– Gdzie można was znaleźć? – zapytał Wiktor. 

– W północnej części lasu, w dziupli wielkiego dębu – powiedziała 

Brysia. 

– Trafimy? 
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– Musicie obejść jezioro od zachodu, potem skręcić w trzecią ścieżkę w 

prawo i iść dziesięć minut, aż zobaczycie dąb po lewej stronie drogi. 

– Dobra. Ale meldujcie nam tu zaraz, gdyby coś się działo.  

Brzdące odmeldowały się i poszły, z mlaskaniem dojadając swoje porcje 

zająca. Musiały być bardzo głodne.  

– Zabawne skrzaty – rzekł Jeremiasz. – Może się nam przydadzą. 

– Ale mięsa żal – zauważył tęsknie Wiktor. 

Dokończyli posiłek i poszli spać. Winniczek pierwszy trzymał wartę. 

Patrząc na nocne niebo, czuł się niemal jak u siebie na wsi, w ciepłe wiosenne 

noce, gdy wymykał się z chłopakami do lasu na podchody, aż w końcu dziadek 

zaczął go zamykać w pokoju na klucz. Gdyby wiedział, jak bardzo przyda się 

wnukowi ta zaprawa... 

 

* 

 

Noc była jasna, zbyt jasna jak na gust Darka. Nie chciał, żeby go ktoś 

zobaczył i wyśledził jego kryjówkę. Teraz, gdy już zdobył najważniejszy 

składnik koktajlu, nie mógł nawalić. Trzeba tylko było znaleźć chemika, żeby 

wykonał odpowiednią mieszankę, a potem zamówić u kuzyna Piotrka aparaty, 

załadować i... Żeby tylko zadziałało. Chemik musi być pierwsza klasa.  

Wszedł po schodach i cicho zapukał do drzwi kryjówki. Odpowiedziało 

mu milczenie. Otworzył drzwi. Światło było zgaszone, w powietrzu 

rozbrzmiewały miarowe oddechy śpiących chłopców. Dark uśmiechnął się z 

rozrzewnieniem. Rzeczywiście, było już po drugiej; dzieciaki musiały być 

strasznie zmęczone. Odczekał, aż wzrok przywyknie do ciemności. Eryk leżał 

na materacu pod ścianą. Dark usiadł obok niego. Miał ochotę go obudzić, 

przepraszać, wyjaśniać wszystko. Zamiast tego siedział i patrzył na twarz 

śpiącego brata. Teraz, kiedy sen wygładził zmarszczki gniewu i lęku, znów stała 

się twarzą dziecka, które znał. Mimowolnie pogładził włosy Eryka. 
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Chłopiec zerwał się, jakby go ukąsiła osa.  

– To ja – szepnął uspokajająco Dark.  

– Kurczę... kurczę, ale mnie przestraszyłeś! – wykrztusił Eryk. 

– Przepraszam. 

– Nie... Nic się nie stało. Załatwiłeś swoje sprawy? 

– Tak? 

– Co to było? 

– Jutro ci opowiem. To długa historia. Teraz śpij. 

Przez chwilę panowała cisza. 

– Przytargałem ci materac – mruknął Eryk. – Stoi pod ścianą. 

– Dzięki. – Dark odszukał wzrokiem ciemny prostokąt na ścianie, 

ściągnął materac i ułożył się obok brata. 

– Dostałeś moje listy? – zapytał Eryk. 

– Nie – odparł Dark. – A ty moje? 

Eryk pokręcił głową. 

– Dopiero trzy dni temu dowiedziałem się o śmierci mamy – dodał Dark – 

i o tym, że zabrali cię do domu dziecka. 

– Wtedy rzuciłeś robotę i wróciłeś – domyślił się Eryk. – Tylko dlaczego 

zabrałeś ze sobą tego Winniczka? 

– Chcieli go złamać – odparł Dark – a on był nie do złamania. Zabiliby 

go. 

– A teraz oddałeś go na pożarcie Piotrkowi i Remiemu. Ale właściwie co 

miałeś robić? – zastanawiał się Eryk. – Wszędzie jest tak samo. 

– Uratujemy go, Eryku – rzekł Dark. – Jego i cały świat. Obiecuję. 

Eryk milczał przez długą chwilę. Kiedy Dark zaczynał już podejrzewać, 

że brat zasnął, ten znów się odezwał. 

– Pamiętasz, jak się przewróciłem na hulajnodze? 

– Mhm – mruknął Dark z rozbawieniem. 
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– Rozbiłem kolano, a ty wziąłeś mnie na ręce i zaniosłeś do domu. Potem 

poszedłeś spuścić łomot chłopakom, którzy zabrali moją hulajnogę. Byłem 

dumny, że mam starszego brata, który nigdy nie pozwoli mnie skrzywdzić. 

Dark poczuł ukłucie w sercu. Chyba wiedział, do czego zmierza Eryk. 

– Potem wyjechałeś. Z mamą było coraz gorzej. Pisałem do ciebie listy, 

ale nie dostawałem odpowiedzi. Początkowo przychodziły pieniądze, później 

już nic. Kiedy mama umarła, wiedziałem, że po mnie przyjdą. Ale nie miałem 

się gdzie podziać. Nie miałem co jeść. Więc czekałem. Nie wiedziałem, jak tam 

jest. W ogóle mało wiedziałem. – Eryk umilkł na chwilę. – Teraz wróciłeś. Ale 

ja jestem kimś innym. Złamali mnie. Nawet nie chciałem uciekać po raz drugi, 

choć Argus mnie błagał. 

Dark odczekał trochę, żeby brat nie pomyślał, że odpowiada mu bez 

namysłu.  

– Mnie też nie było lekko – powiedział. – Będzie musiało upłynąć wiele 

czasu, nim sobie wszystko opowiemy. A może to nigdy nie nastąpi. Ale ja nadal 

jestem tym, kim byłem, i w tobie odnajduję dawnego Eryka. To świat się 

zmienił, nie my. My tylko czasem zakładamy maski, żeby uzurpatorzy nas nie 

rozpoznali. 

– Uzurpatorzy... – mruknął w zamyśleniu Eryk. – Ładna nazwa. Za ładna 

dla nich. My nazywamy ich kukłami.  

– To by znaczyło, że ktoś inny nimi steruje – rzekł Dark. – Jakiś centralny 

umysł. Myślisz, że tak jest? 

– Nie wiem. Po prostu tak ich nazywamy. 

Dark jednak zadumał się głęboko nad tym podejrzeniem.  

– Nawet gdyby taki umysł istniał, nie znajdziemy go – zauważył Eryk. – 

Może się znajdować wszędzie, choćby w kosmosie. 

– Albo w kaktusie – dodał Dark. 

Eryk spojrzał na niego uważnie. 
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– Hej, z tymi kaktusami to prawda? Słyszałem jakieś historie, ale 

myślałem, że to bajka. 

– Może i bajka – rzekł Dark. – Ale jaka realna. 

Zaśmiali się obaj. 

– Tęskniłem za tobą, braciszku – powiedział potem Dark. Z trudem 

przeszły mu przez gardło te słowa. – Martwiłem się. Nie było dnia, żebym o 

tobie nie myślał.  

– Śpijmy już – przerwał mu szorstko Eryk. – Obudzimy Argusa.  

– Pewnie już dawno nie śpi – szepnął Dark, przypominając sobie o 

świetnym słuchu chłopaka. 

Oschła reakcja Eryka na jego wyznanie bardzo go zabolała. Miał jednak 

zbyt wielkie poczucie winy, by robić mu wyrzuty. 

– Dobranoc – powiedział tylko. 

Eryk milczał. 

Dark westchnął parę razy i próbował zasnąć. Jutro musi powiedzieć obu 

chłopcom o koktajlu i poprosić o pomoc. Bał się, że mu nie uwierzą. Sam nie 

był pewien, czy jego pomysł zadziała. Ale wobec braku lepszych był 

zdecydowany narazić życie, by go zrealizować.  

Musiał też odnaleźć Winniczka i sprowadzić go tutaj. Słowa Eryka 

zaniepokoiły go tak dalece, że uznał, iż przebywanie w tej kryjówce, u jego 

boku, będzie dla chłopca znacznie bezpieczniejsze niż pozostawanie w lesie. 

Poza tym, tu było łatwiej o opatrunki, odzież, żywność i inne niezbędne rzeczy. 

Wsunął rękę pod materac, upewniając się, czy pakunek z bajkami wciąż 

tam leży. Nic, nawet życie, nie było teraz ważniejsze od tego skarbu. 

Jutro musi powiedzieć chłopcom. 

Kontury pokoju rozmyły się i Dark zapadł w sen. 

 

* 
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Winniczek pełnił nocną wartę w obozie. W lesie – przynajmniej w tej jego 

części, w której się znajdowali – panowała cisza, chłopiec czuł jednak w 

powietrzu jakieś napięcie, jakby za najbliższym drzewem czaił się głodny, 

podstępny tygrys. Na przekór obawom Winniczek postanowił rozejrzeć się 

trochę po okolicznych chaszczach. Tygrysa tam nie spotkał, ale w drodze 

powrotnej zauważył na niebie od strony jeziora jasną łunę, jakby ktoś palił 

ogień. Wciągnął głęboko powietrze. Rzeczywiście, było w nim coś, co 

przypominało zapach płonącego drewna. To nie mogło być zwykłe ognisko, na 

którym przygotowuje się posiłki. Nie dostrzegłby go z tej odległości. Poza tym, 

kto gotowałby jedzenie w środku nocy? 

Pożar? Winniczek odruchowo spojrzał na wysoki cmentarny mur. 

Mogliby się wydostać, podsadzając się nawzajem, ale ostatni musiałby zostać po 

tej stronie. No i były jeszcze brzdące... 

A może to jednak nie pożar? Łuna była widoczna w miejscu, w którym 

powinien się znajdować obóz chłopaków Piotrka. Może to ich sprawka? Może 

postanowili urządzić sobie festyn, nie bacząc na to, że ktoś spoza lasu mógłby 

dostrzec łunę, ani że grozi to pożarem? To byłoby nawet do nich podobne. 

Zastanawiał się, czy nie obudzić kolegów. Jeśli sam pójdzie sprawdzić, co 

się dzieje, pozostawi niestrzeżony obóz. Poza tym bał się, że zabłądzi. Nie 

zdążył jeszcze dobrze poznać lasu. W końcu zdecydował się zbudzić 

Jeremiasza. 

Ten zwlókł się z posłania, przecierając oczy i ziewając szeroko. 

Wyczołgał się z szałasu, wyszedł na drogę i spojrzał we wskazanym kierunku.  

– Faktycznie – przyznał. – Jakby się coś paliło. 

Namyślał się przez chwilę. 

– Nie ma co, trzeba to obadać – zadecydował wreszcie. – Obudzę Pająka i 

pójdziemy razem, a ty zostaniesz na warcie. Wiktor niech śpi. 

– Zabierz mnie! – poprosił Winniczek. – Moja warta za chwilę się 

kończy. Niech Pająk zostanie. 
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Jeremiasz nie wydawał się ucieszony tą propozycją, ale w końcu się 

zgodził.  

– Niech ci będzie. W końcu Pająk też dzisiaj swoje przeżył.  

Obudzony Pająk początkowo upierał się przy pójściu, ale Jeremiasz 

przywiódł go do rozsądku. 

– Ktoś musi zostać przy Wiktorze. Kto jak kto, ale ty powinieneś się do 

tego poczuwać. 

Pająk został więc na warcie, a Jeremiasz z Winniczkiem ruszyli w 

kierunku wrogiego obozu, by zbadać sprawę tajemniczej łuny. W miarę 

zbliżania się do bazy coraz wyraźniej docierały do ich uszu dziwne, wznoszące 

się i opadające głosy, jakby ktoś śpiewał monotonne pieśni. Podeszli najbliżej, 

jak mogli, by móc coś dostrzec, unikając przy tym przesadnego ryzyka – 

pamiętali, że Piotrek opanował już sztukę naciskania spustu – i obserwowali 

scenę. 

Wokół pala, na którym zatknięto wypchanego Plamkę, wyginały się w 

osobliwym tańcu cztery postacie. Miały pomalowane na zielono twarze i 

nastroszone włosy, a ich mroczne śpiewy najwyraźniej były modłami do boga, 

którego uosabiał gołąb.  

 

WŁADCO LASU, POWSTAŃ I USUŃ CAŁĄ ZARAZĘ 

WŁADCO LASU, POWSTAŃ I USUŃ CAŁĄ ZARAZĘ 

OCAL TYLKO NAS, PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN 

A RESZTĘ NIECH DIABLI PORWĄ, AMEN. 

 

Piotrek, ubrany w mundur zabitego żołnierza, uniósł karabin nad głowę i 

wymachiwał nim zawadiacko. Pozostali chłopcy trzymali w rękach kije. 

Unosząc je nad głowę, skłonili się bóstwu i zanieśli szaleńczym śmiechem. 

Potem zatrzymali się i zbliżyli do ogniska. Piotrek chwycił leżącą obok kłodę i 

podniósł ją w górę.  
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– Oto jest zdrajca Eryk, który odwrócił się od nas i wyjawił nasze 

tajemnice. Tobie, Władco Lasu, ofiarowujemy jego życie, abyś urósł w siłę i 

wyzwolił nas.  

Deszcz ciosów spadł na kłodę symbolizującą Eryka. Chłopcy uderzali w 

nią kijami i kolbą karabinu, kopali, a na koniec wrzucili do ognia. 

– Przyjmij, Władco Lasu, tę ofiarę! – wykrzyknął na klęczkach Piotrek, 

unosząc ręce ku gołębiowi. 

Remi trzymał już w rękach kolejną kłodę.  

– Oto jest Argus, tchórz, który nas zawiódł w krytycznej chwili. Tobie go 

oddajemy, panie nasz i władco! 

Deszcz ciosów spadł na kolejną kłodę. Gdy i tę spalono, przyszedł czas na 

następną. 

– Oto Jeremiasz, zdrajca i głupiec, który wybrał fałszywego bożka! 

Gdy kłoda znikła w gąszczu nóg i kijów, Winniczek zerknął na 

Jeremiasza. Chłopak obserwował scenę w napięciu. Wargi mu drżały, a oczy 

błyszczały gniewem. 

Winniczek zastanawiał się, czy on będzie następny. Mocno zacisnął zęby, 

patrząc, jak jeden z chłopców unosi kolejną kłodę. 

– Oto Pająk, dureń, który próbował cię ujarzmić. Niech będzie po stokroć 

przeklęty! 

Ciosy i kopniaki stawały się coraz bardziej bezwzględne, jakby oprawcy 

maltretowali prawdziwą ofiarę. 

– Oto Winniczek, wybryk natury, intruz i wichrzyciel, który rozbił nasze 

królestwo! Mamy nadzieję, że będzie dla ciebie smacznym kąskiem! 

Winniczek niemal fizycznie czuł każdy cios, jaki spadał na symbolizujący 

go kawał drewna. Paraliżowała go trwoga, ale nie potrafił oderwać wzroku od 

sceny rytualnego mordu. W końcu i jego kłoda znalazła się w ogniu. Żarłoczny 

płomień wystrzelił w niebo, pożerając drzewo. Dopiero wtedy Winniczek 

odważył się przełknąć ślinę. 
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Piotrek uniósł ostatnią, większą od poprzednich kłodę i ogłosił z 

namaszczeniem: 

– Wróg numer jeden, Wiktor, który obraził twój majestat i twoje sługi! 

Nie jest godny stanąć przed tobą! 

To wygłosiwszy, Piotrek splunął na kłodę. W jego ślady poszli pozostali. 

Potem ciosami kolby i kijów roztrzaskali kłodę na kawałki. 

Jeremiasz dotknął ramienia Winniczka, dając znak do odwrotu. Czołgali 

się z bijącymi sercami, truchlejąc za każdym razem, gdy jakiś liść głośniej 

zaszeleścił pod ich ciężarem. Jeremiasz co chwila się odwracał, by zbadać, czy 

są już bezpieczni. Nawet gdy krzyki przeciwników zaczęły cichnąć, nie był 

pewien, czy mogą już wstać i biec.  

W końcu pobiegli. Gdy wrogi obóz został już naprawdę daleko, szli drogą 

w kierunku swojej bazy, zdyszani i milczący, bo nie znajdowali słów. 

– Zabiliby nas – rzekł w końcu głucho Winniczek. 

 

* 

 

Darka obudził huk. Strażnik usiadł gwałtownie na posłaniu, mrużąc oczy 

przed dobiegającym od strony otwartych drzwi światłem latarki. 

– Wstawać, ręce do góry i pod ścianę! – zakomenderował jakiś głos. 

Gdy światło zmieniło kierunek, by zlustrować resztę pokoju, strażnik 

dostrzegł w przyćmionym blasku policyjny mundur. Intruzów było dwóch. 

Jeden z nich trzymał latarkę, więc gdyby udało się sięgnąć po broń, szanse 

Darka byłyby jak jeden do jednego. Ale wyjęcie pistoletu i wycelowanie 

trwałoby zbyt długo. Nim oddałby strzał, w pokoju leżałyby trzy trupy. Miał 

lepszy pomysł.  

Podczas gdy oszołomieni chłopcy wygrzebywali się spod koców, Dark 

uniósł ręce nad głowę, by pokazać policjantom, że współpracuje, po czym 
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gwałtownym kopniakiem odsunął materac. Kolejny kopniak odwinął pakunek z 

gazety, odsłaniając wizerunek Paszczaka. 

– Hej, ty! Co tam masz? – wrzasnął ten bez latarki. – Pod ścianę! – 

krzyknął, celując w Darka z pistoletu. 

Chłopcy stali już pod ścianą z uniesionymi rękami. Dark dołączył do nich. 

Słyszał, jak facet z pistoletem zbliża się do pakunku, chcąc mu się przyjrzeć. 

– Hej, Igi – odezwał się gliniarz niepewnie. – To jest jakieś świństwo. Nie 

mieszajmy się w to.  

Dark obejrzał się przez ramię. Gliniarz nadal celował w niego z pistoletu, 

ale patrzył zupełnie w inną stronę. Jego kumpel zbliżył się i zaświecił latarką 

prosto w twarz Paszczaka. 

Dark odwrócił się przodem do policjantów akurat w momencie, w którym 

ten z latarką odskakiwał w przerażeniu. 

– Witajcie w Dolinie Muminków – wycedził. 

Gliniarze w popłochu rzucili się do ucieczki, zachowując jedynie dość 

opanowania, by nie upuścić latarki ani broni. Dark słyszał, jak potykają się na 

schodach, klnąc dziwnie wysokimi głosami. Trzasnęły drzwi wejściowe. 

Dopiero wtedy ruszył w dół, przeskakując po dwa stopnie naraz. Gdy znalazł się 

na ulicy, plecy uciekających były już dość daleko. 

– I tak was znajdziemy! – zawołał za nimi. – Dolina Muminków jest 

wszędzie! Będzie was straszyć po nocach, a ścigać za dnia! Nikt nigdy nie 

wygrał z Doliną Muminków! 

Gliniarze biegli coraz szybciej, aż wreszcie zniknęli za zakrętem. Dark 

obrócił się na pięcie i wrócił na górę. 

Eryk i Argus klęczeli na podłodze, przeglądając książki przy bladym 

płomyku świeczki. 

– Uwaga – powiedział – jeśli je spalicie, cały mój plan diabli wezmą. 

Dopiero teraz spojrzał chłopcom w twarze i poczuł, jak coś mu topnieje w 

piersi. 
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Eryk i Argus znowu byli dziećmi. 

– Wskakujcie do łóżek – zakomenderował. – Poczytam wam. 

Chłopcy niechętnie spełnili polecenie. Dark pozbierał książki i owinął je 

podartą gazetą, pozostawiając na wierzchu jedynie opowieść o Muminkach. Po 

namyśle ponownie otworzył paczkę, wydobył luźną kartkę z wizerunkiem 

Bromby i przykleił po zewnętrznej stronie drzwi. 

– Podobna do Muminka – mruknął. – Nie zauważą różnicy. 

Usiadł na materacu, wziął świeczkę do ręki i zaczął czytać. 

– Dark – odezwał się sennym głosem Eryk – skąd wiedziałeś, że kukły 

boją się bajek?  

– Od brzdąców – odparł. 

– Rozmawiałeś z brzdącami? – Argus z wrażenia usiadł na materacu. 

– A jakże – odparł Dark. 

– Jakie one są? Opowiedz!  

I tak, zamiast czytać chłopcom bajkę na dobranoc, Dark zaczął snuć 

własną opowieść. Mówił o szpitalu, o garbie Winniczka i włosach Rudzika, o 

ucieczce, brzdącach, Reksiu i powrocie do miasta. Zmilczał jedynie o koktajlu, 

wiedząc, że jeśli zacznie teraz o nim mówić, żaden z nich nie zaśnie do rana. 

 

* 

 

– Widzę tylko jedno wytłumaczenie – rzekł Pająk. – Szczątki żołnierza 

muszą emitować jakąś substancję odurzającą. 

– Bo ja wiem? – zastanawiał się Wiktor. – Może chłopakom po prostu 

odbiło? 

– Ty tego nie widziałeś – rzekł Winniczek, wciąż roztrzęsiony. – Oni byli 

jak opętani. 

– Wierzę, że Piotrek mógłby zrobić coś takiego – kontynuował Pająk. – 

Remi może też. Kulfon dałby się zastraszyć. Ale Irek? 
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– Pamiętaj, że Piotrek ma broń i strzela z niej. 

– To tylko potwierdza moje przypuszczenia. Przedtem był stuknięty, ale 

nie aż tak. 

Kiedy tylko Winniczek i Jeremiasz wrócili do obozu, opowiedzieli o 

wszystkim Pająkowi i obudzili Wiktora. Teraz cała czwórka próbowała ocenić 

powagę sytuacji. 

– Szkoda, że straciliśmy Plamkę – rzekł Pająk. – Można by go wysyłać na 

przeszpiegi, zamiast się narażać... 

– ... na to, że spotka nas taki sam los jak jego – dokończył Jeremiasz. 

Winniczek uśmiechnął się mimowolnie. 

– Już cię widzę na tym słupie. „Władco Lasu, powstań i usuń całą 

zarazę!” – zaintonował, przewracając oczami. 

– To nie jest śmieszne – burknął Jeremiasz. – Pamiętaj, że oni wiedzą, 

gdzie nas szukać. 

– Ale nie przyszli – zauważył Wiktor. – Wyładowali swoją nienawiść na 

kłodach, jak dzieci, które biją lalki, bo dostały lanie od rodziców. Boją się nas. 

Jedyne, na co ich stać, to zakradanie się do obozu pod naszą nieobecność.  

– Ja jednak trochę się boję – przyznał Winniczek. – Gdybyś widział ich 

twarze... Zachowywali się, jakby przestali być ludźmi. 

– Gdziekolwiek się przeniesiemy, znajdą nas, jeśli będą chcieli – 

powiedział Pająk. – Tu przynajmniej możemy uciec na cmentarz, jeśli będzie 

trzeba. Wystarczy sklecić jakąś drabinkę. 

– A uzurpatorzy? – zapytał Winniczek. 

– Uzurpatorzy nie chodzą na cmentarz, bo nic ich nie łączy z nieżyjącymi 

ludźmi. Swoich zmarłych przeznaczają na kompost. 

Świtało już, gdy się położyli. Wiktor chciał objąć wartę, ale Jeremiasz 

zaprotestował. 

– Jesteś ranny. Musisz odpoczywać. Ja i tak bym nie zasnął. 
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Myślał, że Wiktor się nie zgodzi, ale ten tylko machnął zdrową ręką. 

Najwyraźniej rana mocno mu dokuczała. 

– Wiktor – zapytał Winniczek – jesteś pewien, że w ramieniu nie utkwił 

żaden odłamek? 

– Kula przeszła na wylot – rzekł Pająk. – Rana jest czysta. Myślę, że 

Wiktor jest po prostu osłabiony. Jeremiasz ma rację – zwrócił się do Wiktora. – 

Musisz odpoczywać. 

Wiktor potulnie udał się do szałasu. Winniczek i Pająk podążyli za nim. 

Samotny Jeremiasz pozostał na posterunku, a im wyżej słońce wzbijało się w 

niebo, tym więcej miał w sercu nadziei, że ta historia dobrze się zakończy. 

Zapomniał, że nawet najjaśniejszy dzień musi w końcu ustąpić miejsca 

nocy. 

 

* 

 

– A więc to jest twój pomysł – rzekł Eryk. – Taki prosty. 

Po tym, jak odprawił policjantów, Dark nie miał trudności z 

przekonaniem swoich towarzyszy o skuteczności planowanego koktajlu. 

Szczerze mówiąc, byli bardziej przekonani niż on sam. Dla niego była to tylko 

próba – jedyna, jaka mu przyszła do głowy – pokonania uzurpatorów. Wiedząc, 

jak działają na nich bajki, postanowił zlecić produkcję mieszanki bojowej 

zawierającej esencję z bajek. Nazwał ją w myślach koktajlem – od „koktajlu 

Mołotowa” – jednak, w odróżnieniu od tamtego, jego koktajl nie miał być 

umieszczany w butelkach, lecz wydmuchiwany ze specjalnych aparatów. Te 

aparaty, w starym świecie służące do całkiem innego celu, Dark zamierzał 

zamówić u kuzyna Piotrka, okłamując go, że takie jest życzenie przywódcy 

partyzantów; potrzebny był tylko specjalista, który opracuje formułę koktajlu. 

– To zadanie dla ciebie, Argusie – rzekł uroczyście Dark. – Użyj swoich 

kontaktów, by znaleźć kompetentną i wiarygodną osobę. 
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– Tak jest! – Argus wyprężył się służbiście. Od czasu rozprawy z 

policjantami Dark stał się dla obu chłopców niemal bogiem. 

Aby chronić Argusa w tak ważnej misji, Dark włożył mu do kieszonki 

koszuli obrazek przedstawiający Gżdacza. 

– To ten, co przechodził przez kosmiczną dziurę – wyjaśnił chłopakowi, 

który, choć Darkowi wydawało się to dziwne, nigdy dotąd nie słyszał o Brombie 

ani nawet o Kajetanie Chrumpsie, a co dopiero o Gżdaczu. 

Chłopiec chciał go sobie przypiąć do kurtki, ale pomysłodawca uznał, że 

nie byłoby to bezpieczne. Widoczny z daleka Gżdacz być może odstraszałby 

wszystkich uzurpatorów, ale i zwracał uwagę na chłopca, a Dark nie wątpił, że 

kukły mają wielu szpiegów wśród prawdziwych ludzi. W tak ciężkich czasach 

zawsze znajdą się desperaci, którzy za kawałek chleba lub po prostu za 

darowanie życia są gotowi oddać wrogowi każdą przysługę.  

Po wyjściu Argusa bracia zostali sami. Długo milczeli, spoglądając w 

ścianę. 

– Nagadałem ci wczoraj – rzekł w końcu Eryk. 

– E tam – odparł Dark z ulgą, że cisza została przerwana. – Miałeś rację. 

Nawaliłem. Nie powinienem był stąd wyjeżdżać.  

– Nie wiedziałeś, co się zdarzy. Ani co to za szpital. Robiłeś to dla nas, a 

ja tak cię potraktowałem. 

– Musimy odwiedzić mamę – rzekł Dark. 

– Leży obok taty – odparł Eryk. – Byłem tam tylko raz, potem mnie 

zabrali. Po ucieczce, gdy mieszkałem z chłopakami w lesie, chciałem się 

przekraść, ale zawsze chodziliśmy dwójkami albo w większej grupie. Nie 

mogłem stawiać kumpli w trudnej sytuacji. Gdyby uznali, że należy donieść 

Piotrkowi... Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że wyląduję z powrotem w domu 

dziecka, więc starałem się unikać ryzyka. A za takie wykroczenie Piotrek z 

pewnością wygnałby mnie z lasu. 

– Chciałbym wiedzieć, co się tam teraz dzieje – rzekł w zamyśleniu Dark. 
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– Hej, mam pomysł! – zawołał Eryk. – Możemy wysłać Szarego z listem. 

Nigdy jeszcze nie był tak daleko, ale... powinien rozpoznać Pająka. To on go 

oswoił i tresował. Nie wiadomo tylko, czy gołąb zdoła go odnaleźć. 

– Spróbujmy – powiedział Dark. 

Wiedzieli, że nie mogą napisać zbyt wiele. Szary mógł przecież wpaść w 

ręce wroga, a póki koktajl nie było gotowy, bajki zapewniały im tylko 

prowizoryczną ochronę. Napisali więc: 

„Znalazłem E. i A. Wszystko na dobrej drodze. Co u was? Jak się czuje 

W.? Czekamy na wieści – D.” 

Złożyli kartkę i przyczepili ptakowi do łapki, po czym zeszli na ulicę i 

wyrzucili go w górę. 

– Szukaj Pająka, Szary! – polecił mu Eryk. – Leć do lasu. To twoja 

życiowa misja.  

Gołąb zatrzepotał skrzydłami i wzniósł się w powietrze. Przez chwilę 

krążył niepewnie po niebie, po czym ruszył w kierunku z grubsza zbliżonym do 

tego, jakiego sobie życzyli. Gdy zniknął im z oczu, westchnęli i wrócili na górę.  

– Mam nadzieję, że poleciał do właściwej osoby – powiedział Eryk. – Od 

ich ostatniego spotkania minęło wiele czasu. Ale Szary poznał mnie, gdy po 

schwytaniu trafiłem z powrotem do domu dziecka. A Pająk był jego pierwszym 

nauczycielem. Może się uda.  

Argus wrócił późnym popołudniem. 

– Znalazłem kogoś, kto jest gotów wyprodukować koktajl – rzekł. – To 

dawny pracownik katedry chemii, obecnie w podziemiu. Chciał sprawdzić, czy 

bajki rzeczywiście działają na uzurpatorów, więc pożyczyłem mu swojego 

Gżdacza, a on rozgonił cały oddział wojska. Trochę to nierozsądne z jego 

strony. Był tak podniecony, że z trudem wymogłem na nim przysięgę milczenia. 

Potem nie chciał mi oddać Gżdacza. W końcu przedarliśmy go na pół. – Argus 

zrezygnowanym gestem wyjął z kieszeni połówkę Gżdacza. – Trochę stuknięty 

facet, ale musimy mu zaufać. Podobno zapowiadał się na świetnego naukowca, 
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nim przyszły kukły. Umówiłem się z nim na wieczór. Do tego czasu ma 

opracować formułę. Potem poszedłem do kuzyna i zamówiłem miotacze. 

Powiedział, że może być problem, ale go przekonałem, żeby załatwił na 

popołudnie choć jeden. 

– Zaraz, zaraz – zastanowił się Dark – oni to wszystko robią tak za friko? 

Czym im płacisz? A może składasz jakieś obietnice? 

Eryk nagle odwrócił wzrok. Darkowi zdawało się, że brat się 

zaczerwienił. 

– Heeej – powiedział przeciągle strażnik. – Nie chcecie chyba 

powiedzieć, że to ja finansuję tę operację? 

Argus wbił wzrok w ziemię. Zaległa długa, ciężka cisza. 

– Eryk? – Brak odpowiedzi. – Daj spokój, nic ci nie zrobię. To moje 

pieniądze, prawda? 

– Okłamałem cię – rzekł cicho Eryk, nadal patrząc w ścianę. – Zanim 

mnie zamknęli, upoważniłem sąsiadkę, żeby odbierała i przechowywała dla 

mnie pieniądze od ciebie. Po ucieczce odwiedziłem ją i wziąłem pieniądze. 

Trochę zdążyła wydać, ale nie mam jej tego za złe. Ukryłem pieniądze, nim 

zdążyli mnie złapać. Potem przekazałem Argusowi przez Szarego wiadomość, 

gdzie ich szukać. 

– Piotrek wie? 

Eryk pokręcił głową. 

– No, to przynajmniej my wiemy, że jego kuzyn pracuje dla nas. – Dark 

popatrzył na brata i niespodziewanie dał mu kuksańca pod żebro – Nie musiałeś 

kłamać, mały. Nie miałbym ci za złe, że wykorzystujesz pieniądze przeciwko 

uzurpatorom. 

– Pracowałeś dla nich – rzekł cicho Eryk. 

– Już to przerabialiśmy – zniecierpliwił się Dark. – Sam przyznałeś, że nie 

wiedziałem, kim są. 
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– Musiałem się upewnić. W każdym razie, gdy Piotrek zaczął snuć plany 

wysadzenia w powietrze kluczowych instytucji w mieście, wiedzieliśmy, że nie 

możemy do tego dopuścić. Zginęłoby wielu niewinnych ludzi, a kukły 

zemściłyby się na tych, którzy przeżyli. To był idiotyczny pomysł. Dlatego 

wróciłem do miasta. Skontaktowałem się z kuzynem i kazałem mu wstrzymać 

przygotowania do akcji. Gdy mnie złapali, Argus odszedł z lasu, odnalazł mnie i 

przejął zadanie. Nie mieliśmy jednak pomysłu na lepszą akcję przeciw 

uzurpatorom, póki ty się nie pojawiłeś. 

Pod wieczór Dark z Argusem udali się do domu chemika, zabierając ze 

sobą kilka bajek, mających posłużyć do produkcji próbnej partii koktajlu. Eryk 

został w kryjówce. Po dość długiej wędrówce zeszli do piwnicy starego 

budynku. 

Argus zapukał. Dwa razy, przerwa, trzy razy, przerwa, dwa razy. Po 

dłuższej przerwie powtórzył cały ciąg. Po chwili za drzwiami rozległo się 

szuranie. 

– Kto tam? – zapytał oschły głos. 

– My do Kastora – rzekł chłopak. – Proszę mu powiedzieć, że przyszedł 

Argus. 

Szuranie oddaliło się. Po chwili ciszy rozległy się energiczne kroki. Po 

nich zabrzmiał szczęk otwieranej kłódki i w progu stanął właściciel kroków. 

Wyglądał zupełnie inaczej, niż go sobie wyobrażał Dark. Przede wszystkim był 

bardzo młody jak na naukowca. Mógł mieć jakieś dwadzieścia pięć, najwyżej 

dwadzieścia siedem lat. Czarna czupryna opadała mu na ramiona, a grzywka 

wpadała do oczu, skąd ciągle ją odgarniał. Miał miłą twarz i duże orzechowe 

oczy. Tylko ich przenikliwe spojrzenie pozwoliło Darkowi uwierzyć, że istotnie 

ma do czynienia z człowiekiem nauki. 

– To mój przyjaciel Dark – rzekł Argus. 

Kastor skinął Darkowi głową, rzucił szybkie spojrzenie za plecy 

przybyszów, sprawdzając, czy nikt nie wykorzystał ich jako przynęty, po czym 
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szybko otworzył szerzej drzwi, by ich wpuścić, i równie szybko je zamknął. 

Znaleźli się w wąskim piwnicznym korytarzu. Podłogę przykrywał jednak 

dywan, a typowy dla takich miejsc odór kurzu i stęchlizny ustąpił miejsca 

zapachowi topniejącego wosku i palonego tytoniu. Kastor prowadził ich wzdłuż 

korytarza. Minęli kilka par drzwi. Większość była zamknięta, ale jedne stały 

otworem, ukazując obszerny, umeblowany pokój pełen dyskutujących ludzi. 

Nieźle się tu urządzili, pomyślał Dark. 

Pokój Kastora znajdował się niemal na samym końcu długiego korytarza. 

Był spory, a zapach, jaki się w nim unosił, w niczym nie przypominał tego z 

pozostałych części korytarza. Właściwie była to mieszanina różnych zapachów, 

przywodząca na myśl pracownię chemiczną lub jakąś fabrykę. Pod ścianą stał 

tapczan, przy nim zaś drewniany stolik, na którym leżała sterta pokrytych 

drobnym pismem kartek papieru. Goła żarówka na suficie świeciła jasnym 

blaskiem. 

– Hej, już cię widziałem! – wykrzyknął Dark, przyjrzawszy się twarzy 

Kastora w pełnym świetle. – Twoje zdjęcie było w gazetach jeszcze przed moim 

wyjazdem z miasta. Jako dwudziestoczterolatek obroniłeś doktorat na 

Politechnice. Wróżono ci świetlaną przyszłość. Nazywasz się... 

– Albert Kastner – przypomniał mu chemik. 

– To dlatego mówią na ciebie Kastor – domyślił się Argus. 

Mężczyzna skinął głową. 

– Tu lepiej nie używać prawdziwych nazwisk. Kukły mają dobry słuch. 

Zachowując anonimowość, nie zwracamy ich uwagi.  

– Zmieniłeś się – rzekł w zamyśleniu Dark. – Na zdjęciu miałeś krótkie 

włosy, marynarkę... I oczy tak jakoś ci się śmiały. 

– Jeszcze mi się zaśmieją. – I rzeczywiście w oczach Kastora na moment 

zagościł wesoły ognik. Szybko jednak zgasł, ustępując miejsca skupieniu i 

powadze. – Przynieśliście bajki? 
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– Na razie część. – Dark wyjął pakunek spod kurtki, położył na stole i 

rozwinął. 

Kastor drżącymi rękami przewracał kartki. 

– Niesamowite – mówił. – Gdzieście to znaleźli? 

– Załatwił nam jeden menel – rzekł Dark. 

Kastor podniósł na niego wzrok. 

– Tak... – rzekł w zamyśleniu, przekonawszy się, że Dark nie żartuje. – 

Tylko oni pozostali ze starego świata. To nawet logiczne, że jeden z nich 

przyczyni się do jego przywrócenia. O ile to nastąpi. 

– Opracowałeś formułę? – zapytał niecierpliwie Argus. 

Kastor skinął głową. 

– Dajcie mi pół godziny i płyn do mycia naczyń, a wyprodukuję próbną 

partię. 

– Mamy tylko to – powiedział Argus, wyjmując z torby kostkę mydła i 

mały aparacik do robienia baniek. 

Kastor skrzywił się. 

– Trudno. Spróbujemy. 

Włożył bajki do aparatu przypominającego skaner, pokręcił gałką i 

wcisnął guzik. Aparat zaczął cicho brzęczeć. 

– Co to takiego? – zapytał Argus. 

– Urządzenie do wysysania esencji – wyjaśnił Kastor. – Kiedy wykona 

zadanie, umieszczone w środku bajki staną się bezużyteczną stertą papieru, ale 

tu – wskazał połączony z aparatem rurką pojemnik – znajdzie się ich skroplona 

esencja, która po zmieszaniu w odpowiedniej proporcji z prawidłowo 

wyprodukowanymi mydlinami powinna utworzyć koktajl. Mydliny są właściwie 

tylko nośnikiem – uściślił. – Dzięki nim mogą powstawać bańki, które będą 

dostatecznie lekkie, by szybować w powietrzu nawet na duże odległości, 

podczas gdy zawarta w nich bajkoesencja będzie działać jak magnes 
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przyciągany przez najbliższego uzurpatora. O ile, rzecz jasna, ten znajdzie się 

dostatecznie blisko. 

– Jak długo potrwa wysysanie esencji? – zapytał Dark. 

– Około kwadransa. Przy większej partii czas się wydłuży. 

– Mogłeś sobie coś zostawić – rzekł Argus. – Jeśli operacja się nie 

powiedzie, zostanie ci tylko pół Gżdacza. 

– Powiedzie się – zapewnił Kastor. – Czuję to w kościach. Tymczasem 

mógłbyś skoczyć po wodę i przygotować mydliny. 

Argus złapał wiadro i dziarskim krokiem ruszył do łazienki. Dark pozostał 

z Kastorem. Obaj milczeli, wsłuchani w monotonny szum urządzenia. 

– Albert Kastner... – mruknął wreszcie strażnik w zamyśleniu. – 

Zazdrościłem ci. Robiłeś karierę, a ja musiałem się nająć do pracy poza 

miastem, żeby utrzymać przy życiu siebie i swoich bliskich. Wtedy wydawało 

się to jedynym wyjściem. A teraz moja matka nie żyje, a pieniędzmi, które 

zarobiłem służąc uzurpatorom, płacę za pomoc w ich zniszczeniu genialnemu 

naukowcowi, mieszkającemu pod ziemią i pewnie przymierającemu głodem. 

– Jeśli nam się uda, wrócę do pracy – rzekł Kastor – a ty będziesz mógł 

podjąć studia. Dzieciaki wrócą do domów, pokończą normalne szkoły. Ale 

wszyscy będziemy już mądrzejsi o przeżycia tych czasów. 

– Czy zdobywanie mądrości musi tak boleć? – zapytał Dark. 

Kastor wzruszył ramionami. 

– Tym się różni mądrość od wiedzy. Studia dały mi wiedzę; życie w 

podziemiu uczy mnie mądrości. Dopóki Argus mnie nie znalazł, myślałem, że 

nigdy nie będę miał okazji zrobić z niej użytku. Teraz wierzę, że będzie inaczej. 

Argus wrócił z wiadrem i zaczął rozpuszczać mydło, od czasu do czasu 

zanurzając w wodzie rurkę aparatu, by sprawdzić, czy bańki już się robią. 

– OK – zameldował wreszcie. – Gotowe. 

Skraplająca się w pojemniku esencja mieniła się wszystkimi kolorami 

tęczy. Kastor wlał do drugiego pojemnika część mydlin, po czym oba połączył z 
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urządzeniem podobnym do malaksera, zaprogramował, nacisnął guzik i oto oba 

płyny zaczęły się wolno przetaczać do niego, gdzie były mieszane i spływały do 

dużego flakonu. Gdy ten się zapełnił, Kastor wstrzymał operację. Oczy mu 

błyszczały. 

Wziął z rąk Argusa aparat do baniek, zanurzył we flakonie i wciągnął 

płyn, po czym dmuchnął w rurkę. Z wylotu wyfrunęła kolorowa bańka. Darkowi 

zdawało się, że dostrzega coś w jej wnętrzu. Coś o dużych, szpiczastych uszach 

i oczach większych od głowy. 

Bańka powoli płynęła przez pokój, to ocierając się o ściany, to wylatując 

na środek. Wydawała się zdezorientowana. 

– Otwórzcie drzwi! – zawołał Kastor. 

Argus rzucił się ku drzwiom. Gdy te stanęły otworem, bańka wyfrunęła na 

korytarz, a cała trójka wybiegła za nią. Dark w ostatniej chwili przezornie 

zamknął drzwi. Może i byli wśród swoich, wolał jednak, by nikt na razie nie 

wiedział, co robią. W zamku nie było niestety klucza, musieli więc liczyć na to, 

że nikt z sąsiadów nie zechce naruszyć prywatnej przestrzeni Kastora. 

Bańka dotarła do drzwi wyjściowych. Kastor drżącymi rękami odsunął 

zasuwę. Znaleźli się na zewnątrz. Także tym razem tylko Dark miał dość 

przytomności, by zatrzasnąć drzwi, podczas gdy jego towarzysze wybiegli już 

na ulicę. 

– Jeśli nie zadziała, już jesteśmy trupami – powiedział. 

Kastor nie słyszał. Jego uwaga skupiona była na trzech ubranych w 

jednakowe mundury korporacji mężczyznach, idących szybko główną ulicą. W 

ich kierunku zdążała bańka, rosnąc z każdym przebytym metrem, aż osiągnęła 

rozmiary małego psa. Nawet z tej odległości Dark wyraźnie dostrzegał obraz 

brzdąca w jej wnętrzu.  

Wtedy bańka eksplodowała nad głowami trzech urzędników, zraszając ich 

deszczem kolorowych kropel. Nastąpiły dwa głośne pyknięcia, jakby ktoś prażył 

popcorn. Dwa garnitury osunęły się na ziemię. Dwuwarstwowe kapelusze 
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potoczyły się po chodniku. Aktówki opadły z głuchym stukotem, jakby były 

puste w środku.  

Trzeci mężczyzna stał jak wryty, rozglądając się wokół z konsternacją.  

– Wypuść drugą bańkę! – zawołał Dark w kierunku Kastora. 

Ten jakby oprzytomniał. Spojrzał na trzymany w rękach aparat rękach, 

uniósł go i zanurzył słomkę w koktajlu. Potem uniósł jej drugi koniec w 

powietrze i dmuchnął z namaszczeniem. 

Bańka odfrunęła w dal, nie zainteresowawszy się stojącym bezradnie 

mężczyzną. Przez chwilę Dark i jego towarzysze spoglądali na niego z taką 

samą bezradnością. Cisza zdawała się ważyć tony. 

– To nie uzurpator! – wykrzyknął wreszcie Argus. – Koktajl działa. 

Widzieliście, co zrobił z tamtymi.  

Dark zbliżył się do mężczyzny na odległość kilku metrów. Ten zrobił 

krok do tyłu. 

– Czy mógłby pan zdjąć kapelusz? – zapytał strażnik. 

Mężczyzna przez chwilę wpatrywał się w niego zdumionym wzrokiem. 

Potem powoli uniósł wolną rękę i spełnił prośbę. 

Głowa była normalnych rozmiarów. 

– Proszę go obrócić wnętrzem do mnie – zażądał Dark. 

Mężczyzna usłuchał. Wnętrze kapelusza także wyglądało normalnie. 

Dark parsknął krótkim śmiechem. 

– Koktajl działa – rzekł do swoich towarzyszy. – Niech pan idzie do domu 

i nikomu nie mówi, co pan tu widział – zwrócił się do mężczyzny. 

Ten jednak nie ruszył się z miejsca. 

– Nie słyszał pan? – huknął Kastor. – Wynocha! 

– Słyszałem – powiedział spokojnie mężczyzna, po czym z całej siły 

cisnął kapeluszem o ziemię i podeptał go. Potem zorientował się, że wciąż 

trzyma w rękach aktówkę, i zamaszystym ruchem odrzucił ją w dal. – Tyle 

czasu... – rzekł w zamyśleniu. – Myślałem, że trzeba się podporządkować. Że 
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tak już musi być. Czasy się zmieniły, myślałem, to i obyczaje... A wy tu 

przychodzicie, robicie „pyk” i bogowie znikają. I co ja teraz zrobię? 

Upodobniłem się do nich, oddałem im swoje dzieci, swoje życie... 

– Niech je pan odbierze – poradził mu Dark. 

– Nie oddadzą. Chyba że – urzędnik ożywił się nagle – dacie mi trochę 

tego. – Wskazał aparat. – Zapłacę. Mam pieniądze. 

– To nie jest na sprzedaż – rzekł Kastor. – I jeszcze raz ostrzegam: gęba 

na kłódkę. 

Darkowi zrobiło się żal przestraszonego człowieka. Wyjął coś z kieszeni, 

przedarł na pół i podał mu jedną połówkę. 

Mężczyzna w osłupieniu gapił się na fragment dziwnego stworzenia. 

– To Gluś – wyjaśnił Dark. – Uzurpatorzy boją się bajek. 

Mężczyzna jeszcze raz spojrzał na Glusia. Potem na Darka. Potem na 

pozostałych. Znów na Glusia. 

I nagle się roześmiał. Schował obrazek do kieszeni, zasalutował i ruszył 

dziarsko ulicą, pogwizdując. Po kilku krokach przystanął i odwrócił się. 

– Kim jesteście? 

– Dark, Kastor i Argus – zawołał Argus. – A pan? 

– Sonis – odkrzyknął tamten. – Akir Sonis. 

Argus podszedł bliżej i przyjrzał mu się. 

– Znam pańskie córki – powiedział. – Oby kiedyś panu wybaczyły. 

Akir Sonis odwrócił wzrok. 

– Proszę już iść – zniecierpliwił się Dark.  

Ulicą co rusz przechodzili ludzie, spoglądając z zaciekawieniem na leżące 

płaszcze, garnitury, kapelusze i teczki. Strażnik bał się, że Kastor zacznie szaleć 

i dmuchać we wszystkich bańkami. Dopóki nie wyprodukowali dość koktajlu i 

nie załatwili transportu do Meksyku, musieli za wszelką cenę unikać rozgłosu. 

Incydent z Sonisem był już wystarczająco niefortunny. 

Urzędnik pokiwał głową i smętnie powlókł się ulicą. 
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– Wracamy – zarządził stanowczo Dark. 

Kastor chciał coś powiedzieć, ale na widok jego miny zmienił zdanie.  

Wrócili pod drzwi piwnicy. Były zamknięte na zasuwę. 

– Kastor, durniu! – ofuknął naukowca mężczyzna, który je otworzył. – 

Zamykaj wrota, gdy wychodzisz! 

Kastor wymruczał coś rozkojarzonym głosem. Mężczyzna machnął ręką i 

oddalił się. 

– Ma rację – rzekł Dark, gdy już znaleźli się w pokoju. – Musisz być 

ostrożniejszy. 

– Do diabła z ostrożnością – burknął Kastor. – Mam udawać kukłę jak ten 

Sonis? 

Kiedy Dark i Argus ponownie znaleźli się na ulicy, było już ciemno. 

Umówili się z Kastorem na dostarczenie reszty bajek następnego dnia. Nie 

chciał oddać aparatu, dopóki Dark nie zagroził mu bronią. Naukowiec chyba 

pierwszy raz w życiu widział pistolet. 

– Nie wiedziałem, że nosisz spluwę – rzekł Argus, gdy już wyszli. 

Dark wzruszył ramionami. 

– Przyda się, gdy pójdziemy do lasu – dodał chłopak. – Mówiłeś, że 

Piotrek zdobył karabin. Diabli wiedzą, co tam kombinuje. 

Dark westchnął ciężko, przypominając sobie o Winniczku. Zaraz też 

przyspieszył kroku, uświadamiając sobie, że Eryk od dawna siedzi sam w 

kryjówce.  

Spluwa. Najchętniej wyrzuciłby ją do rynsztoka, ale nie mógł sobie 

pozwolić na ten luksus. Przez cały okres pracy w szpitalu ani razu nie podniósł 

broni przeciwko żywej istocie; czuł jednak, że wkrótce będzie musiał to zrobić. 
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ROZDZIAŁ VII 

SIEDMIU PRZECIWKO TRZEM 

  

– Chłopaki! – wołał Pająk, wymachując w podnieceniu skrawkiem 

papieru. – Szary przyleciał! Przyniósł wiadomość od Darka! 

Trzej towarzysze zgromadzili się wokół niego. Pająk odczytał im list. 

– Właśnie – zainteresował się Jeremiasz, patrząc na Winniczka – jak się 

czujesz?  

Chłopiec wzruszył ramionami. Dopiero teraz pozostali zauważyli, że jego 

garb jest już wyraźnie dostrzegalny pod koszulą.  

– Boli – rzekł Winniczek. – Ale już nie krwawi. 

– A więc Eryk i Argus nie zdradzili – powiedział Jeremiasz. – Jak 

myślicie, co to znaczy: „Wszystko na dobrej drodze”? 

– Dark mówił, że ma jakiś pomysł na pokonanie uzurpatorów – 

przypomniał mu Winniczek. – Być może zaczął go realizować. 

– Oby – mruknął sceptycznie Pająk. – Chociaż nie wiem, co to może być 

za pomysł. 

– Bo to pomysł Darka, a nie twój – nie bez złośliwości zauważył 

Jeremiasz.  

– Spokój – zarządził Wiktor. – Trzeba ich zawiadomić, że się 

przeprowadziliśmy. 

Po naradzie napisali: 

„Założyliśmy nowy obóz. Szary zna drogę. Mamy kontakt z brzd. Wik. 

ranny. Ja czuję się dobrze. Unikajcie pozostałych. Czekamy na wieści. W,W, J i 

P.” 

Przyczepili gołębiowi kartkę i wyrzucili go w górę. Przez chwilę kręcił się 

niepewnie w powietrzu, aż w końcu wzbił się ponad korony drzew i obrał 

kierunek na miasto. 
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– Skoro doleciał tutaj, powrót nie powinien mu sprawić trudności – rzekł 

Pająk. – Chyba że... 

– Och, przestań – skarcił go Jeremiasz. – Nie powystrzelają przecież 

wszystkich gołębi w lesie. Plamka musiał tam polecieć, szukając ciebie. Nie 

zrozumiał, że przenieśliśmy się na dobre. Wtedy go zabili. 

Na wzmiankę o Plamce Pająk zmarkotniał. 

– Trzeba ostrzec brzdące – rzekł Winniczek, nim ten zdążył się odezwać – 

i dowiedzieć się, czy złapały falę. 

– Pamiętasz adres? 

– Obejść jezioro od zachodu, skręcić w trzecią ścieżkę w prawo i iść 

dziesięć minut, aż zobaczymy dąb na lewo od drogi – wyrecytował Winniczek. 

Ustalono, że on i Pająk pójdą odwiedzić brzdące, a pozostali zostaną w 

obozie i przygotują śniadanie.  

 

* 

 

Tymczasem Szary szybko wrócił do miasta i bez trudu odnalazł Darka i 

spółkę. Uzurpatorzy rzadko spoglądają w niebo, nikt więc nie zwrócił uwagi na 

gołębia przemierzającego samotnie wielkie przestrzenie, a o zauważeniu kartki 

przyczepionej do łapy w ogóle nie było mowy. Wylądował na parapecie 

kryjówki i przechadzał się, postukując łapkami o blachę, póki Eryk nie uchylił 

okiennicy i nie wpuścił go.  

– Wik. ranny... Unikajcie pozostałych” – przeczytał w zamyśleniu Dark. – 

Myślicie, że... – Nie miał odwagi dokończyć. 

– Coś musiało się stać – powiedział Argus – skoro się rozdzielili. 

– Z jednej strony mi ulżyło – rzekł Dark – że z Winniczkiem wszystko w 

porządku i że nie są już z tamtymi, ale Wiktor... Dlaczego Piotrek miałby 

strzelać właśnie do niego? To Pająk otwarcie mu się stawiał. 
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– Zbyt mało wiemy, by snuć domysły – odparł Eryk. – Wiktor jest 

odważny. Poznałem go trochę lepiej niż ty. Wiele w życiu przeszedł i musiał 

sam sobie radzić... jeszcze zanim przyszli uzurpatorzy. 

– Może potrzebować pomocy – rzekł Argus. – Oni tam nic nie mają. W 

pewnym sensie rzeczywiście ich zdradziliśmy.  

– Naprawimy to – powiedział Dark. – Ty, Argusie, zostaniesz tutaj i 

będziesz koordynował sprawę koktajlu. Dostarcz Kastorowi resztę bajek, mydło 

i aparaty. Niech produkuje, ile wlezie. Kuzyn niech trzyma gębę na kłódkę, a na 

wszelki wypadek zostaw mu jakiś strzępek bajki. Ja pójdę z Szarym do lasu. 

Kupię po drodze trochę żywności, lekarstw i opatrunków. Nie za wiele, żeby nie 

wzbudzać podejrzeń. Dowiem się, co z falą. Trzeba jak najszybciej załatwić 

przerzut do Meksyku. Eryk niech czeka w kryjówce. 

– Idę z tobą! – zaprotestował jego brat. 

Dark pokręcił głową.  

– Ktoś musi zostać na miejscu. Nie bój się, wszystko im opowiem. Wrócę 

najszybciej, jak się da. Kiedy koktajl będzie gotowy, a fala zamówiona, udamy 

się tam wszyscy i... 

– Nie byłoby bezpieczniej złapać falę tu, w mieście? – zapytał Argus. – 

Wiem, że koktajl załatwia uzurpatorów, ale jeśli natkniemy się na ich sługusów 

pokroju Sonisa, możemy mieć problem. 

– Brzdące nigdy nie zgodzą się tu przyjść – rzekł Dark. – Są strasznymi 

tchórzami. Poza tym w lesie łatwiej złapać falę. Nie, musimy zaryzykować 

przetransportowanie koktajlu. Warto by się postarać o jakiś wózek. 

Samochodem nie przejedziemy, a gdybyśmy chcieli przenieść wszystko na 

plecach, trzeba by zostawić całą resztę.  

– We czwórkę... – zaczął Argus. 

– Nie ma mowy! – oburzył się Dark. – Nie zabieram Kastora do lasu. Jest 

zbyt stuknięty. 

– Ciekawe, jak go powstrzymasz.  
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– Coś wymyślę.  

Rozstanie z bajkami nie było łatwe. Najchętniej zostawiliby sobie 

wszystkie, ale wiedzieli, że dla wyprodukowania odpowiedniej ilości koktajlu 

potrzeba jak najwięcej surowca. Nawet zużywając całość nie mogli mieć 

pewności, że to wystarczy. Na pustyni Sonora prawdopodobnie rosło mnóstwo 

kaktusów. Może będą musieli przemierzyć ją całą, nim uda im się zgładzić 

Wielki Mózg. O ile on istnieje.   

W końcu zostawili tylko jeden komiks – można było zeń wyciąć mnóstwo 

obrazków – i powieść Aurora, traktującą o czasach nieco podobnych do tych, w 

których przyszło im żyć. Powieść nie miała okładki, więc nie było wiadomo, kto 

jest autorem, ale poprzedniego wieczoru Dark zaczął ją chłopcom czytać na 

dobranoc i cała trójka była nią oczarowana.  

Argus zapakował resztę i wyszedł. Dark także zaczął się szykować do 

drogi.  

– Chodź, Szary – powiedział. – Prowadź do Pająka.  

Ptak zawahał się na chwilę, obracając głowę to ku Darkowi, to ku 

Erykowi. Widząc, że młodszy z braci nie protestuje, zamachał jednak 

skrzydłami, wzbił się w górę i usiadł na ramieniu starszego. 

– Postaram się szybko wrócić – rzekł Dark. – Nie wychodź z domu, jeśli 

nie będzie to absolutnie konieczne. A gdybyś musiał, pamiętaj o ochronie.  

– Przyślij mi Szarego z wiadomością, gdy dotrzesz na miejsce. 

– Dużo ostatnio latał – rzekł Dark. – Może być zmęczony. 

– Wytrzyma – upierał się Eryk. 

– Dobrze – ustąpił Dark. – Wyślę go. 

Wyszedł szybko, by nie przedłużać momentu rozstania. Chętnie zabrałby 

brata ze sobą, uważał jednak, że w kryjówce Eryk będzie bezpieczniejszy. 

Wkrótce pokonają uzurpatorów i cały ten koszmar odejdzie w niepamięć.  
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Znalazłszy się na ulicy, ruszył szybkim krokiem w kierunku jej wylotu. 

Uliczka jak zwykle świeciła pustkami i tylko stukot jego butów odbijał się 

echem od starych kamienic. 

Jednak... inaczej niż przedtem, Dark miał niejasne wrażenie, że ktoś go 

obserwuje. Nie był to Eryk, okna kryjówki wychodziły bowiem na drugą stronę 

ulicy. W dodatku to, co czyhało w ukryciu, nie wydawało się przyjazne. 

I wtedy padł strzał. Kula świsnęła obok prawego ucha Darka. Siedzący na 

jego ramieniu gołąb podskoczył, zatrzepotał skrzydłami i czmychnął. Sam Dark 

instynktownie uskoczył w stronę, z której oddano strzał, wiedząc, że snajper 

musi się znajdować w oknie lub na dachu jednej z kamienic. Wydawało mu się, 

że strzelano z najbliższej. Ostrożnie uchylił drzwi – nie miały nawet klamki – 

spojrzał w lewo, potem w prawo, otworzył je szerzej i wszedł do budynku. 

Wnętrze było identyczne z wnętrzem tego, w którym znajdowała się ich 

kryjówka. Pewnie wszystkie domy na tej ulicy były takie same. 

Na klatce schodowej panował półmrok. Po lampach nie pozostał nawet 

ślad. Dark ostrożnie wszedł po schodach na półpiętro, trzymając się blisko 

poręczy i stąpając najciszej, jak potrafił. Później, równie cicho, wdrapał się na 

piętro.  

Nikogo. Okno było zamknięte i tak zabrudzone, że wątpił, czy w ogóle 

dałoby się otworzyć. Przypuszczał, że z pozostałymi jest podobnie. Na ulicy nie 

miał czasu tego sprawdzić, panujący w budynku smród stęchlizny mógł jednak 

sugerować, że od dawna nie dociera tu świeże powietrze. Snajper 

prawdopodobnie stał na dachu i czekał, aż Dark wyjdzie. Na wszelki wypadek 

strażnik postanowił sprawdzić resztę kamienicy. Rezygnując z dotychczasowych 

środków ostrożności wbiegł na drugie piętro, przeskakując po dwa stopnie na 

raz. Pozostała mu jeszcze jedna kondygnacja. 

I tam go znalazł. 

Oparty o ścianę przy oknie, które najwyraźniej jednak dało się otworzyć, 

stał osobnik w szarym płaszczu. Kapelusz odłożył na parapet. W ręku trzymał 
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pistolet, podobny do tego. który Dark miał za pasem, i celował strażnikowo 

prosto w serce. 

Mimo cywilnego ubioru Dark rozpoznał jednego z policjantów, którzy 

dwie noce wcześniej naszli ich kryjówkę. Był to młody chłopak, niewiele 

starszy od niego. Pewnie uznał to, co się wydarzyło w nocy, za zniewagę i 

postanowił wziąć odwet, albo po prostu rozpoznał w Darku poszukiwanego 

uciekiniera i chciał się wsławić jego unieszkodliwieniem. Być może nawet 

przyszedł wczoraj pod drzwi kryjówki – Eryk twierdził, że słyszał, jak ktoś się 

kręci po kamienicy – ale odstraszyła go Bromba. Postanowił więc zaatakować z 

ukrycia.  

A teraz stał tu, w odległości dwóch metrów od Darka, celując mu prosto 

w serce. Nawet bez długiego prochowca, utrudniającego sięgnięcie po zatkniętą 

za pas broń, strażnik pewnie i tak nie zdążyłby jej wyciągnąć. Nie miał nawet 

czasu się przestraszyć. Po prostu stał i czekał, aż policjant naciśnie spust.  

 

* 

 

– Krysia i Brysia złapały falę – mówił w podnieceniu Winniczek. – 

Rozmawiały z Tadziem i Radziem, a oni wysłali informację do Meksyku. W 

ruinach Tenochtitlanu żyje jeszcze niewielka grupa brzdąców. Dalej na północ 

są już tylko uzurpatorzy. Meksykanie trochę się wystraszyli na wzmiankę o 

przerzucie ludzi na pustynię, ale gdy usłyszeli o broni na uzurpatorów, obiecali 

pomóc. Wygląda wprawdzie na to, że żaden przedstawiciel innej rasy nie 

podróżował jeszcze falą,  obawiają się więc, czy jest ona w stanie udźwignąć 

kilku ludzi z ładunkiem. Twierdzą, że potrzeba do tego fali o ogromnej sile. 

Obiecali jednak zmobilizować swoich przyjaciół z innych ośrodków i 

wspólnymi siłami nałapać i połączyć dość małych fal, by utworzyć jedną o 

ogromnej mocy. 

– Kto poleci? – zapytał Jeremiasz. 
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Winniczek już wcześniej przeczuwał, że z wyborem ekipy może być 

problem, i za wszelką cenę starał się uniknąć rozmowy o tym.  

– Zadecydujemy później – rzekł krótko – gdy Dark wróci. Myślę, że 

ostatnie słowo powinno należeć do niego. Jest pomysłodawcą broni i jedynym 

dorosłym pośród nas.  

– Mam nadzieję, że dostał naszą wiadomość – rzekł w zamyśleniu Pająk. 

Nagle w powietrzu nad ich głowami coś zatrzepotało i na ramieniu 

chłopca wylądował zmęczony ptak. Najwyraźniej ktoś odebrał wiadomość – 

przy łapce Szarego nie było kartki ani przytrzymującej ją gumki – nie było tylko 

wiadomo, czy zrobili to ci, dla których była przeznaczona.  

Coś zaszeleściło w chaszczach i po chwili oczom Winniczka ukazała się 

jakaś postać. Był to młody chłopiec, nieznajomy, ale o twarzy jakby już gdzieś 

widzianej. Miał poszarpane ubranie i brudne włosy, a twarz i ręce poranione od 

przedzierania się przez krzaki, ale nie wydawał się tego świadom. Podszedł do 

zgromadzonych przy ognisku chłopców i patrzył na nich, nie mówiąc słowa. 

Wiktor podniósł się z ziemi i także spoglądał na gościa w milczeniu.  

– Dark nie żyje – rzekł w końcu Eryk ochrypłym głosem. 

Znów zaległa cisza. Trzy słowa odbijały się w głowie Winniczka 

niemilknącym echem. 

Bezruch przerwał Jeremiasz. Wstał, podszedł do Eryka i uścisnął go.  

– Jesteśmy z tobą, bracie. 

– Brata miałem jednego – powiedział Eryk bezbarwnie. – I pomszczę go.  

Nagle spod koszuli wypadła mu książka. Chłopak schylił się po nią z 

gorzkim uśmiechem. 

– Czytał nam to na dobranoc. Jeszcze teraz słyszę w głowie jego głos. 

– Jak zginął? – zapytał Jeremiasz, starając się, by jego głos brzmiał 

łagodnie. 

– Wpadł w pułapkę – opowiadał niechętnie Eryk. – Postanowił pójść do 

was. Chciał wam zanieść żywność i lekarstwa. Wkrótce po jego wyjściu 
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usłyszałem strzał i wybiegłem na ulicę. Zobaczyłem, jak Dark wbiega do jednej 

z kamienic. Nie wiedziałem, do której, bo był już dość daleko. Wszystkie domy 

są tam podobne. Wbiegłem do jednego. Przeszukiwałem piętro po piętrze, 

wyjrzałem też na podwórze, ale nic nie znalazłem. Piwnica była zamknięta na 

kłódkę, a zwały kurzu sugerowały, że dawno nikt jej nie otwierał. Jeszcze raz 

pobiegłem na górę, by sprawdzić, czy można się tamtędy wydostać na dach. 

Właz był zamknięty na zamek. Zastanawiałem się właśnie, czy warto go 

forsować – nie wyglądał na szczególnie mocny – kiedy usłyszałem kolejny 

strzał. Padł jakby zza ściany, od strony sąsiedniego bloku. Zacząłem się szarpać 

z włazem i w końcu, po dłuższej chwili, udało mi się wyłamać zamek. 

Wdrapałem się po drabince, wyszedłem na zewnątrz i przeskoczyłem na dach 

bloku, w którym – jak mi się zdawało – strzelano. Domy stoją tam tak blisko 

siebie, że niemal stykają się dachami. Był tam taki sam właz jak ten, które 

chwilę wcześniej sforsowałem. Zacząłem szarpać za rączkę, ale wyłamanie 

zamka od tej strony okazało się niemożliwe. Musiałem wrócić do poprzedniego 

budynku, zbiec na dół i wbiec we właściwe drzwi. Wszystko to razem trwało 

pewnie z pięć minut. Wbiegając na półpiętro zobaczyłem przez wychodzące na 

podwórze okno jakiegoś człowieka, uciekającego w stronę prześwitu, w którym 

po chwili zniknął. Sam pobiegłem na górę. – Eryk umilkł na chwilę, gromadząc 

siły, by dokończyć opowieść. – Znalazłem go na ostatnim piętrze. Leżał w 

swoim palcie – to znaczy w palcie taty – z twarzą tak spokojną, jakby spał. 

Tylko w sercu miał dziurę. Był jeszcze ciepły, choć życie już z niego uszło. 

Zniknęła jego torba i pistolet. Pewnie nawet nie zdążył go wyjąć. Usiadłem na 

schodach i zastanawiałem się, co robić. Nie mogłem go przecież tam zostawić, a 

nie miałem siły sam go stamtąd wynieść. Poza tym, dokąd miałbym go zabrać? 

Siedziałem i myślałem, gdy nagle od strony ulicy dobiegły mnie jakieś głosy. 

Wyjrzałem ostrożnie i zobaczyłem oddział policji idący w kierunku budynku, w 

którym się znajdowałem. Widać zabójca powiadomił ich, gdzie znajdą zwłoki. 

Może nawet był wśród nich. Szybko zbiegłem na dół, wyskoczyłem na 



 

 

113  

 

podwórze przez otwarte okno na półpiętrze i ukryłem się za pojemnikiem na 

śmieci. Po chwili usłyszałem tupot butów na schodach i wiedziałem, że weszli 

do środka. Po pewnym czasie dobiegł kolejny tupot – cięższy i powolniejszy, 

jakby coś nieśli. Gdybym wtedy wyszedł... – Eryk zamilkł gwałtownie. 

– Zabiliby cię – rzekł Pająk. 

– Właśnie. Nie musiałbym wam tego opowiadać. Wszystko byłoby 

znacznie prostsze. Wystarczyło tylko zrobić krok. 

– Zabrali go? – zapytał cicho Jeremiasz. 

Eryk pokiwał głową. 

– Boję się, że zrobią z niego kukłę. Miał taką spokojną twarz... 

Powinienem go podpalić, zniszczyć, ale... nie mogłem. 

Winniczek podszedł do Eryka. Chłopak przyglądał mu się w milczeniu. 

– Winniczek... – powiedział wreszcie. – Byłem ciekaw, jak wyglądasz. 

Powinienem się teraz tobą opiekować, ale jestem... taki zmęczony. 

– Co zrobiłeś, kiedy uzurpatorzy odeszli? – zapytał Pająk.  

– Gdy zobaczyłem, że zabrali ciało, poleciłem Szaremu, żeby mnie 

zaprowadził do was. Nie mogłem wrócić do kryjówki. Argus załatwiał sprawy 

w mieście, nie znalazłbym go. Szary prowadził mnie najkrótszą drogą. – Eryk 

spojrzał wymownie na swoje podrapane ręce. – Ale jestem. 

– Co z bronią na uzurpatorów? – zapytał Pająk. – Brzdące obiecały 

załatwić transport. 

Eryk pokręcił głową, jakby to wszystko nie miało już znaczenia.  

– Robi się. Będzie gotowa dziś lub jutro. Przetestowaliśmy próbną partię, 

działa. Argus nad wszystkim czuwa. 

– Trzeba go zawiadomić, co się stało – rzekł Jeremiasz. 

– Myślisz, że Szary wytrzyma kolejny lot? 

– Nie wiem. Niech trochę odpocznie. Ar jest bezpieczniejsze dla ptaków 

niż dla ludzi. 

Eryk wyjął z kieszeni portret Fikandra. 
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– Zostało mi tylko to i ta książka. Komiks jest w kryjówce, a reszta 

posłużyła do produkcji esencji koktajlowej. 

I Eryk opowiedział chłopcom o koktajlu. Dziwnie brzmiała ta opowieść 

teraz, wśród smutku i żałoby, jakby ktoś opowiadał dowcipy na pogrzebie. Ale 

wiedzieli, że muszą kontynuować dzieło Darka. Los świata spoczywał w ich 

rękach. 

 

* 

 

Szary dotarł do miasta dopiero wieczorem. Był tak znużony, że po drodze 

przysiadł na gałęzi, by chwilę odpocząć, i zasnął na kilka godzin. Po 

przebudzeniu krążył nad lasem zdezorientowany. Gdy w końcu przypomniał 

sobie, dokąd zmierza, zapadał już zmrok. Jakimś cudem ptak dotarł jednak do 

kryjówki, nim zrobiło się całkiem ciemno.  

Tymczasem mieszkańcy obozu numer trzy mieli kolejne zmartwienie: 

brzdące znowu nie mogły złapać fali. Wyglądało na to, że wcześniejszy dobry 

odbiór zawdzięczały jakimś wyjątkowo korzystnym warunkom pogodowym, 

które niestety szybko przeminęły.  

– Nad jeziorem na pewno jest sygnał – piszczała Krysia. – Gdyby nie te 

wstrętne chłopaki, już dawno byśmy się połączyły. 

Winniczek wolał nie mówić brzdącom, że „wstrętne chłopaki” są 

wstrętniejsze, niż się wydaje. Piotrek i jego załoga prawdopodobnie odsypiali 

teraz nocne szaleństwa, przez cały dzień od strony jeziora nie dobiegały bowiem 

żadne dźwięki poza szumem liści. Był ciekaw, co się tam dzieje, ale wolał nie 

ryzykować próby zakradnięcia się w pobliże obozu. Przyszło mu do głowy, by 

wysłać na rekonesans któregoś z brzdąców; wiedział jednak, że i dla nich 

byłoby to niebezpieczne zadanie. Zresztą i tak by się nie zgodziły. 

Był nieco otępiały wskutek wstrząsu wywołanego wieścią o śmierci 

Darka, więc tak naprawdę nie odczuwał strachu; jedynie rozsądek podpowiadał 
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mu, że należy zachować ostrożność. Trudno jednak było siedzieć z założonymi 

rękami, gdy wszystko szło nie tak. Jego przyjaciel zginął, gołąb nie wracał, a 

teraz jeszcze brzdące nie potrafiły złapać fali. Winniczek pożegnał Krysię i 

Brysię i ruszył z powrotem przez las, wzdychając co chwila. Nie miał ochoty 

wracać do obozu. Zgłosił się na ochotnika do odwiedzenia brzdąców, bo nie 

mógł znieść atmosfery przygnębienia i bezradnego oczekiwania. Powinien 

współczuć Erykowi, ale sam był tak zrozpaczony, że pragnął jedynie stamtąd 

uciec. Koledzy niechętnie zgodzili się puścić go samego, zbyt przybici, by 

dyskutować. W ostatniej chwili Eryk wyjął coś z kieszeni, przedarł i podał mu 

jedną z części. 

– Co to? – zapytał Winniczek. 

– Fikander. Weź. 

Wracając samotnie przez las i wspominając tę chwilę, Winniczek dotknął 

ręką kieszeni, w której przechowywał obrazek. Miły ten Eryk. Tylko czy to 

możliwe, żeby uzurpatorzy bali się jakiegoś pokracznego, smutnego, 

zmyślonego stworka?  

Słońce już zaszło, ale było jeszcze całkiem jasno. Wbrew głosowi 

rozsądku chłopiec postanowił zahaczyć po drodze o obóz przeciwnika. Był 

ciekaw, czy Plamka wciąż tkwi na słupie.  

Zakradł się w to samo miejsce co poprzednio. Przy zgliszczach 

pozostałych po ognisku siedział zwrócony do niego plecami chłopiec, grzebiąc 

w popiele grubym kijem. Był zbyt niski na Piotrka, ale mógł być którymkolwiek 

z pozostałych. Na Kulfona chyba za chudy, ale... Robiło się coraz ciemniej. W 

obozie panowała cisza. Pozostałych chłopców albo nie było, albo spali. 

Nieruchomy Plamka tkwił na słupie, patrząc z góry na świat. 

Winniczek postanowił przemieścić się tak, by zobaczyć twarz 

wartownika. Powoli okrążał obóz, chowając się za drzewami i krzakami, gdy 

nagle potknął się o wystający korzeń i z hukiem rymnął jak długi na ziemię. 



 

 

116  

 

Szybko się podniósł, ale tamten już był przy nim. Oczy błyszczały mu 

niezdrowo. W ręku trzymał uniesiony kij.  

To był Irek. Sprawiał wrażenie, jakby nie poznawał Winniczka.  

Chłopiec przeniósł ciężar ciała na drugą nogę i skrzywił się. Chyba skręcił 

kostkę przy upadku. Nawet przy pełnej sprawności nie miałby wielkich szans w 

ucieczce przed starszym, wyższym, uzbrojonym w kij Irkiem, a z bolącą nogą w 

ogóle nie było sensu próbować. Musiał szukać innego sposobu. 

– Irek – powiedział – to ja, Winniczek! Nie poznajesz mnie? 

Irek przez chwilę spoglądał na niego w milczeniu. Potem potrząsnął 

głową i parsknął gorzkim śmiechem.  

– Znałem cię kiedyś. Kiedy to było? Minęły chyba wieki. 

– Dwa dni – sprostował Winniczek. – Eryk wrócił. Szykujemy broń na 

uzurpatorów. Przyłącz się do nas, Irek. Jeszcze możesz. 

Zbyt późno ugryzł się w język, pojmując, że nie powinien był tyle mówić, 

ale Irek wydawał się obojętny, jakby uszła z niego wola życia. Jakby on także 

kogoś stracił. 

– Za późno – rzekł ze smutkiem. 

– Dlaczego? 

Irek odwrócił głowę i popatrzył na gołębia na słupie.  

– On już mnie nie puści. 

– Kto? Plamka? 

– Władca Lasu. 

Winniczek załamał ręce. 

– To Plamka, gołąb Pająka. Zabiliście go, nie pamiętasz? 

Irek pokręcił głową. 

– To już nie jest Plamka. Nie wiesz, co ma w środku. 

– Co? 

– Boga. 
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Winniczek już miał się żachnąć, gdy nagle przypomniał sobie 

przypuszczenia Pająka. 

– Irek – rzekł stanowczo, patrząc tamtemu w oczy, choć nogi się pod nim 

uginały – wiem, co to jest. Wypatroszyliście go i nafaszerowaliście ciałem 

żołnierza, prawda? Ciałem uzurpatora?  

Irek spojrzał na niego ze zdziwieniem, po czym zaśmiał się cicho, 

melancholijnie. 

– Śmierdziało – rzekł po krótkim milczeniu – więc postanowiliśmy je 

zakopać. Wzięliśmy nosze, poszliśmy na północny brzeg jeziora i zaczęliśmy 

kopać dół. Wtedy go znaleźliśmy. 

– Kogo? 

– Władcę Lasu. 

Winniczek patrzył na Irka pytająco. 

– Leżał tam w dole, czarny jak błoto – mówił dalej chłopak. – Nie miał 

żadnego kształtu, ale biła z niego ogromna siła. Rozkazał nam, żebyśmy go 

wykopali i zbudowali dla niego ołtarz. Powiedział, że potrzebuje ciała, w 

którym mógłby zamieszkać. Ale nie ludzkiego. Ludzie są zbyt ograniczeni, 

mówił. To musiało być jakieś zwierzę, najlepiej ptak. Kiedy wróciliśmy do 

obozu, niosąc Władcę, Plamka siedział na dachu szałasu. Zabiliśmy go i... 

– Kto to zrobił? – zapytał Winniczek. 

– Ja – odparł obojętnie Irek. 

– Dlaczego ty? 

– Miałem kuszę. Piotrek zostawił karabin w obozie. Zabiliśmy Plamkę, a 

potem wypatroszyliśmy go, wkładając do środka Władcę, zaszyliśmy i 

umieściliśmy na maszcie. 

– Gdzie pozostali? – zapytał Winniczek, który od czasu do czasu rzucał 

nerwowe spojrzenia na szałas. 
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– Śpią. Po ostatniej nocy wszyscy byliśmy strasznie zmęczeni, jakby 

przybyło nam lat. Ja też jestem wykończony. Gdybyś nie przyszedł, pewnie 

zasnąłbym na warcie.  

– Irek – rzekł z naciskiem Winniczek – posłuchaj mnie. To może być 

jakiś narkotyk. Nie wierzę w demony ani w obcych bogów. Ale wiem jedno: to 

jest złe. Każe wam nienawidzić i zabijać. To tylko kwestia czasu – Winniczek 

uświadomił sobie, że naprawdę tak myśli, i czoło zrosił mu pot – nim 

przyjdziecie do naszego obozu i zaczniecie strzelać. Odejdź stąd, Irek. Kiedy 

broń na uzurpatorów będzie gotowa, wszyscy odzyskamy wolność i wrócimy do 

miasta. Będziemy się uczyć, bawić i żyć jak dawniej. 

Irek pokręcił głową. 

– Idź już – rzekł znużonym głosem. 

Winniczek westchnął i spuścił głowę. Czymkolwiek był Władca Lasu, 

niewątpliwie zawładnął umysłem Irka, a prawdopodobnie i pozostałej trójki.  

Chłopiec sięgnął do kieszeni i wydobył połówkę Fikandra, którą dostał od 

Eryka.  

– Weź to. 

Irek ze zdumieniem wpatrywał się w obrazek. 

– Jeśli będziesz chciał stąd odejść, idź do miasta i odszukaj Argusa – rzekł 

Winniczek. – Kuzyn Piotrka skontaktuje cię z nim. Wiesz, gdzie mieszka? – 

Irek skinął głową. – Jeśli policja lub wojsko będą cię zaczepiać, pokaż im to. 

– Co to jest? – wyjąkał wreszcie Irek. 

– Fikander. Uzurpatorzy boją się bajek. W odpowiednim stężeniu są dla 

nich śmiertelne, ale do przestraszenia powinno wystarczyć pół Fikandra. Nie 

afiszuj się z nim, żeby nie wzbudzać zainteresowania, ale w razie 

niebezpieczeństwa atakuj. 

– Dzięki. – Irek wyciągnął rękę w kierunku Winniczka, ten jednak 

pokręcił głową.  

– Żegnaj. 
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Odszedł z ciężkim sercem. Wiedział, że Irek potrzebuje wsparcia, ale nie 

mógł uścisnąć ręki, która zabiła Plamkę. Zastanawiał się, czy nie postąpił 

lekkomyślnie, opowiadając tamtemu o broni na uzurpatorów, a na dodatek 

oddając mu swój skrawek bajki. Jeśli Irek poskłada wszystko do kupy, może się 

domyślić, jaką broń szykuje Argus, a co gorsza, dotrzeć do niego za 

pośrednictwem Piotrkowego kuzyna. Władca Lasu nie wyglądał wprawdzie na 

przyjaciela uzurpatorów – był wcieleniem dzikości i chaosu, a oni chcieli 

zaprowadzić na świecie niewolniczy porządek – ale z pewnością nie był też 

przyjacielem ludzi, z ich uczuciami, wrażliwością i rozsądkiem.  

Winniczek żachnął się na własne myśli. Prawie dał się nabrać, że jakiś 

Władca Lasu rzeczywiście istnieje! Cokolwiek jednak to było, zawładnęło 

umysłami czwórki chłopców, czyniąc z nich obce, nieobliczalne istoty.  

Kiedy opowiedział o wszystkim w obozie, zapanowało jeszcze większe 

przygnębienie. Szary nie wracał, brzdące zgubiły falę, a ich niedawni 

towarzysze pod skrzydłami jakiegoś idiotycznego boga szykowali krucjatę 

przeciwko nim i całemu cywilizowanemu światu. Świetnie. Po prostu super. 

Zapadła niespokojna noc, a po niej nastał ciężki poranek. Garb Winniczka 

ładnie się goił, nadwerężona wieczorem noga prawie już nie bolała, ręka 

Wiktora wciąż jednak nie była w pełni sprawna, choć rana przestała krwawić. 

Chłopak nie narzekał i starał się brać czynny udział w życiu obozu, ale od czasu 

do czasu Winniczek zauważał na jego twarzy grymasy bólu. Być może kula 

uszkodziła jakiś mięsień. Kończyło się jedzenie, a gęb do wyżywienia było 

coraz więcej, bowiem i brzdące przeszły na wikt partyzantów. Na niebie 

zgromadziły się ciemne chmury, grożąc spuszczeniem na ziemię kaskad 

deszczu. Miało to swoją dobrą stronę: w obozie było coraz trudniej o wodę. W 

potoku płynęła mętna zupa, a zakradanie się do jeziora stawało się coraz 

bardziej ryzykowne. 
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Siedzieli przy śniadaniu, w milczeniu dojadając resztki ptasiego mięsa, 

gdy nagle z odległego zagajnika wyszła jakaś postać i wszyscy zerwali się na 

równe nogi.  

Postać zdążała ku nim powoli, powłócząc nogami, jakby brakowało jej sił 

lub chęci, by iść. Przez ramię miała przewieszoną kuszę, ale nic nie wskazywało 

na to, by zamierzała jej użyć. 

– To Irek – powiedział Winniczek, poznając sylwetkę. 

– Uwaga – rzucił ostrzegawczo Jeremiasz – to może być pułapka. 

Wszyscy chwycili za taką broń, jaką mieli pod ręką. Nie było tego wiele: 

dwie kusze, jeden nóż, kij... Eryk wyjął zza pazuchy Aurorę.  

Irek jednak był coraz bliżej, a za jego plecami nic się nie poruszało. 

Chyba rzeczywiście przyszedł sam. Winniczek zmarszczył brwi. Co mogło 

spowodować zmianę decyzji? Od ich rozmowy minęło zaledwie kilkanaście 

godzin. 

Irek tymczasem zatrzymał się w odległości kilkunastu metrów od nich i 

stał bez słowa. 

– Czego tu chcesz? – zawołał w końcu Wiktor. 

Irek przybliżył się o kilka kroków. Wiktor mocniej ścisnął w ręku nóż, ale 

na tamtym nie zrobiło to wrażenia. 

– Musicie uważać – powiedział i przełknął ślinę. – Oni będą chcieli was 

zabić.  

– Po co mieliby to robić? – zapytał Jeremiasz. 

– Władca Lasu tego zażądał. 

Ktoś parsknął śmiechem. Ktoś inny skrzywił się, jakby zjadł cytrynę. 

– A ty? – zapytał Winniczek. – Dlaczego nie jesteś mu posłuszny? 

Irek podszedł do leżącej obok paleniska kłody i usiadł, nie zwracając 

uwagi na to, że mieszkańcy obozu czujnie obserwują każdy jego ruch.  

– Wczoraj, po mojej rozmowie z tobą, coś się zmieniło – rzekł, zwracając 

się do Winniczka. – Siedziałem dalej na warcie, rozmyślając. W pewnej chwili 
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spojrzałem na gołębia na maszcie i... zacząłem się śmiać. Zrozumiałem, że 

Władca Lasu, kimkolwiek był, nie ma już nade mną władzy. Cała ta gadka o 

nim wydała mi się strasznie głupia. Z trudem powstrzymałem się od obudzenia 

chłopaków i podzielenia się z nimi tą myślą. Kiedy jednak wstali... okazało się, 

że tylko ja uwolniłem się spod jego wpływu. Ukryłem więc przed nimi, co 

czuję, i spokojnie słuchałem, jak rozmawiają o tym, kogo powinniśmy złożyć 

Władcy w ofierze. Podobno nawiedził ich w nocy i zażądał krwi.  

– Dziwne, że tak nagle jego czar przestał na ciebie działać – zauważył 

podejrzliwie Wiktor. – Dlaczego ty się uwolniłeś, a oni nie? 

– Myślę, że...  – Irek zawahał się, nie wiedząc, czy może zdradzić sekret. 

– Może to dzięki temu – dokończył, sięgając do kieszeni i wydobywając 

połówkę Fikandra. 

– Dałeś mu go? – oburzył się Eryk na Winniczka. 

Chłopiec spuścił głowę. 

– Ja mam was – powiedział po chwili milczenia. – On nie miał nikogo, 

kto mógłby go obronić. 

Irek wyciągnął ku niemu rękę z obrazkiem. 

– Nie będzie mi już potrzebny. Wracam do domu dziecka.  

Wszyscy patrzeli na niego z niemym wyrzutem. 

– Nie wiecie wszystkiego – rzekł. – Nigdy się nie ośmielę wyznać wam 

wszystkiego. Oni są naprawdę groźni. Nawet gdybyście zaoferowali mi gościnę, 

w co wątpię, nie odważyłbym się zostać w lesie. 

– Nie wierzę w to – odezwał się Pająk, kręcąc głową. – Byłeś jednym z 

pomysłodawców ucieczki. Poza tym... nie możesz wrócić. Wyciągną z ciebie 

informacje o miejscu naszego pobytu. 

Teraz Irek pokręcił głową. 

– Nic nie wyciągną, choćby mieli mnie zabić. 

– Nie boisz się uzurpatorów, a drżysz przed własnymi kolegami? – dziwił 

się Jeremiasz. 
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– Nie rozumiecie. Zdradziłem ich. Teraz to mnie zechcą złożyć w ofierze. 

To nie będzie zwykły, elegancki mord. O nie. To będzie spektakl. I nie łudźcie 

się, że będziecie jedynie widzami. Jeśli się dowiedzą, że tu jestem, ich zemsta 

dosięgnie was wszystkich. 

– Ale będzie nas siedmiu przeciwko trzem – przemówił z cienia twardy 

męski głos. 

Wszyscy zamarli, wpatrując się w przybysza. Pierwszy ochłonął Eryk. 

Uniósł książkę i zasłonił się nią jak tarczą. 

– To uzurpator! Nie pozwólcie mu się zbliżyć! 

Pająk napiął cięciwę. Wiktor zacisnął dłoń na rękojeści noża. Jeremiasz 

także przybrał bojową postawę. Tylko Winniczek i Irek stali bez ruchu. Ten 

ostatni wciąż trzymał w dłoni połówkę Fikandra. 

Przybysz sięgnął powoli do kieszeni, wyjął zmięty skrawek papieru, 

zwinął w kulkę i rzucił w kierunku Eryka. Ten przykucnął. Wciąż jedną ręką 

trzymając Aurorę na wysokości piersi, drugą podniósł kulkę i próbował ją 

rozwinąć. 

Była to połówka Glusia. 

Eryk podniósł wzrok i spoglądał przybyszowi w twarz. 

– To ja – powiedział człowiek, który wyglądał jak Dark. – Żyję. 

Podszedł powoli do Eryka, który ani się nie cofał, ani nie ruszył mu na 

spotkanie. Po prostu stał jak wryty, przyciskając książkę do piersi i nie 

odrywając wzroku od zbliżającej się postaci. 

– Przykro mi, że musiałeś przez to przejść – powiedział tamten. – Nie 

wiedziałem, że widziałeś ciało, póki nie dostałem twojej wiadomości.  

– Ty nie żyjesz – wycedził Eryk. 

– Zamieniłem ubrania – rzekł Dark. – Chciałem wyglądać jak uzurpator, 

żeby móc się wymknąć, nie przyciągając uwagi. Gdy przebrałem trupa w moje 

palto, zobaczyłem, że jego twarz zaczyna się zmieniać. Upodabniał się do mnie. 

W pierwszym odruchu chciałem z niego zedrzeć płaszcz, potem jednak 
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pomyślałem, że kiedy jego kumple go znajdą, pomyślą, że to ja, i przestaną 

mnie szukać, przynajmniej na jakiś czas.  

– Udowodnij, że jesteś tym, za kogo się podajesz – powiedział głucho 

Eryk. 

Dark wyjął mu książkę z ręki i otworzył na stronie, na której dwa 

wieczory wcześniej skończył czytać. 

Eryk rzucił mu się w ramiona.  

Wiktor schował nóż do pochwy i odwrócił się z niesmakiem od tej 

demonstracji braterskiej miłości. 

Winniczek też się odwrócił, choć z innej przyczyny. 

– Pokaż no tę swoją rękę, Wiktor – rzek Dark, gdy tylko wyrwał się z 

objęć Eryka. 

– E tam – mruknął Wiktor. – Już się zagoiła. 

Winniczek zauważył jakąś zmianę w zachowaniu Wiktora, coś na kształt 

urazy, jakby chłopak obawiał się utraty pozycji herszta. 

Dark pogrzebał w torbie i wyjął apteczkę. Gdy ją otworzył, chłopcy 

zamarli w zachwycie. Było tam wszystko: plastry, bandaże, lekarstwa; nawet 

termometr i nożyczki. 

– Hej! – zakrzyknął nagle Jeremiasz, rozglądając się wokół. – A gdzie 

Irek? 

Po Irku nie było już jednak śladu. 

– Myślicie, że naprawdę wróci do domu dziecka? – zapytał Jeremiasz. 

– Tak – powiedział Wiktor, krzywiąc się, gdy Dark obmacywał mu ramię. 

– I przez jakiś czas będzie tam szczęśliwy. 

– A ty skąd wiesz? – zakpił Pająk. 

Wiktor wzruszył ramionami i skrzywił się jeszcze bardziej. 

– Stój spokojnie! – ofuknął go Dark. – Nieźle cię poharatało, mały. 

Wiktor spojrzał na niego spode łba. Nietrudno było zgadnąć, które słowo 

zabolało go najbardziej . 
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Nie zaprotestował jednak głośno. 

– Masz pistolet? – zapytał brata Eryk. 

Dark kiwnął głową. 

– Nawet dwa. Ale wara wam od nich. Jedynym, który ma tu prawo 

dotykać broni palnej, jestem ja. 

– Z dwóch na raz nie będziesz strzelał – bąknął Jeremiasz. – Mógłbyś nas 

nauczyć. 

– Pomyślę o tym – odparł wymijająco Dark. – Ale na razie nie ważcie się 

nic kombinować. 

Założył Wiktorowi nowy opatrunek.  

– Gdy ten cyrk się skończy, będziesz musiał dać się zoperować – 

powiedział. – Inaczej ręka nigdy nie odzyska pełnej sprawności. 

Wiktor mruknął coś pod nosem. 

Dark wyjął z torby jakiś pakunek. 

– Pewnie jesteście głodni – rzekł. 

Czego tam nie było! Bułki, świeże masełko, ser, prawdziwe wędliny, a na 

deser wafle w czekoladzie. Chłopcy rzucili się na to wszystko jak szaleni, a 

strażnik przyglądał im się z mieszaniną rozbawienia i melancholii.  

– Już zapomniałem, jak smakuje takie żarcie – wymamrotał Jeremiasz z 

pełnymi ustami. – Odkąd wszyscy, którzy wyprawiali się do miasta, zaczęli 

znikać... To znaczy... – Zawahał się, spoglądając na Eryka. – Wiem, że to nie 

wasza wina. Ciebie złapali, a Argus chciał pokrzyżować plany Piotrka. Właśnie, 

co z Argusem? – zwrócił się do Darka. 

– I z Szarym? – uzupełnił pytanie Pająk.  

– Obaj są w mieście – rzekł Dark. – Argus nadzoruje prace nad koktajlem 

i przygotowuje aparaturę. Szary był zbyt wycieńczony, by ruszyć w kolejny lot. 

Dlatego dotarcie tu zabrało mi tyle czasu. Z waszego listu dowiedziałem się 

jedynie, że obóz znajduje się obok muru cmentarza.  

– O której wyruszyłeś? – zapytał Eryk. 
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– O szóstej rano. Szary przyleciał późnym wieczorem. Początkowo 

chciałem iść od razu, zabierając gołębia, ale był prawie nieprzytomny. Argus 

przekonał mnie, że błądzenie w ciemnościach nie ma sensu. Mieliśmy nadzieję, 

że Szary przez noc dojdzie do siebie, ale rano wyglądał równie kiepsko jak 

wieczorem. Postanowiłem sam znaleźć obóz. Po drodze zrobiłem trochę 

zakupów... No i jestem – uśmiechnął się Dark. 

– Jak ci się udało zabić uzurpatora? – zapytał Eryk. – I dlaczego później 

zniknąłeś? 

Dark westchnął. 

– Widzę, że będę musiał opowiedzieć wszystko od początku – rzekł. – 

Szczerze mówiąc, sam się zastanawiam, jakim cudem wyszedłem z tego żywy. 

Może jednak przeniesiemy się do szałasu, bo zaczyna padać.  

Szybko zwinęli wszystkie rzeczy, jakie mieli na zewnątrz, i przenieśli się 

do środka. Na szczęście poprzedniego dnia Pająk przytargał skądś spory kawał 

folii, prawdopodobnie przywiany z cmentarza, i z pomocą kolegów 

przymocował go do ścian namiotu, dzięki czemu ten stał się nieprzemakalny, 

choć nieco duszny. 

Ciasno się zrobiło w środku. Winniczek mimo woli pomyślał, że gdyby 

był z nimi także Irek, chyba musieliby ciągnąć losy, który z nich będzie 

wystawał na zewnątrz. 

Gdy już się usadowili, Dark rozpoczął swoją opowieść. 

– Kiedy wyszedłem z kryjówki i ruszyłem ulicą, ktoś nagle zaczął strzelać 

z okna. Wbiegłem z drzwi kamienicy, z której, jak mi się zdawało, dobiegały 

strzały, i zacząłem przeszukiwać piętro po piętrze. Okna wyglądały na dawno 

nieotwierane, więc nim doszedłem na samą górę, byłem prawie pewien, że 

pomyliłem domy. Straciłem czujność i dałem się zaskoczyć. Spokojnie 

wszedłem na samą górę... i natknąłem na się na uzurpatora, który stał pod ścianą 

i mierzył mi w pierś z pistoletu. – Dark przełknął ślinę. – Był bez munduru, ale 

rozpoznałem w nim jednego z policjantów, którzy dwie noce wcześniej naszli 
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naszą kryjówkę. Wiedział już, że tamto miejsce jest niedostępne, więc zaczaił 

się na ulicy. Stanąłem i patrzyłem na niego, czekając, aż strzeli mi w serce. Broń 

miałem zatkniętą za pas; długie palto uniemożliwiało mi sięgnięcie po nią. 

Zresztą i tak nie zdążyłbym strzelić. Stałem i czekałem na strzał, ale nic się nie 

działo. Nagle zauważyłem, że uzurpatorowi drży ręka. Najpierw lekko, potem 

coraz mocniej. Na czoło wystąpił mu pot. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale 

zrozumiałem, że to moja jedyna szansa. Błyskawicznym ruchem sięgnąłem pod 

palto, wyjąłem pistolet, odbezpieczyłem i strzeliłem. Policjant zwalił się na 

podłogę, nie wydając nawet jęku. Dopiero gdy się upewniłem, że nie żyje, 

zrozumiałem, co mnie uratowało. 

– Co to było? – zapytał w podnieceniu Winniczek. 

– To. – Dark ponownie wyjął z kieszeni zmiętą połówkę Glusia. – Jakimś 

sposobem fragment obrazka wysunął mi się z kieszeni. Uzurpator to dostrzegł. 

Gdyby nie pistolet, wątpię jednak, czy wyszedłbym z tego żywy. Policjant był 

przerażony. Czuł się przyparty do muru. Wciąż trzymał wycelowaną we mnie 

broń, a ja zagradzałem mu drogę ucieczki. – Dark umilkł na moment, po czym 

kontynuował opowieść. – Gdy tak leżał, wpadłem na pomysł przebrania się w 

jego płaszcz. Palto taty wprawdzie nie rzucało się zbytnio w oczy na tle okryć 

uzurpatorów, w rzeczywistości jednak znacznie się od nich różniło. On zaś miał 

na sobie standardowy, seryjny płaszcz, jakie noszą teraz wszyscy „porządni 

ludzie” w mieście. Zdjąłem mu go, a jego samego przebrałem w palto. Gdy 

wymieniałem zawartość kieszeni, spostrzegłem, że twarz policjanta się zmienia. 

Przez chwilę się bałem, że z moją stanie się to samo. Zerknąłem na swoje 

odbicie w szybie. Nie było wyraźne, ale to, co zobaczyłem, wystarczyło, żeby 

mnie uspokoić. Przypomniałem sobie, że kukły wcielają się w postacie ludzi, 

których zabiły. Być może dokonywały tego poprzez przywłaszczenie sobie 

ubrań lub innych przedmiotów należących do zabitego. Tak więc, mimo iż to 

uzurpator był martwy, a ja żywy, dzięki przebraniu go w moje palto 

dostarczyłem mu wzorca. Przez chwilę przyglądałem mu się, przerażony i 
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zafascynowany zarazem, gdy nagle ktoś zaczął szarpać za właz prowadzący na 

dach. Sądziłem, że to koledzy policjanta przyszli mu z odsieczą. Szybko 

schowałem oba pistolety i pobiegłem schodami w dół. Słysząc, że ktoś otwiera 

drzwi budynku, wyskoczyłem przez okno na półpiętrze i uciekłem przez 

podwórze. Nie miałem pojęcia, że tym, który szarpał za klapę, a potem wbiegł 

do kamienicy, był Eryk. Po ucieczce okrążyłem ulicę i drugą stroną wróciłem do 

kryjówki, chcąc go ostrzec i opowiedzieć, co się stało. Nie zastałem go jednak. 

Nie wiedziałem, czy po prostu wybiegł, słysząc strzały, czy też stało się coś 

gorszego. Bromba na drzwiach była nienaruszona, a w mieszkaniu nie 

znalazłem śladów walki ani obcej obecności. Brakowało też Aurory. 

Pomyślałem, że jeśli Eryk ma ze sobą książkę, nic złego nie powinno mu się 

stać. Tymczasem Szary przepadł na dobre. Postanowiłem zaczekać na Argusa i 

razem z nim zastanowić się, co dalej.  

– Gdy wyszedłem z budynku, Szary siedział na daszku nad drzwiami – 

wtrącił Eryk. – Był bardzo wystraszony, pewnie przez te strzały. Zabrałem go i 

ruszyłem do lasu, przekonany, że nie żyjesz. Początkowo był zbyt 

zdezorientowany, by prowadzić, ale po jakimś czasie uspokoił się i wskazał mi 

drogę. Niestety, zapomniał, że nie umiem latać. – Eryk uśmiechnął się kwaśno, 

pokazując zadrapania na rękach i poszarpane nogawki. 

– Argus wrócił po kilku godzinach – kontynuował swoją opowieść Dark. 

– Opowiedziałem mu, co się stało. Tymczasem robiło się coraz później, a ciebie 

wciąż nie było. W końcu usłyszeliśmy stukanie w parapet, odchyliliśmy żaluzję 

i zobaczyliśmy Szarego. Resztę już wiecie.  

Deszcz nadal padał. 

– Dobrze, że zrobiłeś zakupy – wymruczał sennie Jeremiasz. – Inaczej 

musielibyśmy wyjść na tę ulewę i próbować coś upolować 

– W dodatku bezskutecznie – dodał Pająk. – Żadne zwierzę nie jest na 

tyle głupie, by biegać po lesie w taką pogodę.  
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– Brzdące mówiły, że falę najlepiej łapie się nad jeziorem – przypomniał 

sobie Winniczek – w pobliżu obozu chłopaków. Teraz, gdy zostało ich tylko 

trzech... Zastanawiam się, czy nie powinniśmy spróbować ich wykurzyć. 

– Mają ostrą amunicję – wtrącił Wiktor, który wiedział to lepiej niż 

ktokolwiek inny; nie licząc Plamki, który niestety nie mógł już o tym nikomu 

opowiedzieć. 

– My też – zauważył Eryk. 

– Odbiło wam czy co? – żachnął się Dark. – Chcecie się strzelać z 

kumplami? Nawet jeśli wolność trochę uderzyła im do głowy, nadal mamy 

wspólnego wroga. I tylko przeciwko niemu możemy kierować swoją broń. 

– To dlaczego tak mnie ręka boli? – zapytał Wiktor z udanym 

zdziwieniem. 

Dark westchnął. 

– Może i zwariowali – powiedział. – Ale czy to znaczy, że mamy pójść  w 

ich ślady? 

– Nie miałem na myśli strzelania – podjął swój wątek Winniczek. – 

Myślałem raczej o nastraszeniu ich. Moglibyśmy użyć jakiegoś podstępu... 

– Przestało padać – oznajmił Jeremiasz, wystawiając głowę na zewnątrz. 

– Na pewno pójdą na polowanie. W obozie zostanie jeden wartownik, bez broni. 

W każdym razie bez karabinu. Wystarczy, że się zakradniemy, zwiążemy go i 

zakneblujemy, a będziemy mieć sporo czasu na łapanie fali. 

– A gdy już wrócą? – zapytał Wiktor. – Nie puszczą nam tego płazem. 

– Wiktor ma rację – wtrącił Dark. – To dobry pomysł, ale do 

wykorzystania dopiero w celu przerzutu do Meksyku. Żeby złapać tak masywną 

falę i przywiązać się do niej wraz z całym ekwipunkiem, będziemy potrzebowali 

naprawdę dobrego miejsca. No i wtedy nie będziemy już musieli obawiać się 

konsekwencji. Gdy zabijemy Wielki Mózg, kukły zginą, a my wrócimy do 

miasta i będziemy prowadzić godne życie.  

Wydawało mu się, że Wiktor prychnął ironicznie. 
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Władca Lasu obudził się z popołudniowej drzemki i nadstawił uszu. Coś 

się zbliżało. Ziemia wciąż była mokra od deszczu, Władca jednak wyraźnie 

słyszał kroki maszerujących. Daleko, daleko wróg szykował ofensywę. 

Wyznawcy Władcy raczyli się przy ognisku parszywym rybim mięsem. 

Jakże nisko upadł świat, odkąd bóg zasnął w piasku. Pewnie minęło wiele lat, 

może wieków. Ale teraz powrócił. Powrócił i nie zamierzał pozwolić na to, by 

jakieś nędzne kukły panoszyły się na jego ziemi. 

„Wstawać! – wysłał sygnał do trójki żarłoków. – Wróg nadchodzi!” 

Kulfon omal nie udławił się ością. Remi złapał się za głowę. Piotrek 

splunął, sięgnął po karabin i wstał. 

– Coś się dzieje... Władca wzywa. 

Remi potrząsnął ostrożnie głową. 

– Jezu, jak mi huknęło! To musi być coś potężnego. Kulfon, wstawaj, 

zostaw tę rybę. Musimy się przygotować do bitwy. 

– Myślicie, że to kukły? – zapytał Kulfon. 

– Kukły, nie kukły, wszystko jedno. Wróg. 

– To Irek je zawiadomił – rzekł Remi. – Nie ma go od rana. Na pewno 

polazł do miasta i powiedział wszystkim o Władcy. 

– No, to niech się szykują na rzeź. – Piotrek uśmiechnął się wrednie, 

wycelowując lufę w czubek pobliskiego drzewa i naciskając spust. Huk rozniósł 

się echem po lesie. 

– Spoko, gościu! – próbował ostudzić jego zapędy Kulfon. – Chcesz, żeby 

za chwilę tu byli? 

– Nic nam nie zrobią – powiedział Piotrek niskim, głębokim głosem, 

patrząc w oczy gołębia. 
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Tymczasem wojsko szło. Szło ze wschodu, zachodu i południa, 

zadeptując wszelkie życie na ziemi i strzelając do wszystkiego, co poruszało się 

między gałęziami. Buty żołnierzy grzęzły w błocie, a krok był nierówny; mimo 

to komuś, kto przypadkiem znalazłby się w pobliżu i przeżył, wydałoby się, że 

słyszy dudniącą pieśń: 

„Razem, bracia, naprzód, razem, bracia, naprzód, 

Równo, równo serca biją nam. 

Wiele głów, jeden mózg, 

Nikt nas nie pokona już”. 

Czy jednak jakiekolwiek żywe stworzenie, które znalazło się na drodze 

ich marszu, ocalało i zachowało zdrowe zmysły? 

W dziupli starego dębu, oddychając najpłyciej, jak się dało, by nie zostać 

usłyszanymi, siedziały bez ruchu dwie istoty. Były małe, chude i sprawiały 

wrażenie całkiem bezbronnych, a większe od głów oczy rozszerzyły im się tak, 

że ledwo mieściły się w dziupli. 

Żołnierze przeszli, pozostawiając po sobie śmierć i zniszczenie. W dziupli 

dębu długo jeszcze panowała cisza. W końcu coś się poruszyło. Najpierw w 

otworze pojawiły się szpiczaste uszy, potem oczy, o których już wiele tu 

napisano; wreszcie na świat wyjrzała cała głowa brzdąca. 

A nie był to piękny świat. Ziemia została zdeptana, krzewy połamane, 

gałęzie poodstrzeliwane, a nieliczne zwierzęta, które jeszcze żyły w lesie, 

zginęły lub rozbiegły się na oślep. Gdyby nie wilgoć podeszczowa, cały las po 

prostu by spłonął. 

– Trzeba ostrzec Winniczka! – zapiszczała Krysia. 

Brysia spojrzała na nią spode łba. 

– Pewnie już nie żyje albo uciekł na cmentarz. Powiem ci, co zrobimy. 

Złapiemy falę i wyniesiemy się stąd. 

– Dokąd? 

– Do Czarnego Lasu – odparła Brysia – a potem dalej. 
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Krysia milczała przez chwilę. Potem potrząsnęła głową. 

– Ja zostaję. 

– Ten las umiera! – żachnęła się Brysia. – Jutro nie będzie tu nic do 

jedzenia, a woda stanie się zbyt mętna, by ją pić. 

– W takim razie umrę razem z nim. – Krysia dumnie uniosła głowę. – 

Wybacz mi. Zawsze cię słuchałam, bo jesteś starsza i mądrzejsza. Ale nie 

opuszczę swojego domu. Poza tym... nawet jeśli Winniczek zginął, koktajl 

wciąż istnieje. Ktoś musi pomóc ludziom w złapaniu fali i wysłać ich do 

Meksyku, żeby zabili Wielki Mózg.  

Brysia ze zdziwieniem słuchała przyjaciółki. Nigdy nie podejrzewała jej o 

tak szaleńczą odwagę. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że była z niej 

dumna. Była wściekła jak diabli. 

– Głupia dziewucho! – wykrzyknęła. – Nie rozumiesz, że to się nigdy nie 

uda? Nie wiadomo nawet, czy on istnieje! Może to wszystko jest tylko 

wymysłem tych dzieciaków. 

– Może – odparła Krysia. – A może nie. Żegnaj, Brysiu. Zobaczymy się 

po wojnie. 

– A idź sobie, idź! – rzuciła zgryźliwie Brysia. 

Krysia wzruszyła niezgrabnie ramionami i poczęła się oddalać usłaną 

gałęziami ścieżką. Odeszła już dość daleko, gdy dogonił ją głos Brysi: 

– Idź wzdłuż muru! Oni nie lubią cmentarzy. 

Krysia odwróciła się z ulgą, widząc, że przyjaźń nie jest jeszcze stracona. 

– Dziękuję za radę! Będę na ciebie czekać! 

– A ja na ciebie! – odkrzyknęła Brysia. 

Pomachały do siebie, po czym Krysia zniknęła w sponiewieranym lesie. 

 

* 
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Uzurpatorzy istotnie nie lubili cmentarzy. W ich świecie liczył się tylko 

sukces, a oddawanie czci zmarłym uważali za niedorzeczne i szkodliwe 

społecznie.  

Dlatego, choć spacyfikowali już większość lasu, nie zbliżyli się do 

siedziby Winniczka i jego kompanów. W tym czasie mieszkańcy obozu 

wiedzieli już, co się stało. Po pierwsze, pochód żołnierzy było słychać w całym 

lesie i daleko poza nim; po drugie, Krysia nie była pierwszą osobą, która 

zaryzykowała życie, by ocalić partyzantów. Siedziała jeszcze w dębie, gdy w 

obozie pojawił się inny desperat.  

Wypadł z lasu, zdyszany i brudny, i stał na polanie, sapiąc, jakby za 

chwilę miał wyzionąć ducha. Dark pokręcił głową i schował pistolet.  

– Co jest, Kulfon? 

– Żołnierze – wydyszał grubas. – Są wszędzie. Zniszczyli nasz obóz.  

– Co z resztą chłopaków? 

Kulfon wzruszył ramionami. 

– Irek odszedł. Piotrek miał na sobie mundur, więc go wzięli za żołnierza. 

Dzięki temu uratował Remiego. Udawał, że bierze go do niewoli. Ja schowałem 

się w krzakach. Nie wiem, jak to się stało, ale mnie nie znaleźli. Piotrek poszedł 

z nimi. Musiał – dodał z naciskiem Kulfon, by usprawiedliwić wodza. – 

Remiego też zabrali. 

– A wasz Władca? – zapytał Wiktor.  

Kulfon spuścił głowę. 

– Odleciał. Myślę, że nie spełniliśmy jego oczekiwań. 

– Odleciał? Zdechły gołąb? – Eryk popukał się w czoło. 

– Nawet go nie widziałeś! – wrzasnął Kulfon. 

– Za to ja widziałem, jak wrzucasz do ognia kłodę, nazywając ją moim 

imieniem – rzekł twardo Jeremiasz. – I słyszałem, jak poprzysięgasz śmierć nam 

wszystkim. Więc wynoś się stąd i wsadź sobie swoje ostrzeżenia tam, gdzie 

słońce nie dochodzi. 
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Kulfon wyglądał na wstrząśniętego.  

– Dokąd mam pójść? Chłopaki, ja... 

– Wynocha! – ryknął Pająk. 

Kulfon nie ruszył się z miejsca. 

– Nie możesz tu zostać – zwrócił się do niego Dark. – To nie zemsta. Po 

prostu zdrowy rozsądek. Dowiodłeś, że nie można ci ufać. 

– Ostrzegłem was – bąknął Kulfon. 

– Przyszedłeś tu ze strachu – rzekł Wiktor. – Nie wiedziałeś, co ze sobą 

zrobić, gdy tamci odeszli. Ale tchórz nigdzie nie jest bezpieczny. Wiesz 

dlaczego? – Kulfon milczał. – Bo niebezpieczeństwo jest w nim – kontynuował 

Wiktor. – Więc weź się w garść i wspomóż nas w walce! – ryknął i skrzywił się, 

bo zabolała go ręka, którą w podnieceniu machnął. 

Kulfon przełknął ślinę. 

– Chcecie walczyć z całą armią? 

To pytanie w skrytości ducha zadawali sobie wszyscy. 

– Dwa pistolety, dwie kusze, nóż, proca, Aurora, pół Glusia, pół Fikandra 

– wyliczał Dark. – Obawiam się, że przeciwnik dysponuje nieco większym 

arsenałem. Nawet gdybyśmy narysowali na murze Bolka i Lolka, zginiemy, nim 

uzurpatorzy ich zauważą. 

– Co proponujesz? – zapytał Pająk. 

– Podzielmy się na małe grupki i spróbujmy dotrzeć do kryjówki w 

mieście. 

– Jak? 

Dark wskazał głową mur cmentarny. 

– Tam nie odważą się wejść. 

– Jak przejdziemy przez mur? 

Dark uśmiechnął się. 

– Możecie wykorzystać siłę moich ramion. 

– Zarwiesz się pod Kulfonem. Poza tym, jak ty się przedostaniesz? 
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– Jakoś sobie poradzę. A tymczasem pakujcie graty i przygotujcie się do 

ewakuacji. Już słychać żołnierzy. 

Chłopcy zaczęli gorączkowo pakować wszystkie rzeczy, które wydawały 

im się warte zabrania, a po okresie niedostatku niemal każdy drobiazg miał dla 

nich wielką wartość. Tymczasem odgłosy zbliżającej się armii stawały się coraz 

wyraźniejsze. 

– Szybciej, szybciej! – poganiał kolegów Dark. – Zostawcie te śmieci i 

znikajcie, już! 

Nagle w sam środek tego rozgardiaszu wpadła z impetem mała, 

wystraszona figurka, w której – pomimo żałosnej kondycji – wszyscy bez trudu 

rozpoznali brzdąca. 

– Co tu robisz ?– zapytał Winniczek. – Gdzie Brysia? 

– Łapie... falę... – wysapała Krysia. – Chce się... przedostać... do 

Czarnego Lasu. 

– A ty? 

Brzdąc wzruszył chudymi ramionami. 

– A ja nie.  

– Więc uciekaj z nami. Schronimy się w mieście, a kiedy wojsko wyjdzie 

z lasu, wrócimy z koktajlem. 

– Z jakim koktajlem? – zapytał znienacka Kulfon. 

Krysia wlepiła w niego przerażony wzrok. 

– Spokojnie – rzekł Pająk. – On już nic ci nie zrobi. Bez swoich przyjaciół 

i boga jest tylko tchórzliwym worem mięsa. 

Kulfon milczał, naburmuszony. 

– Jeremiasz – zakomenderował Dark – podsadź Krysię i Winniczka. 

Pozostali, do mnie. Kulfon, co ty dźwigasz w tej torbie? Większej nie miałeś? 

Grubas spojrzał na niego spode łba, przyciskając do siebie sporych 

rozmiarów torbę.  
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Żołnierze byli tuż, tuż. Jeremiasz, najwyższy z chłopców, przykucnął, a 

Winniczek posadził mu na ramionach brzdąca. Trudniej było Darkowi, który 

wziął na siebie zadanie podsadzenia większych i cięższych chłopców. Z 

Pająkiem jakoś poszło, Eryk też zdążył zrzucić parę kilo od czasu tuczenia 

energetycznymi tabletkami w domu dziecka, ale Wiktor ważył prawie tyle samo 

co strażnik, a Kulfon... 

Kulfon właśnie się wspinał na ramiona Darka, gdy zza drzew 

wymaszerowała kolumna żołnierzy. „Razem, bracia, naprzód, razem, bracia, 

naprzód”... Dark z wielkim wysiłkiem wyprostował się, a stojący na murze 

Wiktor pomógł Kulfonowi się wdrapać. 

– Znikajcie! – rozkazał im Dark. 

– A wy? 

Strażnik tylko machnął ręką, nakazując kolegom zeskoczyć na drugą 

stronę, po czym odwrócił się gwałtownie, sięgając po broń. Drugi pistolet rzucił 

Jeremiaszowi. 

– To na postrach – rzekł. – Nie waż się próbować z niego strzelać. 

Pierwszy szereg żołnierzy zatrzymał się w odległości dwudziestu metrów 

od muru, o który opierali się Dark i Jeremiasz. Z tyłu wciąż dochodzili kolejni. 

Była ich niezliczona ilość, jakby miasto wysłało przeciwko lasowi wszystkie 

swoje siły. Czyżby Wielki Mózg dowiedział się o spisku? Wystarczyło, że 

któryś z sąsiadów Kastora współpracował z władzami, ale wtedy... Dark wolał 

nie myśleć, co się stało z koktajlem, jeśli to było prawdą. 

Może po prostu go śledzili. Jego lub Eryka. Albo przycisnęli Irka i... Nie, 

Irek z pewnością nie sypnął. Miał Fikandra. Istniała wprawdzie możliwość, że 

uzurpatorzy zdołali zniszczyć obrazek, nim na nich zadziałał, albo że chłopak po 

prostu go zgubił, ale wydawało się to mało prawdopodobne. 

Dlaczego ci żołnierze nie strzelali? Stali z wycelowaną w spiskowców 

bronią, niczym ogromny pluton egzekucyjny, ale żaden nie naciskał spustu. 
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Dark nawet nie uniósł pistoletu. Nie wiedziałby, w którego celować. Może to 

bliskość cmentarza tak na nich podziałała? Wyglądali jak sparaliżowani. 

Powietrze jakby się zmieniło. Pojawił się w nim słodkawy zapach, 

przypominający ten z fabryki galaretek, obok której Dark zwykle przechodził w 

drodze do szkoły. Ciekawe, co teraz stało na jej miejscu... 

Żołnierze też to poczuli. Zaczęli kręcić nosami i wiercić się niespokojnie, 

popatrując jeden na drugiego. Karabiny w ich rękach drżały coraz mocniej. Dark 

dostał nagle ataku niepohamowanego śmiechu. Osunął się po murze i siedział na 

ziemi, chichocząc, aż łzy pociekły mu po policzkach. To musi być jakiś gaz, 

pomyślał. Ktoś rozpylił gaz rozweselający. Dark uczył się o takich gazach, ale 

nigdy nie miał okazji się z nimi zetknąć, zwłaszcza w sposób tak bezpośredni. 

Żołnierzom jednak nie było do śmiechu. Wyglądali na 

zdezorientowanych, a nawet zasmuconych. Ci z tyłu opuszczali karabiny i 

odchodzili; ci z przodu wciąż stali, zastygli jak smutne owady w bursztynie. W 

końcu i oni, jeden po drugim, rzucali karabiny i szli przed siebie jak ślepcy, 

mamrocząc coś pod nosem i potykając się o własne nogi.  

Jeremiasz opadł ciężko na ziemię obok Darka.  

– Myślałem, że już po was – rozległ się z góry jakiś głos. 

Podnieśli głowy i zobaczyli ponad murem twarz Eryka. 

Dark zapomniał o ataku wesołości, choć słodki zapach nadal unosił się w 

powietrzu. 

– A wiesz, że ja też tak myślałem – rzekł. – Wiejmy stąd – 

zakomenderował po chwili. – To może być jakiś gaz. 

Podsadził Jeremiasza, po czym  zaczął ustawiać pod murem gałęzie, by 

oprzeć na nich stopę. 

– Czekaj no, Dark – odezwał się Wiktor znad muru. – Ktoś powinien 

zostać. Co będzie, jak wpadniemy w zasadzkę w mieście? 

– A gaz? – zapytał Kulfon. 

Wiktor wzruszył ramionami. 
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– Na razie nie wyrządził nam krzywdy. Poza tym nie wiemy, na jakim 

obszarze go rozpylono. Może w mieście stężenie jest jeszcze większe. 

– Znam ten zapach – odezwał się Winniczek. – Przypomina mi rodzinne 

strony. Nie wiem, skąd się tu wziął, ale nie boję się. Chcę zostać. 

– Nie jesteś jeszcze całkiem zdrowy – powiedział Dark. – Powinieneś być 

w mieście, pod dachem. W ciepłej pościeli. 

– Czuję się dobrze – zaprotestował chłopiec. 

Nieoczekiwanie głos zabrała Krysia. 

– Ja zostaję. Skontaktuję się z Brysią i chłopakami. Niech szykują falę. 

Mam nadzieję, że Bryśka nie nagadała im żadnych bzdur. 

– Ho ho – powiedział Dark. – Brzdąc się wyemancypował. 

– To naprawdę brzdąc? – zapytał Kulfon. – Myślałem, że mam omamy.  

– Zamknij się, kupo mięsa – mruknął Eryk. 

Ostatecznie postanowiono, że w lesie pozostaną Jeremiasz, Pająk i Krysia. 

Byli zdrowi i nawykli do obozowego życia. Eryk i Dark, na odmianę, najlepiej 

znali realia życia w mieście, a do tego musieli nadzorować sprawę koktajlu. 

Winniczek był już prawie zdrów, ale wciąż nieco osłabiony, Wiktor zaś, choć 

starał się tego nie okazywać, coraz silniej odczuwał skutki postrzału. Kulfon był 

kulą u nogi, ale nie mógł zostać w lesie. Nikt ze spiskowców mu nie ufał. Nawet 

mając przeciwko sobie dwóch ludzi (bo Krysia, przy całej swojej odwadze, nie 

sprawiała wrażenia biegłej w walce) mógłby wyrządzić wiele zła. Zabieranie go 

do miasta także było ryzykowne, ale przynajmniej miał silniejszą eskortę. Dark 

– podobnie jak, prawdopodobnie, wszyscy pozostali – po cichu planował 

zamknięcie go na klucz w piwnicy domu, w którym znajdowała się ich 

kryjówka, lub w jakimś innym ustronnym miejscu. Dzięki temu Kulfon 

pozostałby niegroźny do momentu zabicia Wielkiego Mózgu i uwolnienia 

świata. 

Darka niepokoił stan zdrowia Wiktora. Strażnik podejrzewał, że zabrana 

zabitemu uzurpatorowi amunicja mogła zawierać truciznę, która teraz powoli 
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wsączała się w ciało chłopaka. Tylko tak potrafił sobie wytłumaczyć fakt, że 

kilka dni po postrzale Wiktor czuje się gorzej niż bezpośrednio po zranieniu. 

– Zaczekajcie chwilę – powiedział nagle Dark. – Mam tu coś do 

załatwienia. 

– Idę z tobą – rzekł Eryk. 

Dark zastanawiał się przez moment. Bał się zostawiać Kulfona pod 

kuratelą dwóch chorych chłopców – pozostali byli już po drugiej stronie, 

dokonując przeglądu porzuconych przez żołnierzy rzeczy – ale nie mógł 

zabronić bratu odwiedzenia grobu rodziców. W końcu skinął głową. 

– Zaraz wracamy – rzekł do Winniczka i Wiktora. – Nie spuszczajcie 

Kulfona z oka. 

Winniczek spoglądał za nimi, gdy odchodzili cmentarną alejką. 

– Chciałbym odwiedzić grób moich rodziców – powiedział. – Ale nawet 

jeśli pokonamy uzurpatorów, nie wiem, jak trafię do domu. 

– Nie wiedziałem, że twoi starzy nie żyją – rzekł Wiktor. 

– Zginęli, gdy byłem mały – odparł Winniczek. – Wychowywałem się u 

dziadków. 

– To i tak dobrze – mruknął jego rozmówca. 

Winniczek czekał na ciąg dalszy, ten jednak nie nastąpił. Kulfon 

tymczasem zaczął grzebać w swojej przepastnej torbie. Pewnie wyciągnie kawał 

mięsa i zacznie się opychać, nie częstując, pomyślał Winniczek. 

Czekała go jednak niespodzianka. 

 

* 

 

Bracia w milczeniu wracali na miejsce, w którym zostawili towarzyszy. 

Nie byli w nastroju do rozmów. Grób ich rodziców, podobnie jak wszystkie 

wokół, stał zaniedbany i zapuszczony. Zrobili trochę porządku, ale całość wciąż 
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prezentowała się ponuro. Nigdzie nie płonął ani jeden znicz, nie stały świeże 

kwiaty. Wyglądało na to, że świat całkowicie zerwał więzy z przeszłością. 

Gdy skręcili w alejkę wiodącą do miejsca, w którym pozostawili kolegów, 

zamarli. Winniczek i Wiktor leżeli bezwładnie na ziemi; Kulfona nigdzie nie 

było widać. 

Dark i Eryk podbiegli do kolegów. Dark przyklęknął przy Wiktorze, jego 

brat zajął się Winniczkiem. Obaj poszkodowani nie mieli widocznych obrażeń. 

Oddychali ciężko, drżąc na całym ciele, splamieni od stóp do głów jakąś czarną 

mazią.  

Eryk otarł Winniczkowi twarz chusteczką. Chłopiec miał otwarte oczy i 

wydawał się przytomny, ale najwyraźniej stracił panowanie nad swoim ciałem. 

– Co to jest, u diabła? – zapytał Dark. 

Chciał nabrać mazi palcem, ale brat go powstrzymał. 

– Nie dotykaj tego – rzekł, podając mu chusteczkę.  

Dark powąchał ją, ale maź zdawała się nie mieć zapachu – a jeśli nawet 

jakiś miała, to nie dość silny, by się przebić przez unoszący się wciąż w 

powietrzu słodkawy aromat. 

– To musi być jakiś środek paraliżujący – odpowiedział sam sobie Dark. – 

Kulfon zaatakował ich tym, a potem zwiał. 

– Wyjdą z tego? – zapytał niespokojnie Eryk. 

– Powinni. Zwykle działanie takich rzeczy utrzymuje się przez dziesięć, 

dwadzieścia minut, zależnie od stężenia. Najgorsze, że nie znamy składu tej 

substancji. – Dark skrzywił się. – W życiu czegoś takiego nie widziałem.  

– Może tamci coś słyszeli. – Eryk wskazał głową mur. 

Wspiął się na ramiona Darka. Było już szaro i obóz wydawał się pusty. 

Dopiero gdy Eryk zagwizdał na palcach, z daleka dobiegł odzew. Wkrótce pod 

murem pojawił się zdziwiony Jeremiasz. Okazało się, że ani on, ani Pająk nic 

nie słyszeli, zajęci zbieraniem pokłosia po żołnierzach. Co zaś się tyczy Krysi, 



 

 

140  

 

w ogóle jej z nimi nie było. Dowiedziawszy się, że wrogi obóz został 

spacyfikowany, pognała nad jezioro, by spróbować złapać kontakt z Brysią. 

Tymczasem Winniczek i Wiktor zaczęli się ruszać i pojękiwać. 

– Winniczku, słyszysz mnie? – zapytał Dark, ujmując chłopca za rękę. 

Ten próbował coś powiedzieć, ale zamiast tego zaniósł się kaszlem. 

Wiktor z kolei zwinął się w kłębek na boku. 

– Dajcie im coś do picia – polecił Pająk zza muru. 

Dark skropił chłopcom twarze wodą z manierki, a potem delikatnie 

spróbował napoić Winniczka, który z jego pomocą podniósł się do pozycji 

siedzącej. 

Winniczek wypił kilka łyków, po czym zaczął wymiotować. 

– To normalne – rzekł Pająk, którego głowa pojawiła się nad murem. – 

Niech się wyrzyga. 

Organizm Wiktora zareagował podobnie. Zaraz też u obu nastąpiła 

poprawa. Nadal byli bladzi i ręce im drżały, ale mogli już siedzieć o własnych 

siłach. Wiktor podczołgał się do muru, oparł o niego plecami i podciągnął 

kolana pod brodę. 

– Nienawidzę rzygać przy ludziach – burknął ochryple. 

– Co to było? – zapytał Dark. – Czym on was spryskał? 

Wiktor parsknął nieprzyjemnym śmiechem. 

– Władcą Lasu. 

Dark, Eryk i wiszący na murze Pająk wlepili w niego pytający wzrok. 

– Miał w torbie rozprutego Plamkę – odezwał się słabym głosem 

Winniczek i cała trójka obróciła ku niemu twarze. – Któryś z żołnierzy musiał 

go trafić. Kulfon trzymał go w worku foliowym, a ze środka wylewała się ta 

substancja, ten ich niby-bóg. Pamiętacie, Irek mówił, że Władca wygląda jak 

błoto. Kulfon zanurzył ręce w torbie i nim się spostrzegliśmy, prysnął nam obu 

w oczy. Oślepliśmy, a on mógł już bezkarnie pryskać dalej. Powoli 

przestawałem czuć poszczególne części ciała, aż w końcu nogi załamały się 
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pode mną i upadłem. Słyszałem jeszcze oddalające się kroki Kulfona, a potem 

zaległa cisza. Nie wiem, ile czasu tak leżałem. Wydawało mi się, że trwa to 

wieczność.  

– Ze mną było podobnie – rzekł Wiktor. – Tyle że upadłem twarzą do 

Winniczka. Widziałem, jak leży na wznak, nie poruszając się. Chciałem mu 

pomóc, wezwać was, ale nie mogłem nic zrobić. 

– Już wszystko w porządku – uspokoił go Dark. – Nie wiem, czym jest 

ten przeklęty Władca, ale z pewnością wykopanie go nie było dobrym 

pomysłem. Jeszcze bardziej niepokoi mnie to, że Kulfon hasa z nim teraz nie 

wiadomo gdzie, na domiar złego znając część naszych planów i położenie 

obozu.  

– Po tym, co im się tu przytrafiło, żołnierze nieprędko wrócą do lasu – 

rzekł Pająk. 

– Cokolwiek to było – dodał w zamyśleniu Dark. 

Ustalono, że mimo wiążącego się z tym ryzyka Jeremiasz i Pająk 

pozostaną na razie w obozie. Winniczek i Wiktor odzyskali już władzę w 

nogach i choć ich pierwsze kroki były nieco niepewne, obaj oświadczyli, że 

mogą ruszać. Było już całkiem ciemno, gdy cała drużyna po raz drugi pożegnała 

towarzyszy i ruszyła ku bramie wyjściowej cmentarza. 

Ku Miastu Ar. 
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ROZDZIAŁ VIII 

AURORA 

 

Gdy weszli do kryjówki, Argus podniósł głowę i patrzył na nich, jakby 

spadli z księżyca.  

– Gdzie reszta? – zapytał w końcu. 

– Jeremiasz i Pająk zostali w obozie – rzekł Dark. 

– Jak to? Podobno żołnierze przeczesali cały las. 

Strażnik uśmiechnął się i opowiedział koledze o tym, co zaszło w 

obozowisku. 

– Myślałem, że was zabili – wyznał Argus. – Nie wiem, co bym wtedy 

zrobił. To wszystko moja wina. 

Czterej towarzysze spojrzeli na niego pytająco. 

Argus wskazał leżącego na parapecie gołębia. 

– Złapali Szarego. Wyrwali mu łapkę i zabrali list. Stamtąd dowiedzieli 

się o lesie i o naszych planach. 

– Wiedzą o koktajlu? 

Chłopak pokręcił głową. 

– Żadnych szczegółów.  

Winniczek podszedł do Szarego i pogłaskał go.  

– Kurczę – zauważył Argus – rzeczywiście masz garb. 

– Winniczek i Wiktor potrzebują jakichś ubrań – rzekł Dark. – A te 

najlepiej od razu spalmy. 

– Co im się stało? 

– Zostali spryskani substancją paraliżującą. Zapytaj, kto im to zrobił. 

– Kto? 

– Kulfon. Podobno Władca Lasu mu kazał. 

Argus parsknął śmiechem. 
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– Właśnie – zainteresował się – co z tamtymi? 

– Gruby bryka gdzieś po mieście z truchłem gołębia zakonserwowanym w 

truciźnie – rzekł Eryk. – Remiego chyba złapali. Piotrek udaje żołnierza. 

– A Irek? 

Zaległa niezręczna cisza. 

– Może przeżył – odezwał się wreszcie nieśmiało Winniczek. – Miał moją 

połówkę Fikandra... 

Ale mówił to bez przekonania. 

– Koktajl jest już gotowy – powiedział Argus. – Jak będzie fala, można 

zaczynać.  

– Szkoda, że straciliśmy Szarego – mruknął Dark. – Będziemy musieli 

zaryzykować i po prostu przetransportować wszystko do lasu, żeby tam czekać 

na połączenie. 

– A ten dziwny zapach? – zapytał Eryk. – Nie boisz się, że może być 

niebezpieczny? 

– Nie wiem dlaczego – odparł Dark – ale nie. Mam wrażenie, jakbym już 

kiedyś się z nim spotkał. Kojarzy mi się z dawnym światem. 

Okazało się, że nie ma w co ubrać Winniczka i Wiktora. Nawet pozostała 

trójka prawie nie miała rzeczy na zmianę. Dark postanowił więc udać się pod 

osłoną nocy do rodzinnego domu i przynieść coś. Eryk uparł się, by mu 

towarzyszyć. 

Wrócili po godzinie, obładowani i roześmiani. 

– Spotkaliśmy Wiesia – rzekł Dark, zanosząc się śmiechem. – 

Opowiedział nam pewną historię, którą zasłyszał na mieście. Podobno w 

czarnoleskim szpitalu szerzy się plaga. Według najnowszych doniesień 

wywołały ją wydobywające się z kubła na śmieci opary o słodkawym zapachu. 

Co ciekawe, odurzają tylko personel medyczny i niektórych ochroniarzy, 

podczas gdy pacjenci wydają się na nie odporni. 
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– Pracowałeś w tym szpitalu – rzekł Argus. – Masz pojęcie, co to może 

być? 

– Mam pewne podejrzenie – odparł tajemniczo Dark. – Myślę jednak, że 

lepiej wyjaśni wam to Winniczek. 

Winniczek jednak nie mógł nic wyjaśnić, bo zwijał się ze śmiechu na 

podłodze. Dopiero po dłuższej chwili uspokoił się na tyle, by wykrztusić: „Mój 

garb!” – i śmiać się dalej. 

Widząc to, Dark podjął opowieść. 

– Gdy poczułem ten zapach w lesie, nie wiedziałem, skąd go znam. 

Dopiero słuchając opowieści Wiesia przypomniałem sobie, że taka sama woń 

wydobywała się z sali operacyjnej, gdy operowano Winniczka. To substancja, 

która znajdowała się w jego garbie, oszołomiła personel. 

– Garb nie jest pusty – wyjaśnił Winniczek, uspokoiwszy się nieco. – Co 

roku, gdy go zrzucam, znajduję coś w środku. Ponieważ ucięli mi go, nim 

dojrzał, jego zawartość nie była jeszcze uformowana. Pewnie miała postać 

jakiejś mazi. Gdy wyrzucili ją wraz z garbem do śmietnika, dojrzewała dalej. 

Potem ktoś podniósł pokrywę i zapach wydostał się na zewnątrz. Dla ludzi jest 

przyjemny i nieszkodliwy, ale widać z uzurpatorami rzecz ma się inaczej. 

– Zaraz, zaraz – zrozumiał wreszcie Argus – chcecie powiedzieć, że na 

żołnierzy w naszym lesie zadziałała ta sama substancja?  

– Właśnie – przytaknął Dark. 

– Ale skąd, u diabła, się tu wzięła? Czarny Las znajduje się o sto 

kilometrów stąd! 

– Zastanawiałem się nad tym – przyznał Dark. – Myślę, że to sprawka 

Brysi. Musiała ściągnąć opary, gdy łapała falę, by uciec do Czarnego Lasu. 

– I uratowała nas – zaśmiał się Winniczek – chociaż chodziło jej tylko o 

to, by zwiać. 

– Teraz kolej na Krysię – rzekł Dark. – Bo jeśli nie ona, nikt nam nie 

zasponsoruje przelotu do Meksyku. 
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Bracia przynieśli dwa duże worki ubrań i innych przydatnych rzeczy, 

które po kilkudniowym życiu w prymitywnych warunkach wydały się 

Winniczkowi wielkim luksusem. W dodatku chłopcy mogli bez ograniczeń 

używać wody, bo choć wodociągi nie dostarczały jej już na tę ulicę, na 

podwórzu znajdował się czynny hydrant. Wykąpany i przebrany w czystą 

piżamę Winniczek czuł się już zupełnie dobrze, ale Wiktor, choć za wszelką 

cenę starał się tego nie okazywać, słaniał się na nogach. 

– Spać – rozkazał chłopcom Dark. – Jesteście wykończeni. 

Dla nowych lokatorów rozłożono materace w sąsiednim pokoju. 

Winniczek sądził, że po tak ciężkim dniu zaśnie raz dwa, ale stało się inaczej. 

Martwił go stan zdrowia Wiktora, a poza tym coraz bardziej tęsknił za domem. 

– Jesteś zazdrosny o Darka, co? – dobiegł go głos Wiktora. 

Winniczek poczuł, że się rumieni. Dotąd nie zdawał sobie z tego sprawy, 

ale gdy Wiktor to powiedział, uświadomił sobie, że tak jest. Od chwili ucieczki 

ze szpitala byli z Darkiem jak bracia. Teraz, gdy odnalazł się Eryk, on przestał 

się liczyć.  

– No co ty! – zaprzeczył gorliwie. 

Ale było coś jeszcze. Nie tylko Dark odnalazł coś w ciągu tych dni, które 

spędzili osobno. 

– Miałem kiedyś brata i siostrę – powiedział Wiktor lekko zachrypniętym 

głosem. 

– Co się z nimi stało? – zapytał Winniczek i przestraszył się. 

Wiktor westchnął. 

– Wiem tylko tyle, że mieszkają w innym mieście – odparł po chwili. – 

Pewnie już by mnie nie poznali... 

– Dlaczego nie jesteście razem? 

Przez chwilę panowała cisza. 

– Byłem najstarszy – powiedział. – Ojciec pił wódkę i bił nas. Często 

głodowaliśmy. Wychodziłem wtedy na ulicę i próbowałem jakoś zdobyć 
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jedzenie. Pomagałem ludziom nosić torby, robiłem zakupy albo po prostu 

żebrałem. Czasem, gdy już nie było innego wyjścia, ukradłem coś. Poznałem 

tam parę osób, więc kiedy mama zmarła, zabrałem rodzeństwo i uciekliśmy od 

ojca. Robiłem różne rzeczy. Było mi obojętne, co się ze mną stanie, byleby 

tylko dzieciaki miały co jeść. Pewnego razu wróciłem do kryjówki i nie 

zastałem brata. Szukałem go w różnych miejscach, ale nie znalazłem. Wrócił 

następnego dnia i bez słowa rzucił mi garść monet. Wtedy zrozumiałem, że jeśli 

pozostaniemy na ulicy, oboje pójdą w moje ślady. Ojciec przepadł bez wieści i 

wiedzieliśmy, że szuka nas opieka społeczna, ale do tamtej pory nawet mi do 

głowy nie przyszło, żeby dać się zapakować do domu dziecka. Wiedziałem, że 

rodzeństwa są często rozdzielane. Młodsze dzieci idą do adopcji, starsze zostają 

w placówce, bo nikt ich nie chce... Ale kiedy mój brat wrócił z nocnej eskapady, 

wziąłem dzieciaki za ręce i poszliśmy. Gdy zobaczyły, dokąd je 

przyprowadziłem, podniosły krzyk, ale było już za późno. Zostaliśmy. Z czasem 

moje rodzeństwo pogodziło się z losem i zaczęło marzyć o nowej rodzinie. Gdy 

pojawili się kandydaci na rodziców, dzieci początkowo nie chciały słyszeć o 

rozstaniu, ale w końcu je przekonałem. Obiecywałem, że gdy skończę 

osiemnaście lat, zabiorę je do siebie. Kłamałem. Wiedziałem, że jeśli zostaną 

adoptowane, utracimy kontakt na zawsze. W dniu ich wyjazdu uciekłem. 

Myślałem, że wrócę po kilku dniach, ale życie na ulicy znów mnie wciągnęło. 

Nie miałem czasu myśleć o tym, co straciłem: liczyło się tylko to, żeby mieć co 

jeść, gdzie spać i w co się ubrać. No i nie dać się złapać. Dopiero kiedy przyszły 

kukły i zaczęły oczyszczać miasto, znów znalazłem się w domu dziecka. Ale to 

był już inny dom... Hej, mały, śpisz? 

– Nie – mruknął niewyraźnie Winniczek. 

– Chyba nie ryczysz, co? 

– No co ty! – oburzył się przez łzy Winniczek. 

– Chciałeś wiedzieć – burknął Wiktor – to ci powiedziałem. 

– Wiktor? 
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– No? 

– A jakbym ja był twoim bratem... to... też chciałbyś mnie chronić? 

– Pewnie, mały. Brat to brat. Ale nie jestem taki fajny jak Dark. 

– Wiktor... 

– No? 

– Może pojechałbyś ze mną na wieś, kiedy wojna się skończy? Pójdziemy 

razem do szkoły i w ogóle. 

– Ze mnie już nic nie będzie – rzekł Wiktor. 

– Co? 

– Zdycham. Dark mówi, że kula mogła być zatruta. Mam jakieś omamy. 

Nawet teraz, gdy z tobą rozmawiam, połowa mnie jest gdzie indziej.  

– Gdzie? – zapytał Winniczek. 

Wiktor namyślał się przez chwilę. 

– Nie wiem. Ale jest tam cholernie zimno i nie mogę się ruszyć. Chociaż 

nie. Cały czas idę, maszeruję jak jakiś robot. Jestem zmęczony. Chce mi się pić. 

Dokąd uciekasz, mały? 

– Przyniosę ci wody. 

W drugim pokoju Winniczek zapalił latarkę. Pozostali chłopcy spali; 

dostrzegł jednak leżącą na podłodze Aurorę. Chyba nie będą mu mieli za złe? Z 

książką pod pachą poszedł do łazienki i nalał wody do kubka. 

– Masz, pij. 

Wiktor pił łapczywie.   

– Jak cię nie było – powiedział – to oni tu przyszli. 

– Kto? 

– Zieloni. Przyszli i mnie zabrali. 

– Dokąd? 

– Nie wiem. Cholera, nie wiem! Bałem się. Tam jest tak zimno. 

Winniczek zauważył, że Wiktor drży, a oczy błyszczą mu gorączką. 

Poprawił koledze koc, po czym położył się na sąsiednim materacu, przykrył 
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wraz z głową, żeby nie świecić mu latarką w oczy, i zaczął czytać półgłosem. 

Wiktor co jakiś czas wykrzykiwał coś w malignie, ale stopniowo zaczął się 

uspokajać. Samego Winniczka tak pochłonęła opowieść o dziewczynce ze 

starego obserwatorium, która w pojedynkę prowadzi wojnę ze złodziejami 

gwiazd, że zupełnie zapomniał, gdzie się znajduje, aż nagle... 

– Co ty, mały? Gadasz sam do siebie? 

Wiktor oprzytomniał i wpatrywał się w niego ze zdziwieniem. 

– Jak się czujesz? – zapytał wymijająco Winniczek, żeby nie wyjść na 

idiotę. 

– Śniła mi się jakaś dziewczynka – powiedział Wiktor rozmarzonym 

głosem. – Wzięła mnie za rękę, a ja poczułem się taki bezpieczny jak wtedy, 

gdy jeszcze żyła mama. Zrozumiałem, że od wielu lat nie było dnia ani chwili, 

w których bym się nie bał. A teraz ona mnie od tego uwolniła. Ale to był tylko 

sen – mruknął, jakby chciał się usprawiedliwić. 

– Nie, Wiktorze – rzekł Winniczek. – To była Aurora. 

I wyciągnął książkę spod koca.  

– Czytałem na głos. Widocznie usłyszałeś coś przez sen. 

– Pewnie tak... – mruknął bez przekonania Wiktor. 

Chwilę leżeli w milczeniu. 

– Mały – odezwał się nagle Wiktor. – Pożycz mi tę książkę, co? Rano ci 

oddam. 

– Jasne. – Winniczek ze zdziwieniem podał mu Aurorę. – Chcesz latarkę? 

– Nie – odparł Wiktor. – Ja tylko... 

Nie powiedział nic więcej, ale Winniczek widział, jak kładzie książkę 

obok siebie na materacu i niemal natychmiast zasypia. On sam nie mógł zasnąć 

aż do rana. Ta Aurora naprawdę musiała mieć jakąś moc. 

Wiktor obudził się rześki i wypoczęty. 

– Hej, co to? – zdziwił się, wydobywając spod koca książkę. – Ty mi to 

podrzuciłeś, mały? 
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– Prosiłeś mnie – burknął Winniczek. 

– Co ty? – zdziwił się jeszcze bardziej Wiktor. – Przecież ja w ogóle nie 

umiem czytać. No, może trochę. Skończyłem cztery klasy, ale to było dawno 

temu. 

Teraz z kolei Winniczek się zdziwił. 

– Ja jestem w piątej – rzekł. – To znaczy byłem – dodał po chwili 

refleksji. – Przy tych zaległościach pewnie zostanę na drugi rok. Od września 

moglibyśmy razem zacząć piątą klasę.  

– Daj spokój – żachnął się Wiktor. – Chyba nie mówiłeś poważnie o tym 

zabraniu mnie na wieś. Co ja bym tam robił, z dala od kumpli, miasta i 

wszystkiego? Nie gniewaj się, mały, ale to nie wchodzi w grę. Poza tym nie 

mam zamiaru wracać do szkoły. 

Winniczek szybko odwrócił wzrok. 

– Dawaj tę książkę – powiedział szorstko. – Muszę ją oddać Darkowi.  

Wziął Aurorę z rąk Wiktora, nie patrząc mu w oczy. Położył się na boku, 

tyłem do kolegi, opierając głowę na łokciu, i otworzył książkę na stronie, na 

której w nocy przerwał czytanie. Wkrótce zapomniał o złości i ponownie 

zanurzył się w opowieści. 

Przy śniadaniu Winniczek prawie się nie odzywał. Zresztą uwaga 

wszystkich skupiona była na Wiktorze i jego nagłym ozdrowieniu. 

Przełknąwszy w pośpiechu trochę chleba i popiwszy wodą, młodszy chłopiec 

wymknął się do swojej sypialni, by dalej czytać. 

Zdziwił się, gdy wkrótce potem w drzwiach pokoju stanął Dark. 

– Cieszę się, że Wiktor wyzdrowiał – zagadnął. – Może to jednak nie była 

trucizna. 

– Może – mruknął Winniczek. 

– Co jest, mały? – Dark usiadł w kucki na podłodze. – Prawie nic nie 

zjadłeś. 
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– Przestańcie wszyscy mówić do mnie „mały”! – zdenerwował się 

Winniczek. –Szykujmy szybko ten koktajl i zróbmy porządek, żebym mógł 

wreszcie wrócić do domu. Właśnie mówiłem Wiktorowi, że pewnie mnie 

posadzą na drugi rok. 

– Tęsknisz za dziadkami, co? – zapytał Dark. – Nie martw się, wkrótce 

ich zobaczysz. Ale wtedy my będziemy tęsknić za tobą. 

– Aha, już widzę. Ucieszycie się, że przestałem się wam pałętać pod 

nogami. 

– Pamiętasz Rudzika? – zapytał nagle Dark. 

Winniczek wzruszył ramionami. 

– A co? 

– Nic. Po prostu przypomniałem sobie, jak dzieciaki w szpitalu lgnęły do 

ciebie. Dawałeś im nadzieję. 

Winniczek milczał przez chwilę. 

– Pewnie już nie żyje – powiedział w końcu. 

– Kto wie – odparł Dark. – Może się wydostał, gdy twój garb potruł 

lekarzy. 

Winniczek nie zdołał powstrzymać się od śmiechu. 

– Muszę wracać do chłopaków, mały. – Dark zbyt późno ugryzł się w 

język i uciekł wzrokiem. 

– Zaraz do was przyjdę – rzekł Winniczek, ignorując potknięcie 

przyjaciela, bo był już w zupełnie innym nastroju. Wspomnienie szpitala 

podziałało na niego jak zimny prysznic. Tutaj przynajmniej mogli walczyć. Jeśli 

zginą, to z honorem, w otwartej walce. 

– Czytaj sobie. – Dark poklepał go po ramieniu. – Tobie też należy się 

odpoczynek. Piękna książka, co? 

 

* 
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– Już siódma – denerwował się Eryk. – Co oni tak długo robią?  

Darka i Argusa nie było od wielu godzin. Wyszli około południa i rozeszli 

się w dwie różne strony. Dark udał się na poszukiwanie Wiesia, by załatwić u 

niego wózek do transportu koktajlu; Argus miał zajrzeć do Kastora i postawić 

go w stan gotowości. Gdyby nie kalectwo Szarego, mogliby go wysłać do lasu z 

zapytaniem o falę, ale ptak definitywnie był już na emeryturze. Postanowili 

więc, że jeśli tylko znajdzie się wózek, czekają na zapadnięcie zmroku, po czym 

ładują koktajl i ruszają do lasu. Nawet gdyby musieli czekać przez kilka dni, nie 

sądzili, by żołnierze szybko tam wrócili po tym, co ich spotkało.  

Ale Dark i Argus nie wracali, choć na dworze zaczynało już szarzeć.  

– Nie martw się, Eryku – rzekł Winniczek. – Na pewno wkrótce się 

zjawią. 

Nadal był zły na Wiktora, więc teraz, gdy zostali w kryjówce we trójkę, 

chętniej odzywał się do Eryka. Wiktor zresztą wydawał się wcale tego nie 

zauważać. Siedział w kącie i usiłował czytać Aurorę. Szło mu jednak tak 

opornie, że jeśli Winniczek miał przedtem wątpliwości, czy jego kolega istotnie 

skończył tylko cztery klasy, teraz się ich pozbył. 

Wreszcie – gdy na dworze było już niemal ciemno – na schodach dały się 

słyszeć powolne, ciężkie kroki, jakby szedł po nich zdychający słoń. Po dłuższej 

chwili drzwi się otworzyły i stanął w nich Argus. Za nim wlókł się Dark. Obaj 

weszli do pokoju w milczeniu i klapnęli na materace, patrząc przed siebie 

apatycznie. 

Wiktor uniósł głowę znad książki, ale nie odezwał się. 

– Co jest? – przerwał w końcu milczenie Eryk. – No, czemu nic nie 

gadacie? 

Argus przesunął brzegiem dłoni wzdłuż szyi. 

– Koniec, panowie. Nie ma koktajlu, nie ma Kastora, nie ma nas. 

– Powiesz normalnie, co się stało? 

Dark ocknął się z odrętwienia i położył rękę na ramieniu Eryka. 
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– Spokojnie. Coś wymyślimy. Ale wygląda na to, że będziemy musieli 

trochę poczekać na ostateczną rozgrywkę. 

– Piwnica Kastora została splądrowana – rzekł Argus. – Zastałem tylko 

bałagan, po ludziach i koktajlu ani śladu. Od okolicznych włóczęgów 

dowiedziałem się, że policja zrobiła nalot, aresztując wszystkich, których tam 

zastała, i wywożąc część dobytku. Kastor pewnie jest już za kratkami.  

– Myślisz, że zabrali koktajl? – zapytał Winniczek. 

– Jasne. Po to przyszli. Pokój Kastora był przewrócony do góry nogami. 

– Skąd mogli wiedzieć o koktajlu? 

– Ha! – ożywił się na chwilę Argus. – To najciekawszy punkt całej 

historii. Niech Dark opowie.  

– To tylko hipoteza – zaznaczył Dark. – Piotrek przyłączył się do oddziału 

żołnierzy. Widziałem go w mieście. Być może odwiedził kuzyna, a ten 

opowiedział mu o wszystkim. Tylko – Dark zastanawiał się przez moment – 

jedno mnie zastanawia. Kiedy zobaczyłem Piotrka, jak maszeruje ze swoim 

oddziałem, on także mnie zauważył. Przez chwilę gapił się na mnie, ale nic nie 

powiedział ani nie zrobił. Po prostu odmaszerował. 

– To logiczne – rzekł Argus. – Bał się zdemaskowania. 

– Co znaczy słowo cywila przeciwko słowu żołnierza? – Dark pokręcił 

głową. – Nie, nie mam złudzeń, że przeszedł na naszą stronę. Po prostu myślę, 

że nadal służy Władcy Lasu. Pamiętacie Kulfona? On także udawał, że się do 

nas przyłącza, a potem... Jeśli Piotrek czeka na dogodny moment, by uderzyć, 

nie może wyjawić uzurpatorom swojej przeszłości, bo staną się podejrzliwi. 

– Ale jeśli nie on wsypał, to kto? – zapytał Eryk. 

Dark rozłożył bezradnie ręce.  

– Możliwości jest wiele. Może Sonis. Zaatakowaliśmy go blisko piwnicy 

Kastora; to zawężało obszar poszukiwań do kilku ulic. Mógł to również zrobić 

któryś z sąsiadów Kastora. Albo Kulfon. Podobno go złapali i umieścili z 
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powrotem w domu dziecka. A może po prostu dowiedzieli się o dzikich 

lokatorach i przyszli zrobić porządek, nie wiedząc nic o koktajlu.  

– W każdym razie – podjął Argus – gdy odkryłem, co się stało, poszedłem 

szukać Darka. On z kolei szukał Wiesia, i tak mijaliśmy się chyba z godzinę. W 

końcu go zobaczyłem, jak idzie i pcha przed sobą ten wózek. Kiedy mu 

powiedziałem, że to już niepotrzebne, omal nie zostawił go na ulicy. Ale wózek 

nie należał do niego – Wiesiu tylko mu go pożyczył – więc ostatecznie 

ukryliśmy go w starym hangarze niedaleko piwnicy. 

– Może Kastor zdążył uciec – rzekł ostrożnie Eryk. – Pamiętacie, miał tę 

połówkę Gżdacza... 

– I cały koktajl – zauważył Dark – którym mieliśmy wykończyć 

wszystkich uzurpatorów świata. Gdyby jednak zdołał go użyć, nie musiałby 

uciekać, a piwnica nie zostałaby splądrowana. Wszystko wskazuje na to, że go 

zaskoczyli. 

– Co teraz zrobimy? – zapytał markotnie Winniczek. 

Dark wzruszył ramionami. 

– Przede wszystkim trzeba zawiadomić chłopaków i Krysię. Potem 

musimy zacząć wszystko od nowa. Nie ukrywam, że będzie trudniej. Po 

pierwsze, nie mamy bajek. Wiesiu splądrował wszystkie piwnice i strych w 

swoim rewirze. Nawet jeśli zrobi jeszcze jedną rundę, pewnie niewiele znajdzie. 

Po drugie, nie znajdziemy drugiego specjalisty na miarę Kastora. Po trzecie, 

uzurpatorzy już o nas wiedzą i są czujni. 

– A jeśli nie znajdziemy więcej bajek? – zapytał Wiktor znad Aurory. 

Dark westchnął. 

– Wątpię, czy jedna książka wystarczy do pokonania Wielkiego Mózgu, 

ale będziemy musieli spróbować. 

Wiktor rzucił książkę w kąt, wstał i wyszedł do drugiego pokoju. 

Winniczek przez chwilę się wahał, ale w końcu podniósł się i ruszył za nim. 

Chłopak siedział pod ścianą, postukując palcami o materac.  
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– Po co tu przylazłeś? 

Winniczek zacisnął zęby i w milczeniu usiadł obok Wiktora. 

– Jak zwykle – burknął tamten. – Ledwie człowiek zdąży coś polubić, a 

już mu to zabierają. 

Winniczek odczekał chwilę, by mieć pewność, że jego głos będzie 

brzmiał normalnie, po czym powiedział: 

– Nie martw się. Nie będziemy musieli zniszczyć Aurory. Przecież 

możemy sami ułożyć bajki. 

Wiktor spojrzał na niego zdziwiony. 

– Potrafiłbyś? 

– Czasem coś wymyślam – rzekł Winniczek – tylko nigdy nie chciało mi 

się tego spisywać. Ale mógłbym spróbować. Argus zrobiłby rysunki. 

Wiktor zastanowił się. 

– Jeśli to wystarczy do pokonania kukieł, to znaczy, że do tej pory 

byliśmy strasznie głupi. Myśleliśmy, że nas podbili, a tak naprawdę sami się 

poddaliśmy. 

– Możliwe – rzekł Winniczek. – Myślę jednak, że to wszystko było przez 

nich dokładnie zaplanowane. Celowo podszywali się pod ludzi, żebyśmy się nie 

zorientowali, że zostaliśmy zaatakowani, dopóki nie będzie za późno. Prawie im 

się udało. 

– Właściwie nie wiem, co ja tu z wami robię – powiedział Wiktor. – Po co 

uciekłem do tego lasu i w ogóle. W domu dziecka było mi całkiem dobrze. 

Miałem być hydraulikiem, wiesz? – Zaśmiał się. – Kukły stwierdziły, że nie 

nadaję się na bankiera. 

Winniczek uśmiechnął się. 

– Chodź, posłuchamy, co postanowił Dark. 

– Ty idź – rzekł Wiktor. – Potem mi opowiesz. Ja jestem zmęczony, 

prześpię się. 

Winniczek spojrzał na niego z niepokojem. 
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– Spokojnie, nic mi nie jest – zapewnił go Wiktor. – No już, znikaj. 

Na dworze zrobiło się tymczasem całkiem ciemno, a chłopcy wciąż nie 

wypoczęli po trudach poprzednich dni, Dark postanowił więc odłożyć do rana 

wszelkie dalsze działania, w tym także zawiadomienie o zaistniałej sytuacji 

pozostałych w lesie członków grupy. 

– Będą się niepokoić – zauważył Eryk. – Nie wiedzą, co się przytrafiło 

Szaremu.  

– Muszą wytrzymać – odparł stanowczo Dark. – Gdy człowiek jest 

zmęczony, popełnia błędy. Śpijmy, a rano zastanowimy się, kto pójdzie. 

Ranek jednak przyniósł im niespodziankę. Wiktor zniknął. Winniczek 

zbudził się o świcie i odkrył, że sąsiedni materac jest pusty. Początkowo sądził, 

że Wiktor wyszedł do łazienki. Ten jednak długo nie wracał. W końcu 

Winniczek wstał i zajrzał do drugiego pokoju.  

Dark już nie spał. 

– Widziałeś Wiktora? – zapytał Winniczek. 

Dark spojrzał na niego zdziwiony. 

– Myślałem, że śpi. 

W łazience również nikogo nie było. Dark zbudził pozostałych, a 

Winniczek przeszukiwał mieszkanie w poszukiwaniu jakiejś wskazówki. 

Znalazł ją bez trudu: pod drzwiami leżała kartka, prawdopodobnie wsunięta 

przez Wiktora już po wyjściu na zewnątrz. 

„Poszedłem zawiadomić chłopakuw” – nagryzmolił niewprawną ręką. – 

„Nie martwcie sie, jak nie będe wracał”. 

– Zabrał książkę – poinformował wszystkich Argus. 

– To drań! – zdenerwował się Dark. – Można się było tego spodziewać. 

– Nie ukradł jej! – stanął w obronie Wiktora Winniczek. – Po prostu nie 

zgadza się na to, żebyśmy ją poświęcili na koktajl. Poza tym musiał mieć jakąś 

ochronę. 
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– Co to znaczy: „Nie martwcie się, jak nie będę wracał”? – zastanawiał 

się Argus. 

– Pewnie miał już dosyć siedzenia w kryjówce – rzekł Eryk. – To dziecko 

ulicy. Długo nie wytrzyma w zamknięciu. 

– Hej! – krzyknął Winniczek, wyciągając coś spod sterty ciuchów. – Nie 

zabrał książki. Jest tutaj. – Zamilkł na chwilę, po czym rzekł stanowczo: – Pójdę 

za nim. Nie ma teraz żadnej ochrony przed uzurpatorami. Mogę wziąć książkę? 

Bez obaw, oddam. 

– Chyba żartujesz – żachnął się Dark. – Myślisz, że cię puścimy? 

– Wiktor może potrzebować pomocy – upierał się Winniczek. 

– Nawet nie wiesz, gdzie teraz jest – oponował Dark. 

– Ale wiem, dokąd idzie. I znajdę go. Będę szedł wzdłuż muru 

cmentarnego. Jeśli nie chcecie, żebym zabrał Aurorę, to... – Winniczek 

wyciągnął rękę z książką. 

– Wybij sobie z głowy, że sam gdziekolwiek pójdziesz – rzekł Dark. 

– Wiem, że jestem najmłodszy z was – odparł Winniczek. – Ale to 

również moja wojna. Niebezpieczeństwo jest wszędzie, także tutaj. Uzurpatorzy 

już o nas wiedzą. Wy lepiej znacie miasto, jesteście potrzebni na miejscu. A ja 

zdążyłem już poznać las i czuję się tam swobodnie. 

– A droga do lasu? – zapytał Argus. – Trafisz? 

– Tak. Dobrze pamiętam, jak tu dotarliśmy. 

Położył książkę na kredensie i otworzył drzwi, by wyjść. Dark zatrzymał 

go. 

– Weź coś na drogę – rzekł. – Książkę też możesz zabrać. 

Chłopiec spojrzał na niego z wdzięcznością. Poszedłby tak czy owak, ale 

lżej mu było, gdy wiedział, że jego decyzja została zaakceptowana.  

Dark naprędce przygotował dla niego trochę jedzenia i picia. Winniczek 

włożył to wszystko do plecaka, który dobrze kamuflował wybrzuszenie na 

plecach, i pożegnał kolegów. 
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– Pamiętaj – powiedział surowo Dark – nie po to cię porywałem ze 

szpitala, żebyś mi się teraz gdzieś zapodział. 

– Spokojna głowa – uśmiechnął się Winniczek. – Wrócę cały. A Wiktor 

ze mną. 

Wcale nie był pewien, czy bez problemu trafi do lasu. Był natomiast 

pewien, że musi iść. Nie rozumiał, co się dzieje w głowie Wiktora, ale 

cokolwiek to było, nie chciał zostawiać go z tym samego.  

A jeśli Eryk miał rację i chodziło tylko o przestrzeń życiową? Winniczek 

próbował odpędzić tę myśl, ona jednak wracała jak bumerang i w końcu musiał 

się z nią zmierzyć. Może Wiktor po prostu nie potrzebował innych ludzi. Może 

to tylko on, Winniczek, czuł się tak samotny i opuszczony, że był gotów stawić 

czoło Miastu Ar w pełnym świetle dnia, byle tylko uniknąć rozłąki z kolegą. 

Uśmiechnął się niewesoło. Teraz było już za późno, by się cofnąć. Trudno. 

Kiedy spotka Wiktora, będzie musiał powiedzieć mu prawdę. To on go 

potrzebuje. Nie może już znieść tej samotności i życia na wygnaniu, z dala od 

ukochanych dziadków i rodzinnej wsi. Jeśli Wiktor nie chce być jego 

przyjacielem, niech mu to powie prosto w oczy. Wtedy Winniczek przynajmniej 

będzie mógł go błagać, a jeśli to nie poskutkuje, ucieknie z miasta i niech diabli 

wezmą całą tę wojnę.  

– Ty, mały! – wyrwał go z zadumy jakiś głos. 

Winniczek obrócił się i zobaczył przed sobą wysokiego chłopaka. Nie 

musiał poddawać go próbie, by wiedzieć, że nie ma do czynienia z uzurpatorem. 

Chłopak wyglądał na pospolitego złodziejaszka. Był chudy, obdarty i źle mu 

patrzyło z oczu. 

Winniczek patrzył na niego w milczeniu, starając się nie okazywać lęku, 

który jednak w głębi duszy odczuwał. Był przygotowany na konfrontację z 

kukłami, ale nie miał broni przeciwko zwykłym rzezimieszkom. 

– Co masz w tym plecaku? – zapytał agresywnie starszy chłopak. 

Winniczek wzruszył ramionami. 
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– Żarcie – powiedział spokojnie. – Chcesz? 

– Nie pytaj, tylko dawaj! – rzucił chłopak, podchodząc bliżej. 

Winniczek szybko zdjął plecak, nie chcąc, by tamten w nim grzebał. 

Rozpiął zamek, wyjął przygotowane przez Darka jedzenie i podał chudemu.  

– Pokaż, co jeszcze tam masz – zażądał chudy. 

W plecaku pozostały butelka wody, ręcznik, peleryna przeciwdeszczowa i 

Aurora. Winniczek nie chciał stracić żadnej z tych rzeczy. Postanowił 

zaryzykować. Włożył dwa palce do ust i gwizdnął głośno.  

– Co robisz? – przestraszył się chłopak i rzucił się na niego, próbując 

zatkać mu usta. 

– Wołam kumpli – wysapał Winniczek, wyrywając się. Plecak spadł mu 

na ziemię i wypadła z niego Aurora, ale chudy tego nie zauważył. Złapał 

Winniczka od tyłu i jedną ręką przycisnął mu usta. 

– Hej, co ty tu masz? – zapytał złowrogo. – Jeszcze jeden plecak? 

Winniczek z całej siły nadepnął mu obcasem na nogę. Chłopak krzyknął i 

puścił go. 

– Mam garb, kretynie! – wrzasnął na całą ulicę Winniczek. – Jestem 

wybrykiem natury! Jeśli kukły zobaczą, że ze mną gadasz, zabiją cię! 

Chudy tymczasem dostrzegł leżącą na ziemi książkę i zbladł. Przez chwilę 

popatrywał to na nią, to na garb Winniczka. W końcu rzucił się do ucieczki, nie 

wypuszczając jednak z rąk śniadania. 

– Udław się! – wrzasnął za nim Winniczek, szybko wkładając książkę z 

powrotem do plecaka i uciekając do najbliższej bramy. 

Wystraszył rabusia, ale za chwilę mógł mieć na głowie tłum uzurpatorów. 

Uliczka, na której wszystko się rozegrało, była niewielka, lecz – w odróżnieniu 

od tych na starówce – zamieszkana. Na szczęście o tej godzinie większość 

mieszkańców była w pracy. Być może jednak ktoś obserwował awanturę z okna 

i zawiadomił policję. Trzeba było wiać. 
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Wychylił się z bramy, zerknął w prawo i w lewo, ale zobaczył tylko 

grupkę bawiących się w sporym oddaleniu dzieci – prawdopodobnie zbyt 

małych, by znaleźć się w domu dziecka. Wyszedł i spokojnym, spacerowym 

krokiem udał się w przeciwnym kierunku. Po skręceniu za róg przyspieszył. 

Szedł szybko, lecz nie tak, by wzbudzać podejrzenia. Wprawdzie wzbudzał je 

już sam fakt, że ktoś w jego wieku chodzi samopas po ulicach, Winniczek 

wiedział jednak, że nie wszyscy rodzice pooddawali swoje dzieci do założonych 

przez kukły instytucji. Wielu wbrew propagandzie wolało zatrzymać je w domu 

i własnym wysiłkiem zadbać o ich edukację. Uzurpatorzy nie byli z tego 

zadowoleni, dotąd jednak nie wydali oficjalnego edyktu zobowiązującego 

wszystkich rodziców do oddawania dzieci. 

Gdy wreszcie znalazł się pod osłoną drzew, ogarnęła go taka błogość, że 

zupełnie zapomniał o kłopotach. Szedł i pogwizdywał wesoło, trzymając ręce w 

kieszeniach i przypatrując się młodym liściom. Dzień był wyjątkowo ciepły, a 

słońce na nieboskłonie świeciło tak jasno jak jeszcze nigdy tej wiosny. W 

poszyciu leśnym zapanowało wielkie ożywienie. Małe zwierzęta, żyjące w lesie 

w większej obfitości, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, budziły się i 

wystawiały ciała na ciepłe promienie. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że w 

taki dzień, w niepozornym miejskim lasku, czai się śmierć. 
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ROZDZIAŁ IX 

WĄŻ VON VORMANA 

 

Wiktor siedział przy ognisku i piekł świeżo upolowanego jarząbka. Wcale 

nie był pewien, czy ma ochotę na spotkanie z Pająkiem i Jeremiaszem. Napisał, 

że ich zawiadomi o wszystkim, co się stało w mieście, ale w gruncie rzeczy była 

to wymówka, mająca usprawiedliwić jego ucieczkę. Bo Wiktor uciekał. Uciekał 

przed ciasnotą życia w kryjówce, przed świadomością, że jego los nie zależy już 

od niego, lecz od szeregu okoliczności, na które nie ma wielkiego wpływu; 

przed koniecznością podporządkowania się regułom. Uciekał też przed samym 

sobą. Zbyt wiele rzeczy wydarzyło się ostatniej nocy. Nie wszystkie pamiętał. 

Były jak sekwencja snów, w której piękno mieszało się z koszmarem, radość z 

bólem, miłość z szyderstwem. Gdyby to było samo zło, zacisnąłby zęby i zniósł 

je, jak tyle razy w życiu. Ale to... Tego nie dało się znieść. To było jak miasto, 

które umierający z pragnienia wędrowiec dostrzega na pustyni w chwili, gdy już 

pogodził się ze śmiercią. Opętany nadzieją, nie wie, że będzie musiał umierać 

dwa razy... 

Każde piękno stawało się koszmarem, radość – bólem, miłość – 

szyderstwem. Wiktor zrozumiał to bardzo wcześnie w życiu i dlatego uciekał co 

sił w nogach, gdy tylko na jego horyzoncie pojawiało się coś dobrego.  

Nie wiedział, dokąd pójdzie. Zamierzał mimo wszystko odwiedzić Pająka 

i Jeremiasza – nie lubił łamać danego słowa – a potem po prostu zdać się na los. 

Może uda mu się opuścić miasto i powlec się w siną dal, do miejsc, które dotąd 

tylko sobie wyobrażał. Może zdąży coś zobaczyć, nim go złapią i zamkną z 

powrotem w domu dziecka... 

Przez chwilę dał się wciągnąć w tę śmieszną konspirację, ale to było 

dziecinne. Uzurpatorzy, Wielki Mózg, koktajl z bajek... Tylko głupi by w to 

uwierzył. Znacznie bardziej realny był Władca Lasu. Gdy Kulfon prysnął 
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Wiktorowi błotem w oczy, chłopak przez chwilę widział twarz boga. 

Szczególnie utkwiły mu w pamięci usta: wyglądały, jakby wyssały całą 

nienawiść ze wszystkich serc na ziemi. 

Coś poruszyło się w podszyciu za jego plecami. Odwrócił się, ale nic nie 

zobaczył. Pewnie mysz. Jarząbek był już prawie gotowy. Wiktor po raz ostatni 

obrócił go na rożnie, rozglądając się za czymś, co mogłoby posłużyć za talerz. 

Znów usłyszał ruch. Z krzaków wyskoczyła jakaś postać. 

– Uważaj! 

Wiktor obrócił się i stanął oko w oko z wąskim, syczącym pyskiem, w 

którym poruszał się złowrogo cienki języczek. Wąż uniósł się jak tańcząca 

kobra, sięgając głową twarzy siedzącego chłopca, i wpatrywał się w niego 

ciemnymi, przepastnymi i bynajmniej nie przyjaznymi oczami. Wiktor zamarł, 

dostrzegłszy na jego skroniach dwie czerwone błyskawice. 

Nie miał odwagi odetchnąć. Pysk węża wisiał w powietrzu o centymetry o 

od jego twarzy. Tymczasem jarząbek na rożnie pachniał coraz intensywniej, 

drażniąc gada.  

I nagle stojąca wśród krzaków postać skoczyła do przodu jak wystrzelona 

z procy, rzuciła się na ziemię i obiema rękami złapała węża poniżej głowy, 

pociągając ze sobą na ziemię. Wąż miotał się, kręcąc łbem na wszystkie strony i 

sycząc potwornie. Winniczek trzymał go mocno, ale był zbyt słaby, by 

unieruchomić oszalałe zwierzę. Wiktor dobył noża i czekał na dogodny moment, 

by zaatakować węża; ten jednak był zbyt ruchliwy i na dodatek spleciony z 

wyraźnie słabnącym Winniczkiem.  

Wiktorowi udało się przydepnąć ogon zwierzęcia i ugodzić je nożem. 

Usłyszał głośny syk i wąż szarpnął się gwałtownie. Wiktor ciął jeszcze raz. 

Rozwścieczony gad zaczął się miotać i wyrwał ogon. Winniczek jęczał cicho, 

cały czas ściskając węża za gardło. Wiktor zauważył jednak ze zgrozą, że ten 

sięga zębami skóry chłopca i kąsa go.  

– Ty morderco!  
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Wiktor rzucił się na ziemię, nie bacząc na niebezpieczeństwo schwycił 

zwierzę za łeb nieco powyżej miejsca, w którym trzymały je dłonie Winniczka, i 

ścisnął z całej siły. Wąż miotał się, lecz chłopak nie popuszczał. Nienawiść 

dodawała mu sił. W końcu osłabione walką zwierzę przestało się ciskać i legło 

bezwładnie. Wiktor przycisnął mu głowę kolanem, po czym ostrożnie odjął 

dłonie od jego skóry. Winniczek wciąż spazmatycznie zaciskał palce na tułowiu 

węża. Twarz miał bladą i zlaną potem. 

– Puść – rzekł Wiktor ochryple. – Nie żyje. 

Na wszelki wypadek sięgnął po nóż i odciął gadowi głowę. Krew i 

wnętrzności rozpłynęły się po ziemi. Winniczek leżał obok, wpatrzony w swoje 

dłonie. 

– Ile razy cię ukąsił? – zapytał Wiktor. 

– Nie wiem – mruknął Winniczek, też zachrypnięty. – Trzy, cztery. 

Wiktor obmył mu ręce wodą. Znalazł ślady pięciu ukąszeń. 

– Muszę wyssać jad – powiedział. – Będzie bolało. 

Nie pamiętał, gdzie się dowiedział, że tak trzeba. Nigdy przedtem nie 

zetknął się z jadowitym wężem.  

Zacisnął zęby wokół pierwszej z ran i wyssał gorzki płyn. Wypluł, po 

czym zrobił to samo z pozostałymi. Winniczek nawet nie jęknął, choć zęby miał 

zaciśnięte, a z oczu płynęły mu łzy. Wiktor długo pluł, by pozbyć się z ust 

trującej substancji. 

– Staraj się nie zabrudzić ran – powiedział. 

– Mam ręcznik w plecaku – rzekł Winniczek. 

Wiktor sięgnął do plecaka, wyjął ręcznik i owinął nim dłonie Winniczka. 

Przez chwilę siedzieli, nie patrząc sobie w oczy. Gdyby wąż uciekł, mogliby się 

łudzić, że im się przywidziało, ale czerwone błyskawice na odciętym łbie nie 

pozostawiały wątpliwości. Wąż von Vormana. Niezmiernie rzadki gatunek w 

tych stronach. Winniczek uśmiechnął się kwaśno. Mówiono, że ujrzenie tego 
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gada stanowi dobry omen. Spotkanie z jego jadem przeżywał jednak jeden na 

trzech ludzi. A on dostał aż pięć ukąszeń.  

– Po co było za mną iść, mały? – odezwał się w końcu Wiktor. – 

Zdechłbym tu sobie i po krzyku. Nikt by po mnie nie płakał. 

– Debil – powiedział Winniczek. 

Wiktor zaśmiał się cicho. 

– Zrób coś dla mnie – powiedział. 

– W tym stanie? 

Otoczył Winniczka ramieniem. 

– Żyj, mały. Musisz przeżyć. Obiecaj mi to. 

Winniczkowi kręciło się w głowie. Drżał i pocił się, a przed oczami latały 

mu kolorowe plamy. Widać trucizna przeniknęła już do krwiobiegu. 

Wiktor otarł mu twarz chusteczką. 

– Ty też – Winniczek przerwał, by nabrać tchu – musisz mi coś obiecać. 

– Co? 

– Że zniszczycie uzurpatorów... Uratujecie świat... I że – mówił tak cicho, 

że Wiktor musiał niemal czytać z jego ust – pójdziesz do szkoły... 

Wiktor uśmiechnął się mimo woli. 

– Jasne, mały. Będę ci przynosił świadectwa na grób. 

Winniczek też chciał się uśmiechnąć, ale wargi wykrzywił mu grymas 

bólu. 

– A teraz nie wygłupiaj się i żyj – rzekł stanowczo Wiktor. – Chyba mnie 

tak nie zostawisz? – Winniczek oparł mu głowę na ramieniu. Wiktor pogłaskał 

go niezręcznie. – Wszyscy, których kochałem, odchodzili. Najpierw mama, 

potem rodzeństwo... Obiecałem sobie, że już nigdy nikogo nie pokocham. To 

dlatego uciekłem.  

Winniczek oddychał ciężko. 

– Ale się nie udało – dodał Wiktor.  

– Opowiedz mi... jakąś bajkę – szepnął Winniczek. 
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A przecież to wszystko było takie proste... Siedzieć tu w braterskim 

uścisku, jednocząc siły przeciwko nocy. Dlaczego nagle odżyła w nim dawna 

wrażliwość? Dlaczego właśnie teraz? Czyżby po prostu nie wierzył, że 

Winniczek przeżyje – a skoro miał umrzeć, i tak nie powtórzyłby już nikomu 

tych słów? 

Wiktor stanowczo odsunął od siebie tę myśl.  

– Opowiem ci prawdziwą historię – rzekł. – Pewnego razu w dalekiej, ale 

bardzo pięknej wiosce urodził się chłopiec. Byłby taki sam jak wszyscy, gdyby 

nie nosił na plecach garbu, w którym przechowywał zapasowe serce. Nikt o tym 

nie wiedział, nawet on sam, dopóki nie wybuchła wojna i chłopiec nie znalazł 

się w obcej krainie, której mieszkańcy zapomnieli, jak piękne może być życie. 

Tam spotkał pewnego mruka, tak ponurego i nietowarzyskiego, że wszyscy 

uciekali przed nim w popłochu. Chłopiec rozpoznał w nim swojego zaginionego 

brata, ale tamten mu nie uwierzył, bo jego serce było martwe, a oczy ślepe. 

Chłopiec jednak się nie zrażał. Kiedy nadeszła pora, zrzucił garb, wyjął ze 

środka zapasowe serce i wręczył bratu. Od tamtej chwili nigdy się nie 

rozstawali. – Wiktor uśmiechnął się. – No, w każdym razie nieczęsto. 

Winniczek trząsł się z zimna, ale Wiktor musiałby go puścić, by podejść 

do ogniska i dorzucić drew. Ogień ledwo się tlił. Zwęglony jarząbek wciąż 

wisiał na rożnie, śmierdząc spalenizną. Wiktor mimo wszystko miał nadzieję, że 

w środku pozostało trochę dobrego mięsa.  

– Odpoczywaj – rzekł do Winniczka. – Położę cię teraz i pójdę dorzucić 

drew, dobrze? – Zobaczył lęk w oczach chłopca i dodał uspokajająco: – Nie bój 

się, to tylko parę kroków. 

Delikatnie ułożył Winniczka na boku, po czym podszedł do paleniska i 

zdjął z rożna poczerniałego ptaka. Później się nim zajmie. Teraz najważniejsze 

było podtrzymanie ognia. Pozbierał rozrzucone wokół patyki i próbował ożywić 

płomień. Ten zaczął się piąć po drewnie; Wiktor wiedział jednak, że jeśli nie 

znajdzie większej ilości porządnego chrustu, ogień szybko zgaśnie. Na szczęście 
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wokół rosło sporo krzaków, mógł więc nazrywać gałęzi, nie oddalając się 

zbytnio od chorego. Przez cały czas przemawiał do niego, by pokazać, że wciąż 

jest przy nim.  

– Jak już dowalimy kukłom, mały – mówił – musisz mnie nauczyć lepiej 

czytać. Ta Aurora to całkiem fajna książka, ale w moim tempie do końca życia 

jej nie przeczytam. Kto wie, może nawet pójdę z tobą do tej szkoły... 

Gdy ognisko zapłonęło już porządnie, usiadł obok Winniczka, który 

tymczasem zapadł w gorączkowy sen. Rzucał się i szeptał coś, a czoło i policzki 

miał rozgrzane jak piec. Wiktor spoglądał na niego w milczeniu. Ten mały 

bohater uratował mu życie, a teraz mógł za to zapłacić najwyższą cenę. 

Dlaczego to zrobił? Dlaczego rzucił się na węża? Przecież jego życie było 

więcej warte od życia młodocianego złodziejaszka, po którym nikt nawet by nie 

zapłakał. 

Złodziejaszka... Kradzieże były najmniej wstydliwą rzeczą, jaką robił, gdy 

żył na ulicy. Wiedział, że o wielu innych nigdy nie powie nikomu, a zwłaszcza 

Winniczkowi; że do końca swoich dni będzie skazany na brzemię tajemnicy. 

Ale teraz to było nieistotne. Wydało mu się wręcz niepoważne. Czym są nasze 

małe tajemnice wobec tajemnicy życia? 

Byłby gotów przejść przez piekło swego dzieciństwa jeszcze trzy razy, 

byle tylko serce, które kołatało się w piersi Winniczka jak ranny ptak, złapało 

rytm i rozwinęło skrzydła. 

Nie wiedział, kiedy zasnął ani jak długo spał. Gdy się obudził, po ogniu 

nie było już śladu, a słońce zmierzało ku horyzontowi, wciąż jednak śląc na 

polanę ożywcze promienie. Wiktor przez chwilę leżał z zamkniętymi oczami, 

przypominając sobie wydarzenia minionych godzin. Potem zaczął nasłuchiwać. 

Las szumiał cicho koronami, w których od czasu do czasu poruszały się i 

podśpiewywały ptaki, ale wyraźnie nie był w swojej najlepszej formie. Dzięki 

temu udało się Wiktorowi wyłowić jeszcze jeden dźwięk. 

Oddech. Równy, wyraźny oddech śpiącego. 
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Uśmiechnął się i otworzył oczy. Przez chwile spoglądał w błękit nieba. 

Potem uniósł się na łokciu i popatrzył na pogrążonego we śnie Winniczka. 

Chłopiec nadal miał zarumienione policzki, ale spał mocno. Wracaj do zdrowia, 

mały, szepnął Wiktor. Musisz mnie nauczyć czytać.  

Znalazł na ziemi spalonego jarząbka – ptak leżał nienaruszony, może 

dlatego, że zwierzęta uznały go za niejadalnego, w czym zresztą niewiele się 

myliły – i zaczął zeskrobywać zwęgloną powłokę, by dotrzeć do mięsa w 

środku. Było zimne, ale Wiktor pożerał je łapczywie, jakby to był wielki 

przysmak. Z trudem zmusił się do pozostawienia kawałka dla Winniczka. 

Był to bardzo mały kawałek. Oczy Wiktora co chwila biegły ku niemu. 

Był tak mały, że Winniczek z pewnością by się nim nie nasycił. Tylko nabrałby 

ochoty na więcej. Naprawdę nie było sensu mu go zostawiać. 

Wiktor wyciągnął rękę, złapał resztę kuraka i dokładnie obgryzł ostatnią 

kość. Potem ruszył na poszukiwanie wody. Do jeziora było daleko, a pobliski 

strumień pełen był wszelkiego rodzaju brudów. Wiktor wzruszył ramionami. 

Trudno. Trzeba będzie poczekać, aż mały się obudzi. Do obozu chłopaków było 

jeszcze około pół godziny drogi. Oni na pewno będą mieli wodę. 

Robiło się późno. Nawet gdyby Winniczek za chwilę się obudził i był 

zdolny do wędrówki, nie wróciliby do miasta przed nocą. Zawracanie, gdy byli 

już tak blisko celu, także nie miało sensu. W sytuacji, w jakiej się znaleźli, 

Wiktor wolałby jednak spędzić tę noc pod –prowizorycznym wprawdzie – 

dachem szałasu i przy wsparciu kolegów. Nienawidził wprawdzie faktu, iż 

będzie musiał im przekazać złe wieści, ale przygoda z wężem 

przewartościowała pewne sprawy, stawiając na pierwszym miejscu życie i 

zdrowie Winniczka. Co tam koktajl. Znajdą bajki i wyprodukują nowy. A jeśli 

nie znajdą, Winniczek wymyśli jakieś. Uwolnią Kastora i zrobią porządek z 

kukłami. Co się odwlecze, to nie uciecze. 

Winniczek obudził się po godzinie. Był bardzo słaby, ale gorączka spadła, 

a z policzków znikł chorobliwy rumieniec. 



 

 

167  

 

– Zjadłem ci całe mięso, mały – wyznał Wiktor. – W dodatku nie mamy 

nic do picia. 

– A zaglądałeś do mojego plecaka? – Winniczek musiał parę razy 

odchrząknąć, by wydobyć z siebie głos. 

Wiktor sięgnął po plecak, otworzył go i znalazł w środku dużą butelkę. 

Odkręcił ją i już miał ją podnieść do ust, ale powstrzymał się. Wylał trochę na 

rękę i zwilżył twarz Winniczka, po czym delikatnie uniósł chłopcu głowę i 

napoił go. 

– Jak się czujesz? – zapytał. 

Winniczek skrzywił się. 

– Nie wiem. Dziwnie mi. W głowie się kręci. Ale już się nie boję. 

– Nie masz czego, mały. Wygrałeś. Wracasz do zdrowia. 

Wiktor przytknął butelkę do ust i przez chwilę pił łapczywie.  

– Możesz wstać? – zapytał. – Będziemy bezpieczniejsi, jeśli dotrzemy do 

obozu przed nocą. 

Winniczek uniósł się do pozycji siedzącej, po czym Wiktor chwycił go 

pod pachy i podniósł. Chłopiec stał chwiejnie. Wiktor puścił go, cały czas 

trzymając ręce w pogotowiu, ale Winniczek nie upadł.  

– Jakoś się doczłapię – powiedział.  

Wiktor pozbierał wszystkie rzeczy i ruszyli. Winniczek co jakiś czas 

przystawał i oddychał ciężko, ocierając pot z czoła, ale szedł dzielnie. Dopiero 

gdy na horyzoncie zamajaczyły kontury obozu, oparł się o mur i głowa opadła 

mu na pierś. 

– Już nie mogę. 

Wiktor wziął go na ręce i poniósł. Słońce już zaszło; powoli zapadał 

zmrok. Jeremiasz i Pająk wylegli przed szałas. 

– Co mu jest? 

Pająk jedną ręką przyciskał do piersi małe, drżące, znajomo wyglądające 

stworzenie. 
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– A ten skąd tutaj? 

Oczy chłopców były jednak wpatrzone w Winniczka.  

– Wszystko w porządku – powiedział, szczerząc zęby. – Po prostu nie 

chciało mi się iść. 

Wiktor delikatnie postawił go na ziemi. 

– Wąż von Vormana – powiedział. – Pięć razy go dziabnął.  

Oczy chłopców zaokrągliły się. 

– Już po wszystkim – uspokajał ich Winniczek. – Wiktor jest doskonałym 

ratownikiem. 

Wiktor zaśmiał się. 

– Gdybyś nie skoczył na węża, pewnie byłbym już doskonałym trupem. – 

Spoważniał i zwrócił się do kolegów: – Nie mamy dobrych wieści. Kukły 

zrobiły nalot na piwnicę. Cały koktajl zniknął, Kastor też. 

Umilkł, obawiając się reakcji kolegów. Ci jednak nie wyglądali na 

zmartwionych. 

– Masz nieaktualne informacje, przyjacielu. Ten dzielny kurier – Pająk 

uniósł nieco rękę, na której trzymał Szarego – mimo obrażeń przedarł się przez 

szyki wroga, by nam zakomunikować radosną nowinę. 

Pogrzebał w kieszeni, wyjął zmiętą kartkę, rozprostował ją i przeczytał: 

„Fałszywy alarm. K. i k. bezpieczni. Zamawiajcie transport i czekajcie 

jutro w południe. D. 

P.S. Nie odsyłajcie Szarego”. 

Pająk pogłaskał gołębia po łebku. 

– Niech mnie diabli, jeśli i temu dam zginąć. 

Spędzili noc w szałasie. Winniczek rzucał się i mówił przez sen, ale 

Wiktor cały czas przy nim czuwał. Dopiero nad ranem, gdy chory zasnął 

mocniejszym snem, i on pozwolił sobie na chwilę odpoczynku. Bądź co bądź, 

mieli przed sobą ciężki dzień.  
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Gdy się obudził, Winniczek nadal spał. Oddychał teraz miarowo i 

wyglądało na to, że na dobre pokonał w sobie truciznę. Wiktor pozwolił mu 

spać, a sam wyczołgał się na zewnątrz. Słońce było już wysoko na niebie. 

Jeremiasz i Pająk siedzieli nieopodal, rozmawiając cicho. 

– Debatujemy właśnie, kto z nas pójdzie do dziewczyn, a kto zostanie 

przy Winniczku – rzekł Jeremiasz na widok Wiktora. 

Wiktor nadstawił uszu. 

– Do dziewczyn? 

Jego towarzysze parsknęli śmiechem. 

– Zapomnieliśmy ci powiedzieć, że Brysia wróciła – wyjaśnił Pająk. – 

Gdy tylko się dowiedziała, że żołnierze sobie poszli, złapała najbliższą falę i 

wylądowała z powrotem w swojej dziupli. Mówi, że Czarny Las bardzo jej się 

podobał, ale tęskniła za starymi śmieciami. 

– A meksykańska fala? – zapytał Wiktor. 

– Podobno już gotowa – rzekł Jeremiasz. – Wszystkie brzdące z Ameryki 

i Europy zjednoczyły się, by ją zbudować. Czekają tylko na sygnał. 

– Dark napisał, że przyjdą w południe – powiedział Wiktor. – Mogą być 

jakieś opóźnienia. Jak myślicie, na którą powinniśmy zamówić transport? 

– To delikatna sprawa – rzekł Pająk. – Jeśli w ciągu kilku minut nie 

odeślemy fali z powrotem, może się rozpaść. Proponuję piętnastą, do tej pory 

powinni tu dotrzeć nawet pełzając. 

– Nie mów mi o pełzaniu – wzdrygnął się Wiktor. 

– W porządku – powiedział Jeremiasz. – To kto idzie? 

– A może by tak wszyscy? – zaproponował Winniczek, wyłaniając się z 

szałasu.  

Chłopcy natychmiast go obskoczyli. 

– Jak się czujesz? – pytali jeden przez drugiego. 

– Jak młody bóg – odparł, ziewając szeroko. 
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Wiktor tylko trochę żałował, że nie będzie już musiał opiekować się 

przyjacielem. 

– Ktoś musi zostać w obozie – rzekł Jeremiasz – na wypadek, gdyby Dark 

i pozostali przyszli wcześniej. 

– Zostawimy im wiadomość – powiedział Winniczek. – Nikt jej nie 

ukradnie. Żołnierze boją się wchodzić do lasu, Kulfon i Remi są w domu 

dziecka, Irek... – Zamilkł na chwilę, spłoszony. – Nawet jeśli jest w lesie, z 

pewnością nie będzie działał przeciwko nam. Poza tym jesteśmy tu tylko my, 

brzdące i trochę małych zwierząt. – Wzdrygnął się na wspomnienie węża, ale 

szybko wziął się w garść. – Zostawmy im kartkę i chodźmy razem. 

Tak też zrobili. 

 

* 

 

Dwóch włóczęgów pchało w kierunku lasu wypełniony szmatami wózek. 

Ludzi mogłoby zastanawiać, po co też podążają z tymi szmatami do lasu, ale 

kiedy ktoś próbował podejść bliżej, jeden ze szmaciarzy natychmiast zaczynał 

pogwizdywać niepokojącą melodię. Wydawała się jakby znajoma, przechodnie 

nie mogli sobie jednak przypomnieć, skąd ją znają, a co więcej, mieli 

przeczucie, że tak jest dla nich lepiej. Oddalali się szybko i zapominali o całej 

sprawie. 

W pewnej odległości za szmaciarzami podążał młody człowiek w 

mundurze ochroniarza nieznajomej firmy, z pistoletem w kaburze, przed nimi 

zaś, również w sporym oddaleniu, szedł wysoki, bystrooki chłopak. Po wejściu 

w głąb lasu zatrzymał się, by poczekać na włóczęgów, po czym cała trójka 

przystanęła w oczekiwaniu na mundurowego, który zamykał pochód. 

– Tfu! – prychnął Kastor, ściągając z siebie poszarpane gałgany. – Ten 

twój Wiesiu chyba wyciągnął je z szamba. 

Eryk również pozbywał się szmat, rzucając je na wózek. 
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– Wiecie – rzekł Dark nostalgicznie – miło znów mieć na sobie ten 

mundurek. Może wrócę do zawodu, gdy uzurpatorów zastąpią normalni ludzie? 

Ochrona wciąż będzie potrzebna. Znajdę pracę w mieście, Eryk pójdzie do 

szkoły... 

– Mógłbyś studiować – powiedział Kastor. – Pogodziłbyś jedno z drugim. 

– Pogadacie o tym później – uciął Argus. – Teraz musimy jak najszybciej 

dotrzeć do obozu. Obiecaliśmy chłopakom, że będziemy na miejscu w południe. 

 

* 

 

Krysia i Brysia były zachwycone nowinami. Natychmiast wysłały 

informację do przyjaciół z Meksyku, a ci odpowiedzieli, że o trzeciej przyślą 

falę, która zabierze na pustynię ludzi i koktajl.  

– Czy już wiadomo, kto poleci? – pytała Brysia gorączkowo. 

Winniczek przygryzł wargę. Wkrótce trzeba będzie stawić czoło temu 

problemowi. 

– Dark zadecyduje – rzekł stanowczo. 

Wracali do obozu w szampańskich nastrojach, snując wizję unicestwienia 

wrogich kaktusów i myśląc o życiu, które będą wiedli po wyzwoleniu świata. 

Zabawili przy dziupli dłużej, niż planowali, postanowili więc skrócić sobie 

drogę, zbaczając ze ścieżki i przedzierając się przez brzezinę. 

W pewnym momencie idący przodem Pająk zatrzymał się nagle. 

– Co jest? – zapytał Jeremiasz. – Ducha zobaczyłeś? 

Ale i on stanął jak wryty, podszedłszy bliżej. Po chwili dołączyła 

pozostała dwójka. Wszyscy w milczeniu wpatrywali się w rozciągnięte na ziemi 

ciało. 

Przez dłuższą chwilę stali bez ruchu. 

– Cholerny wąż... – szepnął w końcu Winniczek. 
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Wiktor także dostrzegł na rękach i twarzy zmarłego opuchliznę, a przy 

bliższym wejrzeniu ślady ukąszeń. Pochylił się i zamknął chłopcu oczy. 

– To musiało się stać zaraz tamtego dnia – powiedział. – Rozstał się z 

nami, ale nie dotarł do miasta. Może skrył się gdzieś przed żołnierzami. Nie 

wiedział, co się dzieje, więc postanowił zaczekać, aż sprawy się wyklarują. 

Pewnie zasnął na ziemi i wtedy wąż się do niego dobrał.  

– Mogliśmy go zatrzymać – rzekł cicho Winniczek. – Choćby siłą. 

Miałem nadzieję, że mój Fikander go ochroni, ale... – Pochylił się i sięgnął do 

kieszeni bluzy zabitego. Połówka Fikandra wciąż tam była, zmięta, ale cała. 

Wpatrywała się w chłopca melancholijnym okiem. – Skąd wziął się w takim 

małym lasku ten przeklęty gad? Nawet u siebie na wsi nigdy takiego nie 

widziałem. 

– Wszystkie zwierzęta uciekają przed uzurpatorami – powiedział Pająk. – 

Instynkt je ostrzega. Kto wie, skąd przywędrował ten wąż. 

Zamilkli, nie znajdując więcej słów. Winniczek czuł, jak entuzjazm, który 

jeszcze przed chwilą go wypełniał, topnieje i spływa do nóg niczym ciekły 

ołów. Musiał usiąść. 

– Po co to wszystko? – zapytał. – Po co szykować koktajl i iść z nim na 

uzurpatorów, skoro w każdej chwili może nadejść śmierć? To mógł być każdy z 

nas. Gdyby nie Wiktor, być może wszyscy leżelibyśmy już martwi. 

– Zanieśmy go do obozu – rzekł Jeremiasz. 

W ciszy przygotowywali prowizoryczne nosze, gdy nagle z oddali 

dobiegły ich strzępy ożywionej rozmowy. Zamarli, lecz po chwili odetchnęli, 

rozpoznając znajome głosy. 

Argus dostrzegł ich pierwszy. Zatrzymał się czujnie, ale na widok garbu 

Winniczka twarz mu się rozjaśniła. 

– Hej! – zawołał, podchodząc. 

Potem zauważył ciało. 

Pozostała trójka dołączyła do niego i wszyscy stali w milczeniu. 
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– Znaliście go? – zapytał w końcu Kastor. 

– To Irek – powiedział Winniczek. – Przyjaciel. Zabił go wąż von 

Vormana. 
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ROZDZIAŁ X 

MEKSYKAŃSKA FALA 

 

– Przyjaciel... – powtórzył Jeremiasz. – Tak, mógłby być naszym 

przyjacielem. Gdyby z nami został, może nadal by żył. Dlaczego wolał odejść? 

– Bał się, że Piotrek i jego kumple go dopadną – rzekł Eryk. – W domu 

dziecka byłby bezpieczny, ale nie dotarł tam.  

– Może nie chciał dotrzeć – powiedział Winniczek. – Uciekał przed sobą. 

Bał się tego, co zrobił jako sługa Władcy Lasu. Pamiętacie? Powiedział: „Nigdy 

się nie ośmielę wyznać wam wszystkiego”. 

– Co to znaczy? – zapytał Jeremiasz. 

– Myślę... – Winniczek przełknął ślinę. – Myślę, że oni kogoś zabili. 

Zaległa niezręczna cisza. 

– Kogo? – zapytał w końcu Pająk. 

– Nie wiem. Może żołnierza. Może jakiegoś uciekiniera z miasta. Myśleli, 

że to uzurpator, ale to był człowiek. Dlatego Irek nie chciał z nami zostać. Może 

nawet nie bronił się za bardzo, gdy wąż go zaatakował.  

Kastor stał nieco z boku, zdezorientowany. W końcu, by się czymś zająć, 

podniósł leżące na wózku szmaty i zaczął sprawdzać, czy koktajl i aparaty do 

produkcji baniek dobrze zniosły podróż. Zauważył to Dark i zreflektował się. 

– To Kastor – przedstawił naukowca czterem towarzyszom.  

– Zbawca ludzkości... – mruknął Wiktor. 

– A ty kto? – zaperzył się Kastor. 

– Analfabeta – odparł Wiktor i wszyscy się roześmiali. 

Potem przypomnieli sobie o Irku i umilkli, speszeni. 

– To nic – powiedział Jeremiasz. – On by nie chciał, żebyśmy się smucili. 

Może patrzy na nas z góry i myśli: „Na co oni, u diabła, czekają? Niech się biorą 

do roboty!” 
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Tym razem wszyscy uśmiechnęli się z rezerwą. 

– Kto leci do Meksyku? – zapytał cicho Pająk, zwracając się do Darka. 

– Długo nad tym myślałem – odparł Dark, czując ulgę, że jego 

przywództwo nie zostało zakwestionowane. – Trzeba posłać kogoś lekkiego i 

spostrzegawczego, a przy tym obeznanego już z bronią koktajlową. Musi to 

także być ktoś, kto ma intuicję i odwagę. I wreszcie ktoś, kto potrafi 

podróżować falą. Dlatego polecą Argus, Winniczek i – jeśli się zgodzi – Krysia. 

Cokolwiek się działo w głowach tych, których nie wyznaczył, przyjęli 

decyzję w milczeniu. Nawet Kastor tylko przygryzł wargę i z czułością 

spoglądał na dzieło swego geniuszu. 

– Fala jest zamówiona na trzecią – bąknął Wiktor. – Mamy jeszcze 

półtorej godziny. 

– Chodźmy więc do obozu – rzekł Jeremiasz. – Zaniesiemy ciało, a potem 

wyruszymy nad jezioro. 

– Ktoś będzie musiał zostać przy Irku – powiedział Winniczek. 

Nawet jeśli cisnęło im się na usta pytanie „Po co?”, nikt nie wypowiedział 

go głośno. 

– Zabierzmy go ze sobą – rzekł wreszcie Argus. – Niech weźmie w tym 

udział razem z nami.  

I tak zrobili. Spletli nosze, ułożyli na nich ciało i w ciszy podążyli ku 

brzegowi jeziora. 

Tam czekały już na nich Krysia i Brysia. Na widok martwego chłopca 

miny nieco im zrzedły. Rozpoznawszy jednego ze „wstrętnych chłopaków”, nie 

rozpaczały jednak zbytnio. 

Brysia była odrobinę zawiedziona na wieść, że to Krysię wyznaczono do 

udziału w misji, a sama Krysia, choć wystraszona, trzymała się dzielnie. 

– Przerzucą nas na nibychmurę – wyjaśniła z powagą Argusowi i 

Winniczkowi. – To coś jakby obłok, ale z własnym napędem. Lata wszędzie, 
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gdzie mu się każe, oczywiście na ograniczonej przestrzeni. Będzie miał zasięg 

na całą pustynię. 

– A nie spadniemy? – spytał niespokojnie Winniczek, czując zawroty 

głowy. 

– Nie – wtrąciła swoje trzy grosze Brysia. – Nibychmura ma przyssawki, 

które będą was trzymały, dopóki nie wylądujecie na ziemi i nie podacie hasła. A 

hasło zna jedynie twórca chmury. Będzie na was czekał w ruinach 

Tenochtitlanu. Chmura sama tam poleci po wykonaniu zadania. 

– Oby – mruknął Argus. 

Nawet nie wiedzieli, kiedy minęło półtorej godziny i ciszę wiosennego 

popołudnia przerwał nagle dziwny świst. Powietrze zadrżało, jakby ktoś uderzył 

w nie trzepaczką. Krysia i Brysia rzuciły się, by pochwycić niewidoczną falę. 

Najpierw przywiązano do niej wózek z koktajlem i trzy aparaty do 

produkcji baniek. Mieli je puszczać tylko chłopcy – brzdące mają zbyt słabe 

płuca – Dark zarządził jednak, by wzięli jeden na zapas, na wypadek, gdyby 

któryś się zepsuł. Potem zaczęła się ceremonia przywiązywania uczestników 

wyprawy. Wyglądało to dość zabawnie, bo nikt oprócz brzdąców nie widział 

fali, choć wszyscy mogli jej dotknąć.  

Nim jeszcze Winniczek dał się przywiązać, pożegnał się serdecznie ze 

wszystkimi, a najserdeczniej z Darkiem. 

– Rany – powiedział – jeszcze niedawno leżałem zamknięty w izolatce, a 

teraz lecę ratować świat. Gdyby nie ty... 

Dark uśmiechnął się. 

– Gdyby nie ty, nadal byłbym strażnikiem na usługach uzurpatorów. Więc 

nie mów, że coś mi zawdzięczasz, tylko dokończ dzieła. 

Uścisnęli cię mocno. 

– Gdyby coś poszło nie tak – rzekł Winniczek – zawiadom moich 

dziadków. Powiedz im, że zrobiłem, co w mojej mocy. 
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– Daj spokój – żachnął się Dark. – Wszystko się uda. Wrócisz do miasta i 

ludzie będą cię nosić na rękach. 

– Wolałbym już wrócić do domu – rzekł z rozmarzeniem Winniczek. – 

Tak czy owak, na wszelki wypadek zapamiętaj adres. Albo czekaj, zapiszę ci go. 

I Winniczek zapisał na skrawku papieru swój adres, po czym wręczył go 

Darkowi. 

– Tylko nie zgub – powiedział – bo nie trafisz na moje urodziny. Jeśli cała 

ta heca dobrze się skończy, zapraszam wszystkich na urodzinowe ciasto 

dwudziestego czerwca.  

– Rany, nie mów mi o cieście! – jęknął Jeremiasz. 

– Jeszcze trochę i najemy się za wszystkie czasy – rzekł Eryk. 

– Nie od razu – przygasił jego entuzjazm Pająk. – Uzurpatorzy zrujnowali 

przemysł spożywczy. Oni nie muszą jeść. Żywią się papierami wartościowymi. 

Trochę potrwa, nim produkcja znów ruszy pełną parą. 

– Wytrzymam – oświadczył z determinacją Jeremiasz ku uciesze 

pozostałych.  

Tylko Wiktor się nie roześmiał. Stał z boku, sprawiając wrażenie 

pochłoniętego bez reszty studiowaniem własnego rękawa.  

Winniczek podszedł do niego.  

– Gdybym nie wrócił, weź to – powiedział, podając mu swój plecak. 

Wiktor spojrzał na niego zdziwiony.  

– Przecież jesteśmy braćmi – przypomniał mu Winniczek. – Komu 

innemu miałbym go dać? 

Wiktor wyciągnął rękę po plecak. 

– Jeśli zginiesz, zabiję cię – burknął. 

Winniczek zaśmiał się, ale szybko spoważniał.  

– W plecaku jest list – powiedział. – Gdybym nie wrócił, jedź do moich 

dziadków i daj im go. 

– Co jest w tym liście? 
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– Proszę ich, żeby cię przyjęli i wychowywali jak wnuka. 

– Daj spokój, mały – powiedział Wiktor. – Przecież wrócisz. 

– Jasne – zapewnił Winniczek. – Zresztą żartowałem. Nie ma tam 

żadnego listu. 

– No – odparł Wiktor, rozczarowany. – To rozumiem. 

W końcu trójka podróżników została przywiązana do fali i Krysia wydała 

komendę, której nikt oprócz niej nie słyszał. Fala jednak najwyraźniej usłyszała, 

w tej samej bowiem chwili świat wokół Winniczka zawirował. Las i jezioro 

znikły chłopcu z oczu, jakby je ktoś zmiótł. Krajobraz zmieniał się jak w 

kalejdoskopie, ale nie towarzyszyły temu żadne nieprzyjemne sensacje. 

Winniczek miał wrażenie, że nie ruszył się z miejsca; to wszystko wokół 

zmieniało położenie.  

Cała ta karuzela trwała zaledwie kilkanaście sekund – i oto siedzieli na 

nibychmurze, patrząc z góry na poprzetykaną wielkimi maczugami kaktusów 

pustynię.  

– Nie ruszajcie się – ostrzegła Krysia. – Trzeba poczekać, aż chmura 

przestanie drżeć. 

Chmura istotnie drżała od uderzenia fali, ale powoli zaczynała się 

uspokajać. Winniczkowi jeszcze przez chwilę kręciło się w głowie. Kątem oka 

widział, jak Argus odwiązuje się od fali i pełznie wśród białych kłębów ku 

skrzyni z koktajlem. Gdy odemknął wieko, w powietrze uniósł się kolorowy 

dymek i chłopak zaczął się tarzać ze śmiechu. Krysia błyskawicznie zatrzasnęła 

wieko. Winniczek usiłował się odwiązać, ale ze zdenerwowania ręce mu się 

trzęsły. Bał się, że pijany koktajlem Argus spadnie z chmury. Któryś z 

pojemników musiał się otworzyć po drodze. Transportowali koktajl w 

plastykowych kubkach z pokrywką, którą można było przebijać słomką. Był to 

wynalazek uzurpatorów, szeroko stosowany w stołówkach pracowniczych i 

barach ze sztuczną żywnością. Kubki były szczelne, a słomka od aparatu do 

produkcji baniek pasowała do nich jak ulał.  
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Argus tymczasem leżał na chmurze, odurzony oparami. Winniczek z 

pomocą Krysi wyplątał się z więzów i, zatkawszy nos, pochylił się nad skrzynią. 

Rzeczywiście, jeden z pojemników otworzył się – musiał być źle zamknięty – i 

jego zawartość wylała się na dno skrzyni. Winniczek szybko wyjął ze skrzyni 

inny, nieuszkodzony kubek i aparat, zatrzasnął wieko, nabrał koktajlu do słomki 

i dmuchnął w leżący w dole świat.  

Bańki początkowo rozbiegły się w powietrzu, a następnie, jak jeden mąż, 

podążyły ku najbliższemu kaktusowi. Był zbyt daleko, by Winniczek mógł 

dostrzec moment, w którym pierwsza bańka osiągnęła cel. Nagle jednak z 

kaktusa uniósł się dym, jakby ktoś nadepnął purchawkę – a gdy się rozwiał, w 

roślinie ziała wielka dziura.  

Argus zdążył już dojść do siebie i wraz z Winniczkiem i Krysią 

przyglądał się pierwszej ofierze kampanii. 

– Musimy oszczędzać amunicję – powiedział. – Do wykończenia 

uzurpatora wystarczy jedna bańka, a kaktusów na pustyni jest mnóstwo. 

Chmura zeszła niżej i mogli przyjrzeć się z bliska swojemu dziełu. Kaktus 

był pusty w środku, jakby wydrążony, ale dziura nosiła wyraźne ślady kształtu 

ludzkiej sylwetki, jakby roślinę rozpierało od środka jakieś ciało, które teraz 

nagle znikło. Winniczek wiedział, że tak właśnie jest: ciała uzurpatorów 

dojrzewały we wnętrzu kaktusów, by wyjść na świat, gdy będą gotowe. Nagle 

zrobiło mu się żal tych roślin: uzurpatorzy po prostu na nich pasożytowali, a on 

nie miał innego wyjścia, jak tylko niszczyć zaatakowane organizmy wraz z 

zarazą. Jeszcze raz przyjrzał się pustemu kaktusowi. Bańka otworzyła go od 

góry, nie naruszając boków ani korzeni, ale środek był tak spustoszony, że 

chłopiec nie dawał roślinie wielkich szans na przeżycie. 

Westchnął, a chmura ruszyła w dalszą drogę. 

– Każdy z nich może być Wielkim Mózgiem – zauważył Argus, 

rozglądając się bezradnie. – Jak go rozpoznać? 
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– Musimy po prostu oblecieć całą pustynię – odparł Winniczek – i 

otworzyć wszystkie kaktusy. Nie wiemy nawet, czy Wielki Mózg w ogóle 

istnieje, a jeśli tak, to co się stanie z innymi uzurpatorami, gdy go dopadniemy. 

Chmura sunęła wzdłuż i wszerz pustyni, a oni strzelali do kolejnych 

kaktusów. Nawet Krysia chwyciła zapasowy aparat i pomagała w walce. Jej 

bańki były mniejsze i częściej się zapowietrzała, ale dmuchała dzielnie. 

Niektórych kaktusów bańki w ogóle się nie imały. 

– Pewnie są zdrowe – powiedział Winniczek. – Ciekawe, jak się 

uchowały. 

– Zaraz, zaraz – zastanawiał się Argus. – Przedtem prawie wszystkie się 

otwierały, a teraz co drugi pozostaje nietknięty. Bańki w ogóle do niego nie lecą. 

– Mam nadzieję, że koktajl nie słabnie – rzekł Winniczek. – Kastor by to 

przewidział. 

Dalej było jednak jeszcze gorzej. Na każde trzy kaktusy bańki otwierały 

tylko jeden. 

– Słuchajcie – odezwała się nagle Krysia, gdy chłopców zaczynał już 

ogarniać pesymizm – może po prostu oddalamy się od Wielkiego Mózgu? 

Dlatego jest tu tyle zdrowych kaktusów. Musimy zawrócić i lecieć tam, gdzie 

zaraza pożarła wszystkie. 

Chłopcy popatrzeli na siebie, a potem na Krysię. 

– Ty to masz łeb – mruknął z podziwem Argus.  

Zawrócili chmurę. Wkrótce zakażonych kaktusów zaczęło przybywać. 

Cała trójka strzelała bez opamiętania, szukając ogniska zarazy. W końcu 

znaleźli się na całkowicie skażonym terenie. Wszystkie kaktusy otwierały się 

pod wpływem dotyku baniek, ukazując wydrążone wnętrza w kształcie 

ludzkiego ciała.  

– Nie tak ostro – rzekł Winniczek, zaglądając pod wieko skrzyni. – 

Koktajl się kończy. Głupio byłoby zawieść, gdy zaszliśmy już tak daleko. 
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– Chyba bym się spalił – powiedział Argus i wydmuchnął maleńką 

banieczkę, która bez wahania popłynęła w kierunku sporego kaktusa i rozpruła 

go. 

Po jakimś czasie znów zaczęły się pojawiać zdrowe rośliny.  

– Kurczę – mruknął Winniczek – zdawało mi się, że załatwiliśmy już 

wszystkie w tamtym rewirze. 

Zawrócili ponownie i lecieli nisko nad ziemią, rozglądając się w 

poszukiwaniu nienaruszonych kaktusów. Okazało się, że istotnie kilka 

przeoczyli. Szybko jednak rozprawili się z nimi i bezradnie szybowali nad 

pustynią, dyndając nogami w powietrzu. 

– Hej! – zawołał bystrooki Argus. – Tam! 

Winniczek zmrużył oczy. 

– Nic nie widzę. 

Chmura poleciała we wskazanym kierunku i wkrótce oczom chłopca 

objawił się mały, niespełna półmetrowy kaktusik. Cała trójka zawahała się na 

moment, a potem jak na komendę wypuściła bańki, które złączyły się w 

powietrzu i razem pomknęły ku miniaturowej roślinie, rozpruwając ją. Nastąpiło 

tradycyjne pyknięcie, po czym z wnętrza kaktusa dobiegło skwierczenie, jakby 

ktoś smażył jajecznicę. 

– Patrzcie! – wykrzyknął Argus. 

Gdzieś w oddali strzeliła w górę smużka dymu. Obok druga i trzecia. 

Wkrótce cały horyzont powlókł się jasną mgiełką. 

Wnętrze małego kaktusika ziało pustką, ale nie było w nim odcisku 

ludzkiego ciała. Zamiast niego widniały tam dwie wyraźnie zarysowane, 

pofałdowane półkule.  

– Jaki on tam wielki – mruknął z rozczarowaniem Winniczek.  

 

* 
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– Patrzcie! – zawołał Jeremiasz.  

Wszyscy obrócili głowy ku miastu, nad którym unosił się jasnoszary 

obłok dymu. Obłok gęstniał i gęstniał, aż przez chwilę wyglądał jak atomowa 

purchawka; potem, jakby ktoś wyjął korek, dym wzleciał w górę i zaczął niknąć 

w przestworzach. 

– Chcę to zobaczyć – powiedział Eryk i cała grupa ruszyła w stronę 

miasta. 

Tylko Brysia została nad jeziorem. Gdy chłopcy uszli kilkanaście metrów, 

obrócili się i zobaczyli, że brzdąc nie ruszył za nimi. 

– Chodź! – zawołali. 

Brysia pokręciła głową. 

– Ktoś musi tu być, gdy wrócą. Może trzeba będzie im pomóc zacumować 

falę. 

Mówiła z przekonaniem i tylko bardzo wytrawne ucho dosłyszałoby w jej 

głosie lekkie drżenie. 

Wiktor odłączył się od pozostałych. 

– Coś ty, frajer? – ofuknął go Eryk. – Brzdąc sobie poradzi! 

Ale Wiktor pokręcił głową. Bardzo chciałby zobaczyć miasto w tej chwili 

triumfu, bał się jednak, że Winniczek może go nie odnaleźć pośród chaosu, 

który z pewnością się tam rozpęta.  

Widząc, że nic nie wskórają, koledzy pomachali mu na pożegnanie i 

ruszyli ku miastu. 

– Przyjdźcie o północy na rynek! – zawołał na odchodnym Jeremiasz. 

Potem cała czwórka zniknęła za drzewami. 

 

* 

 

Młody żołnierz stał na środku ulicy, rozglądając się bezradnie. Przed 

chwilą dowodził oddziałem; potem rozległo się syknięcie, jakby ktoś wypuścił 
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powietrze z piłki plażowej, i jego ludzie zaczęli się stawać przezroczyści, aż w 

końcu zmienili się w mgiełkę, która uniosła się nad miasto. Tylko porzucone 

mundury i chlebaki leżały na ziemi. 

Ulica Inwestycyjna, niegdyś Szarotkowa, pogrążyła się w złowieszczej 

ciszy. Żołnierz wsłuchał się w nią, wiedząc, że gdzieś tam, po drugiej stronie, 

czai się mściwa bestia historii. Za wielkim gmachem domu maklerskiego 

znajdował się dom dziecka, w którym młody człowiek spędził kilka niemiłych 

miesięcy swojego życia. I oto od strony tego domu dobiegł go gwar, narastający 

w miarę zbliżania się biegnących ulicą dzieci. Żołnierz zmrużył oczy, by lepiej 

widzieć. Zamarł na moment, wahając się między użyciem broni a wyrzuceniem 

jej i wzięciem nóg za pas; w końcu wybrał to drugie rozwiązanie. 

Na czele grupy oswobodzonych dzieci biegli dwaj jego dawni kumple, 

Kulfon i Remi. Ten pierwszy trzymał na ramieniu martwego gołębia. 

Żołnierzowi wydało się, że ptak oskarżycielsko potrząsa łbem. 

 

* 

 

Wiesiu dumnie paradował po Giełdowej z Koziołkiem Matołkiem na 

czapce. 

– Cześć, Wiesiu! – zawołał przebiegający obok chudy wyrostek. – Nie 

masz więcej koziołków? Kukły znikły, teraz można je nosić do woli! 

– Ja go noszę od tygodnia – obwieścił z dumą Wiesiu. – A jeśli chcesz 

wiedzieć, to wszystko moja zasługa. Gdyby nie ja, kukły nadal chodziłyby po 

ulicach. 

– Ta, jasne – zakpił wyrostek. – Niby co takiego zrobiłeś? 

Wiesiu opowiedział mu o koktajlu i planach zamachu na Wielki Mózg. 

Chłopak początkowo słuchał z niedowierzaniem, gdy jednak stary włóczęga 

wspomniał o garbatym chłopcu, chudemu opadła szczęka. 
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– Rany! Spotkałem go! Gdybym wiedział, że to taki ważny gość, 

poprosiłbym o autograf! 

Przemilczał, rzecz jasna, fakt, że zamierzał obrabować Winniczka, ale 

Wiesiu dobrze wiedział, co z niego za ziółko. 

– Jak się dowiem, że mu coś zrobiłeś, to ci skuję mordę – obiecał. – A 

teraz znikaj stąd, chudy. I żebyś mi się nie pokazywał na tej ulicy. 

Chudy zagrał mu na nosie i ulotnił się. 

 

* 

 

– Patrzcie! – zawołał Jeremiasz, zasłaniając oczy przed zachodzącym 

słońcem i wskazując coś na niebie. 

Pająk stał jak sparaliżowany.  

– To on? – zapytał go Jeremiasz. 

Chłopak tylko skinął głową i nadal stał jak wryty. Wysoko nad lasem 

szybował sporych rozmiarów gołąb z białą kropką na szyi.  

Jeremiasz napiął cięciwę łuku. Nagle jakaś dłoń spadła mu na ramię. 

– Zostaw – powiedział Dark. – Niech leci. 

Prastary bóg w ciele gołębia Plamki zahuczał basem na pożegnanie i 

trzepocząc skrzydłami odleciał na wschód, w stronę dzikich, niedostępnych Gór 

Chaosu. 

 

* 

 

– Jaki on tam wielki – mruknął rozczarowany Winniczek. – Powinien się 

nazywać Ptasi Móżdżek.  

Chmura unosiła się nisko nad ziemią, krążąc wokół wydrążonego kaktusa, 

aż w końcu wylądowała łagodnie, niczym latający dywan. Winniczek ostrożnie 
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zszedł na piasek i, stąpając niepewnie po długim locie, podszedł do niedawnej 

siedziby Wielkiego Mózgu. 

– Ani śladu – stwierdził. – A taki był potężny. 

Argus i Krysia zwlekli się za nim, zostawiając na chmurze resztki 

koktajlu. Jak okiem sięgnąć, otaczał ich żółty piasek, tu i ówdzie naznaczony 

zielonymi maczugami, w większości rozprutymi u szczytu. Wydobywająca się z 

nich mgiełka zasnuła niebo półprzezroczystym welonem, który jednak nie 

zatrzymywał palących niemiłosiernie promieni ostrego słońca. W Starym 

Grodzie mógł już być wieczór, ale tu, na pustyni Sonora, ledwie minęło 

południe. A to wcale nie cieszyło strudzonych wędrowców. 

Było to jednak niczym wobec widoku, jaki ujrzeli, obróciwszy twarze z 

powrotem ku nibychmurze. Ta bowiem, korzystając z ich nieuwagi, uniosła się 

niepostrzeżenie w powietrze i teraz leniwie, lecz konsekwentnie sunęła na 

południowy wschód, prawdopodobnie zmierzając do odległego o tysiące 

kilometrów Tenochtitlanu.  

– No, nieźle – mruknął Winniczek. 

Przez dłuższą chwilę cała trójka milczała. W końcu Krysia westchnęła. 

– Nie chciałam wam tego wcześniej mówić, ale po tym, jak odpięliśmy 

się od fali... Na pewno już dawno się rozprzęgła. A zrobienie następnej nie 

będzie takie proste. Zresztą komu by się chciało, skoro wykonaliśmy już swoje 

zadanie.  

Argus patrzył na nią ze zgrozą swoimi świdrującymi oczami. 

– Chcesz powiedzieć, że nas tu zostawią? 

Brzdąc w milczeniu wzruszył ramionami. 

Przenieśli się w cień innego, większego kaktusa, ale upał i pragnienie 

coraz bardziej dawały im się we znaki. Piasek wysuszał skórę, szczypał w oczy i 

zgrzytał między zębami. Początkowo trochę rozmawiali; potem umilkli i 

siedzieli bez ruchu, pogrążeni w niewesołych myślach. 
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Winniczek opuścił głowę na pierś. A więc tak się to miało skończyć. Bez 

fanfar, bez triumfalnego powrotu do stolicy. Co tam stolica! Pomyślał nagle o 

swojej rodzinnej wsi, dawno niewidzianych przyjaciołach i dziadkach, którzy z 

pewnością co dnia wypatrywali jego powrotu. Jeśli miał umrzeć, wolałby, aby to 

się stało tam, w ogrodzie, gdzie o tej porze roku pięknie pachniały bzy. Nic by 

go nie bolało, niczego by nie czuł, tylko ten zapach... tak silny, że aż rozsadza 

głowę... 

Ocknął się i zobaczył, że jest zagrzebany po pas w piachu. Obok, wsparci 

o kaktus, siedzieli nieruchomo jego towarzysze. Krysia miała zamknięte oczy, 

piasek sięgał jej niemal po brodę. Winniczek wyciągnął ręce i, choć osłabiony, 

wydobył brzdąca na powierzchnię. Krysia oprzytomniała i rozglądała się w 

oszołomieniu.  

Argus miał oczy otwarte, ale ich wyraz napełnił Winniczka jeszcze 

większą zgrozą. Chłopiec ponownie oparł się o kaktus i próbował myśleć. 

Skwar jednak i tym razem począł go usypiać. Zamknąwszy oczy, Winniczek nie 

ujrzał już swojego ogrodu, lecz wielką, piaszczystą wydmę, która sunęła do 

przodu jak czołg, niszcząc wszystko na swojej drodze. 

Obudził go deszcz. 

W pierwszej chwili pomyślał, że zasnął w ogrodzie lub na łące, i zerwał 

się, by biec pod dach. Nogi jednak ugrzęzły mu w piasku. Gdy oprzytomniał i 

zobaczył pustynię, przypomniał sobie wszystko i doszedł do wniosku, że jego 

umysłem zawładnęły przedśmiertne majaczenia. Krysia i Argus najwyraźniej 

byli w tym samym stanie, bo podobnie jak on unieśli głowy i pootwierali usta na 

kaskadę wody. 

To lepsze niż zapach bzów, pomyślał Winniczek, przekonany, że umiera. 

 

* 
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Na chmurze tymczasem dwa brzdące naradzały się, czy zesłały już 

dostateczną ilość wody, by ocucić wędrowców. Podróż, która ich czekała, nie 

była wprawdzie długa – nibychmura pokonywała odległość dzielącą pustynię od 

Tenochtitlanu w kilka minut – ale nie mieli ochoty wciągać na chmurę trojga 

bezwładnych kloców, w tym dwóch olbrzymów. 

Kiedy przybysze zobaczyli, że wędrowcy dają oznaki życia, uznali, że 

czas lądować. Chmura miękko spłynęła na ziemię i zatrzymała się tuż przed 

Winniczkiem, który tymczasem zdołał wstać i gapił się na dwa obce brzdące jak 

sroka w gnat. 

– Hola, salvadores! – zawołały brzdące, machając do całej trójki. – 

Disculpen la demora. 

– Dzięki, cokolwiek to znaczy – powiedział Winniczek, otrzepując się z 

wody jak pies. 
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ROZDZIAŁ XI 

TLALOC 

 

Okazało się, że Krysia bez problemu dogaduje się z brzdącami z 

Meksyku. Istniała bowiem uniwersalna mowa, którą wszystkie brzdące 

instynktownie posługiwały się od urodzenia, niezależnie od swoich ojczystych 

języków. Winniczek i Argus z zaciekawieniem przysłuchiwali się rozmowie, 

która się nawiązała; a brzmiała ona mniej więcej tak: 

– YyyYYbrzdękbrzdękYRyrYYRrrrrGRBRBRyr. 

– BrzyrdrdRDRyyYYrRrRryDyr! dyr! dyr! 

– drryrr? dRRyRR? DRRyRr? 

Krysia, rzecz jasna, nigdy by się nie zgodziła z powyższym zapisem, ale 

uszy Winniczka tak właśnie zarejestrowały ów dialog. Jakkolwiek jednak 

brzmiała rozmowa, oto, czego – po przetłumaczeniu przez Krysię – dowiedzieli 

się z niej pozostali wędrowcy: 

Brzdące nazywały się Paploc i Plaploc. To one, wraz z grupą przyjaciół, 

odpowiedziały na apel Tadzia i Radzia, organizując pospolite ruszenie w celu 

skonstruowania fali, która przeniosła Winniczka i jego towarzyszy na pustynię. 

Paploc i Plaploc należeli do niegdyś licznego plemienia brzdąców 

tenochtitlańskich, które zdołało przetrwać w ruinach miasta, nieatakowane przez 

przybyszów z pustyni. Nie było wiadomo, dlaczego uzurpatorzy zostawiali ich 

w spokoju – być może bali się duchów przeszłości, w której Tenochtitlan 

zamieszkiwali potężni azteccy wojownicy – ale w dniu wycofania się brzdąców 

do ruin i zerwania kontaktów z resztą świata miały miejsce dwa znamienne 

wydarzenia. 

Po pierwsze, jeden ze starszych rodu, sędziwy brzdąc imieniem Tlaloc, 

zapadł w śpiączkę. Po drugie, tamtego dnia rozpoczęła się w całym Meksyku 

susza, jakiej nie było tam od setek lat.  
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Na kilka godzin przed przybyciem na pustynię dwóch brzdąców, jeszcze 

zanim chmura dotarła do Tenochtitlanu, by obwieścić zwycięstwo, na miasto 

spadła rzęsista ulewa, a Tlaloc obudził się ze śpiączki i szczegółowo 

zrelacjonował współplemieńcom losy Winniczka i jego przyjaciół.  

Pijane radością brzdące zupełnie zapomniały o tym, że ich wybawcy 

ciągle siedzą na pustyni. Dopiero gdy nibychmura nadleciała pusta, 

zreflektowały się i szybko posłały po nich Paploca i Plaploca na tej samej 

chmurze, która tymczasem wypompowała z miasta nadmiar wody.  

Chmura szybko odnalazła nieszczęśników, a Paploc i Plaploc zaczęli ją 

wyżymać na ich głowy. Na szczęście zbawcy świata szybko odżyli i oto cała 

trójka siedziała już na obłoku, zmierzając do Tenochtitlanu. Pędzili tak szybko, 

że Winniczkowi zakręciło się w głowie i musiał zamknąć oczy. Znów znalazł 

się w swoim ogrodzie, wdychając zapach bzów. Tak bardzo chciałby tam 

wrócić... Uniknął śmierci na pustyni, ale jak zdoła się przedostać na drugą stronę 

oceanu? Fala się rozprzęgła, a on nie miał żadnych pieniędzy... tylko parę 

groszaków, które i tak w tym kraju nie były nic warte. 

Na szczęście wkrótce musiał przerwać ponure rozmyślania, chmura 

bowiem raz dwa doleciała do miasta, a tam już czekały na nich tłumy 

rozentuzjazmowanych brzdąców. Zresztą nie tylko brzdąców. Cała stolica 

wyległa na ulice i machała sombrerami w kierunku przelatującego obłoku. 

– Heeej! – wołał Argus, machając do tłumu. – Heeej! 

Winniczek tylko uniósł rękę w geście pozdrowienia i szybko ją opuścił, 

bo znowu się źle poczuł. Chmura rozpoczynała właśnie procedurę lądowania. 

Gdy wreszcie dotknęła ziemi i zatrzymała się, chłopiec miał problemy z 

utrzymaniem się na nogach. Wszyscy zresztą byli trochę oszołomieni po 

huraganowej podróży; nawet Paploc i Plaploc początkowo kołysali się jak 

kaczki. Winniczek mimo wszystko z ulgą przywitał moment postawienia stopy 

na twardym podłożu, w które nie zapadał się z każdym krokiem.  
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Znajdowali się na dużym placu pośrodku ruin, w otoczeniu 

kilkudziesięciu brzdąców, które jednak zachowywały pełen szacunku dystans. 

Dopiero po chwili wystąpił spośród nich sędziwy osobnik i podszedł do 

podróżników. 

– Nazywam się Tlaloc – powiedział po angielsku, podając rękę najpierw 

Krysi, a potem kolejno Winniczkowi i Argusowi. – Nie było mnie pół roku, ale 

już wróciłem. 

Okazało się, że Tlaloc zobaczył we śnie całą historię opanowania świata 

przez uzurpatorów, a także losy Winniczka i jego kompanów oraz 

wyprodukowanego przez nich koktajlu. Mówił, że początkowo w historii 

ekspansji kaktusowców pojawiały się przebitki, w których widział garbatego 

chłopca – w ogrodzie, w szpitalu, w lesie – ale dopiero ujrzawszy scenę 

spotkania Winniczka i Darka z brzdącami w Czarnym Lesie zrozumiał, że ma 

przed sobą przyszłych zbawców świata. Bardzo żałował, że Dark nie przybył tu 

z Winniczkiem, i prosił o przekazanie mu wyrazów uznania. 

– To znaczy, że macie sposób, by nas wysłać do domu? – zapytał 

Winniczek z wyraźną nadzieją w głosie. 

– Myślę, że skombinujemy jakiś transport – odparł starzec, gładząc siwą 

brodę. – Tymczasem jednak zapraszamy was na bankiet. Trzeba uczcić 

zwycięstwo nad uzurpatorami. 

Po tych słowach odmaszerował szybko w kierunku kamiennej budowli, z 

której przez pozbawione szyb okna wydobywały się smakowite zapachy. Nic 

dziwnego, że mu się spieszy, pomyślał Winniczek; w końcu od pół roku nic nie 

jadł. 

Ale i jemu ślinka napłynęła do ust. Na pustyni odczuwał głównie 

pragnienie, ale teraz, gdy to zostało zaspokojone, do głosu zaczął dochodzić 

głód. Winniczek spojrzał na Krysię i Argusa. Im też zaświeciły się oczy. 

Uśmiechnął się i cała trójka ruszyła za Tlalokiem ku sali bankietowej. 
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* 

 

W Starym Grodzie tymczasem panowała już głęboka noc. Nikt w mieście 

jednak nie spał, może z wyjątkiem paru starców i dzieci. Wszędzie odbywały się 

uroczystości, ale najhuczniej świętowano na rynku. Była muzyka, szampan, 

sztuczne ognie oraz ogromna ilość baniek mydlanych, symbolizujących 

zwycięski koktajl. Od jutra miasto miało rozpocząć mozolny powrót do 

dawnego życia, z pracą, szkołami, podziałem społecznym i wszystkimi 

problemami, z jakimi borykają się współczesne miasta, ale tej nocy nikt jeszcze 

o tym nie myślał. Przyszli żebracy bawili się razem z przyszłymi biznesmenami; 

przyszli złodzieje z przyszłymi policjantami. 

Brysia i Wiktor odebrali przez falę wiadomość, że Winniczek i pozostała 

dwójka będą wracać na nibychmurze. Uznali więc, że nie ma sensu czekać na 

nich nad jeziorem, bo i tak pewnie przylecą wprost do miasta. Opuścili 

posterunek i ruszyli na rynek, by dołączyć do świętujących przyjaciół. Brysia, 

która nie była w mieście od dzieciństwa, początkowo się bała, ale kiedy Wiktor 

pokazał jej swój nóż i Aurorę, którą zostawił mu wraz z plecakiem Winniczek, i 

obiecał z ręką na sercu, że będzie jej bronił do ostatniej kropli krwi, uległa i 

ruszyła w drogę wraz z nim.  

Wiesiu z kolegami odśpiewywał basem piosenki ze wszystkich znanych 

bajek, popijając jabłkowe wino. 

– Hej, Wiesiu – zawołał Wiktor, który znał szmaciarza ze starych czasów 

– widziałeś moich chłopaków? 

„Dziadku, drogi dziadku, my nie chcemy jeszcze spaaaać!” – zaryczał 

Wiesiu, wymachując ręką w kierunku przyratuszowych kamieniczek. 

Wiktor podziękował mu skinieniem głowy i ruszył w tamtą stronę, 

przedzierając się przez tłum z Brysią na ramionach. Brzdąc obserwował 

wydarzenia na placu jeszcze większymi niż zwykle oczyma. W pewnym 

momencie, uniósłszy wzrok ku nocnemu niebu, Brysia odniosła wrażenie, że 
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dostrzega na nim znajomego gołębia z białą plamą na szyi. Ale kiedy mrugnęła, 

gołąb zniknął. 

Dołączyli do przyjaciół i natychmiast zostali oblani różowym, 

bezalkoholowym szampanem, po czym wznieśli toast plastykowymi kubkami. 

Jeszcze nie odjęli ich od ust, a już coś poczęło im kapać na głowy. Unieśli je, 

zdziwieni, bo przed chwilą niebo było jeszcze pełne gwiazd, i zobaczyli 

niewielką, ale bardzo mokrą chmurę, wiszącą podejrzanie nisko i schodzącą 

coraz niżej. 

– Nibychmura! – wykrzyknęła Brysia. – Wracają! 

Istotnie była to nibychmura, która przeleciała kawał drogi aż z Meksyku. 

Zajęło jej to niewiele ponad godzinę. To znacznie dłużej, niż trwała podróż falą, 

ale szybciej i taniej niż samolotem. 

Krysia i Brysia natychmiast padły sobie w objęcia, a Argus nawet nie 

zdążył dobrze dotknąć ziemi, bo zaraz został wyrzucony w górę przez 

triumfujących przyjaciół. Chmura pokręciła się jeszcze chwilę ponad placem, 

zaskakując zebranych niespodziewanym prysznicem, po czym zrobiła salto w 

powietrzu nad ratuszem i odleciała. Tymczasem na nowo przybyłych poleciała 

kaskada różowego szampana. Argus i Krysia otrząsali się, parskając. 

– A gdzie Winniczek? – zapytał nagle Wiktor i wszyscy ucichli. 

 

* 

 

Kilka godzin wcześniej trójka podróżników ucztowała w ruinach 

Tenochtitlanu. 

– Jak to się stało, że chmura zostawiła nas na pustyni? – zapytał 

Winniczek z wyrzutem. – Miała nas trzymać, dopóki ktoś nie wypowie hasła. 

Tlaloc tylko się uśmiechnął i gestem polecił Paplocowi i Plaplocowi, by 

się wytłumaczyli. 
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– Sami nie wiedzieliśmy – przyznał Paploc (a może Plaploc?) – dopóki 

Tlaloc nam nie wyjaśnił. Widział to wszystko we śnie. Pamiętasz, Winniczku, 

co powiedziałeś na widok odcisku Wielkiego Mózgu? 

– Zdaje się – rzekł Winniczek – że powiedziałem: „Jaki on tam wielki”. 

– A dalej? 

– Coś o ptasim móżdżku – wybełkotał Argus z ustami pełnymi tortilli.  

– Właśnie – zaśmiał się Paploc-Plaploc. – Kiedy programowaliśmy 

chmurę, zaczęliśmy się kłócić, jakie ma być hasło. W końcu jeden powiedział 

do drugiego „ty ptasi móżdżku” i nagle przyszło nam do głowy, że to dobry 

pomysł na zakończenie sporu.  

– Aha – zgadł Winniczek. – Więc kiedy wypowiedziałem te słowa, 

chmura odebrała je jako hasło, uwolniła nas i odleciała. 

– Właśnie – przytaknął Plaploc-Paploc, popijając tequilę. 

– A deszcz? – zapytał Argus. – Dlaczego tak długo go nie było, a potem 

nagle rozpętała się ulewa? 

– To przez Tlaloca – rzekł Paploc-Plaploc. – Był kiedyś bogiem deszczu. 

Przeszedł na emeryturę, ale przez tę śpiączkę widocznie o tym zapomniał.  

Gdy już się najedli, napili i natańczyli, zaczęli myśleć o powrocie. 

Winniczkowi szumiało w głowie od nadmiaru wrażeń, a w nozdrzach wciąż 

miał zapach bzu. Chętnie poprosiłby Tlaloca o to, by już wyprawił ich do domu, 

ale nie wiedział, jak zacząć rozmowę. Zresztą starego brzdąca nigdzie nie było 

widać. Inni goście też powoli zaczynali znikać. W końcu, pełen obaw, że 

zostaną pozostawieni samym sobie, Winniczek postanowił zagadnąć Paploca i 

Plaploca, którzy nadal pieczołowicie zajadali przysmaki meksykańskiej kuchni. 

Nie zdążył jednak do nich podejść, gdy w sali rozległ się nie wiadomo 

skąd dobiegający głos: 

– Uwaga, uwaga! Zapraszam wszystkich na główny plac, gdzie odbędzie 

się ceremonia uroczystego pożegnania naszych drogich gości! 
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Mówił po hiszpańsku, ale Winniczek i Argus nie mieli problemów ze 

zrozumieniem. Na samym początku uczty podano im bowiem sałatkę z 

niebieskiej papryki, która umożliwiała komunikację ponadjęzykową. Dzięki 

temu swobodnie dogadywali się z Paplokiem i Plaplokiem, a nawet z pewnym 

gościem z Paragwaju, przemawiającym do nich w języku guaraní.  

Gdy wszyscy zgromadzili się na rynku, Tlaloc wygłosił płomienną mowę 

na cześć Krysi, Winniczka, Argusa i wszystkich innych, którzy przyczynili się 

do obalenia rządów uzurpatorów. Jego głos odbijał się od wnęk w murze i 

powracał ze zwielokrotnioną mocą. 

– Obyśmy już nigdy nie dopuścili do takiej inwazji – rzekł na koniec. – 

Obyśmy zawsze ufali prawdzie, która leży w naszych umysłach i sercach, i nie 

dali się zwieść cudzym kłamstwom. Niech żyje wolny umysł i zdrowy rozsądek! 

Odpowiedziały mu rzęsiste brawa. 

– Dość gadania – zadecydował Tlaloc. – Czas wyprawić naszych gości do 

domu. Bądź co bądź, napracowali się dzisiaj, a w ich kraju jest już głęboka noc. 

Pstryknął palcami i natychmiast na placu pojawiła się nibychmura. 

Zakręciła młynka i wylądowała na ustawionym pośrodku kamieniu ofiarnym. 

– Ofiary już złożyliście – rzekł Tlaloc, mrugając – więc nie macie się 

czego obawiać. Podróż potrwa trochę dłużej niż lot falą, ale to najszybszy i 

najtańszy dostępny nam w tej chwili środek lokomocji. 

– Tlalocu – odezwał się nagle Winniczek, zaskakując samego siebie – czy 

chmurze zrobiłoby różnicę, gdyby trochę zboczyła z kursu i wysadziła mnie w 

mojej wiosce? Obawiam się, że podróż do domu ze Starego Grodu mogłaby 

trochę potrwać, a bardzo chciałbym jak najszybciej się tam znaleźć. Stęskniłem 

się za dziadkami i domem. Poza tym mam duże zaległości w nauce. 

Argus patrzył na niego z wyrzutem. Tlaloc, na odmianę, nie wydawał się 

ani trochę zdziwiony. 
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– Przewidziałem to – rzekł. – Chmura jest zaprogramowana na 

międzylądowanie w twoim ogrodzie. Potem poleci do Starego Grodu, na rynek. 

Trwa tam właśnie wielka fiesta. 

– O tym też śniłeś? – zapytał Winniczek. – Jak daleko w przyszłość sięga 

twój sen? 

Tlaloc tylko się uśmiechnął. 

Gdy wchodzili na chmurę, Argus zapytał Winniczka: 

– Naprawdę nie jesteś ciekaw, jak wygląda miasto po wyzwoleniu? Nie 

chcesz się pożegnać z chłopakami? 

Ale Winniczek podjął już decyzję. 

– Z pewnością jeszcze nieraz będę w Starym Grodzie – rzekł. – A co do 

pożegnania, pamiętasz chyba, że zaprosiłem was wszystkich na swoje urodziny. 

To za niecałe dwa miesiące, w ostatnim dniu roku szkolnego. Mam duży ogród, 

miejsca starczy dla wszystkich. Dziadkowie na pewno się ucieszą, że będą 

mogli was poznać. 

Na te słowa Argus rozpogodził się nieco. 

– Dark ma mój adres – dodał Winniczek – ale na wszelki wypadek dam 

go i wam. 

Napisał adres na skrawku papieru i wetknął Argusowi w kieszeń. Wkrótce 

potem chmura uniosła się w powietrze, żegnana okrzykami i wyrzucanymi w 

górę sombrerami, i pofrunęła na wschód. Podróżnicy stali i patrzeli, póki 

Tenochtitlan nie zniknął im z oczu, a potem ułożyli się wygodnie i ani się 

spostrzegli, a już spali głębokim snem. 
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ROZDZIAŁ XII 

URODZINY 

 

Winniczek wiedział, że nadeszła ta chwila, kiedy tylko poczuł swędzenie 

skóry na plecach. Sięgnął ręką do tyłu i poruszył garbem, a ten skrzypnął, lecz 

nie oderwał się od pleców. Widocznie nie był jeszcze w pełni dojrzały. Za 

piętnaście minut, może pół godziny, wreszcie spadnie. 

Wiedząc, że przy bezczynnym czekaniu czas potwornie się wlecze, 

chłopiec ruszył do kuchni, by pomóc babci w przygotowywaniu urodzinowej 

kolacji. Słodycze nie były potrzebne – może tylko mały torcik, na którym można 

by zatknąć dwanaście świeczek. Dwanaście lat, pomyślał Winniczek, a niech to. 

Starzeję się. 

Był niespokojny, nie tylko z powodu oczekiwania na zrzucenie garbu. Do 

tej pory nie dopuszczał do siebie myśli, że jego przyjaciele ze Starego Grodu 

mogliby nie przybyć na tę uroczystość; ostatniej nocy nie mógł jednak zasnąć, 

myśląc o tym, że nie miał od nich wieści od czasu rozstania. Może zapomnieli o 

nim albo są zbyt zajęci, by go odwiedzić? Pilnie śledził wieści ze stolicy, które 

ukazywały się w gazetach. Wiedział, że Kastor robi karierę na Politechnice, a 

Dark wstąpił do policji, ale o pozostałych nie miał żadnych informacji. 

Od samego rana co chwila wybiegał przed dom i patrzył na drogę, ta 

jednak przez cały czas pozostawała pusta. A minęło już południe. W końcu 

obiecał sobie, że nie będzie tak ciągle wypatrywał, i zabrał się na serio do roboty 

w kuchni. Ledwo przystąpił do krojenia ogórka na sałatkę, rozległo się głośnie 

„trach!” i garb Winniczka leżał już na ziemi. Przesunięcie środka ciężkości 

sprawiło, że chłopiec aż się zachwiał, ale szybko odzyskał równowagę, wytarł 

ręce w fartuch i przykucnął, poszerzając szczelinę w garbie i wydobywając ze 

środka tegoroczne prezenty. 
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Było tego więcej niż zwykle, mimo iż garb rósł tak krótko. Od czasu 

ucięcia przez uzurpatorów poprzedniego minęło przecież niewiele ponad dwa 

miesiące. Najpierw Winniczek wyciągnął bombonierę, potem dwie czekolady z 

bakaliami, jedną białą, następnie krówki, wafle, masło orzechowe, dwa pudełka 

rafaelek i parę innych smakołyków. Na samym dnie znajdowały się dwa 

tajemnicze słoiki, jeden zielony, drugi białoszary. Winniczek przyglądał im się 

ze zdziwieniem, po czym odkręcił ten drugi, powąchał i parsknął śmiechem.  

– Teraz już jestem pewien, że przyjadą, babciu! 

Ledwie wyrzekł te słowa, a już dziadek zaczął wołać z dworu, że chyba 

idzie burza. Ale Winniczek wiedział, że to nie burza. Niebo było czyste jak 

kryształ. To jego przyjaciele, którzy nie zdążyli się jeszcze pojawić na 

dziadkowym horyzoncie, robili ten rumor.  

Wybiegł przed dom i zobaczył ich w oddali, maleńkich jak mrówki. 

Pobiegł drogą i pędził, aż zabrakło mu tchu i musiał stanąć, a wtedy od tamtej 

grupy oderwało się i pobiegło ku niemu kilka maleńkich figurek. Rozpoznał 

Jeremiasza z Krysią na ramionach, Argusa i Eryka, ale kim był ten piąty? 

Winniczek wpatrywał się w rude loki, nie wierząc własnym oczom. 

Chłopcy bez słowa wpadli sobie w ramiona. 

– Myślałem, że nie żyjesz – wykrztusił w końcu Winniczek. 

– Byłem już jedną nogą w grobie – powiedział Rudzik – kiedy opary z 

twojego garbu potruły uzurpatorów. Początkowo panował chaos. Potem o 

wszystkim dowiedzieli się prawdziwi lekarze i przyjechali nas leczyć. Byłem 

bardzo słaby, ale gdy tylko zaczęły mi z powrotem rosnąć włosy, zaraz 

poczułem się lepiej. – Piegowatą twarz rozjaśnił szeroki uśmiech. 

Winniczek przywitał się serdecznie z pozostałą czwórką i zrobił to w 

samą porę, bo już byli przy nim następni – Dark w galowym mundurze 

stołecznej policji, Pająk z Brysią, a na końcu odświętnie ubrany włóczęga 

Wiesiu z nieodłącznym wózkiem, z wnętrza którego machali do Winniczka 

Tadziu i Radziu. 



 

 

198  

 

– Pozdrowienia od Tlaloca, Paploca i Plaploca! – wołali. – Nie mogli 

przylecieć, ale przysłali największą tortillę na świecie! – Tu brzdące wskazały 

wielki pakunek, który ledwie się mieścił na wiesiowym wózku. 

– Wiesiu wszedł na drogę cnoty – powiedział Dark, mrugając 

porozumiewawczo do starego szmaciarza. – Mam z nim umowę: żadnych 

kradzieży ani bijatyk, a może sobie spać nawet na ławce pod komendą, jeśli ma 

ochotę. 

– I sprzątam ci wszystkie butelki spod okien – dodał Wiesiu. 

Dark tymczasem spoważniał. 

– Kastor przeprasza – zwrócił się do Winniczka. – Ma konferencję 

naukową. Prosił, żeby ci przekazać najlepsze życzenia. 

– A Wiktor? – zapytał natarczywie Winniczek, widząc, że procesja już się 

skończyła. 

Dark spoważniał jeszcze bardziej. 

– Nie sądzę, by miał się tu dziś pokazać. 

– Dlaczego? Co się stało? 

Dark wziął Winniczka na stronę. 

– Wszyscy o tym wiedzą, ale... Widzisz, Wiktor nie wytrzymał długo w 

domu dziecka. Uciekł i zaczął się włóczyć po ulicach, kraść i rozrabiać. Wie, że 

musiałbym go aresztować, więc... 

– Aresztować? 

– W maju skończył szesnaście lat – wyjaśnił Dark. – W świetle prawa 

karnego jest dorosły. Grozi mu więzienie. 

Winniczek milczał, zdruzgotany. 

– To moja wina – szepnął wreszcie. – Gdybym wtedy wrócił i od razu 

zabrał go ze sobą... Na pewno sądził, że się rozmyśliłem. 

– E tam – rzekł Dark. – Przecież nikt mu nie kazał iść na ulice. Skoro już 

uciekł, powinien tu przyjechać i sprawdzić, jak sprawy stoją. 

– Pewnie nie miał pieniędzy... albo się bał, że go odeślę. 
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– Powinien czekać – powiedział twardo Dark. – Szkoda tylko... – Zawahał 

się. 

– Czego szkoda? 

– Trafił do tego samego domu, co Piotrek i Kulfon. Remi odnalazł swoich 

rodziców, ale tamci nie.  

– To oni powinni siedzieć w więzieniu! – oburzył się Winniczek. – 

Dlaczego ich nie osądzono? 

– Podczas wojny ludzie robią różne rzeczy. Potrzeba czegoś więcej niż 

postrzelenie kogoś w rękę lub zaatakowanie niegroźnym paralizatorem, żeby 

pójść pod sąd. Teraz to co innego. Teraz jest pokój. I to Wiktor popełnia 

przestępstwa. 

Winniczek żachnął się, ale zauważył, że pozostali goście niecierpliwie 

przestępują z nogi na nogę, i zreflektował się. 

– Przepraszam – powiedział, podchodząc do nich. – Chodźcie, 

dziadkowie czekają.  

Babcia akurat zdążyła doprawić sałatkę i poukładać na talerzach 

wszystkie łakocie, gdy cała gromada wkroczyła do domu, a stamtąd do 

położonego na jego tyłach ogródka. Stał tam duży stół i mnóstwo krzeseł. 

– Babciu, dziadku – rozpoczął prezentację Winniczek – to mój przyjaciel 

Dark, który uratował mnie z rąk uzurpatorów, i jego brat Eryk. A te dzielne 

brzdące to Krysia i Brysia, Tadziu i Radziu, bez których nie byłoby 

meksykańskiej fali i wyzwolenia świata. Przyczynił się do niego także obecny tu 

Wiesiu, wyciągając spod ziemi cały arsenał bajek, oraz moi przyjaciele z lasu: 

Argus, Jeremiasz i Pająk. A to Rudzik, kolega ze szpitala. 

Rudzik potrząsnął rdzawymi lokami. 

– Siadajcie, siadajcie! – zawołała babcia, gdy już wszystkich serdecznie 

uścisnęła. – Wy tam – zwróciła się do Tadzia i Radzia, prowadząc ich ku 

siedzeniom, przed którymi stały dwie miseczki: jedna z zieloną, druga z 

białoszarą zawartością. 
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– Szpinak! – wykrzyknął Tadziu. 

– Śledź! – zawtórował mu Radziu i obaj usiedli, niemal rzucając się na 

ulubione potrawy. 

Brzdące miały pod tyłkami grube poduszki, dzięki którym sięgały 

brodami ponad blat stołu. Babcia pomyślała o wszystkim. 

Kiedy goście zasiedli już na swoich miejscach, Winniczek wstał i uniósł 

szklankę porzeczkowego soku.  

– Chciałbym wznieść toast za wszystkich przyjaciół, dzięki którym moje 

dwunaste urodziny są najhuczniejsze ze wszystkich dotychczasowych – rzekł. – 

A także za tych, którzy nie mogą być tu z nami. Za Kastora, który 

wyprodukował broń na uzurpatorów, a teraz służy nauce i pokojowi. Za Tlaloca, 

Paploca i Plaploca, brzdąców z Tenochtitlanu, bez których nie byłoby 

meksykańskiej fali. Za Irka, który okazał się szlachetnym człowiekiem, lecz nie 

doczekał wolności. I wreszcie – Winniczek na moment zawiesił głos – za 

Wiktora, mojego najdroższego przyjaciela i brata, którego bardzo pragnąłem 

dziś zobaczyć, lecz  stało się inaczej. – Po tych słowach Winniczek uniósł 

szklankę i wypił sok do dna. 

– Proszę, częstujcie się – rzekł, gdy toast został spełniony. – Wszystkie 

potrawy, które znajdują się na tym stole, są dziełem babci, bez dwóch zdań 

najlepszej kucharki świata. Dziadek i ja pomagaliśmy jej dzielnie, a także 

upiekliśmy ten oto tort. – Rozległy się oklaski. – Pozostałe słodycze oraz 

ulubione dania Tadzia i Radzia to prezent dla was wszystkich od mojego garbu.  

Goście na chwilę umilkli w zdumieniu, a potem wybuchł powszechny 

śmiech i wiwaty. 

– Ale najpierw konkrety – upomniała wszystkich babcia. – Bo wystygną. 

Goście rzucili się na kaszę, buraczki, zrazy, kotlety z pieczarkami, 

pierogi, bigos, placki. Nie zabrakło też chętnych na sałatkę z ogórkiem. Herbata 

i kakao lały się strumieniami. Babcia promieniała, patrząc, jak wszyscy 
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pałaszują przygotowane przez nią potrawy. Tak wielkiej gromady gości nie było 

w jej ogródku chyba jeszcze nigdy. 

Wkrótce jednak trzeba było dostawić kolejne krzesła, do ogrodu wpadli 

bowiem hurmem koledzy i koleżanki z klasy Winniczka. 

– Chyba o nas nie zapomniałeś, co?  

Było już szaro, więc jeśli Winniczek się zaczerwienił, nikt tego nie 

zauważył. 

– Pamiętam, pamiętam! Kto mi udzieli korepetycji, jeśli nie wy? 

Z powodu przerwy w nauce Winniczkowi przełożono końcowe egzaminy 

na wrzesień, żeby mógł nadrobić zaległości i spokojnie zaliczyć piątą klasę.  

Dziadek szybko doniósł krzeseł. 

– Siadajcie, siadajcie. 

Zapadał ciepły letni wieczór. Komary spały, znużone upałem, biesiadnicy 

mogli więc w świętym spokoju zajadać smakołyki z winniczkowego stołu i 

prowadzić ożywione rozmowy. Wiejskie dzieci wypytywały mieszczuchów o 

życie w Starym Grodzie, a ci na odmianę byli ciekawi sekretów życia na 

prowincji. Solenizant przyłączał się to do jednej, to do drugiej rozmowy, nigdzie 

jednak nie pozostawał zbyt długo, bo musiał pilnować, by na stole niczego nie 

brakowało i wszyscy goście dobrze się bawili. 

W pewnej chwili zauważył, że dziadek gestem przyzywa go do siebie. 

– Przyszedł jakiś chłopak. Chce, żebyś do niego wyszedł. Prosiłem go do 

środka, ale się uparł, że nie wejdzie. 

Winniczek przeprosił gości, przeszedł przez dom do frontowej części 

ogrodu i wyszedł przed bramę. Było już prawie ciemno. Wiktor stał po drugiej 

stronie ścieżki, niedbale wsparty o drzewo. Winniczek podszedł do niego. 

– Wiedziałem, że przyjedziesz. 

Uścisnęli się serdecznie. 

– Wejdź, proszę. Babcia i dziadek nie mogli się doczekać spotkania z 

tobą.  
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Ale Wiktor pokręcił głową. 

– Nie mogę, mały. Chciałem tylko złożyć ci życzenia i oddać to. – Podał 

Winniczkowi jego plecak. – Niczego nie ruszałem, tylko resztkę wody wypiłem, 

a butelkę dałem Wiesiowi. 

Wiktor miał zmęczone oczy i długo niestrzyżone włosy. Ubranie też nie 

wzbudzało zachwytu, choć było widać, że starał się je doprowadzić do 

porządku. 

– Myślałem, że jesteśmy braćmi – burknął Winniczek. 

Wiktor wzruszył ramionami. Tymczasem Winniczek, mimo wściekłości 

na siebie, nie potrafił powstrzymać łez, które napłynęły mu do oczu. 

– Po co w ogóle przyszedłeś? – wrzasnął. – Wracaj na ulice, jeśli takie 

życie bardziej ci odpowiada! Proszę bardzo, kradnij dalej i rób te wszystkie 

świństwa, ale nie przychodź tu więcej! Zawsze będę pamiętał, jak uratowałeś mi 

życie – dodał spokojniej. – I jak leżałeś w gorączce, a ja czytałem ci Aurorę. 

Wybieraj, czy chcesz być tym Wiktorem, którego znałem, czy wolisz być 

włóczęgą i złodziejem.  

– Nie ucieknę od tego – rzekł Wiktor. – I ty też nie. Gdybym tu z tobą 

zamieszkał, to wszystko wkroczyłoby w twoje życie. 

Winniczek uśmiechnął się drwiąco. 

– Nie zamierzam udawać, że tego nie było. Jeśli chcesz, możesz mi o 

wszystkim opowiedzieć. Jeśli nie, możesz milczeć. Ale jeśli tylko przekroczysz 

tę furtkę i zgodzisz się od tej pory żyć pod tym dachem jako mój brat, wnuk 

moich dziadków i uczciwy człowiek, zostaniesz przyjęty z miłością i nigdy nie 

będziesz się musiał tłumaczyć z niczego, co robiłeś. Obiecuję ci to. 

– Dobrze wiem – powiedział Wiktor – że tam w środku siedzi Dark, który 

tylko czeka, żeby mnie zapuszkować.  

– Nie pozwolę mu na to – oświadczył stanowczo Winniczek. – Nawet 

gdybym miał go zabić. 
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Na widok zdeterminowanej miny przyjaciela Wiktor nagle się roześmiał i 

otoczył go ramieniem. 

– Wejdę, jeśli mi obiecasz, że nie urządzisz awantury – powiedział. 

– Dobrze – zgodził się ochoczo Winniczek. – Może jedynie maleńką 

awanturkę. Nie wierzę, że Dark mógłby to zrobić, choć się odgraża. Ale ty też 

musisz mi jeszcze coś obiecać. 

– Jeszcze? – Wiktor westchnął. – No dobra, wal. 

– Pójdziesz do szkoły. 

Chłopak parsknął śmiechem. 

– Powaga. 

– Dla ciebie mogę nawet zrobić z siebie idiotę. Zresztą już raz to 

obiecałem. Zgoda, mały. 

– Muszę we wrześniu zdać całą piątą klasę – mruknął ponuro Winniczek. 

– Nie zaliczyłem w terminie. Jeśli zechcesz poświęcić wakacje, moglibyśmy się 

uczyć razem i razem przystąpić do egzaminów. 

– Myślisz, że dam radę? – zapytał z powątpiewaniem Wiktor. – Sam 

wiesz, jakie mam tyły. 

Winniczek skrzywił się lekko. 

– Zawsze można spróbować. 

Wziął Wiktora za rękę i pociągnął w stronę domu. Gdy znaleźli się w 

ogrodzie, głowy zaczęły się zwracać ku nim i rozmowy stopniowo umilkły. 

Wszyscy z zaciekawieniem wpatrywali się w nowo przybyłego. Ci, którzy go 

nie znali, byli zaintrygowani jego długimi włosami i łobuzerskim wyglądem. Ci, 

którzy go znali, podziwiali jego odwagę i zastanawiali się, jaki będzie finał tej 

historii. 

Winniczek zignorował pytające spojrzenia i podszedł do krzątającej się 

przy stole babci. 

– Babciu – powiedział – to jest Wiktor. 
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Jeśli babcia zauważyła dziury w koszuli Wiktora i kiepsko połatane 

spodnie, nie dała tego po sobie poznać. 

– Tak się cieszę – powiedziała, ściskając go. –  Winniczek zawsze chciał 

mieć rodzeństwo. Kiedy nam o tobie opowiedział, byliśmy szczęśliwi, że zyska 

starszego brata, a my drugiego wnuka. Bardzo się niepokoił, że tak długo cię nie 

ma. 

Wiktor wybąkał coś, nie patrząc babci w oczy.  

– Dajże mu spokój, babciu – włączył się Winniczek, by ratować sytuację. 

– Jest głodny i zmęczony. Będziecie mieli wiele czasu na rozmowy. 

– Oczywiście – zreflektowała się babcia. – Siadaj, Wiktorze. 

– Weź krzesło – polecił przyjacielowi Winniczek. – Będziesz siedział 

koło mnie. 

Dotarłszy na miejsce, uciszył gestem gości, którzy zdążyli się już 

rozgadać na nowo.  

– To Wiktor – powiedział. – Mój przyjaciel i przybrany brat. 

Rozległy się oklaski. Najgłośniej klaskały dzieci z klasy Winniczka, które 

tyle się nasłuchały o jego przygodach. Dark zmarszczył brwi, ale przywitał 

Wiktora uprzejmym skinieniem głowy. 

Zagadywany przez kolegów Winniczka ze szkoły, Wiktor szybko się 

rozluźnił i już po chwili czuł się jak u siebie w domu – o ile wiedział, co te 

słowa znaczą. Nie mówił, rzecz jasna, wszystkiego, a czasem nawet ewidentnie 

zmyślał, ale słuchacze byli usatysfakcjonowani i domagali się kolejnych 

opowieści. 

Tymczasem Winniczek, odszedłszy na bok, zbadał zawartość oddanego 

mu przez Wiktora plecaka i ze zdumieniem wydobył stamtąd Aurorę. Dopiero 

wtedy sobie przypomniał, że zabrał ze sobą książkę, gdy podążał za 

przyjacielem do lasu. A więc Wiktor cały czas przechowywał ją dla niego... 

Komu jednak naprawdę się należała? Winniczek bardzo pragnął ją zachować, 

ale czy miał prawo? 
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Podszedł do Wiesia. Szmaciarz spałaszował już furę jedzenia, ale wciąż 

wcinał, aż mu się uszy trzęsły. 

– To twoje – rzekł Winniczek, wyciągając ku niemu rękę z książką. – Ty 

ją znalazłeś. 

Wiesiu zaczął coś bełkotać i wymachiwać rękami. W końcu przełknął 

część tego, co miał w ustach, i jego bełkot stał się w pewnym stopniu 

zrozumiały. 

– Co ty, chłopcze. Ja czytać nie umiem. Weź ją sobie. Mnie tam 

wystarczy koziołek. 

Winniczek próbował nalegać, ale niezbyt natarczywie. W rzeczywistości 

bowiem bardzo się cieszył, ze może sobie zostawić książkę, z którą wiązało się 

dla niego tyle wspomnień. 

W końcu wieczór zaczął powoli przechodzić w noc. Najpierw pożegnali 

się koledzy i koleżanki z klasy. Wkrótce także pozostali zaczęli się niespokojnie 

kręcić. 

– Możecie zostać na noc – powiedział dziadek. – Na wygody nie liczcie, 

ale miejsca starczy. 

– Mam jutro służbę – rzekł przepraszająco Dark – a chłopcy są pod moją 

opieką. Za godzinę z miasteczka odchodzi ostatni autobus do Starego Grodu. 

Musimy się zbierać. 

Potem poprosił Winniczka i Wiktora na stronę. 

– Przykro mi, Wiktorze – powiedział – ale musisz iść ze mną. Wolałbym, 

żebyś się tu wcale nie zjawił – dodał cicho.  

– Przecież nie jesteś na służbie! – wykrzyknął Eryk, który przysłuchiwał 

się temu z oddali. 

Za jego plecami stali Jeremiasz i Pająk. 

– Jestem policjantem – rzekł Dark. – Mam obowiązek doprowadzić 

poszukiwanego. 
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– W takim razie będziesz musiał zabrać także mnie – powiedział 

Winniczek, zadzierając wysoko głowę, by spojrzeć mu w oczy. 

– Ty nie popełniłeś przestępstwa. 

– Już tak – oznajmił Winniczek, rzucając się na Darka i z całej siły waląc 

go pięściami po  żebrach. Był tak szybki, że Dark nie potrafił się obronić. Nie 

chciał zrobić Winniczkowi krzywdy, ale ciosy drobnych pięści naprawdę bolały. 

W końcu odepchnął go zdecydowanym ruchem. Winniczek zatoczył się do tyłu i 

wpadł w ramiona Wiktora.  

– Pójdę – rzekł cicho Wiktor. 

– Daj spokój. – Jeremiasz wyszedł zza pleców Eryka. – Już zapomniałeś, 

Dark? Wiktor był najodważniejszy z nas. Przez cały czas opiekował się 

Winniczkiem. Uratował mu życie. 

– Mnie też – dodał Pająk, stając obok Jeremiasza. – Dobrze wiesz, że 

gdyby miał normalny dom, nie popełniłby tych wszystkich przestępstw. Spójrz 

na niego. Myślisz, że jest zadowolony z takiego życia? 

– Odczep się – burknął Wiktor. – Nie potrzebuję obrońców. 

– Właśnie, że potrzebujesz! – wykrzyknął Pająk. – My wszyscy mamy 

rodziców, dziadków albo przynajmniej starszych braci. Ty nie masz nikogo 

oprócz nas. Uważaliśmy się za twoich przyjaciół, ale nie kiwnęliśmy palcem, 

żeby ci pomóc. Uznaliśmy, że skoro Winniczek chciał ci stworzyć dom, a ty nie 

skorzystałeś, to twoja sprawa. Nikt z nas nie pomyślał, że możesz nie mieć 

pieniędzy na podróż albo bać się, że jego dziadkowie cię nie przyjmą. 

Dark przysłuchiwał się temu w milczeniu. Gdy Pająk skończył mówić, 

czwórka chłopców utkwiła w młodym policjancie gniewne spojrzenia. Tylko 

Wiktor patrzył w ziemię.  

– Zdaje się, że nie mam wyjścia – powiedział w końcu Dark. – Jeśli 

jednak mam udawać, że cię tu nie spotkałem, muszę postawić pewne warunki. – 

Wiktor podniósł głowę. – Przede wszystkim – kontynuował Dark – nigdy więcej 

nie pojawisz się w Starym Grodzie i będziesz od tej pory prowadził uczciwe 



 

 

207  

 

życie. Po drugie – Dark zawiesił na moment głos – ukończysz przynajmniej 

osiem klas. Po trzecie, będziesz się opiekował Winniczkiem i pomagał jego 

dziadkom w gospodarstwie. Po czwarte i najważniejsze: dziadkowie wyrażą 

zgodę na przyjęcie cię pod swój dach w świetle wszystkich wstydliwych faktów, 

z którymi za chwilę ich zapoznam, choć ty zapewne wolałbyś je przed nimi 

ukryć. 

Winniczek zacisnął pięści. Nie mógł znieść, że Dark tak upokarza 

Wiktora. Ale jego przyjaciel przyjął to spokojnie.  

– To uczciwa propozycja – powiedział. – Akceptuję warunki. 

Dark oddalił się, by porozmawiać z dziadkami. Wiktor spoglądał za nim 

w napięciu. 

– Myślisz, że się zgodzą? – zapytał Winniczka. 

Chłopiec wzruszył ramionami. W jego domu zawsze panował spokój i 

miłość. Zdarzały się sprzeczki, ale zwykle nie trwały długo; wszyscy 

domownicy darzyli się bowiem szacunkiem, a ponadto mieli ogromne poczucie 

humoru. Jak zachowają się dziadkowie na wieść o tym, że chłopak, którego ich 

wnuk pokochał jak brata, jest poszukiwany przez policję? Winniczek wiedział, 

że jeśli odmówią, zrobią to w trosce o niego. 

– Rany, jak długo gadają! – niecierpliwił się Jeremiasz. 

– Nie będziesz tęsknił za Starym Grodem, Wiktor? – zapytał Eryk. 

Wiktor skrzywił się lekko. 

– Jedyne dobre wspomnienia, jakie stamtąd wywiozłem, wiążą się z 

Winniczkiem... no i z wami – dodał pospiesznie. – A mam nadzieję, że jeszcze 

nieraz  nas tu odwiedzicie. O ile...  

Zamilkł. 

– Na pewno się zgodzą – uspokajał go Jeremiasz. Uwagi Wiktora nie 

uszedł jednak fakt, że Winniczek nie przyłączył się do tych zapewnień. 

W końcu Dark gestem przywołał Wiktora do siebie. Chłopak w popłochu 

rozejrzał się po kolegach. Wszyscy unieśli zaciśnięte pięści.  
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Wiktor uśmiechnął się niepewnie i ruszył. Pozostali w napięciu 

obserwowali scenę. Dziadek Winniczka z powagą tłumaczył coś chłopcu, a ten 

kiwał głową. W końcu dziadek położył mu rękę na ramieniu. Potem wymienił 

uścisk dłoni z Darkiem. Policjant podszedł do pozostałych chłopców. 

– Zrobione – rzekł krótko. – Wiktor zostaje. 

Usłyszały to brzdące i zaczęły klaskać jak oszalałe, a reszta gości 

przyłączyła się do nich, sądząc, że Dark wygłosił jakieś przemówienie 

pożegnalne. On tymczasem zerknął na zegarek i złapał się za głowę. 

– Autobus odjeżdża za pół godziny! Musimy natychmiast zmykać! 

Wszyscy  pośpiechu zbierali swoje rzeczy, żegnali się z babcią, 

dziadkiem, Wiktorem, a na końcu z Winniczkiem. 

– Gdybyś kiedyś był w mieście, odwiedź mnie – zaproponował Rudzik, 

który, jak się okazało, mieszkał na obrzeżach Starego Grodu. – Masz tu mój 

adres. 

– A może ty byś do nas przyjechał? – wtrącił Wiktor, który zdążył już 

polubić rudzielca. – Na dłużej, znaczy. Na wakacje. Co, Winniczku? 

Winniczek przytaknął gorliwie. 

– We wrześniu zdajemy egzaminy – powiedział. – Ale jeśli wpadniesz na 

tydzień w lipcu lub sierpniu, zrobimy sobie przerwę w nauce i pokażemy ci 

okolicę. 

– No, nie wiem – wahał się Rudzik. 

– Jeśli chcesz, powiem babci, żeby zadzwoniła do twoich rodziców – 

dodał Winniczek. 

– Dobra! – ucieszył się Rudzik. – Może się zgodzą. 

Cała gromada wysypała się przed dom. Tylko Wiesiu z wózkiem pełnym 

brzdąców wciąż manewrował, nie mogąc go przepchnąć przez drzwi. Rozległy 

się gwizdy. 

– Streszczaj się, Wiesiu, bo cię tu zostawimy! 

– Ani się ważcie! – podniosły krzyk brzdące. 
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W końcu Wiesiu wytoczył się na zewnątrz i cała ekipa ruszyła w drogę, 

wykrzykując pożegnania i przyrzeczenia, aż sąsiedzi zaczęli wyglądać zza 

firanek. Winniczek machał rękami jak szalony, a kiedy odchodzący zniknęli w 

mroku, stał jeszcze długo, ramię w ramię z Wiktorem, wsłuchany w oddalające 

się głosy. Gdy i te umilkły, zrobiło się cicho i ciemno, jak tylko na wsi bywa. 

Gdzieś w oddali pohukiwał puszczyk. W trawie cykały świerszcze. Na niebie 

jaśniały miriady gwiazd. 

Bracia postali jeszcze chwilę, chłonąc obietnicę beztroskiego, pełnego 

przygód lata. Potem odwrócili się i weszli do domu. 
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