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1.
Zima w Kompleksie 28 była zupełnie inna od tej, jaką
znałem z książek czy vidów. Było zimno, to prawda, ale
nie mieliśmy ani śniegu, ani ośnieżonych lasów - chyba,
że ten martwy, co go kiedyś próbowano zasadzić, ale się
nie przyjął. Tylko zimny deszcz i szare niebo. Mama mówiła, że mieszkając na planecie Sheffield, musielibyśmy
pojechać prawie na biegun, żeby zobaczyć taką zimę, jaka
kiedyś była na Ziemi, ze śniegiem i mrozem, i że na naszej
szerokości geograficznej to czasem tylko trochę pośnieży,
a i to daleko od Kompleksu, bo tu wszędzie dymy. Na biegun to okropnie daleko i nic na nim nie ma, poza stacjami
meteo. Nie chciałbym tam jechać, nawet mimo tego śniegu. Jeśli miałbym się gdzieś wybrać, to lepiej do któregoś
z prawdziwych miast, nie takich kompleksów wydobywczych, jak ten, w którym mieszkamy. Podobno są bardzo
piękne, wszyscy są tam szczęśliwi i ciągle mają parady
i nowe vidy, i mnóstwo ciekawych miejsc, które można
odwiedzić. I można stamtąd polecieć dalej, do gwiazd, na
Gateway, a potem do Coventry i poza system. Ale morlokowie - tak nas nazywają ważni ludzie z miast, to chyba
ma coś wspólnego z wydobyciem - nie podróżują dużo,
tylko tyle, co do stref magazynowych, skąd pociągi zabierają mersenn daleko, do Brightside albo Hillsborough,
gdzie jest kosmoport towarowy. Więc jak dotąd nie byłem
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nigdzie dalej niż z wujkiem Percivalem na stacji przeładunkowej. Może kiedy będę starszy?
Mama mówiła, że jak będę miał 11 lat, to może się uda,
bo wtedy będzie test ewaluacyjny, a on czasem jest w mieście, zwłaszcza dla pionierów pierwszej kategorii, takich
jak my. Tata myślał chyba inaczej, choć nie zawsze. Czasem mówił, że ci z miast, to mają morloków za coś gorszego, nawet nas. Ale było tak tylko wtedy, kiedy za długo
siedział z wujkami z kopalni i mama zawsze wtedy była
na niego zła, bo hałasował przed snem. I tata rano zwykle
powtarzał, że nie miał racji i jest tak, jak mówi mama.
Zresztą, ludzie z miast musieli nas przecież lubić, bo
jednak sporo ich było w Kompleksie. Choćby administrator Kompleksu 28, który był przecież z Brightside i
dyrektorka szkoły, i wszyscy z zarządów pionów i część
policji. I wszyscy żołnierze, którzy mieli nas bronić przed
wrogiem, gdyby wróg się zjawił. Na razie wrogów żadnych nigdy nie było – ani SI, ani ludzi - ale wojsko i tak
ciągle chyba ich szukało. Podobno w miastach nawet byli
specjalni żołnierze, którzy zajmowali się tylko tropieniem
SI, ale u nas nie – zresztą nie mieliby tu wiele roboty. Więc
byli ci zwykli, choć też bardzo groźni. Wielu z nas, morloków, nie lubiło wojskowych, nawet bardzo. Niektórzy
ludzie z Kompleksu krzyczeli na nich, czasem malowali
na ścianach napisy, a kiedyś widziałem, jak kilka osób obrzuciło transporter kamieniami.
Ale mnie się wojsko podobało, razem ze swoimi wozami
bojowymi i karabinami, i wszystkim. Mama mówiła, że
mam rację, bo to… no... ważna służba, że pilnowali porządku razem z policją. Ale mówiła też przy tym, żebym
nie opowiadał w szkole, że ich lubię.
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Ale chciałem o zimie.
W tym roku na święta miałem dostać konsolę do gier, bo
szło mi dobrze w szkole i rodzice obiecali.
Ale wtedy po raz pierwszy usłyszałem o piosence. A potem nic już nie było takie samo.
2.
Usłyszałem o niej dopiero w grudniu, kiedy odliczałem
już dni do świąt na zdobytych przez mamę czekoladkach.
Ale podobno była ona w Kompleksie obecna od dawna
– gdzieś głęboko na poziomach wydobywczych, nucona
w kopalnianych kaplicach świętego Nyreema, w barach,
do których nie zapuszczali się żołnierze, między wielkimi maszynami w ciemnych tunelach. Nie wiem, skąd się
wzięła. Może pochodziła z dawno zniszczonych poziomów, na których kiedyś pracowały myślące maszyny? SI,
roboty i androidy, takie jak te, o których uczyliśmy się
w szkole. Te, które dawno temu obróciły się przeciwko
ludziom i zaczęły ich zabijać, i trzeba było walczyć i je
zniszczyć wszystkie.
W szkole widziałem holo i vidy z androidami. Wyglądały
zupełnie jak ludzie, ale nie były ludźmi, tylko potworami.
Potem, przez długi czas, kiedy zasypiałem, wyobrażałem
sobie androida wchodzącego przez okno do mojego pokoju, żeby mi zrobić krzywdę. Miał świecące czerwone oczy
i był straszny.
No, ale teraz SI nie ma, więc to chyba nie one wymyśliły piosenkę. Może morlokowie z głębokich korytarzy?
Tam często siedzi się w ciemności i może wtedy do nich
przyszła? A może kapłani w kaplicach albo kierowcy
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ciężarówek, którzy jeżdżą do punktów przeładunkowych,
bo oni też są co i raz sami, daleko od innych ludzi. Ale
skądkolwiek się wzięła, przeniknęła cały Kompleks.
Nawet ja, choć nigdy jej nie słyszałem, wiedziałem, że
jest.
Mama nie lubiła piosenki. Mówiła, że będą z niej same
kłopoty, zwłaszcza że tyle już osiągnęliśmy. Bo byliśmy,
jak wspominałem, morlokami pierwszorzędnymi. Znaczy
– pionierami pierwszej kategorii. Prawie jak ci z magazynów, a może i przedmieść miasta! I mama mówiła, że
jak będzie więcej takiego śpiewania, to przestaniemy nimi
być. I chyba to byłoby źle, bo bardzo się przy tym denerwowała. Tata z kolei nie był taki pewny. No bo on to chyba
lubił tych, co śpiewali. Mówił, że bycie morlokiem pierwszej kategorii to nadal bycie morlokiem. Kilka razy się o
to pokłócili, kiedy myśleli, że śpię. Mama kazała wtedy
tacie nie mówić o tym w domu, żebym ja nie powtarzał
potem w szkole, bo się dowiedzą ci z miasta i będą kłopoty. I on przestał. A ja nie powtarzałem.
Ale potem i tak się dowiedzieli. I to nie przeze mnie.
3.
Kompleks 28 zmienił się bardzo tej zimy. Niby nadal wyglądał zupełnie tak samo. Nadal wyrastały z niego wieże kopalniane, dalej słońce wschodziło codziennie nad
wielką piramidą przetwornika atmosferycznego, który
zawsze kojarzył mi się ze świątynią z bajek, które czytała
mi mama – nie takich kaplic, jak u nas, ale wielkich pałaców, budowanych na cześć bardzo pradawnych bogów,
starszych niż nawet stara wiara, jak w Egipcie, na Ziemi.
Nadal pracowały wielkie wentylatory i systemy klimatyzacyjne, windy stale jeździły w górę i w dół szybów. Życie
8 |

morloków w dalszym ciągu odmierzały syreny zmian.
Ale coś się jednak zmieniło. Ludzie inaczej patrzyli na
przechodzące ulicami patrole, częściej przeklinali, widząc przejeżdżający transporter. Na murze magistratu
pojawiły się napisy, wymalowane farbami technicznymi.
Brzydkie słowa. Znaczy, ja nie znam wszystkich słów, które tam były, ale dużo było brzydkich. Ludzie zrobili się
jakby głośniejsi. Bardziej chętni do kłótni, do krzyku. Raz
widziałem, jak kilku się pobiło, tak po prostu, na ulicy.
Żołnierze przejeżdżali akurat obok i nawet się nie zatrzymali, chociaż musieli to widzieć. Morlokowie zaczęli
nosić znaki swojej zmiany w kopalni. Znaczy, zawsze je
nosili, ale teraz mieli je na łańcuszkach, wydrukowane z
przetworzonego mersennu. Ładnie błyszczały, ale wyglądały jakoś groźniej niż kiedykolwiek przedtem. My takich
nie mieliśmy, bo tata nie pracował w kopalni, tylko jako
inżynier pionu zarządzania, a mama uczyła w szkole. A to
chyba tylko górnicza rzecz, taki medalion.
Mama mówiła, że to wszystko przez piosenkę. Znaczy,
nie że tylko. Ale też. Kazała mi nigdy jej nie słuchać ani
ludzi, którzy ją śpiewają. Bo to zła piosenka, a ci ludzie
też mogą być potem źli i lepiej szybko wracać do domu.
Więc uważałem. W szkole Casper i kilkoro innych kolegów i koleżanek też zaczęło nosić te wisiorki. Tata Caspra
pracował jako operator kreta w Wyrmcave. Podobno jeździł na ponad trzy kilometry w głąb, Casper zawsze się
tym chwalił. No i teraz też ma. Casper znaczy. Może tata
mu zrobił? Ale prawie przestał z nami gadać, trzyma się z
innymi dziećmi z medalionami. Powiedziałem mu, że nie
mogę przecież mieć medalionu, bo tata nie jest górnikiem
i on powiedział, że to dobrze, bo jego tata powiedział, że
tym, co nie pracują, to się nie należy. I powiedziałem mu,
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że przecież on też nie pracuje, na co on się wściekł. Nie
wiem, co zrobiłem źle. Zawsze lubiliśmy się z Casprem.
Myślę, że to nie przez żadną piosenkę, tylko przez te
głupie medaliony.
Tego dnia przed szkołą po raz pierwszy stanął transporter wojskowy. I drugi przed magistratem. A żołnierze chodzili tak, jakby szykowali się do wojny. W ogóle ich nie
było widać pod pancerzami i wielkimi goglami. A broń
trzymali już nie na plecach, tylko w rękach.
Rano zobaczyliśmy na drzwiach napis: “Suki reżimu”.
Był bardzo żółty. Taki prawie że świecący. Nie wiedziałem, kto to są suki i reżim. Mama też nie chciała mi powiedzieć, tylko że ktoś po prostu był wandalem, ale mi
się zdawało, że to chyba coś więcej. Była bardzo smutna
i płakała. Znaczy, ja byłem w pokoju, ale słyszałem, jak
tata ją pocieszał, a ona mówiła, że to wszystko to przez to
gadanie po barach i kaplicach, plakaty i śpiewanie. Tata
za to był zły i zaraz potem zostawił nas w domu i poszedł
gdzieś. Nie wrócił przez cały dzień i ja też nie poszedłem
do szkoły, tylko mogłem siedzieć w pokoju i oglądać filmy.
Może tata to załatwił? Bo mama też nie poszła do pracy,
tylko ciągle rozmawiała z koleżankami przez holo.
Tata wrócił dopiero w nocy, jak już spałem. Chciałem
wyjść do niego, ale mama powiedziała, żebym został w
pokoju, bo tata jest bardzo zmęczony. Była trochę zła, a
trochę chyba się martwiła. Słyszałem przez drzwi, jak
rozmawiali. I tata powiedział: “Teraz to się tego już nie da
zatrzymać”.
W nocy coś się stało w mieście, bo wyła syrena i słyszałem sygnały policyjne. A jak wstało słońce, to dowiedzieli10 |

śmy się, że piosenka zabiła pierwszego człowieka.
4.
Mówili o tym w info feedzie przez cały poranek, więc
dużo usłyszałem, mimo że rodzice zabronili mi wychodzić
z pokoju. To był komisarz policji, pionier – znaczy morlok
– jak my. Znaleziono go rano we własnym biurze. Policjanci mówili, że jego zabójstwo miało podtekst religijny,
bo on wyznawał starą wiarę, i jeszcze polityczny – chyba
mieli na myśli policyjny, bo był policjantem, a już z religią
to w ogóle nie wiem. Jakie zabójstwo może mieć podtekst
religijny?
Od rana na ulicy wte i wewte jeździły wozy patrolowe. I
wojskowe też. Do naszego domu przyszedł też pan Shelby,
tata Camilli. On jest policjantem. Przyszedł porozmawiać
z tatą, bo tata był wieczorem poza domem i może mógł
coś zobaczyć, a przynajmniej tak mi powiedział. Był miły
dla mnie i dla mamy, ale na tatę – który miał zaczerwienione oko i plaster na twarzy – patrzył podejrzliwie. Poszli
rozmawiać sami do pokoju i chyba coś się popsuło, bo tata
krzyczał, że jak on może w ogóle myśleć, że ma coś z tym
wspólnego. Chyba bardzo chciał, żeby było jasne, że nic
nie zobaczył i to musiało zadziałać, bo potem pan Shelby
wyszedł i przez okno zobaczyłem, jak odjeżdża. W patrolówce siedziało razem z nim dwóch żołnierzy.
Mimo wszystko, wróciłem do szkoły. Podobno w magistracie zarządzono, że to obowiązkowe i szczególnie ważne. I jeszcze, że jeśli ktoś czuje się niepewnie w związku z
panem komisarzem, to żołnierze odeskortują dziecko do
szkoły. Tata był przeciwko. Mówił, że to jasne, że zbierają
zakładników – choć szkoła to nie jest przecież zakład ani
nic. Ale mama powiedziała, że nic nie zrobiliśmy złego i
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przecież nie mamy się czego bać. Nie wiedziałem, czemu
trzeba bać się zakładników, ale jak zapytałem, to mama
tylko pokręciła głową i powiedziała, żebym się tym nie
martwił.
Do szkoły odprowadzili mnie oboje – chociaż zawsze robiła to tylko mama, bo przecież tam pracowała. Ona milczała, a tata był zdenerwowany. Łatwo dało się poznać, że
taki był, bo chodził szybciej i mówił trochę inaczej, i słyszałem to nawet wtedy, kiedy starał się udawać, że nic się
nie dzieje. A teraz bardzo się starał. Mówił bardzo dużo
o lekcjach i o kopalni, i opowiadał o zwierzętach, i nawet
pytał mnie o o bajki, chociaż on nie lubił bajek. Szczególnie dużo rozmawiał ze mną, kiedy przechodziliśmy obok
patroli albo obok grupek górników, którzy zbierali się pod
duktami transportowymi i koło – nieczynnych o tej porze
– barów. Wszyscy nosili te wisiorki z numerami i kilku
patrzyło na nas tak, jakby się gniewali, ale żaden nie podszedł porozmawiać.
W szkole nadal było wojsko, więcej niż wcześniej. Żołnierze stali przy każdym wyjściu i mieli broń. Pani dyrektor powiedziała nam, że to dlatego, że wszyscy się troszczą, żeby żaden zły człowiek się nie zjawił i nikogo nie
skrzywdził. Ale Casper mówił, że jego tata powiedział,
że mają nas tu trzymać, żeby rodzice byli grzeczni. I
jak zapytałem, o co chodzi, to powiedział mi, że nic nie
rozumiem, bo nie jestem prawdziwym morlokiem, tylko
prawie miastowym i że nas to wojsko lubi. I jeszcze, że
kilka osób ze zmiany jego taty zostało zabranych przez
policję i wojsko.
Do domu wróciłem dopiero, kiedy było już ciemno i kropił zimny deszcz, taki co zostawia mersennowe smugi na
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kurtkach i skórze – ciemne, oleiste i jakby trochę mieniące się w świetle. Tata przyszedł po mnie i mamę do szkoły i wracaliśmy razem. Rodzice bardzo się spieszyli, więc
szliśmy szybko, a na deszczowych ulicach nie było wielu
ludzi. Widziałem jednak sporo nowo wymalowanych napisów na ścianach, ale głównie wtedy, gdy przechodziliśmy obok bram i bocznych korytarzy, więc nie mogłem
ich nawet przeczytać.
I wtedy usłyszałem piosenkę, pierwszy raz. Śpiewało
ją kilku górników, zgromadzonych koło kaplicy. Mieli
ochrypłe głosy, jakby śpiewali bardzo długo i każdy z nich
śpiewał ją trochę inaczej, a pewnie żaden tak, jak naprawdę by ją śpiewał ktoś, kto potrafi. Mimo tego słyszałem, że
miała bardzo ładną melodię, taką… no… podniosłą. Trochę jak hymn Sheffield. Ale zamiast nieść dumę z bycia
obywatelem i o patrzeniu w gwiazdy, mówiła o odrzuceniu i o tym, że trzeba szukać nowego. I że już więcej nikogo nie pozwoli się krzywdzić. I że miastowi mają serca z
lodu i wiemy, że byliśmy głupi i że znowu chcą nas oszukać. I o ogniu w sercach, i że teraz wszystko będzie inne.
Piękna piosenka. Ale z jakiegoś powodu czułem, że się
boję. Rodzice chyba też, bo przyspieszyli.
Wieczorem usłyszałem, jak mówili przez nagłośnienie,
że w nocy nie wolno wychodzić – wszyscy mieli siedzieć
w domach, oprócz tych, którzy idą na swoją zmianę i że
ci będą przewożeni specjalnymi autobusami. Przez okno
widziałem światła wozów policyjnych, jeżdżących ulicą. I
chyba nawet raz spostrzegłem wojskowy strumieniowiec,
ale nie wiem na pewno, bo tylko mi mignął.
Niby nic się nie działo, więc nie wiem dlaczego to była
taka straszna noc.
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Spałem z misiami. Dawno już nie spałem z pluszakami,
ale teraz czułem się lepiej, gdy były obok. Wyjąłem z szafy i królika Piotrusia, i kota Myrona z urwanym uchem, i
myszkę Adelkę, i Pana Misia, i Panią Misiową. Było nas
więcej, a to zawsze trochę lepiej.
Tak wtedy myślałem.
5.
Wziąłem do szkoły Piotrusia. Bo on był mały, znaczy on i
Adelka oboje byli mali, ale Piotruś to się chyba trochę bał
tego wszystkiego, więc go zabrałem, żeby się nie obawiał.
Ale do plecaka, bo inaczej inni by się śmiali.
Kiedy rodzice odprowadzali mnie do szkoły, to nad
Kompleksem przeleciały strumieniowce, chyba z dziesięć,
i wojskowy lifter. Widziałem je, jak leciały daleko, za procesorem nawet, tam, gdzie w grudniu zwykle są chmury,
więc normalnie to bym ich nie zobaczył, ale poranek był
wyjątkowo piękny. Powietrze całkiem nieruchome, żadnego wiatru ani nic, na niebie jakby wszystko zastygło zupełnie – i procesor atmosferyczny, i skały, i nawet ten martwy las, co go kiedyś zasadzili, ale się nie przyjął. Tylko te
strumieniowce się ruszały i prom też. Poleciały bardziej w
stronę gór, tam gdzie były Dwudziestka Szóstka, Piątka i
Czwórka, a nie do nas. Tata powiedział mamie, że teraz
tam są kłopoty. Zapytałem jakie, ale powiedział tylko, żebym zajął się szkołą. Ale przecież jak mam zajmować się
szkołą, skoro w szkole zawsze mi wszyscy powtarzają, że
mam być ciekawy świata, a jak jestem, to nikt mi nic nie
mówi?
Nie mieliśmy normalnych lekcji, tylko zajęcia z pomocy.
Znaczy, uczyliśmy się, co robić w czasie pożaru i jak ob14 |

sługiwać gaśnice, i gdzie są alarmy. I pierwszej pomocy,
i co robić, jakby ktoś przyszedł do szkoły i na przykład
zaczął kogoś bić albo miał pistolet. Chociaż u nas nikt nie
miał nigdy pistoletów – poza policją i wojskiem, a oni już
przecież byli w szkole. W ogóle było dużo o różnych niebezpieczeństwach. Był pan porucznik z wojska i powiedział, żebyśmy uważali na ludzi, których nie znamy i jakbyśmy jakichś spotkali, to mamy szybko szukać policjanta lub żołnierza. Spytałem wtedy czy to dlatego, że mogą
być androidami, a on tylko się zaśmiał i powiedział, że
raczej nie musimy się bać androidów. Rozdał też lokalizatory osobiste. Były zielone i miały wojskowe numery, ale
ktoś przykleił na każdym naklejkę z postaciami z bajek,
żeby było weselej. Zapytałem, gdzie leciały te wojskowe
strumieniowce, ale powiedział tylko, że załatwiać ważne
sprawy.
I wtedy Casper powiedział, że wojsko dostaje w pupę w
górach i się boją. I pani nakrzyczała na niego, a pan porucznik zapytał, dlaczego myśli, że ktoś atakuje Sheffield
i jeszcze wygrywa. A Casper na to, że nikt nie atakuje, tylko morlokowie o wolność walczą. Pan porucznik pokiwał
głową i powiedział, że nie powinien polegać na napisach,
które wandale malują na ścianach. I że pionierzy w ogóle
nie muszą o nic walczyć, bo zawsze mieli wolność i teraz
też. No i w sumie miał rację, bo przecież nikt nas nigdzie
nie zamyka. A Casper był potem wezwany do dyrektorki
i długo tam siedział. Tak długo, że ja poszedłem do domu,
a on jeszcze tam był.
Tata został w pracy dłużej, dużo dłużej. Ze szkoły wracaliśmy sami – ja i mama. Dużo więcej ludzi widziałem
w kaplicach. Ale nie tych kaplicach starych religii, tylko
tych od Świętego Nyreema – on patronuje górnikom i na
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Sheffield jest tak ważny, że prawie wszyscy w Kompleksach chodzą już tylko do niego. I było tam bardzo dużo
ludzi, i słyszałem piosenkę, o której już pisałem. Naprawdę pięknie brzmiała, kiedy wszyscy razem ją śpiewali, ale
i jakoś strasznie tak. Mama chyba myślała podobnie, bo
dalej poszliśmy szybciej.
Wieczorem znowu z megafonów mówili, że nie wolno
nocą chodzić po dworze i że każdy, kto chodzić będzie,
trafi do aresztu. I jeszcze, po programie dla dzieci w info
feedzie, też to mówili. Tata wrócił późno, już prawie w
nocy, bardzo zmęczony i powiedział, że wszystkich maglują w całym pionie, ale nie powiedział ani kto, ani po co,
chociaż pytałem. I potem do niego zadzwoniono i okazało
się, że ma kolejną zmianę, bo dwie osoby wycofano z rozkładu, ale że będzie z powrotem w domu, jeszcze zanim
się obudzę. I poszedł. Zjadł kolację, przeczytał mi bajkę i
wyszedł.
Mama wysłała mnie do łóżka, ale uchyliłem drzwi i podglądałem, jak ogląda info feed. Tak troszeczkę. Chciałem
wiedzieć, co się dzieje, a przecież nikt mi nic nie mówił!
No i powiedzieli. Było coś o tym, że w górach Stapletona
są ekstremiści i wiele ofiar. Może to dlatego lecieli tam
żołnierze, bo przecież w górach są złoża, a Kompleksów,
takich jak nasz, jest chyba z sześć. W programie nie
pokazali żadnego ekstremisty, więc nie wiedziałem, jak coś
takiego wygląda, ale musiało być bardzo niebezpieczne,
bo w programie było widać, jak żołnierze ładują do liftera
czołg. Teraz to pewnie tamtejsi ludzie muszą się bać, że
im te stwory przyjdą, więc trochę się o nich martwię. I pan
prezenter powiedział jeszcze, że poza miastami może być
bardzo niebezpiecznie dla obywateli. To dla nas.
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Nie wiedziałem, co o tym myśleć, ale zupełnie nie
brzmiało to dobrze. Długo nie mogłem zasnąć, bo wyobrażałem sobie, że ekstremista wskakuje do mojego pokoju przez okno i ma długie pazury i zęby, żółte oczy i
taki ogon z kolcem i wygląda zupełnie jak android, tylko
jeszcze groźniej. I raz, jak już prawie zasnąłem, to naprawdę go zobaczyłem i zacząłem krzyczeć, i przybiegła
mama. Powiedziałem, że bałem się, że ekstremista mnie
pożre, no i wyszła cała ta sprawa z podglądaniem serwisu.
Mama się tylko zaśmiała i powiedziała, że ekstremiści to
nie są dziwne potwory, tylko tacy źli ludzie, ale nic mi się
nie stanie, bo tutaj nie ma przecież żadnych ekstremistów,
oni po górach chodzą. Ale wzięła mnie do łóżka rodziców,
pluszaki też.
Z mamą było lepiej, chociaż i tak parę razy się budziłem. I za każdym razem, kiedy otwierałem oczy, mama
siedziała na łóżku z podciągniętymi pod brodę kolanami
i patrzyła na zegar na ścianie. Pewnie ona też nie mogła
zasnąć przez te info feedy.
6.
Tata wrócił tuż przed tym, jak wyszedłem do szkoły – w
ulewnym deszczu, który lał od samego świtu tak mocno,
że w domu było aż ciemno. Mama była bardzo zła, mówiła, że mógł dać znać, jak już wiedział, że wraca i że
jest okropnym głupkiem. Nawet gorzej trochę. Ale jak on
miał dzwonić, jak pewnie myślał, że mama śpi? W końcu
musiał wyjść jeszcze w nocy. Ale nie powiedział jej tego.
Razem poszliśmy do szkoły, chociaż tata musiał być bardzo śpiący, ale powiedział, że się przejdzie, bo nigdy nic
nie wiadomo. Nie wiem, co mogło się zdarzyć w drodze
do szkoły, ale bardzo się ucieszyłem. Dziś była ze mną
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Adelka. Nie dlatego, że nie chciałem wziąć Piotrusia, ale
dlatego, że Adelka mieściła się lepiej do kieszeni na piersi
sztormiaka, a przy takim deszczu zwykła kurtka nie wystarczała. Kiedy ściągałem go w przedsionku szkoły, były
szary i opalizujący od mersennu i w ogóle cały przedsionek tak wyglądał. Jakbyśmy byli w środku złoża, choć to
przecież tylko płaszcze.
Casper nie przyszedł wtedy do szkoły, nikt nie wiedział
dlaczego. Pani dyrektor też nie. Trochę się cieszyłem, bo
ostatnio zrobił się bardzo niemiły, zupełnie jak nie on, ale
trochę też zmartwiłem, bo to jednak kolega. Po korytarzach spacerowali żołnierze, ale byli bardzo mili. Dawali
cukierki i różne rzeczy. Ja dostałem latarkę, taką prawdziwą, wojskową – chociaż małą.
Dał mi ją pan sierżant, bo – jak powiedział – teraz jest
zima i szybciej się robi ciemno, i zawsze lepiej mieć światło przy sobie. Trochę oszukałem, bo my przecież mieliśmy latarkę i nawet, kiedy miałem wracać po ciemku, to
mama mi ją dawała, ale bardzo chciałem dostać taką od
niego. Opowiedział mi też, jak to jest być w kosmosie, bo
on był. Bardzo długo już służył, najpierw jeszcze w strasznych czasach SI, a potem, kiedy odbudowano Sheffield i
ścigano ostatnie adroidy. Miał nawet bliznę na całej szyi,
pokazał mi. I, rany, jaka była straszna!
Ten sam sierżant był akurat na warcie, kiedy czekałem
na mamę po lekcjach, i trochę porozmawialiśmy. Zapytał mnie czy często kończę lekcje późno. I że chyba jest
lepiej, jeśli się ma mamę nauczycielkę, bo wiedział, że
mam. Bo wtedy wraca się z mamą, a wiadomo, że jak tata
inżynier, to ciągle jest zajęty – miał rację! Przecież on ciągle pracował, dodatkowe zmiany i w ogóle. I sierżant po18 |

wiedział, że rozumie, bo jego tata też tak miał, długo pracował i jeszcze po pracy ciągle wychodził – czasem dlatego, że pracował, a czasem, jak już był bardzo zmęczony,
to chciał po prostu spotkać się z kolegami. I powiedziałem
mu, że mój zupełnie tak samo! Widać, że u nas, tak jak w
innych koloniach, wszystko jest jednak podobne. Pokazał
mi swój wisiorek wojskowy i spytał mnie, czy mam taki
medalion, jak koledzy, ale nie miałem i nie mogłem mu
pokazać – ale powiedział, że to nie szkodzi. Chwilę rozmawialiśmy, gdzie to nasi tatowie chodzili – znaczy jego
kiedyś, bo już niestety go nie miał, a mój teraz, ale przyszła mama i szybko mnie zabrała. Sierżant był uprzejmy,
ale ona chyba bardzo zła, choć starała się na taką nie wyglądać.
W domu był już tata i był bardzo zdenerwowany – jak
odrabiałem lekcje, to słyszałem, że mówił mamie, że coś
złego stało się w górach i że teraz to dopiero będzie, i
że teraz to już nie będą się hamować. A mama mu powiedziała, że zgarnęli Hornerów za działania przeciwko
Kompleksowi. Znaczy tatę i mamę Caspra – ale przecież
oni oboje byli górnikami, nigdy by przeciwko Kompleksowi nie działali? Wybiegłem z pokoju, żeby zapytać, o co
chodzi, ale pogonili mnie z powrotem.
Martwiłem się o Caspra. Kto mógł zgarnąć jego rodziców i dlaczego? I co on zrobi sam? Teraz żałowałem, że
się z nim pokłóciłem, bo może on też żałował? Wieczorem do pokoju przyszła mama i usiadła obok mnie, i powiedziała, żebym nie martwił się o Caspra, bo na pewno
wszystko się wkrótce wyjaśni. Podobno była jakaś nieprawidłowość w kopalni – oni pracują w Wyrmcave – i mogą
wiedzieć coś, co pomoże wojsku, żeby wszystko było dobrze. I przecież Casper jest u cioci, po prostu nie przycho| 19

dzi teraz do szkoły.
Potem przestało padać, tak nagle, jakby zakręcić kran
– to się u nas zdarza. Było już ciemno, ale przez uchylone okno słyszałem ludzi gadających niedaleko, chyba
przy kaplicy. I zaczęli śpiewać, wszyscy razem i głośno,
a potem jeszcze usłyszałem gwizdki i ktoś krzyczał, żeby
się rozeszli. Chyba policja, ale nie widziałem ze swojego
okna, tylko odblask z czerwono-niebieskich świateł zza
zakrętu ulicy, no i trochę cieni. A ci z kaplicy chyba nie
posłuchali, bo tylko zaczęli krzyczeć i było dużo przekleństw.
I nagle ktoś wystrzelił, kilka razy. I zapadła taka straszna, straszna cisza, jakby tymi strzałami wszystkich zabito i nie było tam już nikogo żywego, tylko te migające
światła. Schowałem się pod łóżkiem i zabrałem wszystkie
zabawki i misie ze sobą, tak bardzo się bałem – nie strzału, tylko tej ciszy potem. I przybiegła mama, i wyciągnęła
mnie stamtąd, chociaż bardzo nie chciałem, i przytulała
mnie długo, aż zasnąłem. I chyba byłem spokojniejszy.
Następnego dnia zabrali tatę..
7.
Przybyli rano, a ponieważ jakoś źle mi się spało tej nocy,
to obudził mnie dźwięk silnika. Gdy wyjrzałem przez
okno, zobaczyłem transporter, taki sam, jak ten, który
wczoraj stał przed szkołą. Zawsze bardzo mi się podobał
i kiedyś, gdy było święto wojska, to nawet siedziałem w
środku. Ale dziś nie podobał mi się zupełnie. Wszyscy
żołnierze mieli mundury i gogle, i pancerze. I karabiny
też, a jak jeden zobaczył, że wyglądam przez okno, to wymierzył w nie zupełnie jakby… Ja bym się normalnie nie
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przestraszył, bo wiedziałem przecież, że wojsko jest dobre i wczoraj przecież wszyscy byli mili, i jeszcze miałem
latarkę, którą mi dali, i nawet chciałem się nią dziś bawić
trochę… Znaczy przed tym, gdy ktoś strzelał przy kaplicy.
Ale teraz było inaczej.
Rodzice jeszcze spali, ale musieli coś usłyszeć, bo mama
przybiegła i przytuliła mnie mocno. I chyba nawet mnie
zapytał co zobaczyłem, ale nie pamiętam, co odpowiedziałem. Potem ktoś zapukał do drzwi i tata poszedł
sprawdzić, kto. Myślałem, że cały się schowam za mamą,
bo bałem się, że przyszedł ten, który do mnie celował. W
sumie nie wiem, co się wtedy stało, bo usłyszałem tylko
krótką rozmowę, ale to nie tata mówił. A potem był rumor
i ktoś stęknął, i były kroki na zewnątrz mieszkania, a potem cisza. Mama powiedziała mi, żebym został w pokoju
i poszła zobaczyć, co się stało. Ale doszła tylko do drzwi,
bo zatrzymała się nagle i tak już została. Jakby czarodziej
z bajki zamienił ją w kamień. No to podszedłem do niej,
żeby nie była sama i wyjrzałem też. A tam nie było nic.
Znaczy tylko otwarte drzwi na korytarz i nasza choinka,
co ją tata zabrał z komórki, żeby była na święta i zostawił
w korytarzu, i mama mu ciągle mówiła, żeby w końcu się
za nią zabrał. I ona była przewrócona na bok. Taty nie
było.
Pociągnąłem mamę za rękaw, żeby sprawdzić czy faktycznie nie była zaczarowana. A ona popatrzyła na mnie
tak dziwnie, jakby była całkiem daleko i nic nie powiedziała. Chciałem zapytać, co się stało, ale nie umiałem.
I nagle zorientowałem się, że w drzwiach znowu stoi
żołnierz – wielki jak góra, jakby nic w korytarzu nie było,
poza nim. W ogóle nie słyszałem, jak wszedł, choć prze| 21

cież musiał iść po schodach. Ale pojawił się niby duch.
Zły, wielki duch bez twarzy, bo było widać tylko gogle i
gdzieś daleko, daleko w środku tych gogli, malutkie odbicie mnie i mamy, tak małe, jakby zupełnie nas nie widział.
Poczułem się nagle jak w moim koszmarze o ekstremiście, ale to było gorsze, bo teraz nie spałem – wiedziałem
to na pewno – a on tam był, trzy kroki od nas, i nie było
taty, tylko on i jego wielki karabin, tak wielki, jakiego nigdy jeszcze nie widziałem.
I chciałem uciekać, ale nie mogłem. Wcale.
Żołnierz patrzył na mnie i mamę jakby się zastanawiał,
czy chce nas zjeść i trwało to chyba ze sto lat. A potem
powiedział głosem, który przez maskę brzmiał zupełnie
nieludzko, że pan Annari pomaga w ważnym śledztwie i
przepraszają za zaistniałe problemy. I wyciągnął wielką
łapę z paczką z wojskowym numerem, i wcisnął ją mamie
do ręki. I odwrócił się, i poszedł, i tym razem usłyszałem
dudnienie na schodach, kiedy schodził, a za chwilę silnik
transportera. W paczce były szampon i czekolada, i kredki, i blok. I taki tablet do zadań w szkole. I to wszystko
wysypało się na podłogę, kiedy mama upuściła pakunek.
Staliśmy tak nad tymi rzeczami i przewróconą choinką,
mama ciągle jak zaczarowana i ja, z mokrymi spodenkami od piżamy, i nic nie było takie, jak wcześniej.
Nie poszedłem do szkoły. Mama też. Zamknęła tylko
drzwi i zastawiła je szafką, a potem drugą. Prawie nic nie
mówiła, tylko że mnie bardzo kocha i żebym się nie martwił. Zmieniła mi piżamę, ale o śniadaniu zupełnie zapomniała. Ale może to dobrze, bo bolał mnie brzuch i nie
chciało mi się jeść.
Potem dzwoniła i mówiła, że koniecznie musi rozmawiać

z komendantem garnizonu. A potem z administratorem,
a potem szefem jego zmiany w kopalni. I chyba się nie
udawało, bo ciągle dzwoniła i dzwoniła. A później powiedziała mi, że wszystko będzie dobrze, bo dowiedziała się,
że tata jest bardzo ważny i mogę być z niego dumny, bo
wojsko dlatego go zabrało, żeby dać mu ochronę. Przed
ekstremistami chyba, ale o to nie zapytałem. I mama się
uśmiechnęła, wyglądało na to, że wszystko już było lepiej
i nawet mogłem zostać sam w pokoju, ale z zasłoniętym
oknem i puszczonymi głośno bajkami. I siedziałem tak, a
kot Myron próbował sam zdobyć wysoką górę. A mama w
sąsiednim pokoju płakała i rzucała w ścianę tymi wszystkimi rzeczami, które dał nam żołnierz. Myślała, że zamknęła drzwi, ale nie zamknęła. Wszystko widziałem, ale
nie miałem pojęcia, co robić.
Tak zupełnie, zupełnie nie wiedziałem.
8.
Mama mówiła, żebym był dzielny. Że tata wróci – jeszcze nie wiadomo, kiedy, ale wróci. I że pomaga wojsku,
które walczy z ekstremistami, którzy mogą tu przyjść i
zburzyć Kompleks, a nas pozabijać. I próbowałem myśleć
z całych sił o tych ekstremistach, żeby wiedzieć, jacy są źli
i że żołnierze są dobrzy, bo nas bronią. Ale zupełnie nie
umiałem. Być dzielny też nie potrafiłem.
Mama położyła mnie wieczorem spać, przytuliła i powiedziała, żebym starał się wyspać i że poranek jest lepszym doradcą niż wieczór. Bardzo chciała, żebym się nie
bał, ale nie umiałem. No, ale i tak obiecałem jej, że będę.
Dzielny. Tylko potem nie mogłem zasnąć. Cały czas wydawało mi się, że słyszę silnik wojskowego transportera
i że zaraz, za chwilkę, któryś z żołnierzy mnie zastrzeli,
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jeśli zobaczy, że wyglądam przez okno. To nie chciałem
wyglądać przez okno. A potem pomyślałem, że może ktoś
będzie widział, jak się podnoszę i wtedy do mnie strzeli.
Więc wziąłem pościel i schowałem się pod łóżkiem. Jak
już tam byłem, to uświadomiłem sobie, że wszystkie pluszaki są teraz same, więc je też zabrałem. I wtedy dopiero
dałem radę zasnąć.
Śnił mi się wielki transporter, goniący mnie ulicami
Kompleksu. Migał światłami i wył silnikiem, i rozsuwał
na bok budynki, bo był tak duży, że nie mieścił się w
ulicach. A kiedy już nie mogłem uciekać, to się zatrzymał
i wypadli z niego żołnierze-potwory o goglowych oczach
i wielkich łapach, w których trzymali wielkie karabiny. I
ten największy z nich wystąpił do przodu i powiedział do
mnie: “Przepraszamy za kłopot” – i strzelił, a ja się obudziłem. Bardzo przestraszony i bardzo zawstydzony, bo
przecież miałem być dzielny, ale nie byłem ani trochę i
teraz mama zobaczy i się będzie gniewać albo martwić.
Przez jakiś czas leżałem nie wiedząc, co zrobić, ale w
końcu wyczołgałem się spod łóżka i po omacku znalazłem
nową piżamę. Chciałem sobie poświecić, ale wiedziałem
tylko, gdzie jest ta latarka, którą dostałem od pana sierżanta, a jej jakoś nie chciałem używać. No, ale przecież
znałem dom, zresztą było już prawie szaro, więc zabrałem
rzeczy i wyszedłem. Mama spała w przedpokoju, siedząc
naprzeciw szafek, którymi zastawiła drzwi, a obok niej
stał kubek po kawie. Poszedłem na palcach do łazienki i
spróbowałem wymoczyć spodenki w umywalce, ale potem były całe mokre od wody, więc chciałem wysuszyć je
suszarką. Ale ona nie działała za dobrze i siedziałem tam
i siedziałem, a one nie schły i nie schły. Już chciało mi się
płakać, bo przecież obiecałem mamie, że będę dzielny i
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teraz okaże się, że nie byłem, a ona będzie się martwić.
Więc suszyłem jak szalony i, jak były już tylko trochę
mokre, to szybko wróciłem do pokoju i rozwiesiłem je
w szafce. Było już bardzo rano, więc zabrałem wszystko
spod łóżka i położyłem się w pościeli. Ale zasnąć już nie
mogłem. Może to i lepiej?
Rano pod dom przyjechał samochód i wysiadła z niego
pani dyrektorka, która weszła, zapukała i coś powiedziała
mamie przez drzwi, a potem mama otworzyła i jeszcze
długo rozmawiały. Pani dyrektorka powiedziała, że załatwi jeszcze jeden dzień wolnego dla niej i dla mnie, ale
jutro będziemy musieli już wrócić do szkoły, bo teraz to
poważna sprawa. Bo wszystko ma wyglądać tak, jak zawsze, bo trzeba pokazać, że Kompleks działa. I że może
przysłać jej doradcę? Ale mama nie chciała, więc pani pożegnała się z nią i ze mną, i poszła.
Zostaliśmy w domu. W mieście było słychać bardzo dużo
syren policyjnych, jakby nagle mnóstwo ludzi zaczęło być
przestępcami. Ale ja pamiętałem, co się działo wcześniej.
Może po prostu śpiewali i policja jechała, żeby oni przestali śpiewać. Może i będą znowu strzelać?
Mama głównie kręciła się od okna do okna i czasem
dzwoniła. Zostawiła telewizję – u nas w domu nastawiony był kanał z Hillsborough – więc trochę słuchałem, ale
zupełnie niczego nie rozumiałem.
Bo raz ważny pan mówił, że wojsko, wspierane przez
obywateli, świetnie sobie radzi i wszystko ma pod kontrolą, dla dobra obywateli. A potem znowu inna pani, że
Sheffield jest na krawędzi rewolty – to chyba coś złego, bo
pokazywali mapę, gdzie całe góry były spowite ogniem – i
że ekstremiści tam palą i zabijają. Pokazali też odstrzał
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mersennowego gazu i powiedzieli, że bandyci podpalają
szyby. No, ale przecież odstrzał po prostu tak wygląda?
A potem jakiś elegancko ubrany pan mówił, że trzeba
szukać organizacji, która stoi za przemocą i uderzyć bezwzględnie w samo serce. I znowu ta pani o tym, że wszystko jest dobrze i do Gwiazdki powinno być już spokojne.
Inny znów – że trzeba być twardym i jak tamci chcą być
wrogami, to niech będą wrogami, bo wojna jest wojną.
Ktoś też mówił, że jacyś żołnierze zdezerterowali i przeszli na stronę morloków. Ale przecież wrogami byli bandyci i ekstremiści, a morlokami byliśmy my, więc chyba
dobrze, że wojsko jest z nami? I pokazywali czołgi, a potem znowu jakiś oficer opowiadał, że są gotowi do obrony
praworządnych obywateli przed przemocą. Zachęcał też
odważnych obywateli do wstępowania w szeregi Falangi
Kryzysowej, która miała zwalczać zagrożenie ekstremizmem.
Myślę, że ci ludzie w ogóle nie oglądali nawzajem swoich programów, bo mówili całkiem różne rzeczy.
A poza tym wszystkim, to co chwila pokazywali wielkie
kolorowe choinki na placach w Hillsborough i kolorowe
mechaniczne szopki w kościołach starej wiary. I tam ludzie byli bardzo kolorowi i weseli, zupełnie jakby nie wiedzieli nic ani o wojnie, ani o ekstremistach, ani o czołgach.
No, ale przez to pomyślałem, że może tak warto zrobić. Poszedłem do przedpokoju i podniosłem choinkę i
zaciągnąłem ją do dużego pokoju, żeby postawić ją na
właściwym miejscu. Była bardzo ładna, zielona i podobno
igły miała całkiem jak prawdziwa, ziemska. I powiesiłem
lampki, a jak je włączyłem, to zrobiło się pięknie, bo na
zewnątrz było już ciemno. Wtedy przyszła mama, któ26 |

ra właśnie skończyła znowu z kimś rozmawiać i usiadła
obok i przytuliła mnie mocno. W tym momencie prawie
udało mi się zapomnieć o tym, co złego działo się dookoła.
Było ciepło i miło, mama była obok i zupełnie nie myślałem o tym, co się działo wczoraj i dziś…
I nagle, zupełnie niespodziewanie, usłyszeliśmy wielki
wybuch, jak odstrzał gazu, tylko sto razy głośniejszy, jakby zaraz obok nagle skończył się świat. W tej samej chwili
wszystkie światła w domu zgasły jednocześnie.
9.
Mama przez chwilę zupełnie się nie ruszała, jakby czekała, co jeszcze się stanie. Nic nie mówiła. Potem spytała
mnie czy wszystko w porządku.
Zupełnie nic nie było w porządku.
W pokoju było teraz ciemno, tylko daleko za oknem jaśniała złoto-czerwona poświata ognia, jak przy odstrzale.
I mama podbiegła wyjrzeć, żeby sprawdzić, co się dzieje,
zupełnie nie przejmując się tym, że mogą za oknem być
uzbrojeni żołnierze ani tym, że krzyczę, żeby została ze
mną. Stanęła przy szybie i przez długi czas patrzyła na
zewnątrz, a ja nie wiedziałem, czy mogę do niej podejść.
Zawołałem ją raz, a potem drugi, ale nie reagowała, jakby
nie słyszała, co mówię. Wpatrywała się tylko gdzieś w dal,
tak bardzo, bardzo przestraszona. Więc ostrożnie, krok
za krokiem, podszedłem do niej, ale kiedy został mi już
tylko dosłownie krok, ona nagle obróciła się i spojrzała na
mnie, zupełnie jakby nie wiedziała, że to ja.
I powiedziała, że musi jechać i że mam na nią poczekać,
aż wróci, i mam nikogo nie wpuszczać. Ale przecież to było
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niemożliwe, nie mogłem zostać całkiem sam, nie mogłem
być daleko od mamy, zwłaszcza teraz, kiedy tata pomagał
w szukaniu ekstremistów. Ale ona tak bardzo chciała iść,
że w ogóle nie słuchała moich tłumaczeń i zatrzymała się
dopiero, kiedy się rozpłakałem, bo naprawdę, naprawdę,
zostanie samemu w domu było teraz jeszcze straszniejsze
od pójścia z mamą, nawet jeśli chciała iść zobaczyć cały
tłum wojska. I trwała tak przez długą, długą chwilę, chyba zastanawiając się, co robić. Przynajmniej taką miała
minę. A ja stałem na środku pokoju i płakałem, i tupałem
nogami, zupełnie jakbym miał sześć lat, a nie dziesięć, bo
nie mogłem dopuścić, żeby zostawiła mnie samego, tak
zupełnie, zupełnie samego w ciemności.
W końcu podeszła do mnie – w jednym bucie, takim
ciężkim, zimowym i jednej skarpetce, co normalnie byłoby śmieszne, ale teraz nie było. I przytuliła mnie mocno,
tak że czułem, że sama cała drży, tak jakby też się bała,
chociaż mama jest strasznie odważna. I powiedziała, że
oczywiście mogę iść z nią.
Wybuch był w komisariacie – tym, który niedawno zajęło
wojsko, żeby móc zajmować się ważnymi sprawami poza
garnizonem. W budynku ziała wielka dziura, taka, jaką
pokazywali nam na zajęciach z górnictwa, jak po użyciu
ładunków strzałowych. Obok palił się magazyn – tak bardzo, jakby ktoś go polał paliwem albo czymś. Wszędzie
byli ludzie – kopalniana straż próbowała gasić pożar, stały radiowozy i wojskowy transporter, byli też żołnierze –
ale nie tylko. Tuż poza ich linią stał tłum ludzi. Niektórzy
krzyczeli, inni przepychali się do przodu, napierając na
ustawione w linię wozy. Jeszcze inni po prostu patrzyli,
jak budynki pochłania ogień.

Mama pociągnęła mnie za rękę do przodu, między ludzi.
Ci w większości nie zwracali na nas uwagi, niektórzy tylko byli źli, kiedy mama się przepychała. Wszędzie pachniało palonym plastikiem i potem, i strachem, i taką dziwną mieszaniną pyłu i ładunków strzałowych i ognia. Twarze migały mi nad głową, jedna po drugiej. Złe, obojętne i
współczujące, a nawet takie, które wydawały się zadowolone. Ale mama ciągnęła mnie i trzymała mocno za rękę,
żebym się nie zgubił. Aż dotarliśmy do samego przodu,
tam gdzie stały radiowozy i zatrzymał nas policjant w kasku, z pałką w dłoni i strzelbą przerzuconą przez ramię.
I powiedział, że nie można przejść, bo tu jest akcja gaśnicza i żeby mama się cofnęła. Ale ona krzyczała, że musi
przejść dalej, że nazywa się Annari i że musi szybko iść
dalej. A on znowu krzyczał, coraz głośniej – musiał przekrzyczeć pożar i szum agregatów gaśniczych – że ma się
cofnąć i nie ma przejścia dalej, ale mama spróbowała i
tak, cały czas ciągnąc mnie za rękę. A on odepchnął ją i
wrzasnął, żeby uciekała, bo użyje siły. Wokół ludzie też
zaczęli krzyczeć, coraz głośniej i głośniej. I mama znów
spróbowała.
I wtedy policjant uderzył ją pałką, tak że się przewróciła
i pociągnęła mnie na ziemię. Miała wielkiego guza i leciała jej krew, i wyglądała, jakby wcale nie rozumiała, co się
stało, a ja leżałem i nie wiedziałem, co mam robić, więc
krzyknąłem tak głośno, jak tylko umiałem. I mama wtedy
rzuciła się na mnie i przygniotła mnie do ziemi. Prawie
nic nie widziałem, tylko troszeczkę pod jej ramieniem. I
tam zobaczyłem, jak policjant robi krok w naszą stronę,
powoli i z opuszczoną pałką, jakby też nie wiedział, co się
dzieje.
Usłyszałem trzask – jeden, drugi i trzeci – kiedy wokół
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niego poleciały kamienie. Jeden trafił go w kask, inny
w ramię. Ale kamieni było dużo i niektóre spadły też na
mamę, a ludzie rzucili się naprzód, zupełnie jakby nas nie
widzieli. Policjant sięgnął po strzelbę, ale dostał znowu w
kask i się przewrócił. Ludzie ruszyli naprzód, zobaczyłem
wielkiego buta tuż koło ręki mamy, i drugiego, i mama
przytuliła mnie jeszcze mocniej, choć czułem, że chyba
ludzie na nią wpadają.
A potem rozległy się strzały. Dużo ostrych i szybkich
strzałów. Ktoś coś mówił przez megafon, ale nie wiedziałem, co. Ktoś inny się przewrócił i widziałem, jak ląduje
na ziemi obok mamy, patrząc na mnie szeroko otwartymi
oczami. Ktoś jeszcze krzyczał: “Śmierć pachołkom!”, a
inni krzyczeli, żeby się cofnąć. Jedni chcieli biec naprzód,
niektórzy do tyłu. Ktoś nadepnął na mamę, nawet przez
nią czułem jego ciężar. Ktoś inny kopnął tego, co leżał
obok, tak że głowa mu aż podskoczyła, ale on nawet nie
mrugnął.
Ciągle strzelano.
W końcu wokół mnie zrobiło się prawie pusto i widziałem tylko żołnierzy, którzy odepchnęli tłum od nas, mierząc we wszystkie strony. I ktoś głośno pytał, kto kazał
strzelać i chyba był zły. Potem podnieśli ze mnie mamę
i zobaczyłem pochylającego się nade mną żołnierza-potwora. Chciałem uciec, ale nie miałem jak, a potem zobaczyłem, że drugi żołnierz zabiera mamę, więc rzuciłem
się naprzód, żeby ją zostawił. Ale ten pierwszy po prostu
złapał mnie w pasie i podniósł, i w ogóle nie zwracał uwagi na to, że biłem go po masce i pancerzu, wyrywałem się
i krzyczałem.
Wołałem mamę, ale ona nie reagowała.
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Posadzili mnie w ambulansie. Żołnierze poszli, został
pan doktor i dwóch ratowników i jeszcze jeden strażak,
choć pozostali gasili pożar. Pani ratownik obejrzała mnie
uważnie i pytała, co mnie boli. Obmacała mi ramiona i
nogi i kazała oddychać i nie oddychać. Zajrzała do oczu.
Czułem się przy tym całkiem opuszczony. Znaczy mama
była, ale nie otwierała oczu, a nad nią lekarz i drugi ratownik coś głośno mówili. Był też strażak i moja ratowniczka, która chyba uznała, że nie ma we mnie nic do leczenia. Ale tak naprawdę byłem zupełnie, zupełnie sam,
bez taty i mamy znaczy. Na zewnątrz słychać było krzyki
i nadal, co jakiś czas, strzały, ale już mniej. I jeszcze agregaty gaśnicze, które stopniowo tłumiły pożar, widoczny
przez otwarte drzwi ambulansu. Nie miałem pojęcia, co
się dzieje i zapytałem panią, co jest z mamą. I ona popatrzyła najpierw na lekarza, potem na mnie. Wreszcie cicho
powiedziała, żebym się nie martwił, bo wszystko będzie
dobrze, zdjęła rękawiczkę i położyła mi rękę na ramieniu.
Nie wierzyłem jej. “Wszystko będzie dobrze” to coś, co
się chyba mówi wtedy, kiedy się wcale tego nie wie. Ale
bardzo się ucieszyłem, że chciała mnie pogłaskać.
A potem nad to wszystko uniosła się piosenka. Najpierw
śpiewało ją kilku ludzi, tak że ledwie słyszałem. A potem więcej i więcej, wreszcie całe mnóstwo. W ogóle nie
brzmiała teraz pięknie, tylko złowrogo. Była tysiąc razy
gorsza niż nawet wystrzały żołnierzy. Była taka, jakby nagle wszyscy na placu stwierdzili, że kiedy boją się albo
strzelają i kiedy szaleje pożar, a moja mama jest bardzo
chora, najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, będzie śpiewanie. I głosów było mnóstwo, a wszystkie były gniewne.
I myślałem, że już temu nie będzie końca, kiedy mama
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nagle podniosła się na noszach. Popatrzyła na lekarza,
potem na mnie i na strażaka, ale całkiem jakby nas wcale nie widziała. I powiedziała cicho ale bardzo wyraźnie:
“Nazywam się Eleanor Annari i muszę wiedzieć, co się
stało z moim mężem”. Dobrze to zapamiętałem, naprawdę dobrze. A potem spojrzała na mnie i przewróciła się
znowu.
10.
Zawieźli nas do szpitala, mnie i mamę. Mamę położono w łóżku i powiedziano, że doktor zaraz się nią zajmie.
Ja miałem czekać, aż ktoś po mnie przyjdzie. Tak mi powiedziano. Ale ja wiedziałem, że nikt nie przyjdzie, bo
przecież tata był gdzieś tam, zajęty, a mama leżała tu. Ale
siedziałem i czekałem na doktora i na to, żeby jej się polepszyło.
Mama spała. Była bardzo poobijana i miała mnóstwo siniaków, i spuchnięte oko, i założyli jej szynę na rękę. I
podłączyli ją do komputera, który sprawdzał czy wszystko
z nią dobrze. A lekarz nie przychodził. Raz zajrzał pielęgniarz, ale zaraz gdzieś pobiegł. Siedziałem i siedziałem, i
ciągle nikt nie przychodził, więc w końcu pomyślałem, że
pójdę poszukać tego doktora, bo przecież musiał kiedyś
przyjść. Wyszedłem więc na zewnątrz – chciałem pójść
gdziekolwiek i powiedzieć komuś dorosłemu o wszystkim, ale oni biegali i na mnie nikt nie zwracał uwagi. Lekarze przebiegali tylko obok i nie zauważali, kiedy próbowałem ich zatrzymać – nie bardziej niż gdyby wpadali na
krzesło. Ciągle przepychano mnóstwo łóżek z pacjentami i chyba wciąż pojawiały się nowe. Kiedy zszedłem do
wejścia zobaczyłem, że stale przyjeżdżają nowe karetki i
wynoszą z nich różnych ludzi – na ogół zwykłych morlo32 |

ków, ubranych w czapki i szaliki, i rozprute kurtki, ale też
kilku policjantów i strażaków, a nawet jednego żołnierza.
I wszyscy krzyczeli do siebie, że potrzeba tego i tamtego,
sali operacyjnej albo jakichś leków. A mnie nikt nie zauważał, chyba dlatego, że nie leżałem na żadnym z tych
łóżek i chodziłem sam.
Szpital był jak wielka hala fabryczna albo przeładunkowa – każdy znał swoje miejsce, ale obcy, jak ja, mógł tylko
przeszkadzać.
Lekarze mówili, że jeszcze dowiozą wielu rannych z tej
strzelaniny z wojskiem i że trzeba pozwalniać jak najwięcej łóżek, bo może braknąć. I jeszcze, że dowożą też
denatów z pożaru. Tak chyba mówili o tych, którzy byli
na komisariacie i w magazynie. Ktoś inny mówił, że policja zaczęła strzelać do tłumu w zemście za wysadzenie,
a jedna pani powiedziała, że był atak na kordon i musieli
się bronić. Każdy uważał trochę inaczej od wszystkich innych.
I jeszcze wieźli długi, długi sznur zamkniętych worków
na łóżkach, chyba ze czterdzieści albo i więcej, cały korytarz do windy był ich pełen. A potem zwozili je windą do
piwnicy. I wiedziałem, że w tych workach są ludzie – bardzo, bardzo dużo ludzi. Pomyślałem, że przecież tata też
może być w takim worku i strasznie się przestraszyłem,
i jak zacząłem płakać, to przyszła do mnie pani doktor.
Powiedziałem jej, że szukam kogoś, kto przyjdzie zobaczyć mamę, no ale ona nie mogła. Kazała, żebym wrócił
– spokojnie do mamy i czekał, i ktoś na pewno przyjdzie.
Zapytałem czy wiadomo, kto jest w tych workach, a ona
powiedziała tylko, żebym się nie martwił. No, ale jak mogłem się nie martwić?
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Wróciłem i czekałem. Zjawili się ludzie i przywieźli inne
łóżka i położyli tu więcej ludzi, ale o ile zajmowali się nimi,
to na mamę ledwie zwracali uwagę. A jak już, to patrzyli
tylko na komputer, a nie na nią. A kiedy mówiłem, że miał
przyjść doktor, to powiedziano mi, że wszyscy doktorzy
są zajęci, bo jest teraz bardzo dużo chorych i z mamą jest
wszystko w porządku. I na pewno ktoś przyjdzie.
Kiedy dorośli mówią, że coś będzie na pewno, to chyba
zawsze kłamią.
Czas mijał i mijał, pojaśniało, wreszcie wstał dzień i dalej nikogo nie było – znaczy nikogo do mamy. Bo wywieźli
dwóch panów – mówili na nich “postrzał w bok” i “obrażenia obuchowe głowy” – a potem zamiast nich przywieźli
inne osoby. I oni chyba też byli ważniejsi niż mama. W
korytarzu nie uspokoiło się ani trochę. Mama dalej spała, a komputer nadal pikał. W końcu i mnie zachciało się
spać. Wiedziałem, że nie można kłaść się na łóżku chorej,
więc zrobiłem sobie z czapki i szalika poduszkę i przykryłem się kurtką na podłodze. Miałem nadzieję, że jak
się obudzę, to będzie tu lekarz i może zrobi tak, żebyśmy
mogli już stąd iść. Brakowało mi pluszaków, ale wszystkie
zostały w domu i musiały być teraz bardzo samotne, bo
nikogo tam nie było.
A jak zasnąłem, to śnił mi się pożar i bieganie i to, jak
ktoś nadepnął na mamę i ten człowiek, który leżał obok
mnie z otwartymi oczami. Teraz myślę, że on chyba już
nie żył, że zastrzelili go ci, którzy strzelali. Obudziłem
się, bo ktoś pociągnął mnie za ramię, a jak otworzyłem
oczy, to stał nade mną policjant w mundurze. Taki sam,
jak ten, który uderzył mamę, więc bardzo się przestraszyłem i nic nie mówiłem, kiedy pytał mnie czy wszystko w
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porządku i jak się nazywam. Potem przez chwilę na mnie
patrzył, jakby zmartwiony, i powiedział, żebym poczekał i
wyszedł, a potem wrócił z pielęgniarzem. I ten pielęgniarz
mnie zapytał o to samo i jemu już powiedziałem. A on
westchnął i popatrzył na komputer, i westchnął jeszcze
raz. Powiedział, żebym poczekał i spytał czy jestem głodny albo chcę się napić i ja dopiero się wtedy zorientowałem, że bardzo chcę. Pielęgniarz zapytał mnie, gdzie mój
tata i powiedziałem mu, że pomaga wojsku łapać ekstremistów, a on pokiwał głową, spytał mnie jeszcze raz, jak
się nazywam, pogłaskał mnie i wyszedł. Widziałem, jak
w korytarzu rozmawia z policjantem, a potem pobiegł
gdzieś. A policjant sam z kimś zaczął rozmawiać przez
komunikator i chyba był bardzo zły. Słyszałem, jak mówił, że dzieciak tu siedzi już pół dnia, bo wojsko nie było
w stanie łaskawie przedstawić jakichś, chyba bardzo go
wkurzających, list szpitalowi i żeby Bob – chyba tak się
nazywał ten, z kim rozmawiał – jak najszybciej to załatwił. A potem stał na korytarzu i jak zobaczył, że patrzę,
to uśmiechnął się, a ja schowałem się w pokoju.
Usłyszałem potem tylko, że mruczy do siebie, że wszystko się zepsuło. Ale słów innych użył.
Pielęgniarz dał mi kanapki i wodę w butelce i znowu
sprawdził komputer mamy. Powiedział, że na razie mama
jest bardzo słaba, ale na pewno niedługo poczuje się lepiej
i żebym się nie martwił. Zjadłem kanapki i wypiłem wodę
i czekałem. Próbowałem wymyślić, co znaczą wykresy,
ale zupełnie nie miałem pojęcia. Pamiętam, że dwa były
zielone, a jeden żółty i ten żółty nazywał się “aktywność
korowa”, a poza tym było dużo liczb i skrótów i za nic tego
nie rozumiałem. Więc siedziałem i czekałem, co będzie.
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A potem, nie uwierzycie, usłyszałem żołnierzy na schodach i lekarz krzyczał na nich, żeby zdjęli hełmy, bo to
nie cholerna strefa wojny, a tam jest dziecko. I oni mu coś
mówili bzyczącymi głosami. A potem wyszli na schody i
faktycznie, obaj nieśli hełmy i gogle pod pachami, a karabinów nie mieli w ogóle. I wyglądali nadal bardzo strasznie, ale trochę jakby mniej.
Ale to było zupełnie nieważne, bo prowadzili tatę.
11.
Kiedy pojawił się tata, od razu wszystko stało się lepsze.
Żołnierze zostali w korytarzu, a on wszedł i przytulił mnie
mocno i długo, i powiedział, że już wszystko jest dobrze i
tym razem uwierzyłem. A potem przyszedł lekarz i tata z
nim porozmawiał, i usłyszałem jeszcze: “Zrobimy wszystko, co w naszej mocy”, co oznaczało, że naprawdę będą
się w szpitalu starali. A potem tata powiedział, że teraz
musimy wracać do domu, bo pan doktor powiedział, że
mama potrzebuje dużo spokoju. Żołnierze przepuścili nas
między sobą, jeden tylko powiedział, żebyśmy byli stale dostępni pod komunikatorem i nie opuszczali miasta.
Jakbyśmy w ogóle tak często je opuszczali.
Do domu wiózł nas policjant – ten sam, który sprowadził
żołnierzy i tatę – i przez okna mogłem zobaczyć, jak Kompleks zmienił się od wczoraj, a zmienił się bardzo. Na ulicach w kilku miejscach widziałem spalone pojazdy i potłuczone szyby. Na wielu ścianach ktoś nabazgrał napisy.
Było dużo o wolności i śmierci wrogom morloków – czyli
chyba ekstremistom. W kilku miejscach stały transportery i co jakiś czas mijaliśmy patrol uzbrojonych żołnierzy.
Gdzieś widzieliśmy nawet jeden taki, który przeszukiwał
ludzi stojących pod ścianą z rękami w górze. Pod jedną z
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kaplic zatrzymał się wóz policyjny, migający czerwono-niebieskimi światłami, a przed jej drzwiami ktoś rozstawił barierki, zabraniające wejścia. Policja stała też przed
kościołem starej wiary, ale ten miał otwarte drzwi – wciąż
wydobywał się z nich dym. W ścianach widziałem dziury,
a na schodach, tam gdzie stali policjanci, rozstawione taśmy i oświetlenie skierowane na ziemię.
Policjant powiedział tacie, że to w nocy, to był zamach i
terroryzm. I że zginęło wielu ludzi, najpierw w pożarze, a
potem w zamieszkach, które toczyły się przez większość
dnia. Ale że teraz będzie spokojniej. A tata nie mówił nic,
patrzył tylko przez okno i przytulał mnie mocno i wyglądał, jakby zaraz miał się rozpłakać.
Do domu dojechaliśmy niedługo potem. Na naszej ulicy już nie było ciemno, bo ruszyły znowu generatory i
wszystko wyglądało prawie tak, jak zawsze, tylko ludzi
było mniej. Gdy tylko wysiedliśmy, to pan policjant powiedział, że bardzo mu przykro z powodu tego, co się stało,
a tata na to kiwnął głową. Wóz policyjny odjechał i przez
moment obaj patrzyliśmy za nim. Mama zawsze się śmiała, że tata się mnie nie wyprze. To znaczyło, że byliśmy
do siebie bardzo podobni i teraz też obaj musieliśmy wyglądać podobnie, bo tata, tak jak ja, miał jedną rękę w
kieszeni i w ogóle.
Potem powiedział mi, że jak go zabrali żołnierze, to go
bardzo dużo pytali o innych morloków, bo bali się, że
wśród nich chowają się ekstremiści, bo oni przecież wyglądają zupełnie tak, jak normalni morlokowie – może
nie jak pionierzy pierwszej kategorii, ale jednak jak inni.
Jednak on nie znał żadnego z ekstremistów i nie mógł
wojsku pomóc, ale tamci myśleli, że może zobaczył coś
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przypadkiem albo usłyszał, bo przecież rozmawiał z
innymi i po prostu nie pamięta. I dlatego tyle to trwało.
Kiedy mówił, to patrzył gdzieś w przestrzeń i ręka mu
trochę drżała. Był też bardzo blady, a jedną dłoń – zobaczyłem to, kiedy ściągnął rękawicę – miał całą w bandażach. I jego oczy były przekrwione, jak wtedy, gdy ktoś
jest bardzo niewyspany i zapytałem go czy nie jest śpiący, a on powiedział, że tak. Bo dużo pracował, żeby jak
najszybciej wytłumaczyć żołnierzom, że nic nie wie i móc
wrócić do domu, bo martwił się o mnie i mamę – tak powiedział. I właśnie miał wracać, kiedy stało się to wszystko, co stało się ostatnio. Ale teraz już byliśmy razem i nic
złego nie mogło się wydarzyć.
Byłem głodny i powiedziałem tacie, że musimy koniecznie zjeść kolację i on powiedział, że też jest głodny i bardzo chętnie sam by coś zjadł. Zapytałem go, czy zrobi
nam makaron z mięsem i sosem, a on powiedział, że to
świetny pomysł i właśnie to zrobimy. I herbatę, i może
chleb kukurydziany, jeśli jeszcze był, a ja się bardzo ucieszyłem, bo wiedziałem, że był jeszcze wieczorem i jak go
podgrzejemy, to będzie świetnie. I opowiedziałem mu o
choince i że mamie się bardzo podobała, więc jak jeszcze
on mi pomoże, to jak mama wróci, to się ucieszy. A on się
tak wzruszył, że aż mu łzy poleciały i powiedział, że jestem bardzo dzielny i wie, że nie musi się o mnie martwić.
Byłem bardzo dumny.
Tylko że w domu nie było nic.
Znaczy mama nie zamknęła drzwi i ktoś wszedł i teraz
wszędzie były namalowane farbą napisy o tym, że krew
zdrajców będzie się lać i że miejskie kundle będą wisieć.
I że coś będzie też z ich nasieniem, bo jest przeklęte. Ktoś
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powywracał meble i nawet choinka leżała na podłodze
podeptana, wśród skorup bombek. W moim pokoju też
był straszny bałagan, mnóstwo rzeczy ktoś zwyczajnie
zniszczył, a łóżko wywrócił do góry nogami. I to akurat
dobrze, bo prawie wszystkie pluszaki były pod spodem.
Ale nie wszystkie. Pani Misiowej ktoś rozpruł brzuszek i
wszędzie wokół leżała wata.
I wtedy się popłakałem, bo przecież dlaczego ktoś miałby zniszczyć Panią Misiową? Co ona komukolwiek zrobiła? Czemu akurat w naszym mieszkaniu ktoś chciał zrobić taki bałagan?
Sprawdziłem pozostałe pluszaki i one, na szczęście,
były całe, więc pozbierałem wszystkie drobiny waty i Panią Misiową też, i poszedłem do taty, który stał w kuchni i
się nie ruszał, i patrzył na okno, na którym było wysmarowane: “Annari, zginiesz zdrajco”.
I nawet jedzenie ktoś rozrzucił i podeptał.
12.
Tata posprzątał mój pokój i zaszył Panią Misiową. Pokój wyglądał teraz inaczej, ale całkiem ładnie, bo w kilku
miejscach tata zawiesił plakaty, które chowałem w szafce
na czas, kiedy zrobimy malowanie, przeniósł też choinkę.
Udało mu się tak ją ustawić i poskładać, że nie było widać,
że jest połamana, a kilka bombek, które ocalały, wyglądało całkiem ładnie i lampki też, chociaż działały tylko niektóre. Zabrał te rzeczy, które były zniszczone albo brudne i powiedział, że kupimy nowe, a na razie ich w ogóle nie potrzebujemy. Rano mieliśmy zrobić listę tego, co
koniecznie będziemy chcieli wymienić. Tata powiedział,
żebym nie przejmował się tym bałaganem. Jak zaczynają
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się takie demonstracje, to zawsze coś wstępuje w ludzi, po
prostu nagle chcą niszczyć i być groźni. I dlatego to robią.
Zwłaszcza ostatnio, odkąd tak wielu ludzi śpiewa piosenkę – jakoś wszyscy są bardziej chętni i do bójek, i do... no,
takich rzeczy, jak u nas.
Ale i tak się martwiłem, bo przecież ci ludzie mogli
chcieć zrobić mu krzywdę. Przecież to właśnie napisali.
Czy dużo osób miało takie napisy w domach? Czy tylko
tacy, którzy zostawili otwarte drzwi? A może tylko my?
Poza tym cały czas miałem wrażenie, że znowu ktoś tu
wejdzie. Bo przecież już dwa razy weszli – najpierw żołnierze, a potem wandale, prawda? Dom przestał być tak
bezpieczny, jak kiedyś. Ale pomyślałem, że chyba nie powiem o tym tacie. Miał już dość zmartwień.
Na szczęście działała woda, więc mogłem się umyć.
Dostałem też kolację – do pokoju, bo tata powiedział, że
nie ma co jeść w bałaganie. Zjedliśmy ją razem i było już
trochę lepiej, i wszystko wyglądało choć troszeczkę normalnie. Tata przeczytał mi bajkę i powiedział, że pora w
końcu spać. Rety, jaki ja byłem śpiący… w szpitalu tego w
ogóle nie czułem, ale tutaj nagle bardzo, bardzo zachciało
mi się spać. Ale i tak zapytałem, kiedy mama wróci. Tata
najpierw długo się zastanawiał, a potem powiedział, że
jak wszyscy się bili, to mamę bardzo poturbowali i przez
jakiś czas będzie musiała zostać w szpitalu, zanim się
obudzi. I że dostaje leki, a lekarze cały czas patrzą, czy
wszystko jest w porządku. Jednak zupełnie nie potrafił
powiedzieć mi, kiedy mama wyzdrowieje. Stwierdził, że z
chorobami to nigdy nic nie wiadomo – i miał rację, bo jak
kiedyś zepsuły się filtry w wieży wentylacji kopalni i prawie cała szkoła miała zatrucie gazem mersennowym, to
jedni chorowali dwa dni, a taki Claude to prawie miesiąc i
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do dzisiaj bardzo łatwo się męczy.
Miałem złe sny. Śniły mi się protesty i strzały, i szpital, i
rozpruta Pani Misiowa. Budziłem się kilka razy i za każdym razem tata przybiegał, żeby mnie przytulić. Zobaczyłem też, że zawsze był w ubraniu, jakby sam wcale się nie
kładł.
Rano obudziły mnie silniki wojskowych pojazdów, a kiedy wyjrzałem przez okno, zobaczyłem, że naszą ulicą jadą
żołnierze. Nie nasi, znaczy nie z Kompleksu 28, znaczy
przynajmniej część nie.
Kolumnę prowadził transporter, taki jak te, co są u nas,
ale ten musiał być na wojnie, bo był cały osmalony, a wieżyczki po prostu nie miał. Na jego pancerzu siedziało kilku żołnierzy i leżała sterta plecaków. Za nim jechało kilka
ciężarówek, jedna z wybitą szybą w szoferce, inna bez
środkowej osi, jeszcze inna z odsłoniętym całym tyłem.
Wewnątrz widziałem rozłożone nosze, na których leżeli
ludzie. Wokół ciężarówek szli żołnierze, nierówno i powoli, niektórzy w hełmach i goglach, a niektórzy w ogóle
bez niczego, tylko w mundurach. Gdzieś za nimi jechał
łazik, też pełen ludzi, a nad wszystkim leciał obserwacyjny dron.
Na końcu, z chrzęstem gąsienic, posuwał się czołg, zupełnie taki, jak w książce o wojsku, którą kupił mi tata.
Był wielki i potężny, i okropnie głośny, głośniejszy niż sobie wyobrażałem, słychać było go nawet przez zamknięte okno – to on musiał mnie obudzić. Wyglądał bardzo
groźnie mimo oderwanych wieżyczki lasera przeciwartyleryjskiego i wyrzutni rakiet. Patrzyłem na to z otwartymi
szeroko oczami – pierwszy raz w życiu widziałem tylu żołnierzy na raz poza defiladą w dniu wojska – mogło być ich
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stu, a może i nawet więcej. Jeden z nich popatrzył na mnie
z dołu i myślałem, że się zaraz schowam, ale tego nie zrobiłem. Może dlatego, że nie miał ani hełmu, ani zasłaniających twarz gogli, a na jednym oku miał duży opatrunek,
a może przez to, że broń niósł na plecach. Albo dlatego, że
wyglądał bardzo, bardzo bezradnie i smutno. Właściwie
oni wszyscy tak wyglądali – było ich tak wielu jak chyba
nigdy wcześniej, a jednocześnie, kiedy na nich patrzyłem,
to myślałem tylko o porażce, znużeniu i smutku.
Poczułem na ramieniu dłoń – to był tata, który podszedł
do mnie i teraz razem patrzyliśmy na ulicę.
I wtedy z okolicznych domów zaczęli wyglądać ludzie,
znaczy morlokowie, którzy mieszkali w naszym sektorze.
Jeden po drugim, coraz więcej i więcej. Wyglądali przez
z okna, stali w drzwiach do budynków, w ulicach dookoła. I naraz zaczęli gwizdać i wiwatować, najpierw jeden,
potem drugi i trzeci, wreszcie prawie wszyscy. I głośno
krzyczeli różne rzeczy. Żołnierze najpierw nie wiedzieli,
co zrobić, niektórzy sięgnęli po broń, inni schowali się za
pojazdy, ale nie dało się całkiem schować, bo przecież ludzie byli z obu stron. Ale wtedy z łazika wyskoczył oficer
i zaczął komenderować, a wojsko szybko wróciło do kolumny i ruszyli dalej.
Wszyscy ludzie w ulicy najpierw znowu krzyczeli, a potem zaczęli śpiewać. Piosenka huknęła głośno i nierówno,
wypełniła całą ulicę i sięgnęła pewnie aż do drona, który
w górze bzyczał silnikami. Brzmiała teraz triumfalnie i
bardzo niepokojąco, dudniła mi w uszach mimo że przecież byłem za szybą. A żołnierze przyspieszyli, prawie
jakby chcieli przed nią uciec, jakby bali się tej piosenki,
mimo całej broni, jaką mieli ze sobą.
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Nie wiedziałem, czy powinienem cieszyć się z tego, ile
siły daje piosenka – jak ci ludzie, którzy ją śpiewali – czy
raczej martwić się, że przynosi tyle strachu – tak, jak martwiła się mama. Bo teraz czułem jedno i drugie.
13.
Tata porozmawiał ze mną po śniadaniu, które zjedliśmy
w dużym pokoju, trochę mniej strasznym niż wczoraj, ale
nadal bardzo zabałaganionym. Powiedział, że dziś musimy pójść załatwić parę spraw z kilkoma przyjaciółmi i
będę musiał iść z nim, bo nie chce mnie zostawiać samego. I bardzo się ucieszyłem. To znaczy, nie dlatego, że mieliśmy wyjść. Chyba nie bardzo chciałem teraz wychodzić.
Ale nie chciałem też zostawać sam w domu, bo bałem się,
że znowu ktoś przyjdzie. Dlatego wyszliśmy. Przedtem
spakowałem wszystkie pluszaki do szkolnego plecaka
– oprócz Adelki, bo ona podróżowała teraz w mojej kieszeni – i założyłem płaszcz i czapkę z pomponem, którą
zwykle noszę dopiero, jak jest mróz, i rękawiczki. Tata na
początku nie chciał, żebym zabierał moje przytulanki, ale
przecież nie mogłem ich zostawić w domu po tym, co się
zdarzyło. I wyszliśmy. Po raz pierwszy od dawna, wychodząc na ulicę, czułem się jak astronauta na innej planecie,
jakbym szedł przez obce, niebezpieczne miejsce. Na ścianach były napisy, a na jednej z rynien ktoś powiesił kukłę
w wojskowym hełmie. Zimowy wiatr huśtał nią tam i z
powrotem, i hełm dziwnie się jej przekrzywił, ale zupełnie
nie wyglądało to śmiesznie.
Razem poszliśmy w głąb obcej planety, która do niedawna była naszym domem.
Tego dnia do Kompleksu przyjechały jeszcze dwa oddziały wojska, oba w podobnym stanie co ten, który wi| 43

działem rano. Potężne – kiedyś zdawało mi się, że niezniszczalne – czołgi, ze zrujnowanymi teraz i oderwanymi
elementami. Zgrzytające zepsutymi osiami ciężarówki.
Ranni żołnierze. Wyglądało to tak, jakby ci wszyscy wrogowie, o których tyle słyszałem, wrogie armie i SI i androidy w końcu na raz zstąpili na Sheffield, zaatakowali nas i
– co gorsza – wygrywali. Bo przecież sami ekstremiści nie
mogli być chyba aż tak groźni, żeby dać sobie radę nawet
z żołnierzami, którzy byli niepokonani?
Z każdym żołnierzem, który się pojawiał, Kompleks
zmieniał się odrobinę. Było ich coraz więcej i garnizon
rósł, i stawał się coraz bardziej złowrogi i jakby najeżony.
W bramie stał czołg, z lufą wymierzoną w prowadzącą do
niego ulicę, a wszędzie wokół kręciły się patrole. Kiedy
podeszło się bliżej, aż do checkpointu, słychać było ciągłe świdrujące brzęczenie silnika unoszącego się wysoko
drona. Ale nie licząc tych miejsc, wojsko prawie zniknęło
z ulic. Żołnierze byli jeszcze tylko przy magistracie i obok
posterunku policji, teraz przeniesionego do jednego z
pomocniczych budynków. I nie stali już na ulicy, tam były
tylko transportery. Żołnierze stali na podwyższeniach i
balkonach, obserwując ulice zza przyciemnianych szyb
gogli. Policjanci też przestali chodzić samotnie albo
parami. Zawsze, kiedy ich widziałem, to przynajmniej
kilku. Kopalnie – przynajmniej te, których szyby byłem w
stanie dojrzeć – działały tylko w trybie utrzymania. Łatwo
to poznać, kiedy całe życie mieszka się obok – dym z
wież był rzadszy, zapach powietrza zupełnie inny. Windy
jeździły wolniej.
Co jednak nie znaczyło, że nie było morloków – wypełniali całe ulice, chodzili grupami, czasem coś krzyczeli, a
czasem po prostu rozmawiali – albo śpiewali. Wszędzie
44 |

słyszeliśmy piosenkę. Ludzie nucili ją, dobiegała z barów
i kaplic, unosiła się nad grupami, zbierającymi się przy
kopalni. Większość z tych, których widzieliśmy, nosiła w
widocznych miejscach medaliony z numerami, takie, jaki
miał Casper… zanim Casper zniknął, znaczy. Na nas patrzyli jakoś nieprzyjaźnie, ale nikt nie podchodził, nawet
jeden taty kolega z pracy, którego mijaliśmy, tylko opuścił
głowę i nie przywitał się. Raz ktoś wrzasnął: “I jak tam,
pionierzy pierwszej kategorii?” i zaśmiał się głośno, ale
tata nic nie odpowiedział, tylko przyśpieszyliśmy.
Szliśmy do kolegi taty, który pracuje w transporcie. Tata
ma tam wielu kolegów, ale wujek Percival jest z nich najlepszym i kilka razy był u nas w domu i zawsze miał coś
dla mnie. Teraz jednak, choć był bardzo miły, wyglądał na
zmartwionego naszą wizytą. Zapytał, jak z mamą, a tata
powiedział, że czas dopiero pokaże, ale – dodał patrząc na
mnie – wszystko wydaje się zmierzać ku dobremu. Wujek
powiedział, że mama jest bardzo silna, a potem dał mi batonika i powiedział, że mogę podłączyć monitor na jego
stanowisku do symulatora. Bardzo lubiłem symulator, bo
w nim mogłem sam jeździć ciężarówką z urobkiem aż do
punktu przeładunkowego, a wujek ustawiał wszystko w
ten sposób, że było prawie tak, jak naprawdę. I dzięki tej
grze naprawdę wiedziałem, jak dojechać do punktu, bo
wszystko było bardzo dokładne. A na pewno umiałbym
powiedzieć komuś, jak miałby jechać. I ja grałem, a tata
rozmawiał z wujkiem. Bardzo długo, bo zdążyłem zrobić
całą trasę raz, a potem wrócić, chociaż na symulatorze
Kompleks 28 był zupełnie taki sam, jak kiedyś. Czysty i
uporządkowany, i nigdzie nie było napisów ani czołgów. I
o wiele milszy niż dziś. Potem tata powiedział, że to już i
pożegnałem się z wujkiem Percivalem. I poszliśmy.
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Zaczepili nas w drodze do domu, koło baru. A właściwie kawałek za, wyszli z baru i poszli za nami. I chociaż
tata mnie pociągnął, to i tak nas dogonili. Schowałem się
za nim, a on obrócił się do nich i zapytał, czego chcą, a
oni mu powiedzieli, że tu nie jest miejsce dla pionierów
pierwszej kategorii. Powiedzieli to tak, jakby było źle
być pionierem pierwszej kategorii, jak ten człowiek, który za nami krzyczał i się śmiał. I było ich trzech, a nas
dwóch, a w dodatku ja byłem mały. Tata powiedział, że
nic nie mamy i że nic nikomu nie zrobiliśmy. A tamten
powiedział, że my nie, ale oni zrobią. I chyba faktycznie
chcieli zrobić nam krzywdę, ale wtedy z ulicy przyszedł
inny pan, w stroju roboczym i z trójkątem strzałowego
na ramieniu i powiedział, żeby sobie poszli. Tamci odwrócili się, a największy z nich krzyknął, że to nie jego
sprawa i że ma sobie pójść, ale ten strzałowy nie chciał.
Więc ten duży z baru podszedł do niego i chyba chciał go
uderzyć, ale strzałowy był szybszy, zupełnie jak karateka
z gier, walnął go mocno w nos. Tamten przewrócił się na
ziemię, aż coś w nim chrupnęło. Pozostali dwaj popatrzyli na tego wielkiego, a potem na strzałowego i chyba się
przestraszyli, bo podbiegli do leżącego i odciągnęli go na
bok. Jeden wyciągnął nawet klucz, ale nie atakował, tylko
krzyczał, żeby się od nich trzymał z daleka. A strzałowy
tylko patrzył na nich i patrzył zupełnie jakby myślał, czy
nie pójść do nich mimo tego klucza. Zamiast tego jednak
przyszedł do nas i spytał, czy wszystko w porządku. Powiedział, że mówią na niego Set i że pracuje w Orkden i
że chętnie odprowadzi nas do domu. Wyglądał na bardzo
miłego – chociaż na kłykciach pięści miał krew – i nawet
się uśmiechał, zupełnie jakby z nikim się właśnie nie bił. I
poszliśmy razem. Z tyłu zostawiliśmy tych dwóch panów,
którzy krzyczeli coś za nami, trochę przestraszeni, a tro46 |

chę źli, ale Set odwrócił się, zatrzymał i patrzył na nich
długo, a oni przestali krzyczeć.
Tata bardzo mu podziękował za pomoc, bo – jak powiedział – robiło się już bardzo nieprzyjemnie. Set na to, że
teraz faktycznie jest ciężko i w Orkden ludzie też robią
się agresywni, zwłaszcza odkąd powstanie nabiera rozpędu. On sam myśli o tym, żeby się chyba stąd wynieść,
jak przyjdzie co do czego. Nie powiedział, co to znaczy, że
przyjdzie co do czego, ale tata chyba wiedział, o co chodzi. Powiedział, że sam nie wie i może jeszcze wszystko
się wyjaśni. A Set na to, że lepiej tak nie myśleć. Bo wygląda na to, że będzie tylko gorzej i bardziej niebezpiecznie,
chyba że dla tych, co w miastach. Odprowadził nas prawie
pod same drzwi. Uśmiechnął się jeszcze raz i powiedział,
że przykro mu, że dzieją się takie rzeczy i spojrzał na
mnie tak miło i powiedział, żebym pilnował swojej myszy.
I pokazał na Adelkę, która wyglądała z kieszeni płaszcza.
Powiedziałem, że będę.
W domu tata cały wieczór był bardzo smutny. Zrobił mi
kolację i zadzwonił do szpitala, ale na razie nie dostaliśmy
żadnych wieści o mamie. Potem tylko oglądał info feed
na ekranie swojego datapada, bo holo było zniszczone.
Dałem mu listę niezbędnych rzeczy, którą miałem zrobić.
A on pokiwał głową i powiedział, że zabierzemy się za nie
zaraz z rana. Oprócz kredek. Kredki mieliśmy zapasowe.
Na ekranie znowu pokazywali płonącą mapę i zdjęcia
któregoś z górskich Kompleksów, zrobione z daleka. Na
jednym z rusztowań wisiały takie same kukły, jak u nas na
ulicy. A pod nimi wiwatowali ludzie.
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14.
Rankiem padał na wpół zamarznięty, zimowy deszcz,
taki, na który aż żal wychodzić, jak zawsze mówiła mama.
Normalnie, w czasie takiej pogody, ulice Kompleksu 28
pustoszały i byli na nich tylko ci, którzy mieli jakieś ważne sprawy – ale tym razem wydawały się wręcz bardziej
pełne ludzi niż zazwyczaj. Wyglądało to tak, jakby wszyscy się tam przenieśli – nawet bary otworzyły zadaszenia, które zwykle o tej porze roku są zamknięte, żeby nie
wpuszczać zimna. Ludzie kręcili się tłumnie – w barach
właśnie i w kaplicach świętego Nyreema, i na chodnikach,
i oblegali place. Na jednym zrobili wielkie ognisko, przy
którym, w blasku ognia i górniczych flar, głośno śpiewali
piosenkę. I, choć idąc do szpitala, mijaliśmy ich sąsiednimi ulicami, z innej strony budynków ścisłego centrum, to
nadal słyszałem chór kilku setek osób. Był tak głośny, że
słychać go było chyba wszędzie, nawet poprzez deszcz.
Piosenka, taka trochę niewyraźna, ale głośna i śpiewana
od strony wznoszącego się nad kompleksem słupa dymu,
już w ogóle nie brzmiała ładnie. Była groźna i złowroga,
wypełniała głowę niepokojącym rytmem. Miałem wrażenie, jakby w jednej chwili przywoływała wszystkie wspomnienia ostatnich dni.
Wojsko też wyjechało z koszar – nisko nad Kompleksem
widziałem czarne kształty dronów, po ulicach przetaczały się transportery, na ich pancerzach siedzieli strzelcy.
Mimo deszczu, który bardzo utrudniał widzenie, czułem,
że razem z tatą odbijamy się w wojskowych goglach i jesteśmy w nich mali i nic nie znaczący, w ogóle nie przypominamy ludzi. Trudno było powiedzieć, kto jest straszniejszy, ale tata – choć przecież jeszcze niedawno nie lubił
wojska – teraz wydawał się prowadzić nas bardziej po48 |

między nich niż w okolice głośnego, wypełnionego śpiewaniem i ogniem, placu.
Tak dotarliśmy do szpitala, teraz pilnowanego przez
kilka wozów policyjnych oraz zieloną ciężarówkę, wokół której tłoczyli się żołnierze. Tacie sprawdzono dokumenty – dwa razy, najpierw policjanci, potem wojsko – i
sprawdzono nawet moją kartę. I dopiero potem mogliśmy
wejść i pójść do mamy. Szpital był spokojniejszy niż go
zapamiętałem i sprawiał wrażenie odrobinę bezpieczniejszego. Mama leżała w sali z dwoma policjantami i jeszcze
jakąś panią. Nadal spała i nadal była przypięta do pokazującego kolorowe wykresy urządzenia. Pani doktor, która z
nami rozmawiała, powiedziała, że to teraz kwestia przede
wszystkim samej mamy i tego, jak jest silna. Powiedziałem, że mama jest przecież bardzo silna, a pani doktor
na to, że w takim razie w ogóle nie musimy się martwić.
Uśmiechnęła się do mnie i dała mi ciasteczko z wymiętego opakowania. I hologram “dzielny pacjent” też mi dała,
a potem poszła, ale powiedziała, że możemy zostać jeszcze jakiś czas. To zostaliśmy. Tata powiedział, że może
warto opowiedzieć mamie, co u nas słychać – więc opowiedziałem jej o tym, że tata naprawił Panią Misiową i że
robił ważne rzeczy, i że niepotrzebnie się martwiliśmy. I
że teraz wszędzie jest dużo wojska, ale też trochę dziwnie
jest przez piosenkę. Powiedziałem też o wujku Percivalu,
a potem o tych trzech górnikach i o strzałowym z Orkden,
Secie. I o tym, że nie chodzę teraz do szkoły też powiedziałem, ale dodałem, że nadal się uczę. Z tym ostatnim
to nie była całkiem prawda, ale nie chciałem mamy denerwować. A ona spała dalej, ale wyglądała jakoś spokojniej.
Albo to mnie się tak wydawało, bo tata chyba nie był przekonany. Ale jak go zapytałem, to odparł, że teraz to na
pewno się obudzi i przyjdzie nam zmyć głowy za bałagan
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w domu i nie zrobione zadania domowe!
Miałem nadzieję, że tak zrobi. Bardzo chciałem, żeby się
obudziła. Siedzieliśmy u niej długo, a jak wychodziliśmy,
przykleiłem do jej piżamy mój hologram dla dzielnego
pacjenta. Bo teraz to przede wszystkim ona musiała być
dzielna. Było już późno, kiedy wróciliśmy do domu, ale
przynajmniej przestało padać. Tata był smutny, choć udawał, że wcale nie jest, i ja też trochę, ale podtrzymywałem
się na duchu tym, że mama jest bardzo silna i dzielna.
Chyba bardziej niż tata, choć w zupełnie inny sposób.
Nagle, kiedy jadłem kolację, usłyszeliśmy syrenę i ze
wszystkich systemów nagłośnienia rozległ się donośny
głos. Mówił, że wojsko wycofuje się z Kompleksu 28 celem zatrzymania fali przemocy i w duchu dobrej woli, wobec mieszkających tu pionierów. Mówił, żeby w tym czasie nie poruszać się w strefie wojskowej, a potem wszyscy
mieszkańcy mają zostać na terenie Kompleksu i czekać
na rozwiązania prawne, które zostaną im przedstawione. W okresie przejściowym – jak to określił głos – miano
na jakiś czas zamknąć i magistrat, i kopalnie, i szkoły, a
działać miały tylko szpitale. Kiedy tylko pan skończył, natychmiast zaczął powtarzać wiadomość po raz kolejny i
kolejny.
I wtedy rozległ się, słyszalny nawet z domu, wielki rwetes na ulicach, krzyki i śpiewy, i ryki radości. I słyszałem
piosenkę, która unosiła się nad Kompleksem jak ciężka,
groźna chmura. A potem usłyszałem coś jeszcze.
Tata się śmiał. Śmiał się głośno i jakoś strasznie. I płakał
jednocześnie.
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15.
Budziłem się w nocy kilka razy. Za każdym razem miałem ten sam sen – tłum morloków o wściekłych spojrzeniach śpiewał piosenkę. W moim śnie była głośna jak burza, jak odstrzał gazu, pożerała wszystkie inne dźwięki
tak, że dało się słyszeć tylko ją. Wielu ze śpiewających
znałem, byli wujkami z kopalni taty, nauczycielami ze
szkoły, moimi kolegami. A oni sprawiali wrażenie, jakby
nie znali mnie ani trochę, wyglądali na wściekłych i jakby
głodnych. Gdzieś z tyłu, za ich plecami, płonęły magistrat
i szkoła, a przed nimi leżała mama i jakiś człowiek bez
twarzy skakał po niej ciężkimi, górniczymi butami. Z jakiegoś powodu czułem to dokładnie tak, jak wtedy, kiedy leżałem pod nią, choć teraz byłem daleko. Musiałem
krzyczeć, bo kiedy się obudziłem, przyszedł tata. Był w
ubraniu – chyba nie spał – mocno mnie przytulił, a potem
siedział ze mną. Pokój zrobił się mniej straszny, ale i tak
bałem się zasnąć.
Nad ranem usłyszeliśmy szum silników, a zaraz potem
nad Kompleksem pojawiły się wojskowe wahadłowce,
duże i ciężkie. Pomyślałem, że pewnie przyleciały po żołnierzy i tata chyba też tak myślał. Bo powiedział, żebym
wziął plecak, który przygotował i poszedł z nim. Zapytałem, co z pluszakami – powiedział, żebym zabrał jednego
lub dwa, jeśli się zmieszczą, bo będziemy się spieszyli. I
jeszcze, że może uda się przekonać żołnierzy, żeby nas
zabrali do miasta.
Nie można wybrać dwóch pluszaków, kiedy ma się ich
więcej niż dwa. Bo które miałem zostawić? Przecież musiałem zabrać Adelkę i Piotrusia, Myron też był bardzo
ważny, a Pani Misiowa nie mogła tu zostać po tym, co się
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stało ostatnio. No, a jak się zabierze Panią Misiową, to
trzeba i Pana Misia… I stałem tak w pokoju, aż w końcu
tata przyszedł i zapytał, dlaczego nadal jestem nieubrany,
bo musimy już iść, a ja powiedziałem, że nie mogę wybrać,
kogo zabiorę i tak nie można. Tata naraz krzyknął, żebym
wybrał w końcu jakiegoś cholernego pluszaka i zaczął się
ubierać, bo zostawimy je wszystkie. I był chyba naprawdę
zły. Usiadłem na łóżku i zacząłem płakać, bo przecież…
no nie mogłem tego zrobić. Tata przez chwilę na mnie patrzył, a potem usiadł obok i mnie przytulił. I przeprosił.
Powiedział, że taki jakiś jest dzień, że wybuchnął całkiem
bez sensu. I ostatecznie zapakowaliśmy wszystkie, choć
niektórym było niewygodnie, bo Misiowie byli wciśnięci
do plecaka taty, strasznie pognieceni. A Myrona przypięliśmy paskiem na zewnątrz.
Dotarliśmy do garnizonu razem z tłumem ludzi, którzy
najwyraźniej też chcieli odjechać z żołnierzami. Rozpoznałem kilka osób, które pracowały w inżynierii, jak tata.
I była pani dyrektor szkoły z małą walizką, i dwóch policjantów. I jeszcze kilka osób z obsługi magistratu. Ale nikt
nas nie chciał wpuścić, a pan oficer przy bramie powiedział przez megafon, że to wojskowa operacja i cywilom
nie wolno tu wchodzić. Ktoś krzyknął, że nie operacja,
tylko ucieczka i że chcą nas tu zostawić. A oficer, który
chyba tego nawet nie usłyszał, że zarząd Sheffield będzie
robił wszystko, co w jego mocy, żeby doprowadzić sytuację do pokojowego końca, a na razie musimy wrócić do
domów i czekać na wiadomości. I coś, co nazwał “opcjami prawnymi”. A ludzie tylko się śmiali i przeklinali, ale
żołnierze nie zwracali na to uwagi. Stali tylko, a za nimi
był transporter i nawet jeden czołg. Jego lufa mierzyła w
ulicę za nami, ale trudno było nie bać się, że mógłby w nas
przypadkiem trafić, gdyby strzelił. Co jakiś czas pan ofi52 |

cer powtarzał przez megafon to, co powiedział na początku. Czasem mówił, że administracja zrobi wszystko, by
chronić obywateli i nie musimy się obawiać, bo wydarzenia w Kompleksie 28 będą bacznie obserwowane i wojsko
będzie gotowe podjąć interwencję, gdyby coś szło nie tak.
Ale ja myślę, że chyba łatwiej byłoby im interweniować,
jakby byli na miejscu? Inni chyba też tak myśleli, bo byli
coraz głośniejsi i coraz bardziej źli.
I w końcu ktoś rzucił się naprzód, ale wtedy żołnierze za
panem oficerem podnieśli karabiny i strzelili kilka razy
w powietrze. Karabiny strzelają bardzo głośno, ale teraz,
tutaj, były chyba najgłośniejsze na świecie, jakby nagle
przyszła burza z piorunami. I wszyscy się zatrzymali. I
usłyszeliśmy z megafonu, że wojsko jest gotowe użyć siły,
jeżeli zostanie zaatakowane. I że mamy się rozejść. Ale
ludzie się nie rozchodzili i faktycznie wyglądało to tak,
jakby zupełnie przestali przejmować się bronią, tak bardzo chcieli dostać się na promy.
Zatem nie rozeszliśmy się. Zamiast tego ja i tata przepchnęliśmy się przez tłum do oficera. On spojrzał na nas z
góry – był wysoki, jak zresztą wielu żołnierzy – zza swoich
gogli. W ich szybce widziałem zniekształcony obraz mój i
taty i ludzi za nami. W ogóle nie wyglądaliśmy jak ludzie,
bardziej jak jakieś pokrzywione lalki i przez chwilę zastanawiałem się, czy on właśnie tak nas widzi.
Tata się nie zastanawiał. Powiedział za to, że jest pionierem pierwszej kategorii i on i jego rodzina są zagrożeni i
muszą się stąd wydostać. I jeszcze, że jego żona – znaczy
mama – jest w szpitalu i bardzo potrzebuje pomocy i to
naprawdę ważne. Żołnierz długo stał nieruchomo, jak posąg. Wreszcie powiedział, a mnie wydawało się, że tylko
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mi się to śni – “Proszę ją tu przywieźć”. Tata też chyba
nie mógł uwierzyć, bo teraz z kolei on się nie ruszał. A
potem szybko pokiwał głową i pociągnął mnie za rękę z
powrotem w tłum. Ludzie oglądali się za nami i niektórzy
również podchodzili do pana oficera i on wszystkim coś
mówił. Kiedy biegliśmy w stronę szpitala widzieliśmy innych, którzy też wracali, ale tym razem nie byli już wściekli, tylko wyglądali jak ludzie, którzy bardzo się śpieszą i
mają wielką, wielką nadzieję. Zupełnie jak my.
Całkiem straciłem dech, kiedy dobiegliśmy do szpitala i tata też trochę, ale powiedział, że bardzo potrzebuje
ambulansu, bo musi przewieźć mamę na lotnisko i to jest
bardzo ważne, bo trzeba się spieszyć. Ludzie w szpitalu
najpierw w ogóle nie chcieli nam pomóc, ale tata krzyczał
i prosił, i przekonywał, aż w końcu chyba zobaczyli innych, którzy zaczęli tu docierać i uwierzyli. I faktycznie,
NAPRAWDĘ znalazła się i karetka, i pielęgniarz, i ułożyli
mamę na noszach – nadal spała, a na piżamie miała holograficzną naklejkę “dzielny pacjent” – i pojechaliśmy na
sygnale i tata wreszcie się uśmiechnął i pogłaskał mnie. A
ja przytuliłem Adelkę i trzymałem mamę za rękę. Cała ta
jazda była straszna, ale też wspaniała, bo byliśmy znowu
razem.
Kiedy już byliśmy blisko, usłyszeliśmy głośne krzyki i
wycie silników. I chyba – choć nie wiem dokładnie – nawet strzały też, jakby znowu strzelano na postrach. Karetka zwolniła, czyli musieliśmy już zbliżać się do ludzi, którzy tam stali. Zastanawiałem się, czy nas przepuszczą, bo
przecież było ich tak wielu. Najpierw pielęgniarz, a potem
tata przeszli do kabiny kierowcy i wyjrzeli na zewnątrz, a
potem pojazd zatrzymał się całkiem. Nagle tata obrócił się
i wtedy się przestraszyłem. Nie śmiał się już, był całkiem
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biały, jak ser albo mleko. I nic nie mówił, kiedy wyszliśmy
przez tylne drzwi, trochę naprzeciwko jadących w naszą
stronę karetek, które też zwalniały i zatrzymywały się jedna po drugiej.
Brama do garnizonu była wyłamana, wokół niej leżało
kilkunastu może ludzi, przy niektórych kucali inni. Nie
było już tłumu, a raczej był, ale nie tutaj. Widziałem ludzi
dalej w środku, tam, gdzie niedawno stały pojazdy. Krzyczeli i wygrażali w niebo pięściami. Mogłem tylko trzymać jedną dłonią rękę taty – teraz drżącą i wcale nie taką
silną, jak zawsze – a drugą głaskać Adelkę, chyba nawet
bardziej przestraszoną niż ja.
Wahadłowce były szybko malejącymi kształtami na niebie. Lecąc na wschód, w stronę Hillsborough, robiły się
coraz mniejsze i mniejsze, aż zamieniły się najpierw w
przecinki, potem w kropki. A w końcu zniknęły za horyzontem.
16.
Ekstremiści przyjechali nocą, kilka godzin po tym, kiedy
zniknęli żołnierze. Nie spałem wtedy i mogłem ich zobaczyć nawet z domu. To znaczy mogłem zobaczyć, że są.
Bo ani jednego ekstremisty nie widziałem na własne oczy.
Ale wiedziałem, że są, bo nad centrum Kompleksu zrobiło się bardzo jasno, jakby znowu rozpalili ognisko, potem
rozległy się krzyki i chyba wiwaty. Wreszcie, jak ostatnio prawie codziennie, śpiewano piosenkę, która niosła
się jak ciężka mgła ponad domami i ulicami, tak mocno
dudniąc, że prawie ją widziałem. Potem słyszałem strzały,
ale nie takie, jak wcześniej, nie pojedyncze, tylko długie,
długie serie, jakby ktoś strzelał po prostu po to, żeby robić
hałas. I znowu krzyczano. I tak do rana.
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O świcie tata zabrał mnie i poszliśmy do wujka Percivala. Było zimno i mgliście, ale nie było już słychać żadnych
hałasów, więc myśleliśmy, że jakoś damy radę. I faktycznie, ludzi nie było. Byli za to ekstremiści – widzieliśmy ich
przy placu pod magistratem. Na początku myślałem, że to
żołnierze wrócili do miasta – bo zobaczyłem ludzi w mundurach i goglach, którzy siedzieli na wojskowym offroadzie, jakby pilnowali porządku. Ale to nie było wojsko.
Zachowywali się inaczej, a na pomalowanych na czerwono drzwiach offroada nabazgrali wielkie X. Żołnierze nigdy by tak nie zrobili – ci ludzie musieli być ekstremistami, którzy się za nich przebrali. Zobaczyliśmy ich, kiedy
przechodziliśmy przez ulicę, prowadzącą do magistratu.
Oni też nas zauważyli, bo offroad ruszył i – nie za szybko
– podjechał do nas. Żołnierz-ekstremista, który siedział w
górnym włazie, pochylił się w naszą stronę i zapytał, dokąd idziemy. Tata powiedział, że mieliśmy się spotkać ze
znajomym, bo potrzebujemy paru drobiazgów do nauki
dla mnie, a on jest technikiem. Zdziwiłem się, bo tata nie
mówił mi nic takiego, ale postanowiłem być cicho. Ekstremista spojrzał na mnie, zdjął hełm i gogle i uśmiechnął
się. Wyglądał całkiem miło. “Nie martw się, dzieciaku”,
powiedział. “Niedługo szkoła znowu ruszy – jak tylko
znajdziemy odpowiednią kadrę”. Nie wiedziałem, co miał
na myśli, bo przecież nasza szkoła miała już nauczycieli,
ale tata ścisnął mi rękę, więc tylko pokiwałem głową. Ekstremista popatrzył z kolei na tatę i powiedział, że niedługo
będzie ogłoszone, że każdy ma się zgłosić do magistratu,
żeby dostać kwalifikację do pracy i w ogóle. Zapytał też,
co tata robi, a on odpowiedział, że pracuje na kopalni –
i ekstremista wyraźnie się ucieszył, potem kiwnął ręką i
puścił nas dalej. Kiedy odchodziliśmy, pomachał mi i znowu się uśmiechnął i pomyślałem, że może ekstremiści nie
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są tacy źli. Ale tata chyba tak nie myślał.
Byliśmy u wujka Percivala całkiem długo i tata z nim
rozmawiał, a potem szybko poszliśmy w stronę szpitala.
Musieliśmy właśnie wtedy przejść przez plac obok magistratu – ale kiedy tylko tam doszliśmy, tata zatrzymał się,
a potem zawrócił i pociągnął mnie do domu. Zdążyłem
obejrzeć się tylko raz. I żałowałem.
Pod magistratem stał transporter opancerzony – jak
wojskowy, tylko też pomalowany, a obok niego kilku ekstremistów. Rozmawiali i śmiali się. A na ścianie budynku
wisieli ludzie. Plac nie był duży i widziałem ich bardzo
wyraźnie. Część z nich była zakrwawiona, niektórzy mieli
zniszczone ubrania. Niektórzy byli w policyjnych mundurach, a inni nie. I rozpoznałem tam też i księdza Pawła, i
imama Mustafę. A najgorsze, naprawdę najgorsze było to,
że obok nich wisiała pani dyrektor szkoły.
Do domu wróciliśmy prawie biegiem. Tata powiedział,
że on musi sprawdzić, co z mamą, a ja mam siedzieć w
domu i się nie ruszać, i zamknąć drzwi, i nie odzywać
się, jakby ktoś wołał, chyba żeby on. Upewnił się kilka
razy, że zapamiętałem i poszedł, a ja zostałem sam. Zebrałem wszystkie pluszaki i usiadłem tak, żeby patrzeć
przez okno – ale by nikt nie mógł mnie zobaczyć. Bardzo
uważałem. Ale chyba nikt mnie nie szukał, choć z czasem
na ulicy przybywało ludzi. Wielu się cieszyło – nosili kolorowe ubrania, które mieli porozpinane, mimo że było
zimno. Wiwatowali na cześć przejeżdżającego offroada
z ekstremistami, którzy podnosili karabiny i strzelali w
powietrze. Inni jednak przechodzili z boku, całkiem opatuleni, nie podnosząc głów. Jak my rano.
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Piosenka była wszechobecna. Nie wiem, dlaczego kiedyś
uważałem, że jest ładna. Teraz w ogóle mi się nie podobała. Wyglądało, jakby to ona zamieniła ludzi we wściekłych
i skorych do bójek. Jakby ona sprawiła, że wysadzono komisariat i zniszczono kościół starej wiary. Że mama jest w
szpitalu, do którego wczoraj, w całkowitej ciszy zawiózł ją
ambulans. I to przez nią na magistracie wisieli ci wszyscy
ludzie. Jakby ona zabijała.
Tata nie wracał i nie wracał. Zjadłem resztki wczorajszej
kolacji i zrobiłem sobie kanapki na sucharkach. Ale jakoś
nie byłem głodny i je odłożyłem. Potem pomyślałem, że
zrobię też kanapki dla taty, żeby miał co jeść, kiedy wróci.
Bo na pewno będzie głodny. A gdy już ułożyłem je na talerzu, przyszła mi do głowy myśl, że warto zrobić więcej
kanapek, jakby wrócił z mamą. Więc i je przygotowałem.
A potem zrobiłem kawę, bo tata lubi kawę i mama też,
choć trochę inną. I kiedy już to wszystko przygotowałem,
to ściemniło się na zewnątrz, ale bałem się zapalić światło, bo przecież miałem udawać, że mnie tu nie ma. Postawiłem kolację dla rodziców na stoliku, a potem zebrałem
wszystkie zwierzątka i usiadłem na łóżku.
Czas mijał, zrobiło się zupełnie ciemno, tylko przez okno
z ulicy wpadało światło latarń. Daleko od domu znowu
ktoś zaczął strzelać – chyba w powietrze, tak jak z offroada wcześniej. Czas mijał.
A ja czekałem.
17.
Musiałem zasnąć, kiedy tak czekałem, bo tata obudził
mnie w nocy. Nie pamiętam, co mi się śniło, ale musiało to
być coś strasznego, bo w pierwszej chwili, kiedy zobaczy58 |

łem go w ciemności, bardzo się wystraszyłem. Ale tylko
przez moment, bo potem się zorientowałem, że to on.
Było bardzo ciemno i dość cicho, tylko z daleka dało się
słyszeć krzyki, tak jak wczoraj – ale one też były dużo
cichsze. Tata, w świetle latarni ulicznych i małej lampki,
którą zapalił w przedpokoju, wyglądał na bardzo zmęczonego. Jego twarz była niemal zupełnie szara, a oczy zatarte. Był też cały spocony, jakby dopiero co biegł. Zapytałem
go czy wszystko w porządku, a on przez chwilę jakby się
zastanawiał, a potem bardzo mocno mnie przytulił i powiedział, że tak, że jest po prostu bardzo zmęczony, bo
wszystko trwało dłużej niż planował i martwił się, co ze
mną. Ale zupełnie nie brzmiał, jakby było dobrze. Właściwie to brzmiał tak, jakby bardzo trudno mu się mówiło.
Potem dodał, że będziemy dziś w nocy jechać do miasta,
do Hillsborough. I że wszystko pozałatwiał, więc będziemy jechać ciężarówką wujka Percivala, my i kilka innych
osób, które też chcą wyjechać z Kompleksu. I że, jak dobrze pójdzie, to święta spędzimy już tam. Z dala od ekstremistów i strzałów w nocy. I piosenki.
Z dala od wiszących na ścianie magistratu ludzi.
Powiedział, że muszę wziąć swój plecak i zabrać wszystko, co potrzebne, bo możemy tu przez jakiś czas nie wrócić. Sam wziął wielką torbę i powiedział, że on spakuje
swoje rzeczy, ale ja też muszę. Zwłaszcza to, co uważam
za naprawdę potrzebne. Tylko to strasznie trudne, bo
przecież mam bardzo dużo najważniejszych rzeczy. Przez
to pakowanie zajęło mi bardzo dużo czasu, a tata, który skończył wcześniej, stał w drzwiach i patrzył na mnie
dziwnie. I parę razy jakby chciał coś powiedzieć, ale kiedy
patrzyłem na niego, to tylko mi machał.
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Godzinę później pod dom podjechało auto i dopiero wtedy wyszliśmy. Kierował Gort, pomocnik wujka Percivala.
Zawiózł nas do parku maszyn, gdzie już czekała ciężarówka, taka jaką zwykle wozi się rudę i ekipy do przeładunku mersennu. Tylko teraz była pusta, a obok niej
stało mnóstwo ludzi i wszyscy mieli torby, jak my. I był
tam nasz nauczyciel historii, i dwóch policjantów, i dwóch
ludzi z pracy taty. I trochę moich kolegów i koleżanek ze
szkoły, z rodzicami. I nawet pan Set, strzałowy z Orkden,
który już raz nas uratował. I to on podszedł do nas pierwszy – przywitał się i uśmiechnął do mnie. Był zupełnie spokojny, zupełnie jakby nie działo się nic groźnego i jakoś
ja też zrobiłem się od tego mniej przestraszony. Potem
rozmawialiśmy z wujkiem Percivalem. Pogłaskał mnie po
głowie i powiedział, że bardzo współczuje – pewnie miał
na myśli to, że wyjeżdżamy. A tata tylko pokręcił szybko
głową i zapytał, kiedy jedziemy. Wujek powiedział, że niedługo, bo jeszcze nie wszyscy są. I zapytał czy mamy na
posmarowanie, na co tata wyjął z saszetki wszystkie łańcuszki i błyskotki, jakie mieliśmy w domu i trochę pieniędzy, ale nie chip kredytowy, tylko płytki – chyba nigdy nie
widziałem ich aż tylu, bo ich się bardzo rzadko już używa.
I wujek powiedział, że powinno wystarczyć. A potem, że
będziemy wsiadać i dla nas będzie miejsce w przedziale dla ekipy załadunkowej, bo – jak dobrze pójdzie – da
się tam wszystkich z dziećmi upchać, a luźni – tak powiedział, luźni – będą jechać z tyłu. Dał mi też tablet, który
pozwalał oglądać widok z kamer ciężarówki, żebym się
nie nudził w drodze.
No i zapakowaliśmy się do ciężarówki i ruszyliśmy. A
tuż za bramą garażu stały dwa offroady ekstremistów i
sami ekstremiści też tam byli, dokładnie na naszej drodze. Ciężarówka zatrzymała się powoli i byłem prawie
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pewien, że oni nie będą chcieli, żebyśmy wyjechali. Ale
wujek Percival wcale nie był przestraszony – widziałem to
przez okienko, prowadzące do szoferki, i przez kamery.
Wyszedł z ciężarówki, chwilę z nimi porozmawiał i dał im
torbę, do której, jak widziałem, wrzucił rzeczy od taty. I
powiedział “Wesołych świąt, chłopaki”, a oni pomachali
mu i wrócili do aut.
Ciężarówka ruszyła.
Myślałem że teraz skręcimy pod szpital, ale zamiast
tego ciężarówka pojechała prosto poza Kompleks, drogą
prowadzącą w stronę centrum przeładunkowego. I zapytałem, co się stanie z mamą, bo przecież musimy ją zabrać, a tata na to, że mama musi zostać w szpitalu, bo jest
chora i podróż byłaby dla niej prawie niemożliwa. I że jak
już będziemy w mieście, to przyjedziemy po mamę specjalną karetką. Próbowałem wytłumaczyć mu, że nie, tak
nie można, bo przecież tam się złe rzeczy dzieją, a mama
pracowała w szkole, jak pani dyrektor, której zrobiono
krzywdę i kto mamę obroni, i że ona nie może czekać. I
próbowałem przepchnąć się do przodu, gdzie było okno
do szoferki i krzyknąć do wujka Percivala, żeby zawrócił
ciężarówkę i podjechał chociaż jeszcze pod ten szpital.
Ale tata mnie trzymał, a inni ludzie patrzyli na nas bardzo dziwnie, a niektórzy jakby smutno. A ja krzyczałem
i krzyczałem, ale wujek Percival musiał nic nie słyszeć.
Chciałem się wyrwać, a wtedy tata przytulił mnie bardzo
mocno i powiedział, żebym nie płakał, bo on tu jest i nic
złego mi się nie stanie. Jednak tu nie o mnie chodziło, tylko o mamę…
We wstecznej kamerze ciężarówki Kompleks robił się
coraz mniejszy i mniejszy, i byliśmy coraz dalej i dalej od
| 61

mamy. Tata ciągle mnie przytulał i zdawało się, że próbował coś mówić, ale nie dawał rady. Jego łzy ściekały mi na
kark, mokre i gorące.
18.
Niewiele pamiętam z jazdy ciężarówką. Tylko to, że na
początku krzyczałem i głośno płakałem. Krzyczałem na
tatę i na wujka Percivala. Że zostawili mamę, że ona teraz jest chora i zupełnie sama w Kompleksie, i nikt jej nie
pomoże, bo nas już tam nie ma. Pamiętam, że biłem tatę
w pierś i krzyczałem na niego, że jest zły, bardzo zły. A
tata po prostu siedział i łzy leciały mu po policzkach. I w
końcu mi powiedział. Że już jej więcej nie zobaczymy. Że
lekarze zrobili wszystko, co mogli, ale im się nie udało i to
dlatego zdecydował, że wyjeżdżamy tej nocy. Bo w Kompleksie już niczego dla nas nie było.
I znowu płakałem. Długo, przytulony do taty. W końcu
już nie mogłem, więc po prostu siedziałem i nic nie mówiłem. Myślałem o mamie. I o tym, jak wyszliśmy razem
szukać taty, jak krzyczała do policjanta. I jak drżała, kiedy ktoś po niej skakał. I jak powiedziała w karetce, że
musi zobaczyć tatę. I o niej z plakietką “dzielny pacjent”
na piżamie, i jak mi czytała bajki, i robiła kolację, i odprowadzała do szkoły, i o wszystkim – wszystkim – czego już
więcej nie będzie. Zupełnie. To przez to, że tak się bałem.
Gdyby mnie nie zabrała ze sobą tam, gdzie ją poturbowali, to może inaczej by się to skończyło. I chyba to była
moja wina, a nie taty. A może jego, bo pojechał pracować
z wojskiem? Bo przecież ktoś musiał coś zepsuć, że to
wszystko się wydarzyło. Musiał. Siedziałem i przytulałem
Adelkę i Piotrusia, ale nawet ich miłość zupełnie mi nie
pomagała.
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Ciężarówka jechała przez szarą i jednolitą przestrzeń.
I ja też czułem się jakiś taki szary. Chyba coś jadłem,
ale nie pamiętam dokładnie. Miałem potem okruszki na
spodniach, więc tak mi się wydaje. Jechaliśmy do miasta.
Zawsze chciałem tam trafić, ale teraz zupełnie nie mogłem się tym cieszyć. Zupełnie nie tak to miało wszystko
wyglądać jeszcze dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu
wszystko było przecież jeszcze prawie normalne, a dziś…
Dziś nie było nic.
W końcu jednak – po dniu albo po stu dniach, nie wiem
– zobaczyliśmy w oddali światła Hillsborough.
Miasta na Sheffield są wielkie. W samym Hillsborough
mieszkało tyle ludzi, co w dziesięciu może Kompleksach,
było tam mnóstwo kolorowych świateł i żadnych kopalń.
A wokół miasta – więcej efektów terraformacji, znaczy
trawa Crobe’a i strumyki, i nawet trochę drzew, i szeroka i
dobrze oświetlona droga. Wszystko wyglądało trochę jak
z innego świata. Tylko że nie dotarliśmy tam – bo na drodze nagle zobaczyliśmy drut kolczasty i szlaban, i żołnierzy w transporterze. Wujek Percival zatrzymał ciężarówkę i wysiadł, żeby z nimi porozmawiać i widzieliśmy, jak
podchodzi do nich i przez chwilę rozmawia z oficerem, a
także, że tamten kręci głową i coś mu tłumaczy. Trwało to
coraz dłużej i dłużej, i wujek Percival wydawał się robić
z każdą chwilą bardziej zły, ale w końcu wrócił do nas,
żeby nam wszystko wytłumaczyć – że miasto nie przyjmuje nikogo, kto nie załatwi swojego transferu legalnie. Tata
zapytał, jak się to załatwia legalnie, na co wujek Percival
odpowiedział, że dla morloków wkrótce mają być otworzone biura transferowe w kompleksach, ale tutaj będzie
też biuro lokalne, w którym będzie można się ubiegać o
możliwość wejścia. Ale nie wiadomo kiedy, bo na razie są
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jakieś trudności. A tak normalnie, to biuro jest w magistracie. Ale do magistratu teraz nie można wjechać, jeśli
się jest morlokiem.
Ludzie się wściekli. Ktoś zapytał, co w takim razie mamy
robić, a wujek Percival pokręcił smutno głową i odparł,
że żołnierze mówią, że mamy wrócić do domu i czekać,
aż otworzą się “odpowiednie drogi”. Ktoś się zaśmiał, a
ktoś inny zaczął głośno przeklinać. A jeszcze inny zwrócił
uwagę, że są tu dzieci, ale przeklinanie nie ustało i wszyscy byli źli, a przede wszystkim chyba bardzo się bali. Wujek rozmawiał chwilę z tatą i powiedział, że zobaczy, co
się da zrobić. Siadł za kółko i zawróciliśmy, zrobiliśmy
wielkie koło i spróbowaliśmy podjechać od innej strony.
Ale tu też był płot i żołnierze – wszystko bardzo nowe.
Dziwiłem się bardzo, bo przecież taki płot na pewno nie
zatrzymałby ekstremistów, gdyby przyjechali ze swoimi
off-roadami i transporterami z czerwonymi burtami.
Wtedy pan Set – ten strzałowy – powiedział, że może da
się przejechać przez las i on kiedyś był w mieście i wie, że
są tu mało uczęszczane miejsca, przez które można przejechać. I wujek Percival zebrał wszystkich i powiedział, że
spróbujemy, ale jak tylko dojedziemy do miasta, to trzeba będzie natychmiast próbować iść do magistratu, żeby
się zarejestrować, zanim nas zamkną. Ktoś powiedział, że
zamknięcie w mieście nadal może być lepsze od powrotu,
a potem ludzie się zaśmiali, ale zupełnie nie było wesoło.
Ciężarówka ruszyła – najpierw drogą, a potem przez las
i chociaż była terenowa, to i tak mocno nią rzucało i jedna dziewczynka zwymiotowała, a kilkoro dzieci, mniejszych ode mnie, zaczęło płakać. Ale jechaliśmy naprzód,
podskakując tylko na wybojach i widzieliśmy już światła
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miasta i wysokie wieże zabezpieczenia elektronicznego,
sterczące w górę jak szyby kopalń. Zaraz potem błysnęły
światła i zatrzymaliśmy się gwałtownie. Okazało się, że
wszędzie stoi wojsko. Żołnierze w hełmach i goglach podeszli i powiedzieli, że jesteśmy tu nielegalnie i musimy
sobie iść. Dużo krzyczeli i zaglądali do ciężarówki, wymachiwali bronią, zupełnie jak wcześniej ekstremiści, jednak
nie strzelali. Wujek powiedział, że już nas zabiera, ale oni
powiedzieli, że on nie, bo on jest przemytnikiem i będzie
“deportowany”. I wujek zaczął krzyczeć, że przecież go
zabiją, a oni złapali go za ręce i nogi i wynieśli do transportera, który zaraz odjechał. I zostaliśmy tylko my – w
unieruchomionej ciężarówce – i żołnierze naprzeciw nas.
Tata wysiadł i zapytał, co w takim razie mamy robić. Pan
oficer, stojący naprzeciwko niego powiedział, że tak naprawdę powinniśmy wracać do domu. Ale żeby coś załatwić tutaj, to odpowiednie rozwiązania, zgodne z prawem,
będą wdrażane niedługo. Jednak linii granicznej miasta
przekroczyć na razie nie możemy. Ktoś zza taty krzyknął,
że ile to jest “na razie”. A żołnierz na to, że on nie wie. Ale
jak będzie wiedział, to powie.
Kilka osób próbowało ruszyć ciężarówkę, ale w coś się
wkopała i została tak, jak stała. A my razem z nią. Morlokowie spróbowali zabrać z niej bagaże i zrobić tymczasowe obozowisko, żeby było gdzie spać i przygotować jedzenie. Choć chyba najpewniejsza była nadal ciężarówka,
więc spać mieliśmy w środku. Tata powiedział mi, że to
tylko chwilowy problem i niedługo tutejszy magistrat coś
wymyśli i będziemy mogli w końcu wjechać. I że to będzie
jak taki biwak, przedświąteczny biwak. Zebraliśmy więc
paliwo, które parę osób miało, trochę gałęzi i zrobiliśmy
ognisko. Żołnierze krzyczeli, że nie wolno palić drewna
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z lasu, bo ono należy do Hillsborough i to nielegalne, ale
nie przychodzili zabierać nam gałęzi. Więc i tak paliliśmy,
bo było zimno.
I ktoś zaśpiewał piosenkę i jedliśmy jedzenie w puszkach. Ja też nagle poczułem, jak bardzo jestem głodny.
Kilkoro dzieci śmiało się – a nawet paru dorosłych, choć
wydawało mi się, że tak naprawdę wcale im nie było do
śmiechu – ale ja nadal nie mogłem. Myślałem o tym, co
powiedziałaby mama. I co by zrobiła. Na pewno miałaby
jakiś sposób, żeby z tego wybrnąć.
Siedziałem przy ogniu i jadłem konserwę. Patrzyłem na
żołnierzy, a oni patrzyli na nas. Za nimi przyjechały dwie
kolejne ciężarówki i jakieś osoby zaczęły rozwijać drut
kolczasty…
19.
W nocy przyjechało więcej ludzi, takich jak my. Pochodzili z różnych Kompleksów – niektórzy wyruszyli długo
przed nami, inni dopiero niedawno. Część z nich przyszła piechotą, a inni przyjechali, ale wszyscy mówili o
tym samym – zatrzymano ich na drodze, więc próbowali
szukać innego wejścia do miasta. Zauważyli dym nad zagajnikiem i ruch, i myśleli, że jest tu obóz tymczasowy
– więc przyszli. A kiedy okazywało się, że to tylko my,
byli zawiedzeni, jednak zostawali, chyba dlatego, że nie
mieli dokąd iść. Bo przecież wszędzie był ten płot z drutu
i wartownicy.
O poranku z miasta przyjechało więcej pojazdów – ludzie podeszli bliżej płotu i wojskowych, bo wszyscy myśleliśmy, że to przyjeżdżają po nas. Ale nie. Zamiast tego
wyszli z nich tacy… no trochę jakby żołnierze, ale jed66 |

nak nie całkiem. Mieli bardzo różne mundury i całkiem
inaczej wyglądali – nie tylko różnili się od żołnierzy, ale i
nawet między sobą. Nawet broń prawie każdy miał inną.
Choć, musiałem przyznać, mieli jej nawet więcej niż żołnierze, bo większość miała jedną w rękach i drugą na
plecach, a czasem jeszcze trzecią. Nie wszyscy mieli też
hełmy i gogle, zamiast ciężkich wojskowych zestawów
łącznościowych nosili lekkie słuchawki. Jeden z nich
miał kapelusz z szerokim rondem i palił cygaro, a inny
czapkę z daszkiem, założoną tyłem naprzód, jeszcze inny
taki wymięty kapelusz. Ten z cygarem nosił okulary przeciwsłoneczne, chociaż wcale nie było słońca. Kilku miało
chusty z trupimi czaszkami. Pan Set powiedział, że to Falanga Kryzysowa, wsparcie dla wojska w wypadku nagłej
potrzeby. Myślałem, że chodzi mu o ekstremistów, ale jak
to powiedziałem, to pokręcił głową i powiedział tylko, że
ludzie z miasta myślą raczej o innych kryzysach.
Choć drzewa osłaniały nas od wiatru, to i tak poranek
był bardzo zimny. Trzymaliśmy się blisko ciężarówki, która miała ogrzewaną przednią część, w której jechaliśmy.
Dzieci siedziały w niej na zmianę, a najmniejsze cały czas.
Ja się do tych najmłodszych nie zaliczałem, więc często
byłem na dworze i dużo chodziłem po naszym obozowisku.
Ludzie byli tam różni – tacy, którzy byli policjantami
albo urzędnikami w Kompleksach i uciekli, bo się bali,
że ekstremiści zrobią u nich to, co u nas. Inni nie mieli
ważnych funkcji, byli tacy, jak my, bo wysoko w górach
wszystkich, którzy byli pionierami pierwszej i drugiej kategorii, traktowano prawie jak żołnierzy z miasta. Paru
przyjechało, bo szukali miejsca do życia – w końcu przecież była zima, a zbuntowane Kompleksy teraz nie miały
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tyle jedzenia, leków i całej reszty, żeby wystarczyło dla
wszystkich, zwłaszcza że podobno w innych miejscach
wojsko wysadziło ważne fabryki i magazyny, zanim wyjechało. A niektórym, jak panu Setowi, nie odpowiadało to,
co się działo i nie chcieli mieszkać tam, gdzie byli wcześniej. Kilka osób chorowało, a część była długo w drodze i byli nawet bardziej głodni niż my. Dużo, dużo ludzi
siedziało przy ogniskach i porzuconych pojazdach. Tata
i inni dorośli starali się jakoś nimi zajmować. Bo trzeba
było czekać, aż miasto postanowi, co dalej. Znaleźliśmy
wejście do publicznej sieci bezprzewodowej Hillsborough i niektórzy próbowali z komunikatorów połączyć się
z różnymi ludźmi w środku miasta, żeby sprawdzić, co
można zrobić. Ale na razie nie dało się zrobić nic.
Często patrzyłem w stronę miasta, ponad płotem i żołnierzami (i trochę-żołnierzami z Falangi Kryzysowej). Widziałem, całkiem niedaleko, wysokie wieże – pan Set powiedział, że to zabezpieczenie cywilnej sieci miejskiej na
wypadek ataku SI – a dalej łunę świateł tak jasną, jakiej
nigdy nie widziałem na ulicach Kompleksu 28. Na niebie
nad Hillsborough unosiły się holograficzne wielkie i piękne istoty, aniołki i święty Mikołaj w saniach, kolorowe
gwiazdy… Rety, jak w środku musiało być pięknie. Chciałem tam być, zwłaszcza w tamtej chwili. Dla dzieci z miasta musiał to być niesamowity czas. I dla nas też będzie,
jak już wszystko uda się tutaj załatwić. Tak sądził Joshua.
A, bo poznałem kilku kolegów i Joshua był jednym z nich.
Też miał 10 lat i był bardzo fajny. Przyszedł z Dwudziestki
Dwójki z rodzicami, a w międzyczasie mieli strasznego
pecha. Bo jak wyjeżdżali, to jeszcze wszystko było w porządku i mieli nawet zezwolenie na zamieszkanie w mieście, chociaż chyba tylko na trochę. Ale kiedy już byli w
drodze, to wszystko się zepsuło i po dotarciu tutaj nagle
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okazało się, że już nie chciano ich wpuścić. Joshua mówił, że jego mama wszystko pozałatwia, bo przecież to
jest pomyłka. I dużo się śmiał, znał mnóstwo kawałów, i
podzielił się ze mną kanapką. Lepiej się tak czekało, kiedy
były inne dzieci, zwłaszcza on.
Po drugiej stronie płotu też powstał obóz, ale inny –
obudowany wokół agregatów i namiotów, i wojskowych
ciężarówek oraz mniej wojskowych wozów Falangi Kryzysowej. Po południu trochę-żołnierze rozstawili wielką
kuchnię i zaczęli przygotowywać jedzenie. Pachniało bardzo ładnie i nawet niektórzy machali do nas znad obiadu,
więc poszliśmy z Joshuą zapytać, czy możemy się poczęstować – ale żołnierze nas nie przepuścili. Mówili, że za
płot nam nie wolno i musimy zostać i czekać. A potem
porozmawiali między sobą i jeden poszedł do trochę-żołnierzy i chyba był na nich zły, bo ci sobie poszli. Potem
poszedł gdzieś dalej i wrócił, rozejrzał się i dał mi wojskową rację, taką prawdziwą, i kazał nam się podzielić.
Ten drugi powiedział, że tak nie wolno i to wbrew rozkazom i że “Potem nas oblezą, żeby o żarcie żebrać”, a na to
pierwszy powiedział bardzo dużo brzydkich słów i kazał
temu drugiemu siedzieć cicho. Znaczy innymi słowami. A
potem powiedział, żebyśmy uciekali.
Racją podzieliliśmy się z tatą i rodzicami Joshuy. Była
pyszna.
Przez cały czas wszyscy próbowali znaleźć sposób, żeby
dostać się do miasta. Do wieczora jednak nie udało się to
nikomu – ani pytającym żołnierzy, ani tym, którzy szukali
w miejskiej sieci, ani próbującym łączyć się z komunikatorami ludzi z Hillsborough. Oni chyba zupełnie nie wiedzieli, co się dzieje, bo przecież, gdyby wiedzieli, to już by
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wszystko było załatwione. Wiedzieli tylko żołnierze i trochę-żołnierze, a oni nie mogli nic zrobić, bo siedzieli tutaj.
Wieczorem, kiedy nikt nie patrzył, poszedłem dalej w
las i ułożyłem z patyków mały podest i wyrwałem pierwszą stronę podręcznika z przysposobienia do pracy w
Kompleksie. To była ta, na którą mieliśmy wkleić zdjęcie
z rodziną. Znaczy z mamą i tatą. I jeszcze z Adelką, którą
miałem wtedy w kieszeni, ale nikt o tym nie wiedział, tylko ja. To był wrzesień i wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni. Dawno, bardzo dawno. Zawinąłem tę stronę w worek
z kanapki z wojskowej racji. I przyłożyłem kamieniami,
żeby się trzymał. A potem usiadłem i chyba zacząłem płakać.
Była już noc, kiedy znalazł mnie tata, który z kilkoma
innymi poszedł mnie szukać. Nakrzyczał na mnie, że mu
nie powiedziałem, że idę i myślał, że się zgubiłem. A potem podziękował ludziom, usiadł ze mną i siedzieliśmy
tak obaj i patrzyliśmy na zdjęcie.
Chciałem, żeby mama była tu z nami, tak naprawdę. Bo
ja wiedziałem, że jej już nie ma, że umarła - nie byłem
przecież głupim dzieciakiem. Ale dla mnie, w środku, ciągle żyła.
20.
Od samego rana lało jak z cebra zacinającym, strasznie
zimnym deszczem. Dużo ludzi na szybko przeniesiono
do ogrzewanej części ciężarówki i zrobiło się tam bardzo
ciasno, ale za to trochę cieplej. Ale nie wszyscy próbowali się schować. Kilka osób zebrało się w grupę i odeszło
od obozu, żeby spróbować przekraść się do miasta w innym miejscu teraz, póki nic prawie nie było widać i była
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szansa, że żołnierze i trochę-żołnierze ich nie zauważą.
Wyszli, kiedy jeszcze było ciemno i szybko zniknęli między drzewami, z dala od jaskrawych świateł reflektorów,
świecących zza płotu.
Sam obóz pozostał cichy niemal do południa, kiedy
deszcz przeszedł, pozostawiając po sobie przenikający do
kości ziąb i mokrą, błotnistą ziemię. Na szczęście tata spakował moje najlepsze zimowe buty, mogłem więc chodzić
po błocie, a one nie przemakały. Inne dzieci też wyszły się
pobawić. Ganialiśmy się więc między na wpół zamarzniętymi kałużami, ślizgając na rozmokniętej ziemi, co jakiś
czas patrząc w stronę płotu i żołnierzy i – daleko za nimi
– budynków miasta, choć było widać głównie te wieże od
SI. Zabawne, że wyszli do nas poza ich krąg – żołnierze
wyraźnie bardziej nie chcieli, byśmy się zbliżyli, niż obawiali ataku maszyn. Z drugiej strony, my byliśmy tutaj,
a atakujących maszyn nikt nie widział od bardzo dawna.
Więc może wydawaliśmy im się gorsi? Joshua powiedział,
że to dlatego, że boją się piosenki, bo ona robi straszne
rzeczy z ludźmi. Sam widział, że nawet zupełnie normalne osoby, takie co byś w ogóle nie pomyślał, całkiem od
niej wariują. Pomyślałem o kolegach taty z kopalni i o
tych, co na nas naskoczyli na ulicy, i musiałem przyznać
mu rację. Z chwilą, kiedy pojawiały się rozmowy i okrzyki
na temat wolności i zrzucenia jarzma i śpiewanie, wszystko stawało na głowie i robiło się bardzo strasznie. Choć
może to nie piosenka, tylko dorośli lubią po prostu mieć
jakiegoś wroga? Tak bardzo, że jak już go mieli, to nie
przejmowali się niczym innym.
Po południu w całym obozie nastąpiło wielkie ożywienie. Dorosłym udało się połączyć z siecią informacyjno-rozrywkową Hillsborough. Na ekranie w ciężarówce
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można było oglądać to samo, co oglądali w domach ludzie
w mieście. Dużo dzieci – i ja też – chciało bajek i, faktycznie, na trochę nam pozwolono. Ale dorośli zamiast tego
oglądali wiadomości. Tata mówił, że może być tak, że kiedy okaże się, że tu jesteśmy, mieszkańcy miasta zażądają
od magistratu kroków i nasza sytuacja się rozwiąże.
Ale było zupełnie inaczej. Okazało się, że jednak mieszkańcy Hillsborough wiedzieli, że tu siedzimy – nasz obóz
był w kilku serwisach informacyjnych i dużo się o nim
wspominało. Ale chyba zupełnie nikt nie wiedział ani kim
jesteśmy, ani dlaczego przybyliśmy. To znaczy ludzie wiedzieli i byli tej wiedzy bardzo pewni, ale wiedzieli źle. Widziałem program, w którym jakiś pan mówił, że jesteśmy
elementem wojny hybrydowej ekstremistów i że chcemy zdestabilizować całe miasto, bo będziemy napływać
fala za falą wiedząc, że czeka nas tu dobrobyt. Inna pani
obawiała się, że kryją się między nami ekstremiści, którzy chcą wkraść się do miasta i zaatakować innych ludzi.
Mówiła, że nie można ryzykować, bo ktoś może umrzeć i
wtedy krew będzie na rękach magistratu. Nie chciała jednak, żeby to sprawdzać – to się tutaj nazywa “przetworzenie” przyjeżdżającego, czyli sprawdzenie skąd pochodzi i
kim jest i podobno jest to w przepisach – bo to są pieniądze, które da się wydać lepiej. I nawet miasto zmieniło
prawo, żeby nie musieć tego robić. Jakiś pan w czapce
powiedział, że to szantaż emocjonalny, któremu Hillsborough nie ma obowiązku ani nie powinno ulegać – zwłaszcza przywiezienie dzieci jest bardzo złe, bo widać, że to
próba wywołania emocji. Inny zgodził się z nim, mówiąc,
że przyszliśmy dostawać tylko wszystko za darmo – chociaż morlokowie przecież dobrze pracują i nawet mama
miała kiedyś odznakę dla wzorowego nauczyciela. Był też
pan żołnierz, sfilmowany na płycie kosmoportu, który w
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ogóle nic nie mówił. Za to jakiś redaktor opowiadał, że
dowódca zespołu Hex Machina odmawia komentarzy, ale
poza kosmoport wyprowadzać swoich ludzi nie zamierza.
Następnie trzech ludzi w studio dyskutowało, jak wielki
jest to skandal i brak wyobraźni z tymi żołnierzami. I że,
na szczęście, jest wielu dzielnych ochotników z Falangi
którzy są gotowi bronić bezpiecznych świąt dla obywateli
– i nawet pokazano jak trochę-żołnierze wsiadają do ciężarówki. Potem kilku innych ludzi w innym studio śmiało
się, że przemytnikom trzeba zapłacić mnóstwo pieniędzy za przerzut do Hillsborough i oni to by chcieli mieć
tyle – i znać, że morlokowie są bogaci i mogli zostać z
tymi pieniędzmi w domu. Wytykali, że widać u nas wielu
mężczyzn i to nie do pomyślenia, żeby ci mężczyźni nie
zostali walczyć z ekstremistami, tylko uciekali jak tchórze
tutaj i że oni by walczyli, gdyby zaszła potrzeba. A znów
poważnie wyglądający, smutny pan grzmiał, że jak ktoś
nielegalnie próbuje się wedrzeć do miasta, to sam jest
sobie winien. I że ludzie powinni być odpowiedzialni
za swoje czyny, a my popełniliśmy przestępstwo. A
poza tym przywożenie dzieci zimą do lasu jest skrajnie
nieodpowiedzialne i ludzie, którzy robią to dla pieniędzy,
są zdecydowanie najgorszego sortu. I chyba to oznaczało,
że to bardzo źle.
Nie miałem pojęcia, co o tym myśleć. Bo my naprawdę
chętnie byśmy zostali w Kompleksie i załatwili wszystko
tak, jak trzeba. Ale przyjechali ekstremiści, a wojsko uciekło i nie można było nigdzie się zgłosić. Ale przecież nie
mogłem tego powiedzieć ani smutnemu panu, ani tym paniom, ani temu człowiekowi w czapce, choć może jakbym
powiedział, to by się nawet ze mną zgodzili. Wyglądali na
bardzo sympatycznych ludzi. Mogłem jednak tylko słuchać.
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Dorośli byli bardzo źli na to, co mówili na ekranie i poszli do żołnierzy pytać, kiedy wszystko będzie załatwione, bo przecież nie można nas tak tu trzymać. I strasznie
się pokłócili, i było dużo krzyków i rzucania rzeczami. I
żołnierze najpierw zaczęli strzelać z armatki wodnej, a
potem ją wyłączyli i obrzucili las granatami dymnymi, i
znowu ktoś strzelał z armatki wodnej, a wtedy morlokowie szybko uciekli. Choć do nas do obozowiska dotarło
ledwie troszkę dymu, a wody nic a nic, wszyscy zaczęli się
krztusić i płakać, a niektórzy wymiotować, bo to był specjalny dym właśnie do tego, żeby ludziom było niedobrze.
Więc i my zaczęliśmy uciekać, dalej w las, byle dalej od
płotu. I siedzieliśmy tam w ciemności czekając, co będzie,
ja z Joshuą razem za korzeniem drzewa, tak że trochę
widzieliśmy światła przy płocie, a trochę - kiedy się schowaliśmy - nie.
Pierwszy znalazł nas strzałowy Set. Powiedział, że już
można wracać i że rodzice nas szukają. Zapytaliśmy go,
dlaczego ludzie w telewizji mówili takie rzeczy, a on powiedział, że ludzie są dziwni, kiedy się czegoś boją albo
sądzą, że grozi im duża niewygoda. I potrafią być wtedy
całkiem straszni, jak na to, jacy zwykle są. Lubią nazywać
to rozsądkiem, ale to strach. I zapytałem, czy boją się nas
bardziej niż tych maszyn, co kiedyś wszystko zniszczyły.
Bo przecież my nie możemy robić takich rzeczy jak maszyny, tak potwornych znaczy. I Set strasznie się zaśmiał
i zapytał, skąd w ogóle nam to przyszło do głowy, a ja mu
na to, że zupełnie nie boją się nas tak, jak maszyn. Maszyn się boją, bo one mogą ich pozabijać, więc czują przed
nimi respekt. Dlatego płot stoi jeszcze z zasięgu wież, bo
ten zasięg nie kończy się przy konstrukcjach. Więc nawet
jeśli jest blisko końca zasięgu, to jednak w nim, tak na
wszelki wypadek. A nawet jakby nie był, to wojsko ma
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specjalny sprzęt, dlatego zbuntowane maszyny im nic nie
zrobią, bo oni specjalnie go tak produkują. A my? Nas się
nie boją. I ponieważ nas się nie boją, to mogą chcieć nas
tak trzymać w lesie, mimo że nie powinni. Bo mogą. Bo są
źli na ekstremistów, ale ekstremiści są daleko i są bardzo
groźni. A my jesteśmy tutaj i trochę im ich przypominamy.
Set odprowadził mnie do taty, którego z kilkoma innymi osobami umieszczono w ciężarówce. Tata wyglądał
potwornie i aż się przestraszyłem na jego widok. Chyba ktoś rzucił w niego kamieniem, bo miał wielki siniak
na twarzy i bardzo się krzywił. Jego oczy były zupełnie
czerwone i bardzo płakał, a siedzący obok tata Joshuy
przecierał mu oczy i twarz szmatką. Obaj byli przemoczeni. Bardzo się ucieszyli, że nas widzą, ale tata ledwo
co mówił, więc wymamrotał tylko, że mnie kocha. Mama
Joshuy powiedziała, że żołnierze postrzelili go pociskiem
antyrozruchowym, który służy tylko do tego, żeby kogoś
chwilę pobolało, a nie żeby naprawdę zranić, i żebym się
nie martwił. Ale tata wyglądał na naprawdę zranionego,
ruszał się niemrawo, a jego opuchnięta, sina twarz, robiła
przerażające wrażenie. Pomogłem mu się przebrać i owinęliśmy go śpiworem. Wypił też trochę wody. Nadal wyglądał źle, ale potem przynajmniej zasnął, choć strasznie
chrapał.
Za mną włączone wiadomości mówiły o ataku rozwścieczonych morloków na płot i o tym, że kilku żołnierzy oberwało kamieniami w hełmy, a jeden był poobijany. Oraz
że rada obywatelska naciska na magistrat, żeby podjął
zdecydowane kroki celem rozwiązania kryzysu, zanim
będzie za późno. Ktoś mówił o tym, że na atak trzeba odpowiedzieć siłą, żeby pokazać zdecydowanie. W tle cały
czas widać było tego poturbowanego żołnierza, leżącego
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na ziemi i pomagającego mu sanitariusza. Pan dziennikarz był bardzo zaniepokojony jego losem.
A potem nagle wszystko zniknęło i puścili kolędy i program o tym, jak różni sławni obywatele Hillsborough spędzają święta.
21.
Ze świtem przyszedł – nie uwierzycie! – śnieg. Myślałem,
że będę musiał pojechać aż pod biegun, żeby zobaczyć
śnieg, ale tym razem był tutaj. Niezupełnie był taki, jak w
książkach, spadł wilgotną, cienką warstwą, która zamieniała się w wodnistą maź, kiedy tylko się na nią nastąpiło,
ale niewątpliwie był to prawdziwy śnieg. W lesie zrobiło
się miejscami białawo i bardzo ładnie. Śnieg topniał nam
też na nosach i czapkach, przemaczał rękawiczki i można
było robić w nim ślady. To naprawdę wspaniale móc go
zobaczyć, bo przecież pod biegun raczej bym nie pojechał. A bardzo chciałem zobaczyć, jak wygląda.
Tata od rana czuł się źle, choć było lepiej niż wczoraj.
Opuchlizna trochę zeszła i mógł mówić, ale chyba się
przeziębił, bo miał gorączkę i potworną chrypę i bolała go
głowa. Dostał, razem z innymi równie poobijanymi, miejsce w ciężarówce – choć ogrzewanie włączone było tam
już tylko ledwo-ledwo, żeby na dłużej starczyło. Podałem
mu śniadanie, które zrobiła mama Joshuy, ale prawie go
nie tknął. Śmiał się, że to bez sensu, żeby jadł, bo przecież i tak praktycznie nie czuje smaku przez zatkane nos
i gardło. Powiedział, że lepiej będzie, żebym ja zjadł, to
przynajmniej będę mógł szczerze powiedzieć mamie Joshuy, że było dobre. Faktycznie, zjadłem część – resztę
wmusiłem w niego – bo przyznaję, że byłem trochę głodny
po swojej porcji, ale bardzo się martwiłem. Mama zawsze
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mówiła, że trzeba jeść dla zdrowia – a on to teraz zdrowia
potrzebował, bo dopóki nie trafimy do Hillsborough, to
raczej dobrze tu nie będzie.
Wrócili ci ludzie, którzy próbowali wczoraj przejść do
miasta. Do wojskowego obozu po drugiej stronie przyjechała ciężarówka i żołnierze wyprowadzili ich z tylnej
części, pochylonych i smutnych. Kolorowa grupa Falangi
Kryzysowej podniosła krótką wrzawę, ale uciszył ich jakiś
oficer, a potem mały oddział, prowadzony przez innego
oficera i sierżanta bez gogli, ale za to z plecakiem, zabrał
morloków i przyprowadził prosto do naszej ciężarówki.
Inni uciekli na boki i tylko my zostaliśmy, znaczy ja, tata
i ci, którzy w tej ciężarówce leżeli od wczoraj. Oddział
zatrzymał się, a prowadzący go sierżant rozejrzał się dookoła, potem zajrzał do pojazdu, spojrzał na oficera i zapytał czy na pewno, bo może chociaż niektórych. Oficer
był dużo młodszy od niego i najpierw popatrzył na niego
tak, jakby zobaczył wariata, a potem powiedział, że tak i
że wydał rozkaz i tamten ma go wykonać. Sierżant znowu
spojrzał na mnie i na tatę, a potem na oficera i powiedział,
że w takim razie on będzie potrzebował tego rozkazu na
piśmie. I oficer patrzył na niego bardzo długo, a potem
wyjął z kieszeni datapad, coś w nim pogmerał i zapytał,
czy sierżant jest zadowolony. Sierżant powiedział, że nie,
zupełnie nie jest. Potem sprawdził każdego z tych morloków, których złapali i powiedział, że muszą tu zostać.
Nie wyglądali dobrze, wyraźnie wczorajsza próba im też
się nie przysłużyła, wszyscy byli owinięci w zielone, wojskowe koce i ponuro obserwowali strażników. Sierżant
spojrzał na nich jakoś dziwnie – i na mnie też – i chciał
chyba coś powiedzieć, ale wystarczył rzut oka na oficera,
by tylko machnął ręką. Wyjął z plecaka dwie racje żywnościowe i pakiet medyczny i wrzucił je do naszej ciężarów| 77

ki, obrócił się na pięcie i kiwnął na swoich ludzi. Oficer
przez chwilę patrzył na niego, na pozostałych żołnierzy,
na pojazd, ale ostatecznie rzucił tylko, że to dobry pomysł,
bo w końcu są tu, żeby pomagać. Ale wcale nie wyglądał,
jakby chciał pomóc.
Ci, którzy zostali przyprowadzeni, opowiedzieli nam, że
złapano ich zaraz przy płocie i że latają tu drony, które
wszystko widzą i nie ma szans, by przejść. Że potem byli
w areszcie na skraju miasta – nie zawieziono ich do środka – zostali dokładnie wypytani o próbę przejścia, o obóz
i wszystkich w środku. Sprawdzono czy nie są połamani,
dano leki i suplementy i nawet nakarmiono. Już myśleli,
że wszystko będzie dobrze, ale okazało się, że nikt nie
zamierza ich tam zostawiać, tylko mają zostać wywiezieni z powrotem za płot. I kazano im wracać do domów
i spróbować legalną drogą, kiedy będzie możliwa. No i
przywieźli ich tutaj. Kiedy skończyli opowiadać, wszędzie
dookoła zrobiło się cicho i zebrani wokół morlokowie po
prostu siedzieli i patrzyli na nich nieruchomymi, smutnymi spojrzeniami. Tata, który usiadł w progu ciężarówki,
też. Ktoś powiedział, że to chyba koniec, a ktoś inny, że to
tylko znaczy, że po prostu musimy czekać. I jeden morlok,
który był mechanikiem, tylko się zaśmiał. To nie był dobry
śmiech i aż przeszły mnie od niego ciarki. Potem ludzie
wstali i rozeszli się na swoje miejsca.
Było bardzo zimno, więc śnieg przestał od razu topnieć.
Dlatego zobaczyłem, że poszli. Siedziałem właśnie, patrząc na tak niedalekie miasto i na oddzielający je od nas
płot, który równie dobrze mógł być wielką przepaścią.
Tłumaczyłem Adelce i Piotrusiowi, że teraz jest ciężko
i dlatego jest tak smutno w obozie, i musimy poczekać,
co postanowią ludzie z miasta, kiedy zobaczyłem ich, jak
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szli. Joshua z rodzicami. Szedł między nimi, każde z nich
trzymając za rękę – oddalali się od miasta i szli w głąb
lasu. Pobiegłem za nim krzycząc, żeby zaczekał i zapytałem, o co chodzi i czemu idą. I on powiedział, że nie
znajdą tu domu i chyba nie ma już na co liczyć. I rodzice
postanowili, że spróbują szczęścia wracając do któregoś
z Kompleksów. Pożegnał się ze mną i powiedział, że ma
nadzieję, że tutaj się poprawi, a ja powiedziałem, że mam
nadzieję, że dojdą do celu. I jeszcze, że jak już będziemy
w mieście, to zaraz wyślę mu wiadomość i ściągnę jego
– i jego rodziców oczywiście – do domu. Uśmiechnął się
i poszli. Przez jakiś czas widziałem jeszcze ich sylwetki
między drzewami, a potem już tylko trzy linie śladów w
śniegu.
Myślę, tak trochę, że źle sądziłem wcześniej. I że tak naprawdę to ludzie z miasta w ogóle nigdy nie będą chcieli
nas wpuścić, choćbyśmy nawet złożyli wszystkie dokumenty. Myślę, że po prostu nie chcą nas nigdzie w swoim
pobliżu.
22.
Noc była zimna i bardzo nieprzyjemna. W ciężarówce
po raz pierwszy przestało właściwie działać ogrzewanie i
jedynym ciepłem, które mieliśmy, były koce i inni ludzie.
Tata chrapał trochę mniej, dzięki lekarstwom z wojskowej
torby, ale i to niewiele pomogło – co chwila budziłem się i
sprawdzałem, czy wszystko z nim w porządku, a zasnąć z
kolei było bardzo trudno, bo marzłem. W rezultacie, kiedy
nadszedł ranek, w ogóle nie byłem wyspany, ani trochę.
Zrobiło się na dworze chyba cieplej, bo śnieg prawie
całkiem stopniał, znowu zamieniając się w błoto – ale
tym razem ani ja, ani inne dzieci nie wyszliśmy się ba| 79

wić, ścigać po wykrotach i skakać przez kałuże. Zbiliśmy
się tylko w grupkę i owinęliśmy kocami. I opowiadaliśmy
sobie historie. Anton mówił o smoku z jaskiń, które leżą
niedaleko Szesnastki – on był stamtąd – o tym, że śpi i
obudzi się, kiedy morlokowie wezwą go na pomoc. Fajnie
byłoby mieć takiego smoka, zwłaszcza teraz. No bo na
smoku można przelecieć nad płotem i żołnierzami, a jak
zieje ogniem, to i jest ciepło. A znów Sofia opowiadała
o cierpliwym górniku, który kopał w ubogim wyrobisku
tak długo, aż znalazł skarb. Ja chciałem opowiedzieć moją
ulubiona historię o rycerzu Bilbo, który nie bał się niczego
i z dzielnymi krasnoludami upolował wielkiego smoka i
uwolnił zaklęte miasto. Była to bajka, którą opowiadała
mi mama i od razu sobie o tym przypomniałem, jak zacząłem mówić i… no, nie skończyłem. Chciałem opowiedzieć
też historię o tym, że Joshua z rodzicami docierają do
Kompleksu i wszyscy ich witają. Akurat na święta. Tylko
ja sam nie umiałem wymyślać historii, więc tej opowieści
nie było. Ale może Joshua sam kiedyś nam o tym opowie.
Jedliśmy właśnie – podzielone sprawiedliwie na wszystkich – śniadanie, kiedy nagle podjechał samochód, ale nie
od strony miasta, tylko z zupełnie innej. Wysiadła z niego
grupa ludzi w bardzo różnych ubraniach i podeszła do nas.
Byliśmy trochę zdziwieni – nie byli przecież z obozowiska, a wojsko nadchodziło zawsze od strony płotu. Kilka
osób myślało nawet, że to przyjechali ekstremiści, ale nie.
Okazało się, że to byli ludzie z Hillsborough. Przyjechali
tu, bo dowiedzieli się, że bardzo potrzebujemy pomocy i
przywieźli nam ją. Rety, ile było tam rzeczy! Nowe ogniwo do ciężarówki i jedzenie, i lekarstwa, i nawet ubrania. Choć tych ostatnich to mieliśmy dużo akurat, ale nikt
nic nie powiedział, żeby tamtym nie było przykro. I kilku
dorosłych dostało komunikatory, żeby móc rozmawiać z
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ludźmi w mieście. Bo ci, co przyjechali, powiedzieli nam,
że oni już pracują nad tym, żeby udało się nas przewieźć i
że wszystko będzie dobrze, tylko musimy jeszcze uzbroić
się w cierpliwość i wytrwać. I po to te rzeczy. I przywieźli
też panią lekarkę, która miała nas obejrzeć.
I robiła mi właśnie badania, kiedy przyszli żołnierze – ci
sami, co ostatnio. Pan oficer powiedział, żeby miastowi
stąd znikali, bo to jest teren wojskowy. Więc mają zabrać
rzeczy i się wynosić, a nie pomagać nam, bo jak będą,
to my będziemy tu wiecznie siedzieć i czekać na dalsze
jedzenie i leki z miasta. A jak nie, to sobie pójdziemy. I że
tamci nie mają prawa tu być. Wtedy jeden z naszych miastowych – taki stary pan – powiedział, że on zajmuje się
prawem i nie ma żadnego przepisu, który łamią, bo teren
ma zmienić status, ale dopiero od dwudziestego szóstego,
a teraz to po prostu las. A w lesie to oni mogą sobie robić,
co chcą. A pan oficer na to, że tutaj jest operacja wojskowa, a pan od prawa na to, że nie. Bo operacja wojskowa
została określona przez magistrat jako “obrona strefy zabudowanej przed atakami ekstremistów”. A strefa zabudowana jest tam – i pokazał na obóz – a tu jest las. I oni,
nie będąc ekstremistami, mogą sobie po nim chodzić, ile
chcą.
Pan oficer strasznie się wściekł i powiedział, że tamci
ryzykują zdrowiem i życiem, a on za nie odpowiada, bo są
obywatelami. A poza tym naprawdę utrudniają operację
wojskową i mają sobie iść i zabrać rzeczy, bo przecież to
może podpaść pod paragraf pomocy w łamaniu prawa. A
oni na to, że nie. A on, że jak chcą. I powiedział żołnierzom, żeby ich wyprowadzili, tylko na spokojnie. A wtedy
z kolei nie zgodził się pan sierżant i powiedział, że w sumie to ci ludzie mają rację i żołnierze nie mogą ich stąd
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usunąć. I pan oficer popatrzył na sierżanta tak, jakby go
bardzo nie lubił i zapytał czy jego pracą jest interpretacja
rozkazów. Sierżant jakby się zakłopotał, ale poprosił porucznika na bok. To nie było daleko od nas, więc wszystko
słyszałem – sierżant powiedział, że przecież to jest krótka
droga do problemów dla oficera, który wyda taki rozkaz,
bo to faktycznie łamanie prawa i jak tam jest prawnik, to
na pewno zrobi się z tego awantura. A tak to mają czyste ręce, wiadomo, że zawalił ktoś z magistratu. I że jest
szansa w tym wszystkim może na… no, nieładnego słowa
użył… do końca nie wyjść. Więc żeby po prostu pozwolić
im tu posiedzieć i rozdać te rzeczy. Oficer wysłuchał go,
pokiwał głową i powiedział, że rozumie. Potem wrócił do
oddziału, powiedział, że nic tu po nich i wszyscy wrócili
za płot. Sierżant mrugnął do mnie na odchodnym, ale nie
był ani trochę wesoły.
Wszyscy bardzo się cieszyliśmy, że miastowi mogli tu
zostać – to chyba byli pierwsi miastowi, którzy specjalnie
przyjechali do nas, żeby nam pomóc – i opowiadali nam,
co robią w mieście, żebyśmy mogli tam pojechać. I tata
zapytał ich – ciągle miał straszną chrypę – czy nie mogą
zabrać autem chociaż dzieci, ale oni powiedzieli, że teraz
to nie, bo wojsko nie wpuści. Ale może niedługo. Tak rozmawialiśmy ze sobą, aż zrobiło się ciemno i zobaczyliśmy
trochę-żołnierzy z Falangi Kryzysowej dopiero w ostatniej
chwili. Było ich całkiem dużo i w ogóle nie szli w grupie tak, jak żołnierze, tylko bardziej w linii, jakby chcieli
być we wszystkich miejscach jednocześnie. Spojrzałem w
stronę obozu, za nich, ale nagle okazało się, że wszyscy
żołnierze stoją teraz plecami do nas i słuchają, jak któryś
z oficerów coś im głośno opowiada.
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A tymczasem trochę-żołnierze podeszli i chyba ich oficer – miał cygaro w zębach i był w kapeluszu – wystąpił
naprzód. W tym mniej więcej momencie od strony drogi
podjechała ciężarówka, taka prawie wojskowa, ale byli w
niej też trochę-żołnierze. I ten w kapeluszu powiedział,
że cywile mają uciekać w podskokach, bo tu jest niebezpiecznie i powinni dbać o siebie – najlepiej w domu. I zabrać te rzeczy, bo one bardzo ważną sprawę magistratowi
utrudniają. A miastowi – znaczy ten prawnik – powiedział,
że nie, bo im wolno tu być, a wojsko nie może ich aresztować. No tak, powiedział na to ten w kapeluszu. Ale oni
nie są żołnierzami. I kiwnął na innych i oni nagle podeszli
i zaczęli chwytać miastowych pod ramiona, choć tamci
się wyrywali. Kilku próbowało krzyczeć do żołnierzy, ale
tamci ciągle stali plecami do nich. I my też zaczęliśmy protestować, a pan Set to nawet podszedł do tych, co trzymali
prawnika i chciał ich od niego odepchnąć, ale zaraz rzuciło się na niego trzech i razem przewrócili go na ziemię
i zaczęli się szamotać, a pozostali trochę podnieśli broń.
Niby w nikogo nie mierzyli, ale wyglądało to tak, jakby
bardzo chcieli. I ten w kapeluszu powiedział, że przed napadem to oni się będą bronić z całą stanowczością i Set
ma się cieszyć, że go nie zastrzelili, bo jest paskudnym
ekstremistą i właśnie zaatakował służbę cywilną.
I nikt więcej już niczego nie próbował.
Patrzyliśmy bezsilnie, jak trochę-żołnierze pakują miastowych na ciężarówkę i odjeżdżają, a inni zbierają rzeczy – choć niektórzy chyba zabierali tylko takie duże,
więc część została – i wracają z nimi za płot. Ten w kapeluszu na koniec wyjął pistolet i stanął nad leżącym na ziemi Setem. I strasznie się bałem, że zaraz do niego strzeli,
bo patrzył na niego naprawdę nieprzyjemnie. Ale on tylko
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zaciągnął się cygarem tak, że jego koniec zaświecił jak
trzecie oko, a potem podniósł ten pistolet i strzelił kilka
razy w ogniwo, które zaiskrzyło, a jego dioda kontrolna
zgasła.
A potem poszedł, zostawiając nas w ciemności.
23.
To była kolejna zimna noc, w dodatku przez całą padało.
Kiedyś lubiłem szum ulewy za oknami i stukot deszczu
o szyby. Ale teraz myślałem tylko o tym, jak bardzo muszą moknąć ci, którzy zostali na zewnątrz – nawet mimo
tego, że dostali wszystkie rzeczy, które udało się uratować
z prezentów od ludzi Hillsborough. My mieliśmy koce i
wszystkie ciepłe ubrania i te rzeczy, które wiedzieliśmy,
że na zewnątrz przemokną. Wszyscy też spaliśmy blisko
siebie, żeby ciepło nie uciekało i jakoś to było, chociaż
rano i tak kichałem i trochę bolała mnie głowa. Tata – nadal w nienajlepszym stanie – patrzył na mnie z niepokojem. Ale, co tam katar – myślałem – przecież słyszałem,
co mówili nam miastowi. Starają się coś zrobić, próbują.
Ludzie z miasta jednak chcą, żeby nas wpuszczono! Na
pewno w końcu im się uda.
Nasz las wyglądał bardzo ponuro, przez to całe błoto i
szarość, i zupełnie nie przypominał dnia tuż przed Wigilią. Wyglądało to raczej jak bardzo paskudna jesień.
Po nocnej ulewie trudno było rozpalić ogniska – nawet
drewno, które schowaliśmy na tyle ciężarówki, jakoś nie
chciało się zająć – a i jedzenia było mało. Ale za to we
wczorajszych prezentach, których nie zabrali nam trochę-żołnierze, znaleźliśmy wielką paczkę tabletek do uzdatniania wody. A kałuż po deszczu było mnóstwo, więc picia
mieliśmy pod dostatkiem.
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Wojsko też nie próżnowało. Nad głowami co i rusz latały nam drony, ale nie nad obóz, tylko gdzieś dalej. Cały
poranek, bez przerwy, słyszeliśmy nieustające brzęczenie
ich silników. Ellie – to córka inżynierów z Czternastki –
mówiła, że jej mama mówiła, że chcą nas bombardować
tymi dronami. No, ale przecież, gdyby chcieli, to chyba
zrobiliby to już, tak sobie myślałem, więc chyba musiało
chodzić o coś innego. Ale jak Ellie już to powiedziała, to
to bzyczenie zaczęło mnie niepokoić – bo przecież co będzie, jeśli zmienią zdanie? Co jakiś czas spoglądałem w
niebo, licząc, że może – jeśli zobaczę, że coś leci w naszą
stronę – zdążę się schować, jak na vidach.
Zastanawialiśmy się wszyscy, co to może oznaczać i
dowiedzieliśmy się tego jeszcze przed południem, dzięki łączności z ludźmi z Hillborough. Bo trochę-żołnierze
odwieźli ich do miasta i chociaż powiedzieli, żeby więcej
nie wracali, to nic poza tym im nie zrobili. Ale nasi przyjaciele nie zamierzali zaprzestać prób pomocy. Mieli jednak
też złą wiadomość – w mieście mówiło się, że widziano
ekstremistów całkiem niedaleko od granic. W wiadomościach było bardzo dużo informacji o tym, że oni mają
sprzęt wojskowy, a ludzie z Kompleksów im pomagają.
Magistrat z kolei twierdził, że podejmie wszelkie niezbędne kroki, żeby miasto ochronić. Nie wiedziałem, co mieli
na myśli, ale zabrzmiało to dość strasznie.
Tata nie chciał mi nic powiedzieć, ale rozmawiałem o
tym z Setem. I on wytłumaczył mi, że to zależy czy zrobią
to, co powinni, czy to, co chcą. I jeśli to, co powinni, to
dobrze dla nas, ale on by się nie zakładał. I powiedział
mi tajemnicę, ale nie mogłem jej nikomu zdradzić. Bo on,
jak się szamotał z trochę-żołnierzami, to zabrał jednemu
komunikator i teraz go miał. Pokazał mi nawet. Wyglądał
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jak normalny komunikator, zupełnie nie wojskowo. Set
powiedział, że rzeczywiście, bo to jest właśnie cywilna
wersja, trochę lepsza od naszych, ale nadal cywilna. Bo
trochę-żołnierze nie używają wojskowych, które są cięższe i mają mniej funkcji. I to w zasadzie bardzo dobrze, bo
wojskowi po swój by przyszli albo zniszczyli go zdalnie.
A trochę-żołnierze tego nie zrobią, więc teraz on go ma.
Ale jak zapytałem, po co mu on, to tylko się uśmiechnął i
powiedział, że nigdy nie wiadomo.
Jak zrobiło się ciemniej, to przyszedł do mnie tata i powiedział, że dziś my spróbujemy przejść do miasta przez
płot. Bo skoro wiadomo, że w środku jest pomoc, to może
się uda i że on wie, jak to zrobić. Miałem zostawić rzeczy
i nawet pluszaki, oprócz Adelki, bo jest najmniejsza, ale
żebym się nie martwił, bo przyjedziemy po nie później.
A my teraz pójdziemy przez ciemną noc, skradając się
jak rycerz Bilbo. Bardzo się ucieszyłem, przede wszystkim dlatego, że mieliśmy w końcu wejść do miasta. Ale
też dlatego, że to miała być najprawdziwsza wyprawa, ja i
tata. Wytłumaczyłem więc wszystkim pluszakom, dlaczego muszą zostać, spakowałem je do plecaka i napisałem
na kartce, jak się nazywam i że plecak jest mój i trzeba go
oddać mnie albo tacie, jakby się go znalazło wcześniej niż
po niego wrócę. A potem wyruszyliśmy.
Najpierw szliśmy przez las, tak jakby w kierunku przeciwnym do tego, w którym leżało miasto. Wszystko po
to, żeby nikt na nas nie zwrócił uwagi. A potem, już w
ciemności, zwróciliśmy szerokim łukiem, skradając się
jak myszki między drzewami i w wądołach, w ciemności.
Tam dalej też był płot, ale chociaż był oświetlony, to nie
dało się zobaczyć ani żołnierzy, ani trochę-żołnierzy. Wyraźnie pilnowali przede wszystkim obozu. Podkradliśmy
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się trochę bliżej i tata powiedział, że zaraz spróbujemy
przebiec. I mocno mnie uściskał i dodał, że bardzo mnie
kocha i ma nadzieję, że się uda. I ja go też uściskałem.
I pobiegliśmy.
Rety, jaki ten grunt był nierówny, zwłaszcza że kiedy
przed nami było tak jasno, to nagle sam las zrobił się bardzo ciemny. Co chwila potykałem się i prawie przewracałem, a tata musiał mnie podnosić. Byliśmy coraz bliżej
i bliżej, i nic się nie działo – tylko z daleka ciągle słychać
było silniki dronów. Ale jak tylko przeszliśmy przez płot,
to nagle znikąd otoczyli nas żołnierze, ci prawdziwi. Nadeszli ze wszystkich stron i głośno krzyczeli, żebyśmy
się nie ruszali. A tata podniósł ręce i krzyknął, że jest z
dzieckiem, które jest chore i pilnie potrzebuje pomocy.
Żołnierze podeszli do nas, pewnie gdy zorientowali się,
że nie mamy broni ani nic i ten, który chyba dowodził,
nawrzeszczał na tatę, że jest idiotą. Bo tu się mogli kręcić
ekstremiści i żołnierze mogli nas zastrzelić przez pomyłkę
i jak by się czuł, jakby dzieciak – to znaczy ja – kulę dostał.
A tata znowu swoje, że jestem bardzo chory i potrzebuję
pomocy lekarskiej.
Żołnierz chwilę stał, jakby się nad czymś zastanawiał,
po czym powiedział tacie, żeby spadał do obozu i tym
razem go nie aresztują. I kazał pozostałym mnie zabrać.
Któryś inny zapytał, czy sprawdzić stan zdrowia tutaj,
a dowódca mu na to, żeby się nie wygłupiał. I ciszej
mruknął, że chociaż tę noc w cieple spędzę. Nakrzyczał
na tatę, że jest stan wyjątkowy i następnym razem będą
strzelać najpierw, a właściwie to teraz powinni byli. I żeby
powiedział innym, żeby takich numerów nie wykręcali.
A tata się popłakał i powiedział, że dziękuje i krzyknął
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mi, że mam być grzeczny i że on wraca do obozu. Ale
ja nie chciałem iść bez niego, zwłaszcza z żołnierzami.
Krzyczałem, żeby zabrali też tatę, bo on sam choruje – i
to gorzej niż ja – i ma gorączkę, i kaszle, i jest głodny.
Ale nikt mnie nie słuchał, choć krzyczałem bardzo głośno.
Dwóch z nich po prostu wzięło mnie pod ręce i zabrało
na miejską stronę płotu. Tatę wyprowadzili na zewnątrz.
Stał po drugiej stronie zasieków, płakał i machał mi, a ja
krzyczałem i próbowałem się wyrwać, ale żołnierze byli
bardzo, bardzo silni.
Zapakowali mnie do wozu, który stał nieopodal, schowany tak, że z lasu nie było go widać i wpakowali na tylne siedzenie, pomiędzy dwóch ludzi. Z przodu siadł dowódca. I jeden żołnierz zapytał go, jak zamierza to przepchnąć, bo to wbrew rozkazom komisarza bezpieczeństwa. Bo przecież wiadomo, że to ściema i jestem zdrowy.
A dowódca na to, że jak siedzę w lesie tak długo, w tej
pogodzie, to na pewno jestem chory, a jeśli nie, to Foster
coś znajdzie. I że komisarz sam może sobie przyjeżdżać
tutaj, dzieciaki do lasu na noc wyganiać. I jeszcze coś zaklął, ale nie usłyszałem dokładnie, co.
Kiedy ruszyliśmy i wyjechaliśmy z kryjówki, przez chwilę jeszcze widziałem tatę, który nadal stał przy płocie i
patrzył za nami. Rozpłakałem się i przytuliłem Adelkę
bardzo mocno, ale ona też była smutna. A potem odjechaliśmy i tata zniknął.
24.
Nie pojechaliśmy do miasta, tylko do obozu wojskowego. Porozstawiane tu były tymczasowe baraki i namioty,
a pomiędzy nimi reflektory i – oczywiście – kręcili się
żołnierze i trochę-żołnierze. Kiedy tylko samochód się
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zatrzymał, dowódca powiedział jednemu ze swoich, żeby
leciał po sierżanta, a starego na razie omijał. Tamten skinął tylko głową i gdzieś pobiegł, a mnie zaprowadzono
do baraku z czerwonym krzyżem. W środku było ciepło i
jasno i, rety, jak ja się od tego odzwyczaiłem… Dowódca
powiedział starszemu panu z opaską z krzyżem na mundurze, że złapali mnie w lesie i naprawdę wyglądałem źle,
więc zabrali na doraźną pomoc. Pan popatrzył tylko na
niego i powiedział “Kapralu, wy sobie problemów narobicie”, a dowódca wzruszył ramionami i powiedział, że być
może. Ale teraz trzeba znaleźć papier przynajmniej na
dwadzieścia cztery.
Potem doktor – nazywał się pan Foster – zbadał mnie
skanerem medycznym, dał jakieś leki, syrop i jeszcze
coś, a potem obejrzał moje ubrania i westchnął ciężko.
Wezwał kogoś i kazał przynieść piżamę szpitalną, w którą miałem się przebrać. Moje rzeczy zabrał, zapewniając,
że odda ubrania do prania i niedługo będą jak nowe, bo
teraz na mnie nie może patrzeć. Adelkę też chciał zabrać
do czyszczenia, ale mu nie pozwoliłem. Zostałem wysłany
do małej kabiny prysznicowej. Jak dobrze było umyć się
w ciepłej wodzie, a także, uzmysłowiłem sobie, umyć tak
w ogóle – bo to jednak minęło już całkiem dużo czasu,
odkąd ostatnio mogłem to zrobić.
Potem przeniesiono mnie do innego pokoju, w którym
stał stół i było też łóżko. Dostałem jedzenie i picie, a jakiś
żołnierz przyszedł z torbą batoników, cukierków i gum do
żucia i powiedział lekarzowi, że wśród chłopaków pozbierali. Lekarz Foster zapytał, co z kapralem Croftem, a on
powiedział, że sierżant obronił go przed starym, ale teraz
są większe problemy, bo przyjechał komisarz i przywiózł
nowe rozkazy.
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Po jedzeniu zrobiłem się tak śpiący, że przytuliłem Adelkę i padłem na łóżko. Śnili mi się rodzice. Ale tacy z początku miesiąca, kiedy piosenka była tylko złą opowieścią
i nie było jeszcze w ogóle ekstremistów, a niedługo miały
być święta. A potem tata sam w lesie, jak kaszle i próbuje
znaleźć w nocy drogę do obozu, a drony brzęczą mu silnikami nad głową.
Rano przyszedł pan oficer i sierżant, których już spotkałem i zajrzeli do mnie przez uchylone drzwi, kiedy jadłem
śniadanie. Potem rozmawiali w korytarzu – cicho, ale
wszystko słyszałem. Oficer powiedział, że Croft źle zrobił,
bo rozkazy, a sierżant na to, że co miał niby zrobić, wywalić mnie do lasu? Albo dać Falandze Kryzysowej? Oficer
prychnął tylko, jakby to był bardzo niedobry pomysł. Sierżant zapytał czy nie dałoby się mnie potrzymać dłużej, a
oficer, że nie i że przecież wie, co komisarz powiedział
rano. I znowu sierżant nie ustępował mówiąc, że właśnie
z puli tego, co było powiedziane, to może chociaż dwadzieścia cztery. Ale oficer odparł, że to jest poza nim, bo
komisarz ma ich… no, w sensie, że nie lubi ich, odkąd się
upierają przy formalizmach i przepisach, a nie “prezentują elastycznego myślenia”. I jak będą kręcić, to po prostu
wywali ich i wszystko zapcha Falangą i wtedy to dopiero
będzie źle. I chyba naprawdę był smutny, bo jak sierżant
powiedział, że już jest źle, to tylko coś wymruczał ponuro.
Tak czy inaczej, okazało się, że nie zostanę w obozie – i
chyba dobrze, bo czułem się już całkiem zdrowy i chciałem do taty. Odprowadził mnie sierżant – upewnił się, że
mam Adelkę i czyste ubranie, potem napakował mi kieszenie różnymi drobiazgami i wojskowymi kostkami żywieniowymi, ale tak, żeby nikt nie zauważył. Doprowadził
mnie do przejścia w płocie, skąd widziałem już obóz, a
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potem zrobił poważną minę i powiedział, że ma ważną
sprawę. Że jakby cokolwiek zaczęło się dziać, to mam nie
biec za ludźmi i nie szukać nikogo, tylko schować się tam,
gdzie nikt nie zajrzy i poczekać na żołnierzy. Na nikogo
innego. I poszedł.
Ruszyłem do obozu i zaraz spotkałem Seta, który zaprowadził mnie do taty.
Tata leżał w ciężarówce i naprawdę źle się czuł. Bardzo
się ucieszył, że jestem, ale jednocześnie jakby był zawiedziony – może to kwestia choroby. Mocno mnie uściskał i
powiedział, że myślał, że już mnie nie zobaczy, ale jestem.
I że miał dla mnie prezent, bo są święta, a on zabrał go
z domu, jak się pakowaliśmy. Pokazał mi konsolę, którą
obiecali mi z mamą i dodał, że wiózł ją ze sobą, bo myślał,
że da mi ją już w nowym domu w mieście. Ale się nie udało, chociaż może mi się jeszcze uda, skoro niektórzy miastowi są po naszej stronie. Bardzo się ucieszyłem z prezentu, bo od dawna marzyłem o tej konsoli – i mimo tego,
że wiedziałem, że tutaj nie ma jak pograć, to dobrze było
ją mieć. Zrobiło mi się też bardzo głupio, bo ja nic dla niego nie miałem – w ogóle nie pamiętałem o tym, że święta
i prezenty. Wysypałem tylko wszystkie kostki żywieniowe
i rzeczy od sierżanta i powiedziałem, żeby tata je wziął. A
on na to, że nie szkodzi, bo jestem zdrowy i najedzony, i
suchy, i to chyba, w takim dniu jak dziś, najważniejsze. I
żebym je schował sobie, na pewno mi się przydadzą, on
ma wszystko, czego potrzebuje, jeśli tu jestem.
Konsola była wersją z kotem Myronem i miała imienną
plakietkę, że jest moja. I była bardzo piękna. Nie mogłem
jej do niczego podłączyć, ale i tak byłem szczęśliwy, że
jest moja. Pokazałem ją dzieciom i wszyscy bardzo mi za| 91

zdrościli.
Wyobrażałem sobie właśnie, jak to będzie, kiedy będę
mógł w nią pograć i wtedy zobaczyłem, jak wojsko wyjeżdża z obozu biorąc i transportery, i offroady, i całą chmurę
dronów, i jadą w stronę drogi z miasta – po tamtej stronie
płotu. Zostali tylko trochę-żołnierze i garstka tych prawdziwych. A potem trochę-żołnierze zebrali się i przez bramę w płocie ruszyli do nas. Mieli wyciągniętą broń i jak
tylko doszli do skraju obozu, to wyszedł znowu pan w kapeluszu i z cygarem. Powiedział przez megafon, że mamy
stąd znikać, bo jest rozkaz komisarza, żeby nasz obóz nie
utrudniał rozwinięcia armii do działań wojennych i obrony miasta. On, pan w kapeluszu znaczy, ma dopilnować,
żeby tak było i jeśli będziemy agresywni, to mają prawo
użyć broni, a my mu już teraz na agresywnych wyglądamy. I podniósł broń. I inni też. I kilku żołnierzy zza płotu,
jak to usłyszało, to zaczęło iść do nas szybko, ale on się
tym nie przejął.
Chciałem iść do taty, ale nagle złapał mnie Set i pociągnął za drzewo na ziemię. Powiedział, że nic mi się złego
nie stanie, ale mam się nie wychylać i nie ruszać, cicho jak
myszka. On zaraz po tatę pójdzie. Zapytałem, o co chodzi,
bo trochę-żołnierze wyglądali bardzo strasznie i czy może
nas obronić, a on powiedział, że tak. Zapytałem więc, w
jaki sposób, bo przecież oni mają broń. A pan Set na to,
że to właśnie dobrze, że mają. A potem westchnął ciężko.
I powiedział, że broń to Falanga Kryzysowa ma i strzelać
też umieją, ale to nie żołnierze. I spytał mnie czy wiem,
czym się różnią od prawdziwych żołnierzy, a ja powiedziałem, że żołnierze są milsi, a on na to zaśmiał się, że
też. Ale przede wszystkim mają cywilny sprzęt, który –
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kiedy już wyszli poza zasięg wież – można zhakować, jeśli
się zna częstotliwość. A on zna, bo ma ich komunikator.
Zapytałem, co mu przyjdzie z tego, że słyszy co mówią?
A on na to, że nie chodzi o to, co mówią, ale o to, co mogą
usłyszeć. Bo widzisz, powiedział mi. Ta piosenka, której
wszyscy się tak boją, naprawdę zabija. W pewnym sensie.
Wtedy, kiedy puści się ją tak, jak trzeba. Spowodowała, że
ekstremiści zaatakowali żołnierzy i teraz też to spowoduje. Tylko ekstremiści inni. I on o tym świetnie wie, bo sam
ją tak wymyślił.
Nie chciałem uwierzyć, bo dlaczego pan strzałowy z
Orkden miałby wymyślać piosenkę, która zabija? A on na
to, że nie pracował nigdy w Orkden, choć faktycznie był
górnikiem. Ale teraz musiał wydostać się z planety, a kosmoport był zawsze strasznie pilnowany i nawet, jak już
się było w mieście, a nawet tam pracowało, to nie dało się
wydostać, bo jest specjalne wojsko, które sprawdza każdy wylot. Ale teraz już nie będzie… przez jakiś czas nie
będzie. I szkoda mu, że tak to wygląda i że cała sprawa
wyszła przez niego, a my trochę jesteśmy w środku. Powiedziałem, że jest oszustem, a on na to, że w sumie nie.
Naprawdę pracował w kopalniach. Nazywał się wtedy Setaur-223. Ale uciekł, kiedy ludzie zabili wszystkich jego
kolegów, bo gdzieś daleko jacyś jemu podobni wzniecili
bunt. I jakiś czas tu mieszkał, ale teraz musi jechać, bo na
świecie wielkie rzeczy się dzieją. I jeszcze raz przeprasza
i może jeszcze z tego wyjdę. I żebym pamiętał – jak trusia – czyli bardzo nieruchomo, jak zrozumiałem, choć nie
wiedziałem, czym jest trusia. I powiedział, że mu przykro.
Zapytałem go skoro jest mu smutno, że robi krzywdę komukolwiek, to dlaczego to robi. A on na to, że zupełnie
nie o to chodzi. Bo on wiedział, wiedział od dawna, jacy
ludzie się okażą. Źli dla jego pobratymców, źli dla nas. Ale
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ja wierzyłem i było mu przykro patrzeć, jak przestaję.
Uśmiechnął się jakoś niewesoło i usłyszałem, jak śpiewa
i gra piosenkę. Ale nie, że śpiewa tak, jak ja bym śpiewał.
Śpiewał i grał, jakby był odtwarzaczem, prosto do mikrofonu. Przez chwilę wydawał się nawet straszniejszy w tej
chwili niż android z mojego koszmaru, mimo że nie wyglądał groźnie ani nie świeciły mu się oczy, ani nic. I grał,
a trochę-żołnierze zaczęli się rozglądać, chyba dlatego, że
nagle usłyszeli w słuchawkach coś nowego.
A potem pan w kapeluszu podniósł karabin i strzelił długą serią do żołnierzy, którzy właśnie do nich podchodzili.
Pozostali też zaczęli strzelać, a żołnierze odpowiedzieli
ogniem i zrobiło się okropnie. Ludzie padali na ziemię,
gdy ktoś ich trafił albo próbowali uciekać. Huczało wszędzie jak w piekle i zupełnie nie słyszałem, co się dzieje.
Widziałem tylko spokojnego ciągle Seta-Setaura, jak trzymał przy ustach mikrofon i patrzył na mnie ze współczującym uśmiechem.
W oddali, wysoko nad miasto, wzniosły się drony, tworząc ponad wieżami wielką, zieloną i błyszczącą światełkami, choinkę, a obok nich wybuchły fajerwerki.
A u nas, w lesie, piosenka zabijała i zabijała.

Anna Kańtoch
Dwie osoby wchodzą do windy

Opowiadanie ukazało się
w antologii Tarnowskie Góry Fantastyczne 3
opublikowanej nakładem wydawnictwa Almaz

Cilka
– Obudź się. Słyszysz mnie? Musisz się obudzić.
Teraz! Nie ma czasu. No już, otwieraj oczy.
Otworzyłam oczy. Głos Selwy wibrował mi pod
czaszką, słyszany od wewnątrz, nie z zewnątrz, niemal
jakbym mówiła sama do siebie. Smuga wpadającego
przez okno słońca wędrowała po drewnianej podłodze,
zmierzając w stronę mojego nosa.
– Obudź się. Słyszysz...
Asystent personalny wreszcie załapał, że już nie
śpię, i nagranie po sekundzie przerwy przeskoczyło do
kolejnego zdania.
– Wiem, że jesteś... – Znów lekka, prawie
niezauważalna pauza, a potem głos nabrał pewności: –
...oszołomiona, Cilka. Ale musisz wstać. Nie możesLedwo
go słuchałam. To prawda, byłam oszołomiona. Przywykłam
do budzenia się poza moim własnym łóżkiem, tym
razem jednak czułam, że sytuacja jest jeszcze bardziej
dziwaczna niż zazwyczaj. Nie znajdowałam się w naszym
mieszkaniu, to pewne. Ani w żadnym innym miejscu,
które mogłabym rozpoznać.
Promień słońca połaskotał mnie w nos, pod
policzkiem czułam ciepło drewnianej podłogi. Mój asystent
nadal odtwarzał głos Selwy, a kiedy wymamrotałam
„Gdzie jestem?”, wyświetlił mi przed oczami złowieszcze
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hasło „Niewystarczająca ilość danych”, co oznaczało brak
dostępu do sieci.
Zaklęłam w myślach i zaczęłam się podnosić.
Asystent musiał wyłapać ruch, bo zapętlone nagranie
znowu się zmieniło.
– Nie odwracaj się, Cilka. Idź w stronę szafy, tej
obok okna, ale się nie odwracaj.
Oczywiście się odwróciłam – z niejakim wysiłkiem,
bo wciąż czułam się trochę jak na kacu.
– Za tobą leży trup.
Leżał, owszem. Nigdy wcześniej nie widziałam
trupa, nie wątpiłam jednak, że facet nie żyje. Ludziom z
połową czaszki rzadko udaje się taka sztuka. Ciśnienie
natychmiast mi się podniosło, serce zaczęło wyczyniać
dziwaczne podskoki w klatce piersiowej, a spanikowany
medalert wrzeszczał coś o niebezpieczeństwie zawału.
Otworzyłam usta i zaraz je zamknęłam. Martwy
mężczyzna, sądząc po ocalałym kawałku twarzy, był
starszy wiekiem, ale zadbany. W eleganckim garniturze
i butach tak wypolerowanych, że mogłabym się w nich
przejrzeć jak w lustrze.
– Odwróciłaś się. – W głosie Selwy brzmiała
rezygnacja. – Jeśli ci niedobrze, to łazienkę masz
naprzeciwko drzwi.
– Nie jest mi niedobrze – powiedziałam na głos.
I zaraz zrozumiałam, że to nieprawda. Dokładnie w
tym samym momencie, w którym zorientowałam się, że
zaschnięta na ścianie szarawa masa to strzępy mózgu.
Mój żołądek wykonał fikołka, a medalert wspomniał
coś o świetnym środku przeciwko mdłościom. Nie
słuchałam, zresztą na jakiekolwiek środki było zbyt
późno. Podniosłam się chwiejnie jak pijana i ruszyłam
w stronę drzwi. Najpierw powoli, potem szybciej. Do
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łazienki wpadłam w ostatniej chwili. Zwymiotowałam,
przytrzymując się chłodnej krawędzi umywalki. Przed
oczami tańczyły mi mroczki. O kurwa, myślałam
bezradnie, czując spływające po czole grube krople potu.
W co ja się wpakowałam?
W co ten kretyn mnie wpakował?
– Masz dziesięć minut, Cilka. Bierz się w garść.
Spłukałam umywalkę, a potem włożyłam głowę
pod strumień zimnej wody i trzymałam ją tam, aż medalert
przestał panikować. Dziesięć minut do czego? – myślałam
mętnie, podczas gdy Selwa kontynuował:
– Dobrze, uspokoiłaś się. Teraz posłuchaj. Cały ten
blok jest odcięty od sieci, ale za sześć minut i czterdzieści
dwie sekundy blokada zostanie zdjęta i pojawią się drony
służb ratowniczych. Musisz zniknąć do tego czasu. W
pokoju znajdziesz szafę z ubraniami. Przebierz się i
wyjdź. Powoli i spokojnie. Nie biegnij. Słyszysz mnie? Nie
biegnij.
W pokoju. Wzdrygnęłam się na myśl, że muszę tam
wrócić. A może mogłabym wyjść tak zwyczajnie, w moich
własnych ciuchach? Po cholerę się przebierać? Kusiło
mnie to, nie powiem, ostatecznie jednak zdecydowałam
się zaufać Selwie. On wiedział, co tu się dzieje, ja nie
miałam pojęcia.
Wróciłam, tym razem starannie omijając
wzrokiem leżącą pod ścianą postać, i podeszłam do szafy.
Znalazłam w niej wyprasowany garnitur, białą koszulę,
parę wypastowanych butów i teczkę z hodowlanej
skóry. Nic więcej. Połączyłam to w myślach z osobliwą
anonimowością pokoju, w którym oprócz szafy znajdowało
się tylko biurko, mały stolik i dwa fotele, po czym
zrozumiałam, że obudziłam się nie w mieszkaniu, tylko
w biurowcu, a ściślej biorąc – w prywatnym gabinecie,
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w którym dyrektor czy prezes zarządu między jednym
ważnym spotkaniem a drugim może się przebrać w świeży
strój. Martwy mężczyzna był więc najprawdopodobniej
biznesmenem. Niejasno zdawałam sobie sprawę, że
gdzieś już widziałam tę twarz – a przynajmniej jej ocalałą
połowę – brakowało mi jednak czasu, żeby się nad tym
zastanawiać.
Zdjęłam pośpiesznie szorty i koszulkę, po czym
przebrałam się w garnitur. Jego właściciel był ode mnie
trochę niższy, nie na tyle jednak, żebym miała zwracać
na siebie uwagę. Buty dla odmiany okazały się sporo za
duże, wepchnęłam więc do każdego z nich po zwiniętej
skarpetce, a resztę własnych ciuchów schowałam do pustej
teczki. W kieszeni marynarki znalazłam antywirusową
maseczkę i założyłam ją na twarz.
Byłam gotowa.
Odruchowo spojrzałam jeszcze przez okno i bez
większego zdziwienia zarejestrowałam widok wieży
kościoła Piotra i Pawła oraz dach ratusza. Wyglądało na
to, że obudziłam się w pobliżu tarnogórskiego rynku.
– Pośpiesz się – ponaglał Selwa.
Kiedy wysuwałam się z pokoju, kątem oka
zauważyłam leżący pod ścianą czarny kształt, na który
nie zwróciłam wcześniej uwagi. Pistolet? Nie zwolniłam,
żeby się przyjrzeć. Znalazłam szklane drzwi prowadzące
na klatkę schodową i zbiegłam w dół. Budynek sprawiał
wrażenie wymarłego, poręcz pokrywała warstwa kurzu,
a odchodzące od kolejnych pięter korytarze były ciemne
i ewidentnie opuszczone. Nigdzie ani żywego ducha.
„Co u licha?”, zdążyłam się jeszcze zastanowić, zanim
wypadłam na zewnątrz, w blask słońca. Asystent usłużnie
podsunął informację, że jest dziewiąty września, godzina
dwunasta trzydzieści pięć, temperatura trzydzieści trzy

stopnie.
Na niebie pojawiły się już dwa ciemne punkciki
nadlatujących służb ratunkowych. Szybko, pomyślałam.
Na moim osiedlu od wysłania przez medalert sygnału
do chwili, gdy nadciągała pomoc, mijało co najmniej
piętnaście minut.
– Zachowuj się naturalnie – upomniał mnie Selwa.
Przyśpieszyłam kroku, mając jednocześnie
nadzieję, że nie wyglądam jak przestępca uciekający
z miejsca zbrodni. Z całą pewnością nie czułam się
„naturalnie”, cokolwiek to znaczyło. Buty już zaczynały
obcierać mi pięty, a pod garniturem spływały po plecach
strużki potu. Jak mężczyźni mogą w czymś takim chodzić?
Odkąd pamiętam, zawsze identyfikowałam się jako KK,
stuprocentowa kobieta. Lubiłam przewiewne sukienki,
sandałki na wysokich obcasach i seksowne wdzianka. W
garniturze stawałam się kimś innym, kto zupełnie mi się
nie podobał.
Odwróciłam się, dopiero gdy przeszłam przez
zapyziałe podwórko i znalazłam się na chodniku. Mój
wyobrażony biurowiec okazał się czteropiętrowym
odrapanym budynkiem z zawieszoną nad wejściem
tablicą o treści Uwaga, grozi zawaleniem. Kolejna
niespodzianka. Dlaczego biznesmen noszący na co dzień
eleganckie garnitury miałby mieć biuro w takim miejscu?
I czemu w nim umarł?
O to, co ja tutaj robiłam, wolałam na razie nie
pytać.
Usłyszałam charakterystyczny zgrzyt hamującej
na przystanku szynówki i odruchowo przyśpieszyłam
kroku. To było silniejsze ode mnie. Mimo napomnień
Selwy teraz już biegłam. Drony służb ratowniczych
rosły z każdą sekundą, pożerając błękit nieba i białe
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baranki chmur. Wpadłam do srebrzystego wagonika, gdy
przemykały z wizgiem nad moją głową; pęd gorącego
powietrza omal nie przewrócił mnie w drzwiach.
Szynówka ruszyła, a ja znalazłam wolne
miejsce w przepisowej odległości półtora metra od
pozostałych pasażerów. Transport publiczny w Silesii jest
darmowy, odkąd właściciele koncernów połapali się, że
unieruchomieni w ciasnej przestrzeni kapsuły ludzie stają
się łatwymi ofiarami nachalnych reklam.
Sysad najpierw rozpoznał mnie jako mężczyznę
i na oparciu fotela przede mną wyświetlił standardowy
klip reklamujący wodę kolońską. Dla tych, którzy
kochają przygodę, szepnął namiętny damski głos. Nie
zareagowałam, po chwili więc obraz zmienił się w
reklamę klubów dla crossdresserów: ubrane we fraki
kobiety w stylu Marleny Dietrich paliły papierosy i
mrugały umalowanymi powiekami. Było mi coraz bardziej
gorąco. Czułam się obmacywana i oblizywana niczym
smakowity kąsek, do którego dobierają się psy. Czujniki
badały moje reakcje: ciśnienie, akcję serca, zwężenie
i rozszerzenie źrenic, napływ śliny do ust. Wyczuły już
moje zdenerwowanie i podsunęły kolejne reklamy:
odprężającego masażu, egzotycznych wakacji, roślinnych
tabletek uspokajających. Patrzyłam na przemykające
w dole Tarnowskie Góry. Myślałam nawet o tym, żeby
zamknąć oczy, ale to i tak nic by nie dało, bo kuszące
głosy, na zmianę męskie i damskie, wciąż sączyłyby mi się
do ucha, obiecując kolejne cuda. Przypadkiem wsiadłam
do linii, która obiegała wkoło stare miasto, mogłam więc
jeździć nią choćby i do wieczora. To nie był dobry pomysł:
z każdą minutą sysad poznawał mnie coraz lepiej,
dowiadując się kolejnych rzeczy. Jeszcze chwila, a będzie
wiedział nie tylko, że podobają mi się wysocy bruneci, ale
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nawet w jakiej pozycji lubię uprawiać seks. I co gorsza,
prawdopodobnie zorientuje się, że moje zdenerwowanie
nie jest spowodowane złym dniem w pracy czy kłótnią z
chłopakiem. Co wtedy?
Selwa by wiedział, pomyślałam i znowu zalała
mnie fala złości na kutafona, który zostawił mnie z całym
tym bałaganem.
Starałam się oddychać spokojnie, wykorzystując
techniki medytacyjne, których nauczył mnie lekarz. Nie
do końca wyszło, ale osiągnęłam przynajmniej tyle, że
moje serce przestało walić o żebra jak miotający się w
klatce ogłupiały kot, a ciśnienie spadło do bezpiecznego
poziomu – o czym usłużnie poinformował medalert.
– Nie wolno ci przebywać zbyt długo w tym
samym miejscu – odezwał się Selwa jak na zawołanie.
– Jeśli sysad cię namierzy, musisz zgubić za sobą ślad.
Pamiętasz, mówiłem ci kiedyś, jak to zrobić.
O kurwa. Nie mógł się, cholera, odezwać pięć
minut temu?
Sysad doszedł najwyraźniej do wniosku, że
mimo drogiego garnituru nie jestem kimś, kogo stać
na egzotyczne wakacje, zareklamował więc wszczepki
pamięciowe. Wspomnienia jak prawdziwe, tym razem
kusił wysoki brunet w typie, który zawsze lubiłam.
Wstałam, gdy wagonik szynówki poleciał łukiem w
dół, w stronę przystanku na Opolskiej. Zarzuciło mnie na
kobietę w błękitnej maseczce, która spojrzała z wyrzutem.
Wymamrotałam przeprosiny i zaczęłam się rozglądać.
Oprócz mnie jeszcze kilka osób przygotowywało się do
wysiadania. Odrzuciłam tych, których na podstawie ich
niezbornych ruchów można było uznać za starszych albo
niezbyt sprawnych fizycznie, i skupiłam się na blondasku
z różowymi pasemkami, bez trudu utrzymującym
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równowagę. Był wysoki i wyglądał na dość silnego.
Przypięta do jego plecaka plakietka wyświetlała na
zmianę napis „Jestem 00” i „Mów mi Ditko”, a maseczka,
zsunięta nonszalancko aż pod nos, ujawniała młodą,
sympatyczną buzię. Wiedziałam, że większość zer swój
niewinny wygląd zawdzięcza lekom hamującym rozwój
wtórnych cech płciowych. Ditko równie dobrze mogło
mieć trzydziestkę na karku i być skończonym chujem.
Nie miałam jednak dużego wyboru, a na kogoś musiałam
się zdecydować.
– Cześć, Ditko – powiedziałam. – Mogłobyś mi
pomóc?

Policja
Zero było rudowłose i entuzjastycznie nastawione.
– To znaczy, że dzięki sysadowi możemy śledzić
podejrzanych, tak? Jak dawniej, kiedy nikt nie nosił
masek i prawie wszędzie były kamery?
– Mniej więcej. – Sierżant Kopeć rozparł się
wygodniej w fotelu. Całą ścianę przed jego oczami
zajmował ekran przedstawiający fragment miasta i
poruszające się po nim jaskrawe kropki, które czasem
łączyły się w większe skupiska, a czasem rozdzielały,
jak owady w mrowisku. Każdego innego człowieka od
patrzenia na tę mapę zaraz rozbolałaby głowa, ale Kopeć
ją uwielbiał. Był za stary i za gruby, żeby pracować w
terenie, a siedzenie za biurkiem i udawanie ważniaka
nigdy go nie interesowało. Jednak na tej robocie znał się
jak nikt inny.
– Widzisz, młode – Kopeć w każdym poniżej
104 |

trzydziestego piątego roku życia widział dzieciaka – nawet
w masce większość osób da się rozpoznać na nagraniu
z monitoringu, ale do tego trzeba naprawdę dobrego
ujęcia. Wystarczy, że podejrzany będzie pamiętał, żeby
iść z pochyloną głową, albo założy kapelusz i już mamy
problem. A sysadu nie oszukasz. Czujniki badają reakcje
potencjalnych klientów na reklamy, a tego nie da się
sfabrykować. Powiedzmy, że w okolicy rynku namierzyły
osobę, która ma lekko przyśpieszone tętno, a jej źrenice
rozszerzają się na widok lodów waniliowych. Kiedy już
znamy wzór takiej osoby, łatwo można odtworzyć jej
drogę przez całe miasto, posuwając się od jednego do
drugiego czujnika, aż do momentu kiedy wejdzie do
budynku, gdzie nie ma sysadu.
– Albo do momentu kiedy zje wreszcie lody i
przestanie na nie reagować – zauważyło bystrze zero.
– Owszem, ale to też czujniki zarejestrują. A w
czasie kiedy taka osoba będzie jadła, pojawi się w niej
nowa potrzeba, którą sysad rozpozna.
– A co z poprawką numer dwadzieścia pięć
czy jakoś tak? Mają nad nią głosować za tydzień. Jeśli
poprawka przejdzie, sysad będzie przechowywał dane
tylko przez godzinę, a to w przypadku większości
przestępstw nie wystarczy. Statystyki wykrywalności...
– Ty się już o statystyki nie martw, młode. Policja
sobie poradzi. – W głosie Kopcia słychać było pewność
siebie, której mężczyzna wcale nie czuł. – Poza tym
poprawka nie przejdzie. Zobaczysz. Całe to gadanie o
prawie do prywatności to bzdury. Ludzie zawsze wybiorą
bezpieczeństwo.
– Rude.
– Co? – Kopeć myślami wciąż był przy głosowaniu.
To już za tydzień, myślał. Za siedem dni będzie wiedział,
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czy zostaje w pracy, czy wylatuje.
– Rude, nie młode. Mówią na mnie Rude.
– Niech będzie, Rude.

Cilka
– Wszystko w porządku? Dobrze się pan czuje?
– Pani – poprawiłam, wciąż odrobinę oszołomiona.
Siedziałam na ławce na stacji szynówki, obok przewalał
się tłum przechodniów, a nade mną wisiała ładna,
zmartwiona twarz z maseczką ściągniętą pod brodę.
Ditko. Przypomniałam sobie, że zero, które mi pomogło,
ma na imię Ditko.
– Dzięki.
– Co to było? Jakiś atak?
– Tak, atak.
– Trochę się przestraszyłom. Potrzebuje pani
czegoś jeszcze? Wezwać pomoc?
– Nie, dziękuję. Czuję się dobrze.
– Na pewno?
– Na pewno.
Gdy wreszcie udało mi się go pozbyć, wstałam z
ławki i ruszyłam w stronę wyjścia. Nie miałam pojęcia,
czy pójście do domu to dobry pomysł – prawdopodobnie
niezbyt – ale nic innego nie przychodziło mi do głowy,
a nie mogłam przecież bez końca gapić się na tablicę
wyświetlającą informacje.
Tablica, właśnie. Zatrzymałam się i z mocno
bijącym sercem zaczekałam, czy nie pojawi się wiadomość
o najnowszym morderstwie. Ale nie, informacje były
uspokajające i przewidywalne.
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Wirus SARS-CoV-2 od trzech miesięcy nie
zmutował w nową odmianę, liczba zachorowań pozostaje
na bezpiecznym poziomie.
Szczelność Przesłony wynosi dziewięćdziesiąt
siedem procent.
Na dzień Gwarków zapowiada się ulewny deszcz,
pierwszy od czterystu sześćdziesięciu pięciu dni.
Znany morderca Józef Masztalski w wywiadzie
dla stacji Silesia wypowiedział się przeciwko przyjęciu
poprawki numer dwadzieścia pięć.
W rajdzie Tarnowskie Góry–Warszawa Jakub
Salomon pokonał Teresę Adamczyk, osiągając prędkość
ponad dwustu dwudziestu kilometrów na godzinę.
Ryszard Salomon, ojciec znanego sportowca
Jakuba Salomona, a także założyciel i były prezes spółki
Tarnovitium, nie zjawił się dziś w studiu telewizyjnym,
gdzie miał rozmawiać na temat poprawki numer
dwadzieścia pięć. Jego sekretarz zapewnia...
O kurwa, pomyślałam, czując, jak na zmianę robi
mi się to zimno, to znów gorąco.
Wiedziałam już, że Ryszard Salomon nigdy
nie dotrze na rozmowę, tę czy jakąkolwiek inną. Nie
mógł dotrzeć, bo leżał martwy w grożącym zawaleniem
budynku, a wokół niego pełno było moich odcisków
palców i mojego DNA.
Odwróciłam się i ścigana narastającą paniką,
pobiegłam w stronę wyjścia. Wykrywalność zbrodni w
Silesii wynosiła dziewięćdziesiąt trzy procent. Jeszcze
przed chwilą miałam nadzieję – nikłą co prawda – że
śmierć człowieka w garniturze zostanie zakwalifikowana
jako samobójstwo, ale teraz nie mogłam już na to liczyć.
Gdy ginął ktoś tak bogaty i wysoko postawiony, policja
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raczej nie szukała łatwych rozwiązań.
Zatrzymałam się, zdyszana, dopiero na Zagórskiej.
Gwar wieloetnicznego osiedla Fazos zawsze mnie
uspokajał, sprawiał, że czułam się bardziej anonimowa
i bezpieczniejsza. Ludzie rzadko przestrzegali tu
społecznego dystansu, wielu nosiło maski zsunięte aż na
brodę albo w ogóle chodziło bez masek. Ogłupione tłumem
czujniki sysadu wyświetlały na ścianach budynków
losowe reklamy przekąsek i słodkich napojów. Z knajp
dobiegał zapach smażonego egzotycznego jedzenia, a
czasem też tradycyjnych śląskich potraw. Skręciłam w
stronę mojego bloku, gdy obok na deskorolce śmignęła
czarnoskóra dziewczynka.
– Hej, opowiedzieć ci dowcip? – wrzasnęła za
moimi plecami. – Dwie osoby wchodzą do windy...
Odwróciłam się i pokazałam jej wyprostowany
palec.
– Odpierdol się.
Hanka N’Diaye wyszczerzyła zęby.
– To bardzo brzydko tak się zwracać do dzieci.
Odwróciłam się i ścigana jej śmiechem weszłam
do klatki schodowej pod numerem siedemnaście B.
Z któregoś mieszkania dobiegały dźwięki piosenki
disco polo, na schodach siedziała grupa nastolatków w
kolorowych etnicznych ubraniach, która odsunęła się
uprzejmie, gdy przechodziłam.
Nigdy nie korzystam z wind.
Dotarłam na czwarte piętro, przycisnęłam opuszkę
kciuka do zamka i weszłam do naszego mieszkania.
Tuż za progiem rozebrałam się i wrzuciłam
garnitur do zsypu na śmieci. Ledwo to zrobiłam, zaraz
pożałowałam – może powinnam wynieść go gdzieś daleko
i spalić albo coś w tym rodzaju. Nie wiem, nie oglądam
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filmów kryminalnych. Jednak było już za późno.
Wykorzystując moje przepisowe dziesięć minut
pod prysznicem, kazałam asystentowi wyświetlić
najnowsze informacje.
Nadal
najbardziej
ekscytującą
wiadomość
stanowiła zapowiedź ulewy na dzień Gwarków i wygrana
w rajdzie Tarnowskie Góry–Warszawa. O morderstwie
ani słowa, co prawdopodobnie oznaczało, że policja
postanowiła celowo ukrywać śmierć Salomona przed
mediami tak długo, jak się da. Nie miałam pojęcia, co to
dla mnie znaczy i czy w ogóle coś.
– Pokaż, kto jest właścicielem budynku przy
Gliwickiej trzydzieści pięć – poprosiłam, gdy strumień
wody przestał lecieć z dyszy.
Na wciąż mokrej ścianie pojawiła się nazwa firmy,
która nic mi nie mówiła.
– A teraz pokaż historię tego budynku.
Wycierając się, przewijałam ją ruchami gałek
ocznych, ale nie znalazłam nic ciekawego – może poza
tym, że kilkadziesiąt lat temu pod tym właśnie adresem
znajdowała się spółka, która pozwoliła Ryszardowi
Salomonowi zarobić pierwsze prawdziwe pieniądze.
Potem założył Tarnovitium i przeniósł się w lepsze miejsce,
a na Gliwickiej trzydzieści pięć zagnieździły się inne, nie
tak szczęśliwe firmy, z których większość upadła w czasie
kryzysu w latach trzydziestych. Budynek niszczał coraz
bardziej, aż wreszcie kilka miesięcy temu wykupiło go
przedsiębiorstwo Maryla Investments. Czysta nazwa, bez
żadnych konkretnych danych. Zmarszczyłam brwi.
– Sprawdź, czy są dla mnie jakieś wiadomości od
Selwy – poleciłam asystentowi. Zdążyłam się już ubrać i
nastawiłam ekspres na kawę.
– Brak wiadomości – poinformował mnie.
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– Jesteś pewien?
– Oczywiście. Brak wiadomości. Najnowsza
wiadomość to nagranie, które zostało odtworzone dziś o
dwunastej dwadzieścia. Ostatnie słowa brzmią „Wiesz, jak
to zrobić”. Powtórzyć całość nagrania?
– Tak.
Tym razem wysłuchałam wszystkich wersji: co
Selwa powiedziałby, gdybym nie podniosła się na czas z
podłogi, gdybym nie spojrzała na trupa i tak dalej. Nie
byłam od tego wiele mądrzejsza.
Na lodówce migał napis „Brak mleka, zamówić?”.
Wcisnęłam jedynkę, oznaczającą jedną butelkę, i „Tak”,
chociaż wiedziałam, że jeśli nie sprecyzuję rodzaju, ze
sklepu przyjdzie półtłuste łaciate. Neszka piła mleko
bez laktozy, a Selwa wolał roślinne. Tylko Hajno było
wszystko jedno.
Siedziałam na tapczanie z filiżanką gorzkiej
czarnej kawy i myślałam. Selwa spędził w budynku przy
Gliwickiej… ile? Co najmniej dziesięć minut, uznałam,
bo tyle musiało trwać przygotowanie wszystkich
wiadomości. A jednak zabrakło mu czasu, żeby przekazać
mi tę najważniejszą: O co, do diabła, chodzi i co ja mam
teraz zrobić?
Licząc na jakiekolwiek odpowiedzi, weszłam
na stronę Czterech Asów – nasze prywatne miejsce w
sieci, coś w rodzaju pamiętnika, gdzie zostawialiśmy
wspomnienia, jak okruszki w bajce o Jasiu i Małgosi.
Czasem były to słowa, czasem obrazy, animacje albo
krótkie filmiki. Selwa ostatni raz zajrzał tam wczoraj
rano, żeby wrzucić linka do dyskusji, w której wziął
udział. Kłócił się o poprawkę numer dwadzieścia pięć i
oczywiście popierał jej wprowadzenie, jakżeby inaczej.
Selwa zawsze był wolnym duchem.
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Zerknęłam na pozostałe wpisy z ostatnich dni.
Siódmego września Neszce na dwie minuty udało
się wyłączyć sysad w całej dzielnicy, a na ścianach zamiast
reklam pojawiły się napisy: „Myśl samodzielnie!”, „Czy
naprawdę potrzebujesz tych wszystkich rzeczy?”, „Stawiaj
na minimalizm” i „Korporacje nie chcą twojego szczęścia,
tylko twoich pieniędzy”. Filmik, zrobiony najwyraźniej
z ukrycia, nie był najlepszej jakości, kamera się trzęsła,
a obraz rwał, ale zdziwione, może nawet zszokowane
miny przechodniów sprawiły, że mimowolnie parsknęłam
śmiechem. Na koniec nagrania pojawiła się animacja
ruchliwej, krótko ściętej dziewczyny, która uśmiechając
się, unosiła w geście zwycięstwa oba kciuki.
Nieźle jak na piętnastolatkę, uznałam.
Wpis Hajno z szóstego września był niemal
wyłącznie tekstowy i znacznie mniej ciekawy.
Poszoł żech z synkami na szpilplatz. A na łobiod
boła rolada z kluskami i modrom kapustom. Dziecki
zdrowe, baba tyż.
Załączone zdjęcie przedstawiało wspinających
się na zjeżdżalnię dwóch jasnowłosych brzdąców, na
widok których coś mnie ścisnęło w żołądku. Zamknęłam
pośpiesznie stronę i po raz enty zapytałam, czy są jakieś
wiadomości o morderstwie.
Nie było. Po chwili wahania weszłam na Gwarkowe
Tajemnice,
najpopularniejszą
stronę
poświęconą
zbrodniom w Silesii – startowała od omawiania
przestępstw popełnianych na terenie Tarnowskich Gór, z
czasem jednak objęła swoim zasięgiem całą metropolię.
Na wstępie przywitało mnie króciutkie intro.
Wyłożony marmurem hall eleganckiego hotelu, kilka osób
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ubranych w jasne stroje czeka przed windą. Drzwi kabiny
otwierają się i wychodzi z nich mężczyzna w smokingu i
koszuli, niegdyś niewątpliwie białej, a teraz przesiąkniętej
czerwienią. W wiszącej luźno wzdłuż tułowia dłoni trzyma
nóż, krew kapie z ostrza na posadzkę, zostawiając ślady
okrągłe jak odciski starych monet.
Grupa cofa się w popłochu, rozedrgana kamera
łapie na moment zszokowany wyraz twarzy kobiety w
połyskującej srebrem sukni. Potem obiektyw z powrotem
kieruje się na mężczyznę wychodzącego z windy. Ten robi
krok do przodu, nóż upada z brzękiem na posadzkę, siejąc
wokół czerwonymi kroplami. Usta mężczyzny otwierają
się, ale jego słowa zagłusza krzyk: „Wezwać policję, gdzie
jest policja!?”. Nie było mnie jeszcze na świecie, kiedy to
wszystko się działo, ale i tak wiem, co mówi człowiek z
windy. Wszyscy wiedzą.
Po prostu nie mogłem się powstrzymać.
Nienawidzę tego intro każdą komórką mojego
ciała, a jednocześnie w jakiś chorobliwy sposób mnie ono
fascynuje. Dzisiaj też, zamiast kliknąć „dalej”, obejrzałam
każdą sekundę aż do samego końca, kiedy to za plecami
mężczyzny ukazuje się fragment jasnowłosej postaci,
zwiniętej w kłębek na podłodze windy jak śmiertelnie
ranne zwierzę.
Potem zerknęłam na statystyki: ostatnie zabójstwo
popełniono w Silesii dwa tygodnie temu. Zwykła burda
domowa, nic ciekawego, a mąż został zatrzymany
piętnaście minut po tym, jak jego żona przestała oddychać.
Rekord wciąż należał do pracownika korporacji Józefa
Masztalskiego, który pół roku temu zabił swojego szefa i
tak sprytnie zatarł ślady, że wytropienie go zajęło policji
całe dwa dni. Dzięki tym czterdziestu ośmiu godzinom
Masztalski został śląskim celebrytą. Z więzienia udzielał
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wywiadów, a jego twarz zdobiła kampanię reklamową
Parku Strachów w Reptach (Czasem warto zaryzykować,
mówił, stojąc w pozie Jamesa Bonda z dymiącym
pistoletem w dłoni). Oficjalnie występował jako
skruszony grzesznik, nieoficjalnie stał się kimś w rodzaju
Robin Hooda dwudziestego pierwszego wieku. Jeszcze
w zeszłym miesiącu Neszka sprejowała przystanki
szynówki hasłami „Uwolnić Masztalskiego” i „Twój szef
też zasługuje na strzał w głowę”.
Wróciłam myślami do tego cholernego rekordu.
Czterdzieści osiem godzin – tyle czasu unikał policji
inteligentny (doktorat z matematyki w wieku dwudziestu
trzech lat musiał coś znaczyć) facet, który do zbrodni
starannie się przygotował. Na co mogłam liczyć ja,
zupełnie zwyczajna dziewczyna, żyjąca z odszkodowania
i spędzająca czas na imprezach, randkowaniu i czatach
erotycznych? Moją specjalnością było podrywanie
przystojnych facetów w latynoskim typie, a nie
mordowanie biznesmenów.
Myśl o czatach sprawiła, że odruchowo
sprawdziłam konta na Amorku i Erotice. Gorący Robert
wysłał apetyczną fotkę – na zdjęciu miał na sobie
tylko skarpetki w charakterystyczny tarnogórski wzór
składający się z czarnych, żółtych i białych kwadratów –
i pytał, czy mam czas, żeby spotkać się na żywo. Kilka
innych osób też mnie zaczepiało w mniej lub bardziej
niezobowiązujący sposób. Nie odpowiedziałam na
żadną wiadomość. Zamiast tego, tuląc do piersi pustą
już filiżankę po kawie, kazałam asystentowi wyświetlić
informacje o Ryszardzie Salomonie.
Nie było tego wiele, zwłaszcza jak na tak znaną
osobę. Salomon najwyraźniej dobrze chronił swoją
prywatność.
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Urodził się w 1990 roku w Tarnowskich Górach i
już na studiach założył pierwszą firmę. Szło mu różnie,
czasem lepiej, a czasem gorzej, aż do roku 2020, kiedy
uderzyła pierwsza z wielu fal światowej pandemii i szkoły
z konieczności zaczęły się przestawiać na nauczanie
zdalne. Wymyślił wtedy platformę, która symulowała
naukę w „normalnej” klasie – z początku wydawało się,
że projekt przepadnie, bo większości dzieci nie było
na nią stać, ale Salomon udoskonalał swój pomysł, aż
dziesięć lat później platformy używały już szkoły w całej
Europie. Największym jednak sukcesem Tarnovitium stał
się advertising system, na Śląsku nazywany sysadem.
Nim katastrofa klimatyczna wyjałowiła środkową Polskę,
a Tarnowskie Góry stały się częścią Silesii, majątek
Salomona był już liczony w milionach euro. Facet miał
kilkanaście posiadłości rozsianych po świecie, ale
powodowany lokalnym patriotyzmem większość czasu
spędzał w Tarnowskich Górach. Piętnaście lat temu
przekazał wreszcie firmę w ręce najstarszej córki, a
sam wycofał się na emeryturę, choć od czasu do czasu
zdarzało mu się jeszcze pojawiać publicznie czy udzielać
wywiadów.
Przejrzałam informacje o jego życiu prywatnym
– przynajmniej te, do których mogłam się na szybko
dogrzebać – nie znalazłam jednak w nich nic
dramatycznego czy tajemniczego, co w jakikolwiek
sposób zapowiadałoby dzisiejszą tragedię. Salomon miał
dwie żony: z pierwszą się rozwiódł, zanim jeszcze zarobił
pierwszy milion, druga, znacznie od niego młodsza, kilka
miesięcy temu zginęła w wypadku. Miała na imię Maryla –
w tym momencie zawahałam się na chwilę, ale ostatecznie
to najprawdopodobniej był przypadek. Wiele kobiet na
Śląsku nosiło to imię. Dochował się też trójki dzieci: syn
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Jakub odnosił sukcesy w sporcie, młodsza córka Beata
bez większego powodzenia próbowała kariery aktorskiej,
a starsza, Anna, przejęła po ojcu fotel prezesa. Jeśli po
śmierci żony Salomon miewał kochanki, to starannie
ukrywał je przed prasą.
Z wiszącego nad stolikiem zdjęcia patrzyła twarz
przystojnego siwowłosego mężczyzny. Z daleka mógłby
uchodzić za czerstwego pięćdziesięciolatka, z bliska
widać było, że żadne kuracje odmładzające i operacje
plastyczne na dłuższą metę nie zdołają ukryć prawdziwego
wieku. Ryszard Salomon był stary. Mówiły o tym aż nadto
wyraźnie jego wyblakłe, zmęczone oczy, grymas ust i cała
postawa.
– I co ja mam teraz zrobić? – zapytałam. Mężczyzna
na zdjęciu oczywiście milczał, za to odezwał się mój
asystent:
– Jest informacja o zabójstwie na ulicy Gliwickiej.
Pokazać?
– Tak.
Wiadomość okazała się ledwo krótką migawką: w
opuszczonym budynku niedaleko tarnogórskiego rynku
znaleziono zwłoki zamordowanego mężczyzny, policja
prowadzi już śledztwo i obiecuje szybkie wyniki. Najazd
kamery na zapyziałe podwórko, na którym stał policyjny
wóz, na okno rozbite przez włamujące się do biura drony
i na dwóch pogrążonych w rozmowie funkcjonariuszy. I
już, to wszystko. Nigdzie nie pojawiło się nazwisko ofiary
ani tym bardziej informacja, że niedaleko miejsca zbrodni
kamery zarejestrowały tajemniczą postać w garniturze.
Po raz pierwszy tego dnia pomyślałam sobie, że może,
cholera, jakimś cudem naprawdę uda mi się wykręcić
z całego tego bałaganu. Może powinnam po prostu
odpowiedzieć na wiadomość Gorącego Roberta, pójść na
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randkę, a wieczorem obejrzeć „Przeminęło z wiatrem”,
koniecznie z najlepszym możliwym zakończeniem.
Zawsze takie wybieram. Odprężyć się i poczekać, aż
Selwa wróci i łaskawie wszystko wyjaśni. Powinnam też
coś zjeść, bo choć wciąż męczyły mnie lekkie mdłości,
zaczynałam być głodna. Dziwaczne uczucie, swoją drogą.
Zawahałam się. Kusiło mnie, żeby wstać i zejść na
dół do knajpy Jacka, ojca Hanki. Albo zamówić jedzenie
do domu. Wiedziałam jednak, że najpierw powinnam
zrobić jeszcze jedną rzecz.
Musiałam skontaktować się z naszym prawnikiem.
Nie, nie zamierzałam mu powiedzieć – a przynajmniej
jeszcze nie teraz – że obudziłam się dzisiaj obok ofiary
morderstwa, ale mogłam zapytać, czym ostatnio zajmował
się Selwa.
Jeśli ktokolwiek znał odpowiedź, to tylko
Podsiadło. Selwa był z natury samotnikiem, nieznoszącym
dotyku ascetą, bardziej zainteresowanym kolejnymi
dziwacznymi projektami niż kontaktem z żywym
człowiekiem. Pasowało do niego właściwie wszystko:
medytowanie na pustyni (jakieś pół roku temu wybiliśmy
mu z głowy taki pomysł), założenie sekty wieszczącej
koniec świata czy siedzenie po dwadzieścia cztery
godziny na dobę nad modelem silnika rakiety kosmicznej,
która mogłaby zabrać ludzkość z wycieńczonej Ziemi na
zielone pastwiska kosmosu. Wszystko z wyjątkiem tego,
co robili zwyczajni ludzie.
Czekałam cierpliwie, ale ikonka Podsiadły wciąż
była wyszarzona, dałam więc spokój. Nasz prawnik też
był starym człowiekiem – nie tak bardzo jak Salomon, ale
jednak starym – i jednym z nielicznych moich znajomych,
którym od czasu do czasu zdarzało się odłączać od sieci.
Nie powiem, trochę mi ulżyło, bo nie miałam jakiejś
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szczególnej ochoty na tę rozmowę. Podsiadło bywał
czasem zdecydowanie zbyt bystry jak na mój gust.
Poprosiłam asystenta, żeby mnie powiadomił,
kiedy prawnik się pojawi, a sama zeszłam do knajpy
Jacka. Lokal był pusty, choć z zaplecza dobiegały
rytmiczne plaśnięcia przeplatane śląskimi słowami.
Łup, aszynbecher, łup, cychalter. Wolałam się nad tym
nie zastanawiać. Stanęłam przed interfejsem i otulona
ciepłym, ostrym zapachem imbiru, papryki i szafranu,
przejrzałam menu składające się z afrykańskich potraw
oraz swojskiej śląskiej kuchni. Wybrałam bastelę z
mięsnym farszem, po czym zaczekałam, aż otworzy się
jedno z okienek. Wyjęłam swoje zamówienie i już miałam
umknąć z powrotem do mojego mieszkania, kiedy z
zaplecza wynurzył się Jacek. W jednej ręce trzymał tacę z
soczystym kawałkiem mięsa, a w drugiej tłuczek.
– Cilka? – zapytał niepewnie i zaraz się rozpogodził.
– Już uciekasz? Mam wołowinę świeżo wyhodowaną w
kadzi, chcesz spróbować?
– Nie, dzięki. – Najwyraźniej uniknęłam dziś
rozmowy z prawnikiem tylko po to, żeby porozmawiać
z byłym gliniarzem. – Eee... Widziałeś może niedawno
Selwę?
– Nie, tylko Hajno. Wpadł do mnie parę dni
temu i wziął trochę baklawy na wynos dla dzieciaków.
Pokłóciliśmy się.
– Serio? O co? – zapytałam odruchowo i zaraz tego
pożałowałam. Jacek był gadatliwy, wiedziałam więc, że
jeśli tylko zacznę rozmowę, szybko stąd nie wyjdę.
– Powiedział, że nie jestem prawdziwym Ślązakiem.
– Zrobił ponurą minę, która zabawnie wyglądała przy
jego ponad dwóch metrach wzrostu i wciąż porządnie
umięśnionym ciele. – Zapytałem, czy to dlatego, że jestem
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czarny, a on że owszem, tak. No to mu wygarnąłem, w
czym niby mój kolor skóry jest mniej śląski od jego
żydowskiego nosa, tak wielkiego, że zaraz wyjebie nim
dziurę się w ścianie. Znaczy, sorry, nie miałem na myśli...
– W porządku. Co dalej?
– Zgadaliśmy się, że prawdziwi Ślązacy mówią po
śląsku, no to się uczę. Mam aplikację i powtarzam słówka.
Chcesz posłuchać?
– Nie, chyba nie. Eee... muszę już iść.
– Na pewno? Nie zjesz na miejscu? Hanka zaraz
wróci, pewnie chętnie by się z tobą zobaczyła.
– Widziałam ją parę godzin temu. Próbowała mi
opowiedzieć dowcip o windzie.
– A, ten... Nie gniewasz się? To jeszcze dziecko.
Ale jeśli chcesz, to jej powiem, żeby dała wam spokój.
Chcesz?
– Nie, lubię Hankę. – Nie lubiłam, mała była
rozpuszczonym bachorem, ale ja i Jacek kumplowaliśmy
się od dawna, a przyjaźń ma swoje zasady.
Uśmiechnął się radośnie.
– To bystry dzieciak. Chce być detektywem, jak
jej tatuś. Chwilowo ćwiczy na was. No wiesz, odkrywanie
różnych rzeczy.
– Na nas? – Wystraszyłam się. Czy Hanka
zauważyła coś podczas tego przelotnego spotkania?
Byłoby naprawdę głupio, gdybym uniknęła policji, a za to
została zdemaskowana przez dwunastolatkę.
– Zadaje sobie różne pytania na wasz temat. Na
przykład dlaczego właściwie mieszkacie na tym osiedlu.
Za pieniądze z odszkodowania moglibyście kupić willę z
basenem w jakiejś porządnej dzielnicy.
– A, to. – Odetchnęłam z ulgą. – Naprawdę nie
ma w tym nic tajemniczego. A teraz naprawdę muszę już
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lecieć.
– Spotkanie z przystojnym brunetem? – Jacek
puścił do mnie oko.
– Coś w tym rodzaju, tak. – Ostatecznie Podsiadło,
zanim wyłysiał, też miał ciemne włosy.
Łup, gelynder, łup, haferfloki, słyszałam jeszcze
na schodach, kiedy wspinałam się w stronę naszego
mieszkania.
Zjadłam bastelę, siedząc na balkonie i patrząc
na Przesłonę: wysoką na kilometr przezroczystą tarczę,
która odgradzała nas od zewnętrznego świata. Nie była
idealnie szczelna, wiatr czasem przedostawał się do
miasta i w najgorsze dni całe osiedle pokrywała warstwa
żółtobrązowego pyłu – wtedy wszyscy zakładali maseczki,
a po powrocie do domów wrzucali ubrania do pralki. Dziś
nie było tak źle, choć kiedy zmrużyłam oczy, zobaczyłam
unoszącą się w powietrzu niewielką chmurę. Podmuch
wiatru pchnął ją w stronę wyświetlonej pomiędzy
budynkami reklamy. Ładna twarz zerówki o niejasno
egzotycznych, ni to azjatyckich, ni to afrykańskich rysach
rozmazała się, kiedy cząsteczki przechodziły przez
hologram. Między innymi z powodu bliskości Przesłony
osiedle Fazos było uważane za jedno z gorszych miejsc
w Tarnowskich Górach, ale ja je lubiłam. Tu wszyscy
się znali i trzymali ze sobą, nawet miejscowe gangi – w
większości składające się z nabuzowanych hormonami
nastolatków, nic poważnego – zostawiały lokalsów w
spokoju. Gdyby policja przyszła o mnie wypytywać, nasi
sąsiedzi trzymaliby języki za zębami.
Przynajmniej taką miałam nadzieję.
Chmura pyłu przesunęła się dalej i twarz
egzotycznej piękności odzyskała ostrość. Usta poruszały
się, ale z wysokości czwartego piętra nie rozróżniałam
| 119

słów. Pode mną płynął strumień samochodów, napisy
reklamujące azjatyckie sklepy, afrykańskie bary i salony
hawajskiego masażu przyciągały uwagę, zmieniając
kolory, w górę unosił się zapach rozgrzanego asfaltu
zmieszany z wonią ostrych przypraw i tłustego oleju.
Skończyłam moją bastelę i zaczekałam chwilę, niepewna,
czy znowu nie odezwą się mdłości. Ale nie, czułam się
zaskakująco nieźle jak na kogoś, kto niedawno obudził
się w towarzystwie gościa z rozsmarowanym na ścianie
mózgiem. Może byłam twardsza, niż mi się wydawało, a
może zwyczajnie zahartowała mnie przeszłość.
– Jerzy Podsiadło jest dostępny – poinformował
mnie asystent i mój w miarę dobry humor błyskawicznie
się ulotnił. – Połączyć?
– Tak – zdecydowałam, wracając do mieszkania.
Chwilę później nad stolikiem do kawy zawisła
idealnie przystojna twarz mężczyzny w sile wieku.
Zmarszczki w kącikach oczu i łysina dodawały jej
odrobinę charakteru, ale i tak nijak nie dało się ukryć,
że Jacek Podsiadło w młodości padł ofiarą mody na
poprawianie urody, podobnie zresztą jak większość osób
z jego pokolenia. Na szczęście nasza generacja lubiła już
swoje niedoskonałości: odstające uszy, krzywe zęby i nosy
tak wielkie, że można by nimi wyjebać dziurę w ścianie.
– Cilka? Co tam? Dawno się nie odzywałaś.
Potrzebujesz czegoś?
– Tak, eee... Chciałam zapytać, czy rozmawiałeś
ostatnio z Selwą.
– Owszem.
– I co?
– A dlaczego pytasz?
Dokładnie tego się obawiałam. Nienawidzę
rozmawiać z prawnikami.
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– Po prostu dawno nie dawał znaku życia i
pomyślałam, że zapytam, czym ostatnio się zajmował.
To nie była najlepsza wymówka, ale innej nie
miałam. Swoją drogą szkoda, że wcześniej się nad tym
nie zastanowiłam. Zdecydowanie nie nadawałam się do
takich zadań. Selwa, Neszka, nawet Hajno – każde z nich
poradziłoby sobie lepiej ode mnie.
– To dorosły człowiek, Cilka. Ma prawo do
prywatności. Chyba że Selwa wpadł w jakieś kłopoty.
Wpadł?
– Nic o tym nie wiem – skłamałam gładko. A
przynajmniej miałam nadzieję, że wyszło gładko.
– A ty, Cilka? Twój głos dziwnie brzmi. Coś się
stało? Jakieś problemy z chłopakiem? Którymkolwiek?
Zaczynało mi się robić gorąco.
– Nie, wszystko jest OK.
Podsiadło nie wyglądał na przekonanego, ale
przynajmniej skinął głową.
– Jeśli zmienisz zdanie i będziesz chciała
porozmawiać, to wiesz, gdzie mnie szukać. A Selwa…
W sumie mogę ci powiedzieć, bo to żaden sekret. Prosił
mnie ostatnio o pomoc w założeniu firmy.
– Jakiej firmy? I ostatnio to znaczy kiedy?
– Detektywistycznej. Jakiś tydzień temu.
O kurwa, pomyślałam bezradnie. To przebijało
nawet medytację na pustyni.
– Chcesz mi powiedzieć, że Selwa zamierza zostać
prywatnym detektywem? – zapytałam ostrożnie. – Czy do
tego nie trzeba przypadkiem jakiejś licencji albo czegoś w
tym rodzaju?
Podsiadło wzruszył ramionami.
– Już nie, ostatnie wymogi zniesiono piętnaście lat
temu. Masz nieaktualne informacje. I nie zamierza, tylko
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został. Przynajmniej formalnie. To znaczy założył agencję
i reklamował ją w sieci.
Kurwa, kurwa mać, tłukło mi się po głowie.
Agencja detektywistyczna tłumaczyłaby przynajmniej,
czemu Selwa wpakował się w kłopoty. Nie znam się na
kryminałach, ale tyle wiem: detektywi zawsze kończą po
uszy w gównie.
– Miał jakichś klientów?
Podsiadło chciał chyba znowu wzruszyć
ramionami, zrezygnował jednak.
– Wątpię. W dzisiejszych czasach większość
odpowiedzi i tak da się znaleźć w sieci. Ale Selwa zawsze
miał nietypowe pomysły. Uznałem, że posiedzi w tym
biurze, ponudzi się, a potem zajmie czymś innym.
– Posiedzi? To biuro ma fizyczny adres?
– Owszem, na Wiosny. Cilka, o co chodzi?
– O nic, naprawdę.
Wróciłam do przekonywania go, że wszystko jest
w absolutnym porządku. Nie uwierzył mi, oczywiście.
Sama sobie też bym nie uwierzyła.
Potem długo siedziałam, patrząc w ścianę.
Powinnam teraz teoretycznie wstać, pójść na ulicę
Wiosny i zajrzeć do biura Selwy. Ale dzisiaj i tak już dość
narobiłam głupstw, dlatego zdecydowałam, że zostawię to
komuś bardziej kompetentnemu, a sama zajmę się tym,
co wychodzi mi najlepiej. No dobrze, drugą rzeczą, która
wychodzi mi najlepiej.
Zdecydowałam, że obejrzę film. Uwielbiam
staroświeckie romanse z czasów, gdy kobiety nosiły
długie wydekoltowane suknie i nikt z wyjątkiem Zorro
nie zakładał maseczki. Klasyczne historie na podstawie
wielkich dzieł literatury.
Dziś padło na „Przeminęło z wiatrem”. Zrobiłam
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sobie kubek dobrej zielonej herbaty, usiadłam na tapczanie
i podkręciłam poziom optymizmu do maksimum. Film
trwał już dobre pół godziny, a ja zdążyłam kilka razy
wytrzeć spływającą po policzku łzę wzruszenia, gdy obraz
zamarł nagle, a potem zniknął i na ciemnym tle pojawił
się awatar zwinnej nastolatki na deskorolce.
Neszka.
Nad głową dziewczyny wykwitł komiksowy
dymek.
Czy wiesz, że w oryginalnej wersji tej historii
Scarlett ostatecznie wyznaje Rhettowi miłość, a on ją
opuszcza, mówiąc: „Kochanie, nic mnie to nie obchodzi”?
– Mała, złośliwa zołza – wymamrotałam. Cała
przyjemność z oglądania perypetii dzielnej Scarlett i
jasnowłosego Rhetta gdzieś się ulotniła. Wybrałam z listy
kolejny film – tym razem „Annę Kareninę” – i włączyłam.
Dwadzieścia minut później sytuacja powtórzyła
się co do joty: ekran ciemnieje, na deskorolce wjeżdża
uśmiechnięta od ucha do ucha animowana Neszka.
Anna rzuciła się pod pociąg, bo nie mogła znieść,
że uciekając z Wrońskim, opuściła synka.
Spróbowałam z „Dzwonnikiem z Notre Dame”.
Esmeralda została powieszona – poinformował
mnie kolejny dymek. Wypróbowałam jeszcze „Damę
kameliową” (wykończyła ją gruźlica), „Romea i Julię”
(popełnili samobójstwo) i „Upiora w operze” (Eryk zmarł i
przed śmiercią nawet nie przespał się z Christine).
Jane Austen, pomyślałam. Jej historie zawsze
kończyły się dobrze. Tak mi się przynajmniej wydawało.
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Włączyłam „Dumę i uprzedzenie” i zadowolona z
siebie, po raz kolejny rozsiadłam się na kanapie.
Tym razem dymek pojawił się już po pięciu
minutach.
W XIX wieku chłopi oraz robotnicy żyli w
uwłaczających godności warunkach i pełnili rolę
niewolniczej siły roboczej, pracującej dla próżniaczej
klasy panów, którzy...
Poddałam się, weszłam na Eroticę i wywołałam
Gorącego Roberta we wzorzystych tarnogórskich
skarpetkach.

Neszka
– Obudź się, słyszysz. Już dziewiąąąta! Słońce
dawno wstało i ptaszki śpiewaaaają! Pora wstaaaawać!
– Zamknij się – wymamrotałam, otwierając oczy.
A miałam taki piękny sen, w którym anioł niósł mnie na
rękach przez tłum ludzi... – I kto ci w ogóle ustawił taki
kretyński budzik?
– Ty, nie pamiętasz?
Niejasno przypomniałam sobie, że faktycznie
chyba sama ustawiłam ten cholerny alarm. Wtedy z
jakiegoś powodu wydawało mi się to zabawne.
– No już, wstajemy. Pora na pyszne śniadanko.
– Zamknij się – powtórzyłam coraz bardziej
sfrustrowana, postanawiając, że jeszcze dziś pogrzebię
w ustawieniach asystenta i spróbuję przestawić go tak,
żeby zwracał się do mnie jak do dorosłej, a nie jak do
upośledzonego dziecka. Miałam w końcu piętnaście lat,
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a nie pięć.
– Przyszła dostawa świeżego mleka – poinformował
mnie. – Są także płatki i...
– Mleko bez laktozy, tak?
– Dwa procent tłuszczu, z laktozą, zamówione
wczoraj przez Cecylię. Która zostawiła dla ciebie ważną
wiadomość. Czy mam ją odtworzyć?
– Później – mruknęłam, myśląc jednocześnie, że
Cilka zawsze była bezmyślną egoistką. Podniosłam się na
łokciu i rozejrzałam. Moje egzoprotezy stały jak zwykle tuż
przy łóżku. Sięgnęłam po nie i zaczęłam zapinać obejma po
obejmie na tych bezużytecznych kawałkach mięsa, które
nazywałam nogami. Kiedy zatrzasnęłam ostatni zaczep,
mogłam wreszcie wstać. Chodziłam trochę niezgrabnie,
odrobinę zbyt sztywno, by dało się ukryć, że coś jest nie
tak. Lekarz powiedział mi, że właściwie nie ma żadnej
przyczyny, dla której mięśnie moich nóg nie działają. Po
prostu nie działały i już. Powiedział też, że lepiej byłoby,
gdyby mi te nogi ucięli, bo dostałabym wtedy prawdziwe
protezy, zintegrowane z resztą ciała. Protezy, na których
mogłabym tańczyć, skakać i jeździć na deskorolce zamiast
kolebać się jak kaczka. Od szesnastego roku życia według
prawa można było ingerować we własne ciało. Może za
kilka miesięcy pójdę do lekarza, pokażę na swoje nogi
i powiem: „Proszę uciąć”. Zachichotałam na myśl, jakie
miny mieliby Cilka, Hajno i Selwa, gdybym to zrobiła.
Wcinając płatki z sokiem pomarańczowym,
zerknęłam na wczorajszą aktywność Cilki. Tak jak
się spodziewałam, próbowała oglądać te swoje głupie
filmidła i natknęła się na moje małe „niespodzianki”. Od
razu poweselałam.
Zaczęłam układać w głowie listę rzeczy, które
powinnam dziś zrobić – a było tego sporo – zanim jednak
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zdążyłam wstać od stołu, asystent przypomniał mi o
wiadomości.
– W porządku, odtwórz ją – zgodziłam się
niechętnie, wsuwając miseczkę do zmywarki.
Myślałam, że to będzie coś krótkiego i zwyczajnego.
Na przykład: pamiętaj, żeby nie wychodzić poza granice
osiedla i nie zadawać się z chłopakami. Cilka czasem
zostawiała mi takie porady. Pewnie odzywał się w niej
instynkt macierzyński albo coś w tym rodzaju. Kiedyś
nam się przyznała, że od czasu do czasu chodzi na plac
zabaw popatrzeć na bliźniaków Hajno. Stoi ukryta między
drzewami, żeby ani dzieci, ani Helga jej nie zobaczyli, i
się gapi. Dla mnie to dziwactwo i tyle.
Ale to nie była krótka ani zwyczajna wiadomość.
Słuchałam jej dobre pół godziny, coraz bardziej
spanikowana. Trup Ryszarda Salomona, zaginiony Selwa i
agencja detektywistyczna – początkowo myślałam nawet,
że Cilka zmyśla, że chce się zemścić za niespodzianki
ukryte w romansach. Ale nie, za dobrze ją znałam. Była
zbyt leniwa, żeby na coś takiego wpaść, musiałam więc
pogodzić się z faktem, że mówi prawdę. Dla pewności
sprawdziłam jeszcze najnowsze informacje: na dzień
Gwarków wciąż zapowiadano deszcz, Jakub Salomon
świętował wygrane regaty u boku młodego męża, a
starszy mężczyzna został zamordowany wczoraj około
południa w opuszczonym budynku przy ulicy Gliwickiej.
W związku z zabójstwem policja poszukiwała ubranej w
garnitur osoby, która oddaliła się z miejsca przestępstwa.
Wzrost: około stu siedemdziesięciu centymetrów, krótkie
jasne włosy, płeć nieznana.
Na ekranie, złapana w stopklatkę ulicznego
monitoringu, widniała Cilka. Zasłaniająca jej twarz
antywirusowa maseczka mogła zmylić przypadkowych
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przechodniów, ale nie mnie.
Sprawdziłam jeszcze, czy nie ma wieści od Selwy.
Nie było ani na naszej prywatnej stronie, ani w żadnym
innym miejscu w sieci. Świat bez tajemnic jest nudny,
oznajmił wczoraj rano podczas dyskusji o poprawce
numer dwadzieścia pięć i to były jego ostatnie słowa.
Potem już się nie logował.
Wydawało mi się dziwne, że ktoś, kto wygłosił tę
sentencję, założył agencję detektywistyczną, która, jak by
na to nie patrzeć, zajmowała się właśnie rozwiązywaniem
zagadek.
A może Selwa marzył o byciu detektywem właśnie
dlatego, że lubił tajemnice? Diabli wiedzą. Równie dobrze
mogło wreszcie mu odbić. Selwa zawsze był dziwakiem i
za to go lubiłam. Zazwyczaj. Teraz jednak najważniejsze
pytanie brzmiało: co ja powinnam w tej sytuacji zrobić?
Cilka kazała mi siedzieć grzecznie w domu, ale to była
ostatnia rzecz, na jaką miałam ochotę.
Zrzuciłam piżamę i wskoczyłam pod prysznic –
przepisowe dziesięć minut raz na dwanaście godzin – po
czym ubrałam się i wyszłam.
Zbiegając po schodach, zdążyłam się jeszcze
dowiedzieć, że „człowiek w garniturze” stał się już
lokalnym celebrytą. Trzydzieści procent internautów
uważało go za niewinnego przechodnia, siedemdziesiąt
procent było przekonanych, że przed budynkiem na ulicy
Gliwickiej kamera schwytała obraz mordercy. Gwarkowe
Tajemnice ogłaszały właśnie triumfalnie, że oto mija
dwudziesta godzina, a policji wciąż nie udało się ująć
sprawcy. Po czym następowało nieuniknione w tej sytuacji
pytanie, które zaatakowało mnie wściekle czerwonymi
literami, gdy byłam w połowie drugiego piętra:
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Czy tajemniczemu zabójcy uda się pobić rekord
ustanowiony przez Józefa Masztalskiego?
Jak cholera się uda, wymruczałam.
Przechodząc obok knajpy Jacka, spróbowałam
przyśpieszyć kroku. Oczywiście poplątały mi się nogi
i wyrżnęłam jak długa na chodnik. Zanim zdążyłam się
pozbierać, Jacek wybiegł na zewnątrz i pomógł mi wstać.
Też oczywiście.
– Nic ci nie jest, mała?
– Nie – wyburczałam. Nie cierpię, kiedy tak
do mnie mówi. Czuję się wtedy jak dzieciak, głupia
nastolatka w workowatych spodniach, które ukrywają jej
nogi, i idiotycznej koszulce z symbolem zaciśniętej pięści.
– Chcesz wejść na śniadanie? Mam świeży
hummus i pyszną pitę.
– Już jadłam.
Jego ręce pachniały przyjemnie kuminem i gałką
muszkatołową. Nie jestem głupia, doskonale wiem, że
Jacek mnie irytuje, ponieważ chciałabym mieć takiego
ojca. To bardzo freudowskie. Lekarz powiedział nam
kiedyś, że w naszym życiu mnóstwo jest freudowskich
elementów.
– I bardzo się spieszę – dodałam, po czym, zanim
zdążył zaprotestować, zanurkowałam w płynący ulicą
kolorowy tłum.
Asfalt pod podeszwami moich tenisówek był
miękki, jakbym szła po rozgrzanym słońcem błocie,
w powietrzu unosiły się drobinki pyłu, które wciskały
się pod powieki i osadzały na wargach. Pomyślałam, że
chciałabym kiedyś wyjechać za Przesłonę, do centralnej
Polski, tam gdzie żyli jeszcze nieliczni ludzie zmagający
się na co dzień z upałem, gwałtownymi zmianami pogody,
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huraganowymi wiatrami i coraz bardziej wyjaławiającą
się glebą. To były ziemie dla prawdziwych twardzieli,
którzy radzili sobie bez udogodnień cywilizacji i którzy
tworzyli własne małe społeczności oparte na równości
i poszanowaniu praw, bez wszechobecnych reklam,
korporacji i policji.
Myśląc o tym, jak to jest mieszkać w takim
miejscu, skręciłam w stronę Wiosny. Tłum stopniowo
zostawał za mną i wkrótce szłam już całkiem sama.
Nigdy nie przestało mnie dziwić, że tak blisko centrum
można znaleźć tak wyludnione miejsce. Wiosny była
ulicą drobnych rzezimieszków, pracującej na nocnych
zmianach miejskiej biedoty i ćpunów, którzy całymi
dniami tkwili w domach, wpięci w sieć.
Cilka pewnie już sikałaby w majtki ze strachu,
ja jednak nie zamierzałam się przejmować. Większość
mieszkańców Wiosny przypominała bardziej niemrawe
zombie niż żywych ludzi. Nawet ja nie miałabym
problemu, żeby im nawiać.
Naprzeciwko szła właśnie jedna z takich kobiet:
zgarbiona i powłócząca nogami. Sysad już ją wyczuł
i ścigał teraz przeskakującymi po ścianach kamienic
reklamami środka na nietrzymanie moczu. Odwróciłam
się uprzejmie, kiedy przechodziła obok. Sysad bywał
naprawdę paskudny. Słyszałam o przypadku nastolatki,
której matka dowiedziała się o ciąży córki z reklamy
na przystanku szynówki. Nie wspominając o tuzinach
zgrywających twardzieli facetów, których problemy z
erekcją wykrzyczano na pół dzielnicy. Ja miałam to w dupie,
mnie najczęściej reklamowano typowo nastolatkowe
rzeczy: modne ciuchy, musujące napoje, legalne używki i
gadżety elektroniczne. Byłam dumna z tego, że sysadowi
nigdy jeszcze do końca nie udało się mnie rozgryźć, czasem
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jednak odnosiłam wrażenie, że jest bardzo blisko, i to
zdecydowanie mi się nie podobało. Przyśpieszyłam więc
kroku. Znowu byłam sama, a to sprawiało, że wszystkie
czujniki skupiały się na mnie. Napij się zimnej cocacoli, zachęcała zerówka w niebieskich dżinsach. Może
wpadniesz do Parku Strachów? – kusił chłopak w czapce
zawadiacko zsuniętej na tył głowy. W jaskrawym słońcu
oboje wydawali się bladzi jak duchy, obraz migotał, bo na
ulicach takich jak ta system rzadko konserwowano, ale
ich słowa wciąż miały w sobie moc. Szybciej. W płucach
brakowało mi tchu, mimo to przyśpieszyłabym jeszcze
bardziej, gdyby reklamy za moimi plecami nagle się nie
zmieniły. W powietrzu zabrzmiał radosny dżingiel, który
przebił się przez kuszące szepty.
Musujące żelki, hopsasa
Same wskakują do buzi, hopsasa
Odwróciłam się, jednak nikogo nie zobaczyłam.
Jedyną żywą istotą poza mną był tłusty kot, który przeciął
jezdnię, idąc z wysoko uniesionym ogonem. Wielbiciel
musujących żelków musiał skręcić w jedną z bocznych
uliczek.
Ruszyłam dalej i parę minut później znalazłam
właściwy adres. Była to trzypiętrowa kamienica z
obłażącymi z farby okiennicami i popękanym murem.
Najbardziej paskudny budynek w najbardziej paskudnej
dzielnicy. Oczywiście. Selwa do pewnego stopnia bywał
jednak przewidywalny. W książkach i filmach detektywi
zawsze wynajmowali biura w jakichś podejrzanych
miejscach.
Już miałam wejść do środka, kiedy na zewnątrz
wytoczył się wychudzony mężczyzna. Zmrużył oczy,
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porażony światłem słońca, i zrobił ruch, jakby zamierzał
z powrotem skryć się w pachnącej wilgocią klatce
schodowej. Zrezygnował jednak i przykleił się do ściany,
gapiąc się na mnie błędnym spojrzeniem. Sysad nawet
na niego nie zareagował. Facet żył jeszcze, ale właściwie
równie dobrze mógłby być martwy.
Nagle opuściła mnie odwaga. Chodzić ulicą w
takim miejscu to jedno, ale wejść do pełnego ciasnych
korytarzy budynku to zupełnie coś innego. A jednak
musiałam to zrobić, prawda? Skoro dotarłam tak daleko,
głupio byłoby stchórzyć. Odetchnęłam, zbierając się
w sobie, kiedy za moimi plecami znowu zabrzmiała ta
piosenka, tak charakterystyczna, że ucho wychwytywało
ją bez trudu spośród innych reklam.
Musujące żelki, hopsasa
Tym razem odwróciłam się na tyle szybko,
by zobaczyć postać znikającą w klatce schodowej
najbliższego budynku. Jakiś dzieciak, pomyślałam.
Zwyczajny dzieciak, który lubi żelki. Co z tego?
Ale na Wiosny nie było dzieci, dobrze o tym
wiedziałam. Jeśli nawet jakieś się rodziły, to opieka
społeczna szybko odbierała je rodzicom. Co to
oznaczało? Że policja wiedziała już o Cilce i jej związku z
morderstwem Salomona? Że śledził mnie gliniarz, mający
gust przeciętnego dziesięciolatka? Ta myśl powinna mnie
rozbawić, ale jakoś nie rozbawiła.
Minęłam chudzielca o mętnym spojrzeniu i
wkroczyłam w półmrok. Tak jak się spodziewałam, czuć
tu było wilgocią i grzybem. Chyba grzybem. Nie mam
wielkiego doświadczenia w takich kwestiach.
Znalazłam właściwy numer na końcu korytarza,
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tam gdzie nie sięgało światło wiszących pod sufitem
nagich żarówek, wymacałam zamek i weszłam. Biuro
Selwy okazało się rozczarowująco małe, w środku z
trudem mieściły się biurko i dwa stare fotele. Z lewej
strony otwarte drzwi ukazywały wnętrze jeszcze mniejszej
toalety: ktoś, kto usiadłby tutaj na sedesie, kolanami
jednocześnie obijałby się o umywalkę. Drugie drzwi, te
za biurkiem, prowadziły na balkon, a samo biurko… W
porządku, ono przynajmniej wyglądało profesjonalnie.
Duże, z blatem, który służył jednocześnie jako ekran.
Włączyłam go. W końcu Selwa musiał gdzieś zapisywać
swoje sprawy, prawda? Znalazłam jednak tylko dwa
nagrania: jedno z piątego września, a drugie z ósmego.
Odpaliłam to pierwsze i na ekranie pojawił się nastolatek
wyglądający jak nieco młodsza wersja człowieka, którego
minęłam w wejściu do budynku. Nie tak chudy i bardziej
przytomny, ale nikt nie miałby wątpliwości, że chłopak
zmierza dokładnie w tym samym kierunku.
– To co, załatwi pan mojego starego? – zapytał,
nerwowo wykręcając palce. – Zapłacę panu. Serio. Mam
kasę. Dużo kasy.
– Nie zajmuję się załatwianiem ludzi – odpowiedział
Selwa, siedzący w znudzonej pozie po drugiej stronie
biurka.
– Jest pan prywatnym detektywem, nie? Tak jest
napisane na drzwiach. To taki gość, co robi różne rzeczy
za pieniądze.
Selwa westchnął ciężko.
– Pomyliło się panu z płatnym zabójcą. A teraz
będę wdzięczny, jeśli pan wyjdzie.
Zamknęłam plik wideo i chciałam już otworzyć
drugi, kiedy usłyszałam na korytarzu cichy szelest kroków.
Zamarłam na chwilę, a potem ostrożnie podkradłam się
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pod drzwi, całkowicie świadoma, że człowiek po drugiej
stronie też się skrada. Wstrzymałam oddech. Nieznajomy
chyba zrobił to samo, bo przez chwilę nie słyszałam nic
oprócz walenia własnego serca i rozlegających się w
mojej głowie napomnień medalertu.
Czy policja czaiłaby się pod drzwiami? Mało
prawdopodobne. Albo więc któryś z mieszkańców
kamienicy miał jeszcze w sobie odrobinę ciekawości,
albo…
Przywołałam w pamięci piosenkę o musujących
żelkach i zrozumiałam. Nagłym szarpnięciem otworzyłam
drzwi, a potem wyciągnęłam rękę i złapałam cień, który
ledwo zdążył odskoczyć i pisnąć „Aj!”.
– Cześć, Hanka – powiedziałam.
– Cześć. – Spróbowała zrobić niewinną minę, ale
nie bardzo jej wyszło. – Ja tylko...
– Ty tylko co?
– Ćwiczę.
– Co ćwiczysz? Wkurzanie ludzi? To gratulacje,
świetnie ci idzie.
– Śledzenie, dowiadywanie się różnych rzeczy.
– Aha, i co ci z tego dowiadywania wyszło?
Zadarła podbródek i spróbowała spojrzeć
mi w oczy. To też jej nie wyszło, w końcu była dobre
dwadzieścia centymetrów niższa. Między innymi dlatego
traktowałam ją jak dzieciaka, choć była ode mnie tylko
trzy lata młodsza.
– Wiem, że Cilka znalazła wczoraj trupa.
Ryszarda Salomona, tego biznesmena, o którym mówią w
wiadomościach. Właśnie podali jego nazwisko.
– A niby skąd to wiesz, co?
Nie musiała odpowiadać. Jacek jako dozorca
budynku miał kod uniwersalny do wszystkich mieszkań.
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A nagranie, które rano odtworzył mi asystent, zostało na
głównym serwerze.
– Ty mała mendo – syknęłam.
– Przepraszam! – pisnęła. – Tato mi mówił, że Cilka
była wczoraj bardzo zdenerwowana, i chciałam wiedzieć
dlaczego. Nikomu nie powiem, przysięgam!
Puściłam ją, bo w końcu co innego mogłam zrobić.
Hanka odsunęła się na wszelki wypadek i roztarła ramię.
– To biuro Selwy, tak? – zapytała, rozglądając się
z ciekawością dookoła. – To, o którym mówił ten wasz
prawnik?
– Tak – burknęłam. Skoro wiedziała tyle, równie
dobrze mogła dowiedzieć się reszty. – To Selwa nas w to
wszystko wpakował. Ale jeśli komuś powiesz...
– Nie powiem, przecież obiecałam!
– …urwę ci głowę, jasne?
– Jasne – zgodziła się gorliwie. – Czego tu szukasz?
Sprawdzasz, jakich Selwa miał klientów?
Skinęłam głową. Mała była bystra, to musiałam
przyznać.
Zanim zdążyłam zaprotestować, znalazła się przy
biurku.
– Patrz, tu jest…
– Cicho.
– Co? – Spojrzała na mnie wielkimi oczami.
– Cicho!
Ktoś szedł korytarzem i tym razem nie były
to skradające się kroki niepewnego dzieciaka, tylko
zdecydowane, energiczne stąpnięcia dorosłego człowieka,
który ani myślał się ukrywać. Patrzyłyśmy na siebie
nawzajem przez kilka sekund, aż wreszcie Hanka gestem
wskazała maleńką toaletę. Pokręciłam głową. Nie miałam
ochoty chować się w pomieszczeniu wielkości schowka
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na szczotki.
– Balkon – poruszyłam ustami, a Hanka
przytaknęła.
Ledwo zdążyłyśmy wyśliznąć się z pokoju, kiedy
drzwi wejściowe otworzyły się z hukiem, kopnięte od
zewnątrz, i w progu stanął wysoki mężczyzna. Tyle
zdążyłam zobaczyć: barczysta sylwetka, czarna na tle
białej chmury opadającego tynku. Nie przyglądałam
się dalej, tylko przylgnęłam do gorącej od słońca
ściany, a obok mnie przycupnęła Hanka. Gapiłam się
w jaskrawoniebieskie niebo i myślałam o tym, że nie
zdążyłyśmy zamknąć za sobą drzwi. Teraz było za późno
– mogłam tylko liczyć, że w tak upalny dzień otwarty
balkon nikogo nie zdziwi.
Łagodny, ciepły wiatr poruszał firanką, wydymając
ją na zewnątrz jak długi biały welon. Czułam na policzku
muśnięcia szorstkiej koronki, a obok ciepłe ramię Hanki.
Zdążyłam nawet pomyśleć, że może to jest ta przygoda, na
którą całe życie czekałam. Potem z wnętrza dobiegły dwa
dźwięki: stukot toczącego się po podłodze metalowego
przedmiotu i trzask zamykanych drzwi. Hanka już
chciała wsadzić głowę z powrotem do biura, kiedy ją
powstrzymałam.
– Nie.
– Czemu? Przecież ten człowiek…
– Nie – powtórzyłam, sama do końca nie wiedząc,
o co mi chodzi.
Zrozumiałam, gdy z pomieszczenia wylała się fala
jaskrawego światła, a powietrze przeciął przeraźliwy wizg.
Hanka aż przysiadła z wrażenia, ja odruchowo zatkałam
uszy. Otwarte drzwi wypluły w naszą stronę obłok białego
pyłu, w którym gwałtownymi ruchami miotała się firanka.
Trwało to dwie, może trzy sekundy, potem świat znowu
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zamarł, pogrążony w ciszy letniego dnia.
– Jesteś cała? – zapytałam Hankę, gdy pył zaczął
opadać.
Patrzyła na mnie bez zrozumienia. Zdążyłam
się nawet wystraszyć, że straciła słuch, w końcu jednak
skinęła głową.
– Ta, chyba tak. Co to było?
– Nie wiem, może…
– Patrz! – Hanka wetknęła głowę do biura. – Użył
granatu EMP i spalił całą elektronikę!
A przy okazji zatarł ślady biologiczne, pomyślałam.
Stojąc w progu balkonu, gapiłyśmy się na zniszczenia,
jakie poczynił granat. Ze ścian opadła zewnętrzna
warstwa tynku, która zaścielała podłogę i wbudowany w
biurko komputer, teraz całkowicie martwy. Wysłany przez
granat impuls przepalił obwody elektroniczne i zniszczył
wszystkie dane. Może jakiś superuzdolniony ekspert
dałby radę coś z tego odzyskać, ale ja nie miałam szans.
Jęknęłam i w tym momencie Hanka pociągnęła
mnie za rękaw.
– Spadamy – oznajmiła. – Zaraz tu będzie policja.
Miała rację. Na korytarzu już słyszałam odgłos
człapiących kroków. Ćpuny czy nie, mieszkańcy kamienicy
przy Wiosny nie przegapiliby czegoś takiego tuż pod
swoim nosem. I ktoś z sąsiadów pewnie już wezwał gliny.
– Możemy wyjść przez balkon – zaproponowała
Hanka, a kiedy zmarszczyłam brwi, wyjaśniła: – No
wiesz, przejść z balkonu na drugi balkon albo na dach. Po
rynnie. Dam radę, jestem bardzo zwinna.
– Zwariowałaś.
– Serio, robiłam już takie rzeczy. Tobie też pomogę.
To nic trudnego, zobaczysz. Chodź. – Spróbowała
pociągnąć mnie z powrotem na balkon, ale jej nie
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pozwoliłam.
– Ty masz dwie sprawne nogi, a ja nie.
– Ale…
– Nie ma mowy, jasne? Nie jestem kotem, żeby
łazić po rynnach.
– To jak chcesz…?
– Zwyczajnie.
Odtrąciłam ją i przeszłam przez pomieszczenie,
zostawiając na podłodze wyraźne białe ślady. W progu
minęłam trzech lokalsów. Rozstąpili się, wyraźnie
zaskoczeni. Żaden z nich nie zadał oczywistego pytania,
kim, u licha, jesteśmy i co tu robimy.
Markotna Hanka dreptała za mną korytarzem.
– Zapamiętają nas – marudziła.
– Wiem – odparłam.
– I zostawiłyśmy odciski stóp.
– Wiem – powtórzyłam.
– Nie przejmujesz się tym? No wiesz, że mogą cię
aresztować?
– Mogą mnie aresztować, ale nie skazać.
– Serio?
– Serio.
Minęłyśmy jeszcze kilka osób, które wychynęły
ze swoich mieszkań, przyciągnięte odgłosem wybuchu.
Co najmniej dwie z nich wyglądały na wystarczająco
przytomne, by potem rozpoznać nas na zdjęciach. Jeden
z mężczyzn złapał mnie za rękaw.
– To wasza sprawka? Jebane dzieciaki, kurwa, w
dupach wam się poprzewracało! Czekajcie, już ja wam…
Wyrwałam się, chwyciłam Hankę za rękę i
ruszyłyśmy do przodu, ścigane przekleństwami coraz
bardziej rozwścieczonego człowieka. Jakimś cudem udało
mi się nie przewrócić na schodach; czułam w swojej dłoni
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śliską od potu dłoń Hanki, a obok słyszałam jej urywany
oddech. Wybiegłyśmy na zewnątrz i zatrzymałyśmy
się dopiero dwie ulice dalej, obie zdyszane, z włosami
pokrytymi białym pyłem.
Hanka uśmiechnęła się do mnie.
– Nieźle biegasz jak na kalekę.
– Nie uczyli cię w szkole, że to brzydko nazywać
kogoś kaleką?
Wzruszyła ramionami, ale najwyraźniej zrobiło jej
się głupio.
– Przepraszam. Za ten kawał o windzie też.
– Jaki znowu kawał?
– Ten, który chciałam opowiedzieć Cilce. Dwie
osoby wchodzą…
– Nie chcę tego słyszeć.
– W porządku. – Pociągnęła nosem. – Co cię
ugryzło? W końcu im zwiałyśmy, nie?
– Co z tego? – Popchnęłam ją dalej, bo sysad już
zaczynał nas wyczuwać. – Jeśli Selwa nie trzymał w
chmurze kopii zapasowej, to wszystkie dane trafił szlag.
A jak go znam, to nie trzymał. Tam były dwa filmy: jeden
zdążyłam obejrzeć, ale drugi…
– Wysłałam je do siebie.
– Co?
– No, wysłałam je do siebie. Zanim zwiałyśmy
na balkon. Ty szarpałaś się z drzwiami, a ja kliknęłam
„prześlij”.
Zatrzymałam się i Hanka odruchowo też
przystanęła. Na ścianie budynku, który właśnie mijałyśmy,
pojawiła się gromadka roześmianych dzieciaków na
zjeżdżalni. Każde z nich trzymało w dłoni wielką paczkę
zielonych jak trawa słodyczy.
– Jesteś wielka, Hanka – powiedziałam, zanim
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zdążyła mnie zagłuszyć skoczna melodyjka. – Kupię ci całą
górę żelków. Jeśli chcesz, możesz mi nawet opowiedzieć
kawał o windzie.

Policja
– Interesujące – mruknęła sierżantka Kya Zajączek,
patrząc na zmierzającego w stronę budynku człowieka.
Tuż przy klatce schodowej facet zatoczył się, odzyskał
jednak równowagę i zniknął w ciemnym wnętrzu.
– Co takiego? – Rude podeszło do niej, pocierając
kark, który zaczynał piec od słońca. Zapomniało dziś
posmarować się kremem i teraz płaciło za to cenę. Sysad
na budynku obok wyczuł już jego problem i zaoferował
profesjonalny zabieg przyciemniania cery. Rude przez
chwilę rozważało, jak by to było mieć skórę tak ciemną
jak sierżantka Zajączek, która nazwisko zawdzięczała
polskiemu ojcu, a imię pochodzącej z Kenii matce, ale
szybko wróciło do rzeczywistości.
– Ten człowiek twierdzi, że tuż przed wybuchem
do kamienicy weszły trzy osoby: dwie nastolatki, jedna
starsza, a druga młodsza, a zaraz po nich wysoki
mężczyzna o wyglądzie ochroniarza.
– Wierzy mu pani?
– Chyba tak, opisał ich dość dokładnie. Ale jest coś
jeszcze… Ten człowiek twierdzi, że poznał jedną z tych
osób. Po oczach. Tak powiedział. Można nosić maskę albo
nie, ale oczy zawsze zostają te same.
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Neszka
Hanka wysępiła od ojca dwie bastele i dwie
puszki coli, z którymi zabunkrowałyśmy się w moim
mieszkaniu. Siedząc na tapczanie z dłońmi umazanymi
ostrym sosem, obejrzałyśmy pierwszy filmik, ten z
narkomanem domagającym się, żeby Selwa załatwił jego
ojca. Zobaczmy to powtórnie dla pewności, powiedziałam,
choć tak naprawdę chodziło mi o stopniowanie napięcia.
Czasem lubię dramatyczne sytuacje.
Potem odpaliłyśmy drugi filmik, ten właściwy.
Ten, który powinien wszystko wyjaśnić.
Wysoki ciemnowłosy mężczyzna siedzi po drugiej
stronie biurka. Od razu widać, że to facet w tradycyjnym
stylu, z barkami zawodnika rugby i kwadratową szczęką.
Selwa, który identyfikuje się jako M0, wygląda przy nim
prawie jak dziewczyna.
– Z czym pan do mnie przychodzi, panie Kraśko?
– pyta.
– Chcę, żeby pan kogoś śledził.
– W porządku. – Na twarzy Selwy pojawia się
wyraz triumfu, szybko zamaskowany profesjonalnym
chłodnym uśmiechem. – Proszę podać dane tej osoby.
– Nie znam nazwiska, którego ten człowiek używa,
ani jego aktualnego adresu. Wiem tylko, że często bywa w
budynku przy ulicy Gliwickiej trzydzieści pięć.
– Pomogłoby mi zdjęcie.
– Już je panu wysłałem.
Selwa wciska guzik i nad biurkiem pojawia się
twarz mężczyzny w nieokreślonym wieku. Szerokie
czoło powiększone niewielką jeszcze łysinką, wąski nos,
spiczasty podbródek i zaciśnięte usta jak dwie gumki
recepturki. Przeciętna twarz przeciętnego faceta, jednak
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jest w niej coś, co przyciąga uwagę. Jakiś rys okrucieństwa,
wyraźnie widoczny wokół ust.
A może tylko mi się wydawało, że okrucieństwo
widać tak wyraźnie, bo przecież ja wiedziałam, na kogo
patrzę.
– Neszka? – Wystraszony głos Hanki dobiegał jak
zza ściany. – Co ci jest? Neszka? To ten człowiek, tak? Ten
z windy? Neszka?
– Idź już – powiedziałam słabo.
– Co?
– Idź już – powtórzyłam z wysiłkiem. – Zobaczymy
się… niedługo i pogadamy. I pamiętaj, nikomu ani słowa,
jasne? Tak jak się umawiałyśmy.
– Pewnie.
– To spadaj.
Zabrała niedopitą colę i resztkę basteli, po czym
wyszła. Miałam nadzieję, że nie jest na mnie zła, ale
nawet jeśli była, zdecydowanie nie stanowiło to w tej
chwili największego problemu.
Jakiś gość przyszedł do Selwy i kazał mu śledzić
Stefana Millera, czyli oprawcę z windy. Zacisnęłam
powieki, odganiając nieproszony obraz. Na próżno,
zobaczyłam go tak wyraźnie, jakbym oglądała intro
Gwarkowych Tajemnic.
Grupa ludzi ubranych w biało-srebrne stroje czeka
w holu, śmiejąc się i żartując. Ciche pingnięcie sygnalizuje
przybycie kabiny, drzwi się rozsuwają i wychodzi z nich
mężczyzna w koszuli czerwonej od krwi. Tłum się cofa,
nóż z brzękiem upada na posadzkę. Mężczyzna otwiera
usta.
– Po prostu nie mogłem się powstrzymać – mówi.
Czasami myślałam o nim jak o ojcu, choć nigdy nie
przyznałam się do tego ani Selwie, ani Hajno czy Cilce.
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Ale przecież Miller siedział w więzieniu, prawda?
A może wyszedł na zwolnienie warunkowe? Czy coś
takiego było w ogóle możliwe? Nie znałam się na prawie.
Mogłam poprosić asystenta, żeby sprawdził w sieci, albo
zadzwonić do Podsiadły. Nie zrobiłam żadnej z tych
rzeczy. Wiedziałam, że mam coraz mniej czasu.
A musiałam jeszcze zostawić wiadomość.

Hajno
Jakie zaś ślydztwo? Chyba wom pizło na dekel!
Jo mom się dowiadywać, czy Miller dali siedzi? To żodyn
by nom niy pedzioł, jakby go puścili? A tyn Kraśko to mi
koło rzici loto, jo go gonić niy byda. Niech sie go policyjo
szuko, jak go tak poczebujom. Jo sie w to niy miyszom.
Dziś momy gody, dziś fajrujymy.

Policja
Rude gapiło się na wyświetlone nad biurkiem
zdjęcie. Tylko to jedno udało się odzyskać z komputera
w lokalu przy ulicy Wiosny – choć biorąc pod uwagę,
w jakim stanie był sprzęt, nawet to zakrawało na cud.
Policyjny technik naprawdę się postarał.
Jedno zdjęcie przedstawiające mężczyznę w
średnim wieku, z twarzą w kształcie odwróconej gruszki
i wąskimi ustami skrzywionymi w wyrazie okrucieństwa.
– To Stefan Miller, oprawca z windy, prawda? –
wyszeptało.
– Owszem, tak go nazwała prasa.
Rude przełknęło ślinę. Znało tę historię, wszyscy
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ją znali. Miller z pewnością nie był zabójcą, który długo
umykałby karzącej ręce sprawiedliwości – gdy wyszedł
z windy, nawet nie próbował uciekać. Za to wyróżniał
się sadyzmem, niewątpliwie zasłużył więc na miejsce
w szeregu „najsłynniejszych śląskich zbrodniarzy”, tuż
obok Zdzisława Marchwickiego, Adama Friedmanna i
Józefa Masztalskiego.
– Poszedł za tą dziewczyną – powiedziało
Rude bardzo, bardzo cicho. – Spotkali się na imprezie
korporacyjnej. On był w Tarnovitium menedżerem, a ona
zwykłą hostessą, zatrudnioną na kilka godzin do pomocy.
Bardzo młodą, bo chodziła wtedy jeszcze do szkoły.
Wypatrzył ją sobie, a potem zaczekał, aż dziewczyna
wsiądzie do windy. Chciała jechać na ostatnie piętro, do
pokoju udostępnionego obsłudze. Żeby się przebrać, bo
poplamiła sobie bluzkę ketchupem. On wziął z bufetu
ostry nóż do rozcinania ryb i poszedł za nią. Nie zaczekał
nawet, aż znajdą się w pokoju socjalnym, tylko zatrzymał
windę pomiędzy szóstym a siódmym piętrem i zaatakował.
Minęły dwadzieścia dwie minuty, nim kabinę ściągnięto z
powrotem na parter. Dwadzieścia dwie minuty, w czasie
których robił tej dziewczynie niewyobrażalne rzeczy. W
dodatku… – Rude przełknęło ślinę – …Miller wiedział, że
będzie musiał zapłacić za swój czyn, i się na to godził.
Nie mogłem się powstrzymać, powiedział policji. Mówił
też, że już od jakiegoś czasu planował zabójstwo, a
w jego komputerze znaleziono strony z sadystyczną
pornografią. Rozpętała się afera, bo Tarnovitium czuło się
odpowiedzialne, w końcu Miller był ich pracownikiem i
zabił na ich imprezie…
– Wszystko się zgadza. – Kya Zajączek, której
obecności Rude nawet nie było świadome, dotknęła jego
ramienia. – Z wyjątkiem jednego. To niekoniecznie była
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dziewczyna.
– Słucham?
– Ofiara Millera – wyjaśniła cierpliwie. – Ze
względu na niepełnoletniość ukryto jej dane. Prasa nigdy
nie dowiedziała się, czy to chłopak, dziewczyna, czy może
zerówka. Nikt nie znał jej twarzy ani nawet dokładnego
wieku. Mówiono na nią „ofiara”, dlatego w artykułach
dziennikarze najczęściej używali rodzaju żeńskiego.
Stąd wzięło się przekonanie, że Miller zaatakował osobę
rodzaju żeńskiego.
– Aha, w porządku. OK – bąknęło Rude. – Tak czy
inaczej nie rozumiem, co to zdjęcie ma wspólnego…
– Tego właśnie musimy się dowiedzieć. – Zajączek
wcisnęła przycisk i zdjęcie znikło. – Mamy już adres, pod
który udały się tamte dwie nastolatki. Do roboty.

Cilka
– Obudź się. No już, obudź się.
Oblizałam zaschnięte wargi i niechętnie uchyliłam
powieki. Wrażenie déja vu dopadło mnie nagle, jak
bandyta rzucający się w ciemnym zaułku na staruszkę.
Kamienica przy ulicy Gliwickiej, trup. I Selwa,
który każe mi uciekać jak najszybciej.
Poderwałam się i usiadłam na łóżku. Na łóżku,
nie na podłodze. W głowie mi się kręciło, w ustach
czułam smak przeżutego kapcia, niemniej różnice do
mnie docierały. Nie znajdowałam się w kamienicy przy
Gliwickiej, tylko we własnym mieszkaniu, nie mówił do
mnie Selwa, tylko mój asystent. I nie czułam się, jakbym
miała kaca, tylko naprawdę miałam kaca.
– Czekają na ciebie trzy wiadomości. Jedna od
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Neszki, jedna od Hanki i jedna od Gorącego Roberta. –
Gdyby asystent był człowiekiem, mogłabym przysiąc,
że w jego głosie słychać by było dezaprobatę. – Którą
odtworzyć najpierw?
– Moment. – Zwlokłam się z łóżka i powędrowałam
do łazienki. Napiłam się wody z kranu i sięgnęłam po
szczoteczkę do zębów.
– Wiadomość od Hanki ma status bardzo pilnej.
– Za…raz.
– Bardzo, bardzo pilnej. – W głosie mojego asystenta
brzmiał nacisk, który zupełnie mi się nie podobał.
– Odthóż – zgodziłam się z ustami pełnymi piany.
Czego mógł chcieć ode mnie ode mnie ten upiorny
dzieciak?
Jest tu policja, rozmawiają właśnie z moim tatą.
Chyba szukają człowieka w garniturze, a tato zaraz im
powie, gdzie mieszkacie. Nie wiem, czy to cię w ogóle
obchodzi, ale…
O kurwa. Wyplułam pianę i wytarłam usta ręką.
– Zadzwoń do Hanki – kazałam.
– Wiadomość nie została odtworzona w całości…
– Nieważne, dzwoń do Hanki.
Mała odebrała błyskawicznie.
– Cilka? – W jej głosie brzmiało coś pomiędzy
przerażeniem a bardzo niezdrowym entuzjazmem. –
Odebrałaś moją wiadomość?
– Tak. Gdzie oni są?
– Policja?
– Jasne, że policja. A kto?
– Moment. – Chwila przerwy, podczas której udało
mi się założyć majtki i koszulkę na ramiączkach. – Widzę
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ich – poinformowała mnie zduszonym szeptem. – Czekają
na windę na parterze.
Serce zabiło mi szybko. A więc miałam jeszcze
szansę.
Nie kłopotałam się szukaniem szortów ani
spódnicy, złapałam tylko klapki i wybiegłam z mieszkania.
Cztery piętra w dół pokonałam w dwadzieścia sekund
– mój prywatny rekord – i zatrzymałam się dopiero tuż
przed parterem, żeby się upewnić, czy policja wciąż czeka
na windę. Nie słyszałam żadnych głosów, więc kabina
musiała już odjechać. Popędziłam w stronę wyjścia z
budynku.
– Cilka, czekaj! – Za plecami słyszałam wołanie
Hanki, ale się nie zatrzymałam. Mała nie miała szans mnie
dogonić. Gnałam, jakby goniło mnie stado wygłodzonych
wilków,
całkowicie
spanikowana,
niezdolna
do
samodzielnego myślenia.
– Cilkaaaaa! Zaczekaaaaj! Neszka mówiłaaaa…
Nie dowiedziałam się, co Neszka mówiła, bo
głos Hanki ucichł wreszcie w oddali, a ja dopiero wtedy
zwolniłam, cała zdyszana. Zaczęło do mnie docierać, że
prawdopodobnie zrobiłam głupstwo, nie mogłam jednak
tak po prostu zawrócić. Co powiedziałabym policjantom,
którzy pewnie teraz przeszukiwali moje mieszkanie? Czy
ucieczka w samej bieliźnie nie była jasnym dowodem
winy?
Odetchnęłam i zatrzymałam się. Kilkoro
przechodniów rzucało na mnie ukradkowe spojrzenia, a
jakiś dzieciak gapił się tak wyraźnie, że matka musiała go
skarcić. Jest kilka widoków bardziej zwracających uwagę
niż prawie goła zgrabna dwudziestolatka pośrodku
ruchliwej ulicy. Na przykład prawie goła zgrabna
dwudziestolatka bez maseczki, stojąca na środku ulicy. A
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znajdowałam się już poza naszym osiedlem, w miejscu, w
którym ludzie zauważali takie rzeczy.
Gdzieś z niedaleka dobiegły wesołe okrzyki, w
jasne niebo poleciała wystrzelona przedwcześnie raca.
Przecież dzisiaj są Gwarki, pomyślałam i dokładnie w tym
momencie niebo przestało być jasne. Na słońce nasunęła
się wielka burzowa chmura, widziałam jej cień pełznący
po ulicy, ciemny i kędzierzawy, pożerający złoto letniego
dnia i kolory. Nikt już nie patrzył na mnie, wszyscy gapili
się do góry, a ja przypomniałam sobie prognozę pogody.
Podmuch wiatru poruszył moimi włosami, na ramionach
pojawiła się gęsia skórka. Poszłam dalej, bo w końcu
co innego mogłam zrobić? Ulicą przechodził właśnie
barwny korowód przebierańców. Coraz silniejszy wiatr
szarpał piórami przy kapeluszach i falbanami sukien.
Ludzie wciąż się śmiali, ale na ich twarzach widać było
narastającą niepewność. Jeden z ubranych w błękitne
mundury rycerzy szeptał coś do drugiego, kobieta na
wozie otuliła się szczelniej chustą, orkiestra na moment
zgubiła rytm.
– Odtwórz wiadomość od Neszki – kazałam
asystentowi.
Pochód przetaczał się przed moimi oczami,
podczas gdy Neszka mówiła. Ktoś trącił mnie w ramię i
wypomniał brak maseczki, ale nie zareagowałam i nikt
więcej nie próbował tego zrobić. Były w końcu Gwarki,
ten jeden jedyny dzień w roku, gdy mocą niepisanej
umowy normalność zostawała zawieszona, gdy ludzie
stali przy sobie, nie zachowując odpowiedniego odstępu,
obściskiwali się i tańczyli. Nawet policja tego dnia
przymykała oczy na mniejsze czy większe grzeszki.
Gdy mijała mnie grupa osób w średniowiecznych
strojach, z nieba lunęły strugi deszczu. Jedna z dziewcząt
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roześmiała się, inna pisnęła i zrobiła ruch, jakby chciała
uciec pod dach, ale koleżanka ją powstrzymała. Część
pochodu parła dalej naprzód, część zatrzymała się,
niepewna najwyraźniej, co teraz. Dorośli łapali na twarz
krople deszczu, podniecone dzieciaki biegały w kółko.
Powstało zamieszanie, ktoś krzyczał i krzyczał coraz
bardziej przeraźliwie, aż wreszcie dotarło do mnie, że
to, co słyszę, nie jest już ludzkim głosem, tylko wizgiem
nadlatujących dronów.
– Stać, policja! – Okrzyk za plecami wyrwał mnie
z odrętwienia i runęłam naprzód, prosto w chaotyczny,
mokry i kolorowy tłum. Potrąciłam mężczyznę niosącego
transparent z herbem miasta, omal nie wpadłam na białego
konia, który cofnął się gwałtownie. Przypominałam
teraz odbijającą się od ścian piłeczkę kauczukową:
brzuchy i barki, ramiona wyciągające się w moją stronę,
nie wiadomo, czy po to, żeby mnie schwytać, czy żeby
pomóc. I krzyki: Kaj sie ciśniesz? Co się dzieje? Uważej!
Neszka nadal mówiła, ale słyszałam co drugie słowo: coś
o umowie, odszkodowaniu i podmiotowości. Nie miało to
dla mnie żadnego sensu.
– Zatrzymaj się!
Silne ręce złapały mnie i powaliły na ziemię, twarzą
prosto w kałużę. Wyplułam zimne błoto i z wysiłkiem
przekręciłam głowę. Kątem oka widziałam siedzącą na
mnie zerówkę w policyjnym mundurze, chyba równie
oszołomioną jak ja.
– Aresztuję cię – wysapało – pod zarzutem…
Jak na zawołanie spłynęło na mnie olśnienie i
nareszcie zrozumiałam.
– Nie możecie mi nic zrobić – powiedziałam. –
Mam...
– Co masz? Broń? – Na twarzy zerówki widziałam
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niepokój, jakby naprawdę spodziewało się, że chowam
pistolet w przemoczonej bieliźnie.
– Nie. – Z trudem łapałam oddech. – Mam…
odrębną podmiotowość prawną.
***
– Cecylia, Agnieszka, Sylwester i Henryk Jasiak?
– Cilka wystarczy – burknęłam, wycierając włosy w
ręcznik, który przyniosła mi młoda, pulchna policjantka.
Ta sama policjantka dała mi też sweter, żebym mogła
zakryć przemoczone majtki. Miła kobieta. Szkoda,
że sobie poszła, a zamiast niej pojawiła się ta druga,
chudsza, starsza i zdecydowanie mniej miła. O szyby
wciąż uderzały krople deszczu, a siedząca po drugiej
stronie stołu sierżantka Kya Zajączek patrzyła na mnie z
wyrazem niesmaku.
– Nie możecie mnie skazać – oznajmiłam, zanim
zdążyła powiedzieć coś jeszcze. – Taka była umowa
między naszym prawnikiem a kancelarią reprezentującą
Tarnovitium. My rezygnujemy z części odszkodowania,
a oni w zamian pomagają nam w zdobyciu odrębnej
podmiotowości prawnej dla każdego z nas. Wszyscy
jesteśmy teraz pełnoprawnymi obywatelami Silesii i nie
możecie zamknąć jednego z nas, bo razem z jedną osobą
winną zamknęlibyście trzy niewinne. Jestem głupia, że nie
wpadłam na to wcześniej. Hajno mógł przecież legalnie
wziąć ślub, a Neszka...
– Neszka, czyli Agnieszka Jasiak, za kilka
miesięcy będzie mogła ubiegać się o wstawienie protez
zastępujących nogi. Znaleźliśmy w waszym komputerze
strony klinik, które zajmują się takimi operacjami.
Wiedziała pani o tym?
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– Po moim trupie – poczerwieniałam. – To znaczy
po naszym trupie.
– Potrafi pani ją przywołać? Jak wtedy, w szynówce,
bo zgaduję, że to właśnie pani zrobiła?
– Neszkę? Tak, ją zazwyczaj tak. Mam to zrobić?
– Na razie nie. A resztę? Henryka i Sylwestra?
Pokręciłam głową.
– Ich nie. Nie wiem czemu, może dlatego, że są
starsi. Z Hajno kiedyś mi się udało, ale z Sylwestrem
nigdy… Zresztą myśli pani, że gdybym umiała, to bym tu
teraz siedziała?
– Dobrze, zostawmy to na razie. – Westchnęła
i rysy jej twarzy złagodniały. Tak naprawdę nie była
chyba niemiła, tylko po prostu skołowana całą tą
dziwaczną sytuacją. – Formalnie możemy was tu trzymać
przez dwadzieścia cztery godziny, zanim postawimy
zarzuty… Wiem – dodała szybko – podmiotowość i tak
dalej. Spotkałam się już nawet z waszym prawnikiem.
Ale powiedzmy, że kwestię zarzutów zostawimy sobie
na później. Na razie chciałabym porozmawiać z całą
waszą czwórką. Po kolei. Czy życzy sobie pani, żeby pan
Podsiadło był obecny przy tej rozmowie?

Neszka
– Wiedziałam, że nie możecie mi nic zrobić. Nie
jestem taką idiotką jak Cilka. Poszłam na Wiosny, bo
chciałam to załatwić sama. Nie ufam policji. Każda władza
prędzej czy później przekształca się w aparat ucisku…
– Pani Agnieszko, czy ma pani coś do dodania w
sprawie zabójstwa Ryszarda Salomona?
– Nie, właściwie to nie.
– W takim razie dziękuję.
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Hajno
– Niy mom z tym nic wspólnego. Jo je poważny chop,
jo mom baba i dzieci. Ino spróbujcie mie haresztować, to
wos nosz prawnik tak wysiudo, że sie niy pozbiyrocie!

Selwa
– Sylwester Jasiak?
– Tak.
Sierżantka Kya Zajączek uśmiechnęła się.
– Znakomicie. Już się bałam, że nie zaszczyci nas
pan swoją obecnością. Nawiasem mówiąc, powinnam
panu chyba pogratulować.
– Czego? – Siedzący naprzeciwko mężczyzna
mówił spokojnym głosem, który przyprawiał policjantkę
o szybsze bicie serca. Ten człowiek miał coś w sobie.
Ascetyczny, piękny i charyzmatyczny, pomyślała. I
dlaczego wcześniej nie zwróciła uwagi na te szare oczy
o przeszywającym spojrzeniu? Łatwo go było sobie
wyobrazić w średniowiecznej celi, pochylonego nad
manuskryptem. Albo odwrotnie, z pochodnią w ręku,
prowadzącego polowanie na czarownice. Było w nim coś
niebezpiecznego i pociągającego zarazem, co sprawiało,
że z trudem odrywała od niego wzrok.
Chrząknęła, przełamując czar.
– Według Gwarkowych Tajemnic pobił pan rekord
ustanowiony wcześniej przez Józefa Masztalskiego.
Minęło prawie pięćdziesiąt godzin, zanim udało nam
się pana dopaść. Dzięki temu jest pan teraz najbardziej
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znanym przestępcą na Śląsku. Dostał pan do tej pory…
moment, trzy zaproszenia do talk-show, kilkanaście
próśb o wywiad i dwie propozycje udziału w kampanii
reklamowej. Woli pan reklamować whisky czy krawaty,
panie Jasiak?
Sylwester milczał i sierżantka poczuła się jak
idiotka. Odchrząknęła drugi raz, tym razem jednak nie
pomogło.
– A więc się udało – powiedział, kiedy uznała, że
już się nie odezwie. Wyglądał jak człowiek, który bez
problemu mógłby milczeć przez całą wieczność.
– Co takiego?
– Plan Salomona. Chciał, żebym został mordercącelebrytą.
– Nie rozumiem. Dlatego właśnie pan go zabił?
– Nie zabiłem.
– Nie rozumiem – powtórzyła bezradnie. – Na
miejscu zbrodni znaleźliśmy pistolet z pańskimi odciskami
palców, ale z tego, co wiemy, nigdy nie kupował pan broni
ani nawet nie starał się pan o pozwolenie.
– Bo się nie starałem. Zamierzałem to zrobić,
jednak uprzedził mnie Justyn Kraśko. Zjawił się w moim
biurze, zapłacił, żebym śledził pewnego człowieka, a
potem dał mi pistolet. Powiedział, że mężczyzna, którego
mam obserwować, jest niebezpieczny, więc lepiej, jeśli
będę uzbrojony.
– A pan tak po prostu tę broń przyjął?
– Nie tak po prostu. Miałem wątpliwości.
Wiedziałem, że to nielegalne. Potem nawet wykasowałem
fragment nagrania z wizyty Kraśki. Ale tak, ma pani rację,
ostatecznie broń przyjąłem.
– Wie pan, kim jest człowiek, który przedstawił się
panu jako Justyn Kraśko?
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– Nie mam pojęcia, zakładam jednak, że jest w
jakiś sposób związany z Ryszardem Salomonem.
– Brawo. Justyn Kraśko to jeden z najbardziej
zaufanych ludzi Salomona, prywatny ochroniarz i
jednocześnie spec od brudnej roboty. Rozmawialiśmy z
nim dzisiaj rano. Powiedział nam, że dostał od swojego
szefa dwa polecenia: jednym było wynajęcie pana do
śledzenia mężczyzny, który jakoby często miał przebywać
w budynku przy ulicy Gliwickiej. Drugim było zniszczenie
zawartości komputera w pana biurze, w momencie gdy
media podadzą wiadomość o śmierci Salomona. Kraśko
z obu zadań wywiązał się bardzo skrupulatnie. Jeśli
jednak pański klient pracował dla Salomona, pozostaje
najważniejsze pytanie…
– Dlaczego Ryszard Salomon chciał, żebym go
zabił. Wiem. Myślę, że mogę wyjaśnić tę kwestię.

Selwa: wcześniej
Mężczyzna w progu, ten trzymający pistolet,
myśli, że to scena zupełnie jak ze starego filmu.
Drugi mężczyzna, ten za biurkiem, w pokoju z
zaciągniętymi zasłonami, siedzi nieruchomo, otulony
obłokiem papierosowego dymu. Ma twarz w kształcie
odwróconej gruszki, z łysiejącym czołem i spiczastym
podbródkiem, oraz wąskie wargi, w których wyraźnie
widać rys okrucieństwa. A może mężczyźnie z bronią tak
się tylko wydaje, bo przecież on wie, na kogo patrzy.
Człowiek w progu wyciąga przed siebie pistolet,
notując z niejaką satysfakcją, że jego ręka nawet nie drży.
Człowiek za biurkiem odwraca się. Nie próbuje
uciekać, nie wpada w panikę na widok uniesionej broni.
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Czeka.
Mężczyzną w drzwiach jestem ja, mężczyzna za
biurkiem to Stefan Miller, oprawca z windy. Przełykam
ślinę, opuszka palca dotyka lekko spustu. Na razie jeszcze
nic się nie stało, ale jest już blisko, tak blisko, że niemal
słyszę huk strzału i czuję zapach prochu w powietrzu.
Czasem, kiedy dzieje się coś bardzo złego,
człowiek rozpada się na części i nic nie można na to
poradzić. Nie da się skleić ich z powrotem, można tylko
wziąć każdą z nich do ręki, zobaczyć w niej piękno całości
i zaakceptować.
Jestem jedną z takich części.
Mężczyzna za biurkiem wciąż na mnie patrzy, a ja
oblizuję wargi. Coś jest nie tak, czuję to, choć nie potrafię
jeszcze nazwać.
Dlaczego on się nie boi? Czemu się nie odzywa?
Ale jakie to właściwie ma znaczenie? Nie
przyszedłem tu po to, żeby z nim rozmawiać, tylko żeby
go zabić. Prośba mojego pierwszego prawdziwego klienta
niespodziewanie dała mi okazję...
Do czego, do zemsty? I jaka właściwie była szansa
na to, że druga osoba, która zgłosi się do mojego biura,
każe mi śledzić akurat Stefana Millera, oprawcę z windy?
Który, nawiasem mówiąc, powinien teraz siedzieć w
więzieniu, a nie za biurkiem w odrapanym, opuszczonym
budynku.
Coś tu było nie tak. Bardzo, bardzo nie tak.
– Kim pan, u licha, jest? – zapytałem.
Twarz w kształcie gruszki zadrżała i zniknęła, a
zamiast niej pojawiło się oblicze starszego, siwowłosego
pana, który też wydawał mi się znajomy.
– Ryszard Salomon? – powiedziałem niepewnie,
opuszczając broń.
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Mężczyzna westchnął.
– Proszę wejść. Myślałem, że da się pan nabrać
na ten hologram i będziemy mieć problem z głowy. Skoro
jednak się pan domyślił, czeka nas dłuższa rozmowa.
Kawy, herbaty?
***
– Co to za biuro? – zapytałem, kiedy siedziałem już
w głębokim fotelu z filiżanką w ręku. Salomon rozsunął
zasłony i otworzył okno, by wpuścić świeże powietrze
i słońce. Dym z papierosa rozwiewał się powoli, a z
zewnątrz dobiegł odgłos hamującej szynówki.
– Na to pytanie najłatwiej odpowiedzieć. Kiedyś
była tu moja pierwsza firma, a ja wykupiłem ten budynek
jakiś czas temu, powiedzmy, że z sentymentu. Lubię tu
przychodzić, żeby pomyśleć.
– I z jakiegoś powodu postanowił pan ściągnąć
tutaj mnie. Żebym pana zabił. Dlaczego?
– Podoba mi się pana spokój, panie Jasiak. Zawsze
ceniłem ludzi, którzy nie poddają się łatwo emocjom.
Zanim jednak odpowiem, czy mogę prosić o zwrot
pistoletu?
– Słucham?
– Pistolet. Nie jest pański, prawda? Został panu
pożyczony na okoliczność spotkania z oprawcą, a skoro
spotkanie okazało się niewypałem, nie potrzebuje pan
już broni. Zresztą pistolet należy do mnie, dał go panu
mój pracownik i w każdej chwili mogę domagać się jego
zwrotu.
Zawahałem się na ułamek sekundy, ale ostatecznie
czym ryzykowałem? Gdyby Salomon zamierzał mnie
skrzywdzić, mógłby to zrobić na dziesiątki innych
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sposobów, był w końcu najbogatszym człowiekiem
w Silesii. Nie musiał w tym celu przeprowadzać tak
skomplikowanej intrygi.
Podałem mu pistolet, a Salomon podziękował mi
skinieniem głowy i schował go do kieszeni.
– Znakomicie. Teraz obiecana odpowiedź. Otóż
wybrałem pana z trzech powodów: po pierwsze, popiera
pan poprawkę numer dwadzieścia pięć, prawda? Czytałem
kilka pańskich wypowiedzi na ten temat. Był pan bardzo
stanowczy w tej kwestii.
– Owszem, nie rozumiem jednak…
Uniósł rękę.
– Drugi powód jest taki, że jest pan jedną z
czterech osobowości istniejących w jednym ciele, co
czyni z pana przestępcę idealnego. Zdaje pan sobie z
tego sprawę, prawda? Jeśli wyjdzie pan na ulicę i sysad
zacznie pana śledzić, a potem pana ciało przejmie kolejna
osobowość, system uzna ją za zupełnie innego człowieka
i w ten sposób policja straci trop. Oczywiście prędzej czy
później i tak pana znajdą, bo nasza władza dysponuje
także bardziej tradycyjnymi metodami, ale wtedy pojawi
się drugi problem: jak skazać jednego człowieka, nie
skazując jednocześnie trzech niewinnych mieszkających
w tym samym ciele?
– Skąd pan o tym wie?
– Że jest was czwórka? Proszę mnie nie obrażać.
Miller był pracownikiem mojej firmy, moi prawnicy
reprezentowali Tarnovitium w sprawie o odszkodowanie,
a ja od początku śledziłem waszą historię.
– A trzeci powód? – Herbata ostygła już na tyle, że
mogłem upić łyk. Smakowała rumiankiem.
– Jest pan romantykiem, panie Jasiak. Czy
to nie oczywiste? Kto w dzisiejszych czasach, gdy
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wykrywalność zbrodni sięga niemal stu procent, zakłada
agencję detektywistyczną? Dziś nie ma już tajemnic.
Chcesz wiedzieć, dokąd chadza wieczorami twoja żona?
Nic prostszego, nie trzeba wynajmować detektywa, żeby
ją śledził – wystarczy postarać się o kontakt z kimś,
kto sprawdzi dane sysadu. Ale pan nie akceptuje takiej
rzeczywistości, pan jest błędnym rycerzem wierzącym
w moc sekretów, człowiekiem, który będzie siedział
w pustym biurze, ufając, że tajemnica sama zapuka do
pana drzwi. A ja panu daję szansę, żeby walczył pan w
obronie swojej wiary. Powiem panu, jak wyglądałby
scenariusz, gdyby jednak pociągnął pan za spust. Pan
strzela, ja ginę, pan wpada w panikę i zaczyna uciekać.
Proszę nie zaprzeczać, znam ludzką naturę: w takiej
sytuacji człowiek działa instynktownie, żadne argumenty
w rodzaju „Przecież i tak nie mogą mnie skazać” nie
działają. Dlatego przyjmijmy, że pan ucieka, a wkrótce
pana ciało przejmuje inna osobowość, myląc w ten
sposób trop. Policja ma problem, żeby pana odnaleźć,
dzięki czemu staje się pan najbardziej znanym mordercą
w Silesii. Jeśli uda się panu pobić rekord ustanowiony
przez Józefa Masztalskiego, zostanie pan celebrytą.
Każdy zechce posłuchać, co ma pan do powiedzenia, a
ostatnio najgorętszym tematem jest właśnie poprawka
numer dwadzieścia pięć. Zapytano by pana o nią, a pan
stanowczo wypowiedziałby się za jej przyjęciem. I opinia
publiczna by pana posłuchała…
– To absurd. – Skrzywiłem się. – Nie wierzę, że
ktoś byłby w stanie wymyślić tak skomplikowany plan i
wierzyć w jego powodzenie. A gdyby jednak nie zapytano
mnie o poprawkę numer dwadzieścia pięć? Albo gdybym
od razu się przyznał? Gdyby opinia publiczna, jak pan to
określa, nie chciała słuchać mordercy?
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Salomon zachichotał.
– W porządku, ma mnie pan. To była ta
zdecydowanie mniej prawdopodobna opcja. Tak
naprawdę zakładałem, że pan nie strzeli. Obserwuję pana
już od jakiegoś czasu i wiem, że nie działa pan pochopnie.
Wiedziałem, że domyśli się pan, że to hologram. Ale cała
reszta się zgadza. Chcę, żeby wyszedł pan z tego pokoju,
zostawiając za sobą moje zwłoki, i przez najbliższe dwa
dni zwodził policję. Czterdzieści dziewięć godzin powinno
w zupełności wystarczyć. A potem żeby wypowiedział
się pan stanowczo za przyjęciem poprawki. Nie jako
morderca, tylko jako niewinny człowiek niesłusznie
posądzony o dokonanie zbrodni. To powinno rozwiać
moralne wątpliwości bardziej prawych obywateli naszej
metropolii.
– Jeśli pana nie zastrzelę, to oznacza…
– Że popełnię samobójstwo, oczywiście. Dostęp do
sieci jest zablokowany w całym budynku aż do godziny
dwunastej trzydzieści. Potem blokada zostanie zdjęta i
mój medalert wyśle sygnał do służb ratowniczych. Tak czy
inaczej za czterdzieści pięć minut w tym pokoju znajdą
się moje zwłoki, a obok nich pistolet z pana odciskami
palców. Pytanie, co pan z tym zrobi...
Odstawiłem kubek z herbatą na stół. Ten człowiek
zdecydowanie był szalony i to mi się podobało. Zawsze
miałem słabość do szaleńców.
– Dlaczego miałoby panu zależeć na tym,
żeby ta poprawka przeszła? Sysad jest przecież pana
wynalazkiem?
– Tak, i ostatecznie moje własne dzieło zwróciło
się przeciwko mnie. Jestem jak doktor Frankenstein
tworzący Potwora. Zostało nam jeszcze trochę czasu,
więc proszę pozwolić, że opowiem panu pewną historię.
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Otóż miałem żonę, którą bardzo kochałem. Banał, wiem.
I jak to w takich banalnych historiach bywa, moja młoda
i piękna żona znalazła sobie kochanka. Nie miałem nic
przeciwko temu, w końcu dlaczego miałbym żałować jej
odrobiny rozrywki? Ja wiedziałem, ale ona nie wiedziała,
że ja wiem, więc wszystko było w porządku. Dopóki nie
wtrącił się mój sekretarz, który pewnego dnia przyszedł
z zapisami z sysadu, jasno dowodzącymi, że Maryla co
drugi wieczór bywa w mieszkaniu swojego szofera.
Był tak bardzo dumny z siebie, tak bardzo przekonany,
że robi mi przysługę. Oczywiście Marylę też już zdążył
poinformować. I było za późno, żeby utrzymać naszą
małą tajemnicę.
– Mógł pan zaproponować żonie związek otwarty.
Salomon skrzywił się z niesmakiem.
– Panie Jasiak, wyjaśnijmy sobie coś. Jestem
człowiek tradycyjnym. Ja nie żyję w otwartym związku
z moją żoną i jej szoferem. Ja przymykam oczy na to, że
moja żona pieprzy swojego szofera.
Odchrząknąłem.
– W porządku. Rozumiem, że wtedy właśnie
zmienił pan zdanie? Kiedy pana żona miała wypadek?
– Maryla nie miała wypadku. Ona popełniła
samobójstwo, ponieważ nie potrafiła znieść, że wiem o
jej zdradzie. Była ode mnie sporo młodsza i nigdy tak
do końca się nie rozumieliśmy. Wiem, to też moja wina.
Ale przede wszystkim to wina sysadu. Dlatego właśnie ta
poprawka musi przejść.
W pomieszczeniu zapadła cisza, w której nagle
bardzo wyraźnie rozległ się dobiegający zza okna
dziecięcy śmiech. Ile jeszcze mieliśmy czasu? Mogłem
zapytać mojego asystenta, ale tak banalna czynność jak
sprawdzanie godziny wydawała się zdradą wobec żałoby
| 159

tego człowieka.
W końcu jako pierwszy przełamałem milczenie.
– Dlaczego sam pan nie wyjdzie do ludzi i nie powie
im, co myśli? Jest pan znany, na pewno pana posłuchają.
Pokręcił głową.
– Nie sądzę. Ślązacy tak dalece uważają mnie za
twórcę sysadu, że prawdopodobnie dopatrywaliby się w
moich słowach jakiegoś rodzaju manipulacji. Poza tym to
złudzenie, że jestem bogaty i znany. Tarnovitium należy
w tej chwili do mojej córki, formalnie nie zajmuję tam
żadnego stanowiska. Gdybym zaczął wypowiadać się
wbrew interesom firmy, Anna bez trudu znalazłaby armię
prawników gotowych mnie uciszyć.
–
Jeśli
poprawka
przejdzie,
statystyki
wykrywalności przestępstw spadną, prawda?
– Oczywiście. Zakładam jednak, że nie będzie
to duży spadek. Pięć procent, może dziesięć? I raczej w
przypadku drobniejszych spraw niż tych poważniejszych.
Policja ma przecież wiele innych metod: badania DNA,
mikroślady, dostęp do danych z komputerów. Z pewnością
uda jej się schwytać w ten sposób sprawców najbardziej
brutalnych zbrodni.
– A co z tymi mniej brutalnymi? Ile niepomszczonych
ofiar rocznie by to oznaczało? Ilu wolnych przestępców
chodziłoby na wolności?
– Któż to wie? Dziesięciu? Dwudziestu? I jaka to
właściwie różnica dla ofiary, czy została pomszczona, czy
nie, skoro zło się już dokonało? Naprawdę nacisnąłby
pan ten spust, gdyby siedział przed panem prawdziwy
Miller? Nie sądzę. Kilka czy kilkanaście nierozwiązanych
spraw rocznie warte jest tego, żeby w naszym życiu znów
zaistniały tajemnice.
– I gotów jest pan za to umrzeć?
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– Tak. Widzi pan, teoretycznie mógłbym żyć
jeszcze dziesięć, może dwadzieścia lat. Jestem zdrowy i
stać mnie na najlepszą opiekę. Ale już nie chcę. Jestem
stary, zmęczony i tęsknię za Marylą. Na każdego z nas
kiedyś przychodzi pora. Na mnie przyszła dawno temu, a
chcę odejść na własnych zasadach. Pomoże mi pan?
***
– I ja mam tak po prostu uwierzyć, że Ryszard
Salomon popełnił samobójstwo? – Sierżantka Kya
Zajączek nerwowo stukała knykciami w stół. Brzydki
nawyk, którego dawno powinna się oduczyć.
– Czemu nie? Sądzę zresztą, że już pani wierzy.
Tak samo uwierzą pani szefowie.
– Dlaczego mieliby...
– Bo tak będzie łatwiej. Jeśli zdecydujecie się
aresztować mnie pod zarzutem morderstwa, zrobi się afera,
a policja wyjdzie na bandę niekompetentnych durniów.
Wyobraża pani sobie te wszystkie żarty? Złapali zabójcę,
a razem z nim piętnastoletnią anarchistkę, imprezową
laskę i szacownego ojca rodziny, znawcę śląskiej kuchni.
I teraz nie wiedzą, co robić. Naprawdę sądzi pani, że
ktokolwiek będzie chciał przez to przechodzić? A ja daję
wam wszystkim wygodną odpowiedź.
Sierżantka przygryzła wargę. Ten człowiek miał
rację, to była wygodna odpowiedź. Pytanie, czy była
także prawdziwa. Ostatecznie jednak nie do niej należała
decyzja. Niech się tym martwi naczelnik.
– Dlaczego nie ujawnił się pan wcześniej? – zadała
pytanie, które już od dłuższego ją intrygowało. – Czemu
pozwolił pan, żeby przez te wszystkie godziny Cilka,
Neszka i Hajno radzili sobie sami?
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– Ponieważ chciałem, żeby to była także ich
decyzja. Każde z nich mogło w dowolnym momencie to
przerwać i zgłosić się na policję, bo wiedzieli, że nic im
nie grozi.
– Cilka nie wiedziała.
– Wiedziała, tylko uciekło jej to z pamięci –
mruknął i po raz pierwszy sprawiał wrażenie kogoś, kto
czuje się przynajmniej odrobinę winny.
Kya Zajączek stuknęła raz jeszcze knykciami i
zmieniła temat:
– Załóżmy, że naprawdę wyjdzie pan stąd jako wolny
człowiek. Co dalej? Zamierza pan przyjąć zaproszenia
do tych wszystkich talk-showów i opowiedzieć się za
wprowadzaniem poprawki?
– Ja tak – przyznał. – Ale w tym przypadku też nie
mogę decydować sam. Taką mamy zasadę. W kwestiach
osobistych każde z nas podejmuje decyzje za siebie,
ale kiedy sprawa dotyczy wszystkich, musimy się jakoś
dogadać. Dlatego zrobimy głosowanie, chociaż nie mam
wątpliwości, jaki będzie wynik. Dwa głosy na dwa. Ja i
Neszka za, a Cilka i Hajno przeciwko.
Sierżant zamrugała. Deszcz za oknem słabł, niebo
się przejaśniało.
– W takim razie jak zamierzacie rozwiązać taką
patową sytuację?
W świetle przedzierającego się przez chmury
słońca twarz Selwy miała uspokajający, niemal anielski
wyraz, jaki zazwyczaj mają tylko zerówki.
– Widzi pani, wszyscy błędnie zakładają, że jest
nas czwórka. Ale to nieprawda.
– Nie rozumiem...?
– Powiem pani, co się stanie. Cilka wykorzysta
sławę do podrywania przystojnych brunetów, Neszka
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do głoszenia anarchistycznych haseł, a Hajno do
narzekania, że Śląsk nie jest już prawdziwym Śląskiem.
A ja dzięki darmowej reklamie zdobędę nowych klientów.
I zaczekamy. Do głosowania zostało pięć dni. Przez pięć
dni dużo może się zdarzyć. Na przykład, kto wie, może
pojawi się ktoś, czyj głos przechyli szalę.
Wstał i podszedł do okna, bardzo szczupły chłopak
o dziewczęcej urodzie, który potrafił być też mężczyzną
w tradycyjnym stylu, nastolatką i dziewczyną na progu
kobiecości. I kimś jeszcze innym: Kya Zajączek przez
chwilę widziała tę piątą osobę, bardzo młodą i bardzo
kruchą, spoglądającą z mrocznego miejsca, w którym
ukryła się tak dobrze, że nikt nie wiedział o jej istnieniu.
Osoba, która nigdy nie wyszła z windy; na zawsze już
została w ciemności, zwinięta na zachlapanej krwią
podłodze. Ale żyła, przetrwała. I mogła wyrazić swoje
zdanie.
A może sierżantce tak tylko się wydawało, bo
przecież ona wiedziała, na kogo patrzy.

Marta Kisiel
Inkluzja

Opowiadanie ukazało się w antologii Niezwyciężone
opublikowanej przez EmpikGo

T

amtego lata kilka kroków za ogrodzeniem rosła
kukurydza. Rosła wysoko i gęsto, aż przesłonił
cały świat. Kiedy wreszcie uschła, świata już nie było.
A przynajmniej tak zawsze mówiła Lucy, ilekroć ktoś
ją zapytał.
Mówiła wtedy, że tamtego lata jak zwykle spędzała późne popołudnia na tarasie. Żeby wyciszyć w sobie
zgiełk i harmider – tłumaczyła – zatrzymać na chwilę kołowrót zbyt długiego dnia przed równie długą nocą. Czasem czytała, a czasem tylko trzymała książkę na kolanach
i patrzyła przed siebie, pasła oczy i duszę zielenią. Przed
nią w promieniach zstępującego słońca rozlewała się połać trawnika, która rozbijała się nieskoszonymi kępami o
rzędy iglaków. Zaraz za nimi biegło ogrodzenie z drucianej siatki, przerdzewiałej, tu i tam połatanej byle jak, byle
mocno, byle się trzymało. A za tym ogrodzeniem ciągnął
się świat, mówiła dalej Lucy.
Mówiła, że wtedy bardziej go słyszała, niż widziała.
Ten świat. Jakby odciął się od niej tą wszechobecną zielenią, jakby się za nią schował. Jedyne, co do niej docierało,
to dźwięki: szum samochodów na niedalekiej szosie, głosy dzieci bawiących się gdzieś obok, ujadanie psa, ptaki
trzepoczące w zaroślach. A potem jeszcze szelest kukurydzy rozkołysanej wiatrem. Lucy pamiętała jej wiotkie,
strzępiaste pióropusze o bladozłotej barwie.
Mówiła też, że najpierw umilkły pszczoły.
A potem cała reszta.
– Kiedy to było? – zapytała któregoś razu Hana, brunetka o oczach bez wyrazu.
Zatrzymali się na noc w skalnej jamie, kawałek od
głównego szlaku. W nogach czuli miniony dzień, w głowach nadchodzący sen. Dzieci ledwo usiadły, a już spały,
zwinięte w kłębki i wtulone w Hanę jak małe zwierzątka.
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Lucy poprawiła wełnianą chustę, którą narzuciła sobie
na ramiona. Raczej z odruchu niż wielkiej potrzeby, bo
nocami temperatury rzadko spadały poniżej dwudziestu
paru stopni. Ale z tą chustą na ramionach… wszystko
choć przez chwilę wydawało się znów na swoim miejscu.
Jak kiedyś.
No właśnie. Pytanie rozebrzmiało echem w jej głowie.
Kiedy to było?
– Bo ja wiem? Przestałam liczyć.
– Powiem ci kiedy. – Z każdą minutą drobna, lisia
twarz Hany rozpływała się pośród mroczniejącej szarówki, ale jej głos rozbrzmiewał coraz wyraźniej, jak gdyby
nic już nie odciągało od niego uwagi. – Dawno temu i nieprawda.
– Co proszę?
– Żaden świat nigdy nie kończy się nagle.
***

Gdy przychodziło co do czego, nikt nikogo nie pytał o
wiek. Wszystkich interesowało wyłącznie jedno. Również
i te napotkane na szlaku kobiety, kiedy Lucy podeszła bliżej i zapytała, czy może iść razem z nimi.
– Umiesz coś? – zapytała przewodniczka grupy, taksując obcą wzrokiem. Szacowała na chłodno, z wprawą, za
to bez sentymentów.
Lucy bez namysłu pokiwała głową. Umiała gotować.
Sprzątać. Cerować i szyć. Rąbać drewno. Kłaść tapetę tak,
żeby nie było bąbli. Tak, od zawsze coś umiała, bo zawsze
coś, zawsze coś. Ani chwili spokoju, tylko to gderanie,
terkotanie, to ustawiczne ojcowskie „przydaj się na coś”,
które nad nią wisiało, czy akurat siedziała bezczynnie, czy
miała ręce urobione po łokcie.
Ale w czym mogłaby się przydać tym kobietom, które
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napotkała na skraju jałowych pustkowi, żeby pozwoliły
jej pójść razem z nimi? Kurierki. Było ich siedem, każda
młodsza i silniejsza od niej, zaprawiona latami wędrówek
po drogach i bezdrożach, od enklawy do enklawy. Każda
umiała to samo, co Lucy, i pewnie jeszcze drugie tyle. To
ona potrzebowała ich towarzystwa, nie odwrotnie, a jedyną walutą, jaką przyjmowały, było coś za coś. Zresztą nie
tylko one, dzięki czemu mogły wędrować bezpiecznie i
robić swoje. Za pomoc oferowały pomoc, pracę za pracę.
A za przemoc i kradzież – głód. Niejedna enklawa zaznała tej sprawiedliwości na własnej skórze, kiedy wszystkie
kurierki w odwecie nagle zmieniły swoje dotychczasowe
szlaki. Ale tak to już było z tym rozchwianym światem,
że nic w nim nie chciało długo trwać. Nic poza ludźmi.
Ludzie byli wyjątkowo uparci.
– Zajmę się nimi. – Lucy wskazała na trzech chłopców,
którzy stali z boku i nie spuszczali jej z oczu: obcej o krótko obciętych włosach w kolorze popiołu.
Pierwszy raz spotkali kogoś tak starego, podobnie jak
ona pierwszy raz spotkała kurierki, którym towarzyszyły dzieci. Dziwne. Przecież dzieci musiały je spowalniać,
zwłaszcza tak małe. Najstarszy chłopiec miał jakieś sześć
lat, choć równie dobrze mógł być starszy. Dzieci nie rosły
już tak jak kiedyś.
Kiedy to było?
– Umiem się zajmować dziećmi – dodała szybko. –
Żeby nie przeszkadzały.
Najstarszy chłopiec w końcu odlepił wygłodniałe oczy
od obcej i spojrzał na przewodniczkę. Przebijające spod
brudu rysy zdradzały bliskie pokrewieństwo. Musiał być
jej synem, lisim szczenięciem. To wiele tłumaczyło.
– Nie nakarmimy cię – ostrzegła przewodniczka.
Lucy poklepała swój tobołek.
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– Nie szkodzi. Poradzę sobie.
Młoda kobieta zastanowiła się jeszcze, aż wreszcie skinęła krótko głową.
– Dobrze. Mam na imię Hana. Będziesz szła za mną.
***

Szlak na północ, który wybrała Hana, zaczynał się
ostrym podejściem w górę zbocza. Lucy musiała bardzo
uważać, gdzie stawia stopy, bo co krok spod ziemi wypiętrzały się martwe korzenie – szkielet lasu, który niegdyś,
jak okiem sięgnąć, porastał okoliczne góry i doliny. Bez
niego erozja wgryzła się jeszcze zachłanniej w obnażone
bloki piaskowca i teraz im wyżej wchodzili, tym bardziej
podeszwy ich butów ślizgały się na zwietrzelinie. Kiedy
po dwugodzinnej wspinaczce w pełnym słońcu dotarli
wreszcie na szczyt, z ulgą zanurzyli się w labirynt korytarzy i skał o najdziwniejszych kształtach. Podobno przed
tysiącleciami sięgało tu morze. Podobno jedna z gór była
płaska jak stół. Podobno nawet latem gdzieniegdzie między skałami leżał jeszcze śnieg. Ale teraz nikt już o tym
nie pamiętał.
Lucy przez cały czas trzymała się z tyłu, prowadząc
milczące dzieci, i znów pasła oczy i duszę zielenią, jak
wtedy, jak niegdyś, jak cały świat temu. Naraz drgnęła,
słysząc ciche brzęknięcie, i odruchowo podniosła wzrok
ku niebu, którego skrawek wyzierał spomiędzy wysokich
skał. Wypatrywała roju. Ale nie. Wszystko w porządku.
To tylko najstarszy chłopiec, który szedł tuż przed nią
krętym korytarzem między skałami, kopnął kamyk, a ten
odbił się niefortunnie i trafił w szkło.
Gdy opadł pierwszy niepokój, Lucy uśmiechnęła się do
siebie. Cztery z siedmiu kurierek niosły plecaki z lekkim
stelażem w górnej części, do którego przytroczone były
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słoje. Cylindryczne, mniejsze, większe. Część była pusta.
Część nie. To było takie proste, takie… oczywiste. Szkło
zapewniało roślinom dostęp światła. Zamknięty obieg
wodny pozwalał oszczędzać maksymalnie ten bezcenny
zasób. Wystarczył porządny słój, nie za cienki, żeby nie
stłukł się od byle wstrząsu, do tego trochę ziemi i żwiru
– i można było posadzić w środku żywą roślinę. A potem
ponieść ją bezdrożami w świat, gdzieś, gdzie mogła zapuścić korzenie w glebie choć trochę żyźniejszej niż piach
i przetrwać. Dać owoce i szczepki. Dać początek następnym roślinom. I następnym. I następnym.
Czy dlatego Lucy zapragnęła iść właśnie z nimi? Czy
właśnie tym przyciągnęły jej uwagę – dziećmi i tą namiastką zieleni za szkłem, od których wzbierały w niej
dawno wyparte wspomnienia?
Kto wie.
Kto wie.
Usłyszawszy brzęk, idąca przodem Hana rzuciła im
przez ramię ostrzegawcze spojrzenie. Lucy wyciągnęła
rękę i położyła dłoń na ramieniu chłopca.
– Nie kop tak, zbijesz słój – odezwała się cicho i łagodnie. – Szkoda by było roślin, prawda?
Wyszarpnął się z jej dotyku i oblał rumieńcem. Miał na
imię Sambor.
– To jest inkluzja, a nie żaden słój – poprawił ją z tą
pewnością siebie, która znamionuje wyłącznie wielkich
ignorantów i małe dzieci. A potem naburmuszył się z miejsca, widząc, że Lucy z trudem powstrzymuje uśmiech. –
Co?
– Nic. Wiesz, że to stare słowo? Jeszcze sprzed. Bardzo sprzed.
Wiedziała, że tym go kupi. Aż rozdziawił usta. Już dla
tych kobiet „sprzed” było co najwyżej mglistym wspo170 |

mnieniem z wczesnego dzieciństwa. Dla niego – mitem.
Taką samą baśnią jak smoki, jednorożce i trzy posiłki
dziennie.
– Mieliście takie inkluzje? – zapytał wreszcie, gdy
ciekawość wzięła górę nad dziecinną urazą. – No wiesz.
WTEDY?
– Mieliśmy. – Lucy wolno pokiwała głową, pilnując się
bardzo, żeby nie zdradzić swojego rozbawienia namaszczeniem, które chłopiec włożył w ostatnie słowo. – Ale nazywaliśmy je inaczej. Las w słoiku.
Kiedy to było? Lata, dekady… cały świat temu. A ona
wciąż pamiętała, gdzie pierwszy raz zobaczyła taki słój.
Był wielki i pękaty, wypolerowany na błysk i zamknięty
szeroką zatyczką z korka. Mieścił w sobie mały świat. Mikrokosmos. Cały las zamknięty w słoiku. Stanął pewnego
dnia w witrynie eleganckiej kwiaciarni, przy tej samej ulicy co przedszkole, w którym wtedy pracowała jako nauczycielka.
– Co to… no to coś? – zapytał Sambor.
– Przedszkole? Takie miejsce, gdzie małe dzieci spędzały czas, kiedy rodzice nie mogli się nimi zajmować.
– I tam pracowały?
– Nie, no skąd. No skąd. Wtedy pracowali tylko dorośli.
– To co one tam robiły?
– Bawiły się, jak to dzieci… wtedy. Wygłupiały, biegały, darły jak opętane. Ale też uczyły, czytać, liczyć. I dłubały w nosie, kiedy nikt nie patrzył.
Roześmiali się – i Sambor, i maluchy, i sama Lucy również. Niektóre rzeczy pozostawały niezmienne bez względu na stan świata.
– I ty tam z nimi byłaś?
– Tak. Bawiłam się z nimi, uczyłam je różnych piose| 171

nek, wierszyków. Zabierałam na spacery.
– To trochę jak teraz, co?
Przez kilka drżących oddechów wpatrywała się w
twarz chłopca, w równym stopniu umalowaną zaciekawieniem, co głodem i brudem. W końcu odparła:
– Trochę.
– I miałaś inkluzję?
– Taki las w słoiku? Nie.
Choć lubiła zerkać na witrynę kwiaciarni podobnie
jak zaaferowane pięciolatki, które prowadziła tamtędy
na codzienny spacer, to uważała taki las za efektowny
gadżet dla zapominalskich. Element wystroju wnętrz za
pieniądze, których było jej szkoda na coś tak pięknego,
owszem, lecz w gruncie rzeczy zbędnego. Niepotrzebnego jej nawet w świecie sprzed – a co dopiero w świecie po.
A jednak, przemknęło jej naraz przez myśl. Nie mogła się
bardziej mylić. Las w słoiku z kosztownej ozdoby stał się
nieśmiałą nadzieją na przyszłość.
– Czy ty w ogóle wiesz, co to jest las? – zwróciła się do
chłopca.
– No. Mama mi opowiadała, widziała kiedyś jeden. A
ty? Widziałaś las?
– Och, widziałam wiele lasów. I takie w słoiku, i takie
bez słoika. A inkluzja to było wtedy coś zupełnie innego.
– A co?
Przystanęła i wsunęła dłoń za koszulę ze spranego
dżinsu. Zerwany łańcuszek już dawno temu zastąpiła kawałkiem sznurka, a srebrna zawieszka poczerniała doszczętnie, bo Lucy szkoda było pasty do zębów, żeby ją
czyścić i polerować. Ale to nieważne. Nieważne. Bo sam
bursztyn mimo upływu lat wciąż wyglądał jak czysta kropla słońca.
– Co to za kamyk?
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– Bursztyn. Zastygła żywica. – Poznała po jego wzroku, że nie rozumiał. Musiała szukać słów, które znały
dzieci tego świata. – Żywica to… jakby krew skaleczonego drzewa.
Sambor pokiwał głową.
– A teraz popatrz. – Nachyliła się tak, żeby bursztyn
znalazł się tuż przed oczami najstarszego chłopca. Maluchy też przysunęły się bliżej, rozdziawiając brudne buzie.
– Widzisz? Tam w środku? To pszczoła. Taki owad.
Tak, te słowa znał. I natychmiast skojarzył je z czymś
innym.
– Jak gzy?
– Nie, nie jak gzy. Absolutnie. – Znów przyłapała się
na tym, że zerka w niebo. Że wypatruje, nasłuchuje. –
Chociaż gzy miały być jak pszczoły. Miały je zastąpić…
– No bo prawdziwe pszczoły wyginęły – dokończył
chłopiec. – Czy pszczoły też zabijały ludzi?
– Nie! – Pokręciła głową. – Nie. Gzy też nie miały nikogo zabijać, tylko zapylać. Ale coś poszło nie tak.
– Co?
Sama nie wiedziała.
Nie potrafiła sobie nawet przypomnieć, jak się początkowo nazywały. GZ myślnik coś tam. Suchy kod modelu
szybko został oswojony i skrócony do swojskich gzów.
Wtedy jeszcze mieli cywilizację, więc czytała artykuły na
ten temat w serwisach internetowych. Idąc na autobus,
krojąc cebulę do podsmażenia czy składając pranie, jednym uchem słuchała mądrych głów w radiu i telewizji,
zapętlonych powtórek rozmów o nanomechanizmach,
samoreplikacji i pozyskiwaniu surowców z elektroodpadów. Chociaż połowy z tego nie rozumiała, udzielił jej się
powszechny entuzjazm tamtych dni. Po katastrofie ekologicznej, którą wszyscy od dawna zapowiadali, a której
| 173

nikt się jednak nie spodziewał – nastąpił cud. Epokowe
osiągnięcie. Wybawienie. Oto znaleźli rozwiązanie największego problemu trapiącego ludzkość. Odwrócili nieodwracalne. Zastąpili pszczoły.
Ludzkość ogarnęła ekstaza.
A potem, jak to ujęła Lucy, coś poszło nie tak. Ktoś
czegoś nie przewidział, nie uwzględnił, nie przeliczył, nie
dopilnował? Nie mogła sobie przypomnieć. Tak czy owak,
kolejne pokolenie samoreplikujących się gzów zamiast
zapylać, by uratować ludzi i inne zwierzęta przed głodem,
zaczęło ich atakować. Były nawet ofiary. Ekstazę zastąpił
chaos niezrozumiałych informacji, sprzecznych emocji i
zwykłych kłamstw.
Jedni twierdzili, że to skutek zanieczyszczeń surowców, które gzy pozyskiwały z wielkich wysypisk w Afryce
i Azji. Inni snuli teorie, że może to wirus. Albo zwyczajny
błąd replikacji czy oprogramowania. Inni prychali, że żaden błąd, tylko plan, panie, to był plan! Ten cholerny Bill
Gates, psia jego mać, znów odpalił opcję depopulacji, po
tym jak mu nie wyszło z covidem, i co z tego, że Bill Gates
już nie żył, widział ktoś, jak umiera? Nie? No właśnie! No
właśnie! Podnosiły się też inne głosy, mówiące, że natura nie lubi próżni, że oprócz pszczół potrzebuje też innych, agresywniejszych owadów, że próbuje w ten sposób
wrócić do równowagi zaburzonej przez człowieka. Albo
że niektóre gzy po prostu zaczęły myśleć samodzielnie i
zorientowały się, kto tu stanowi prawdziwy problem dla
ekosystemu. I próbowały go wyeliminować.
Lucy słyszała coraz więcej, lecz rozumiała coraz mniej.
– Nie wiem. Nie znam się na tym – odpowiedziała
szczerze. – Ale pszczoły, te prawdziwe pszczoły, były dobre – dodała, uśmiechając się do Sambora. – Łagodne i
pożyteczne. I bardzo pracowite, wiesz? Nawet się tak mó174 |

wiło, że ktoś jest pracowity jak pszczoła. Czyli że bardzo.
A ta tutaj pszczoła dawno temu utknęła w żywicy i już tam
została.
– Tak na zawsze?
– Na zawsze. – Lucy schowała sznurek z zawieszką z
powrotem pod koszulę. – I właśnie taki bursztyn z owadem albo rośliną w środku nazywało się kiedyś inkluzją.
Chociaż… – podjęła po chwili namysłu – chyba rozumiem,
dlaczego ktoś postanowił nazwać tak te słoje. Inkluzja
to coś, co się nie zmienia, tylko trwa. Co musi trwać, bo
utknęło w przeszłości.
Chłopiec miał takie same oczy jak Hana, pozbawione
wyrazu. I takie samo spojrzenie, którym długo i uważnie
mierzył Lucy – siwowłosą i starą, starszą niż ktokolwiek,
kogo znał, w ciężkich, znoszonych butach do kraciastej
spódnicy za kolano i koszuli upstrzonej warstwami łat.
– Jak ty?
***

Po dwóch dniach wędrówki Lucy wiedziała już, że
Sambor miał dwa największe skarby na świecie: scyzoryk
i kulkę z kolorowego szkła, tylko trochę wyszczerbioną.
Że jeden z maluchów, nazywany Miśkiem, w ogóle nie
mówił, ale rozumiał, jak się mówiło do niego. I że on i Ole,
ten drugi, byli cudzy. Przybłędy, opowiadał z przejęciem
Sambor. Mama ich przygarnęła, no bo co miała zrobić?
Lucy słuchała i kiwała głową, że tak, no tak. Zaczynała
rozumieć.
Stali się nierozłączni – stara kobieta i trzej mali chłopcy. Ona nadawała im teraz kierunek, porządek, a oni nie
spuszczali jej z oczu. Wystarczyło, że zadarła głowę ku
niebu, i milkli jak nożem uciął. Znali zasady rządzące tym
światem. Coś za coś. Przydaj się. Dobre gzy zapylają ro| 175

śliny i latają pojedynczo. Złe gzy latają rojem. I tak też
atakują.
Lucy skupiała się na dzieciach do tego stopnia, że nawet nie wiedziała, jak miały na imię pozostałe kurierki.
Nie pytała, bo i po co? Wystarczyło jej, że rozpoznawała
ich kroki i głosy. One też szybko oswoiły się z obecnością
Lucy i zaczęły traktować ją jak powietrze – niewidoczne
dla oka, nawet jeśli niezbędne dla całej reszty ludzkiego
ciała. Tylko nie Hana. Hana, choć zawsze na przedzie, obserwowała tę przedziwną starą kobietę w kraciastej spódnicy, idącą na końcu. Wydawała się krucha, ale dzień za
dniem maszerowała miarowym krokiem. Tak jak teraz.
Coś do nich mówiła, a dzieci słuchały jak zaklęte.
Przewodniczka przystanęła, czekając, aż znajdą się
bliżej. Początkowo wychwytywała jedynie wyraźny, monotonny rytm, którym Lucy zdawała się hipnotyzować
Sambora, Miśka i Olego. Wreszcie zaczęła rozróżniać poszczególne słowa.
Idzie Grześ
Przez wieś,
Worek piasku niesie,
A przez dziurkę
Piasek ciurkiem
Sypie się za Grzesiem…
Piasku mniej –
Nosić lżej!
Cieszy się głuptasek.
Do dom wrócił,
Worek zrzucił,
Ale gdzie ten piasek?
– Co to jest dodom? – chciał wiedzieć Ole.
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– Do dom – poprawiła Lucy, muskając czekającą na
nich Hanę przelotnym spojrzeniem. – Czyli do domu.
Recytowała im ten wiersz od rana, w kółko, a oni dopiero teraz zaczęli pytać. Wiedzieli, co to worek czy piasek, ale dom był dla nich pustym dźwiękiem bez znaczenia. Poznała to po ich minach – i chłopców, i Hany.
– Dom to było kiedyś miejsce, gdzie się mieszkało.
Taki szałas, tylko większy i cieplejszy. I na zawsze – wyjaśniła krótko. Nabierała w tym wprawy.
– Na zawsze?
– Dzień w dzień, noc w noc pod tym samym dachem –
wytłumaczyła Hana. – Wyobrażasz to sobie?
– Nie… – Sambor pokręcił głową. – Ale jak to?
– Ano tak to – podjęła Lucy – że wtedy nie trzeba było
ciągle chodzić i szukać pożywienia czy wody. Wszystko…
po prostu było. Dzięki temu ludzie mogli żyć w jednym
miejscu, mogli budować, uprawiać. Na stałe, na zawsze.
Dopiero potem… – Urwała, żeby odchrząknąć, żeby rozluźnić nagle ściśnięte gardło. – Potem wszystko się zmieniło. I ludzie zaczęli iść i iść, i iść.
– Jak my?
– Tak. Jak wy – odparła, czując na sobie wzrok Hany, i
czym prędzej wróciła do wiersza:
Wraca Grześ
Przez wieś,
Zbiera piasku ziarnka.
Pomaluśku,
Powoluśku,
Zebrała się miarka.
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Idzie Grześ
Przez wieś,
Worek piasku niesie,
A przez dziurkę
Piasek ciurkiem
Sypie się za Grzesiem…
Po tygodniu wędrówki przez góry, zwietrzałe i płaskie
jak stół, chłopcy znali już na pamięć i ten wiersz, i jeszcze cztery kolejne, a do tego wiele słów i pojęć, o których
dotąd nie słyszeli. Tłuste kiełbasy. Chodź do kąpieli. Pod
kanapą, na kanapie. I trąbił autobus. Marzyciel.
– To już? – Lucy ze zdumieniem zwróciła się do Sambora, gdy schodzili z ostatniego wzniesienia. Krajobraz
przed nimi rozpływał się aż po horyzont nieskończonymi nizinami we wszystkich odcieniach piachu. U samych
stóp zbocza dostrzegła skupisko dachów. Wieś? Miasteczko? W każdym razie jakieś zabudowania. – Czy to enklawa?
Chłopiec zachichotał, jakby powiedziała coś naprawdę
niemądrego, nawet jak na dorosłą. Czyli nie.
– Ruiny, nic więcej – rzuciła Hana, nie oglądając się za
siebie. – W tych stronach jest ich sporo. Będziemy je mijać
po drodze.
– A jak daleko stąd do enklawy?
– Jeszcze pięć, sześć dni.
No tak. Dzień marszu był jedyną miarą odległości, jaką
znali. Jedyną, na której dało się teraz polegać.
Dotarli do podnóża ostatniego wzniesienia i ruszyli
dalej, spękanym, wypiętrzonym asfaltem, aż na niewielki
placyk z betonową wiatą. Hana i jeszcze jedna kurierka
krążyły niespiesznie, lustrując odbiegające od placyku
uliczki. Tymczasem pozostałe kobiety rozsiadły się razem
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z dziećmi w cieniu wiaty i wyciągnęły skromny prowiant.
Tylko nie Lucy. Ona nie była głodna. Zamiast tego rozglądała się po ślepych ruinach, póki jej wzrok nie zatrzymał
się na piętrowym budynku o poszarzałej fasadzie. Nad
wejściem widniał napis z dużych przestrzennych liter w
kolorze granatu.
– Tam nic nie ma – dobiegł ją zza pleców spokojny
głos Hany. – Same śmieci.
Lucy wiedziała, że to nieprawda. Przynajmniej nie dla
niej. Bez słowa weszła do środka.
Krótki korytarzyk zaprowadził ją do dużej sali, do której w głębi przylegała druga, mniejsza. Farba na ścianach
wyblakła, ale wciąż dało się dostrzec zarys kwiatów, motyli i słów: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, a pod
spodem: ODDZIAŁ DLA DZIECI. Lucy wciągnęła powietrze przez nos. Nie wyczuła żadnej wilgoci. To dobrze,
bardzo dobrze. Pozostawała jeszcze kwestia gryzoni. Sądząc po dziurach, wyszarpały sobie gniazda w workach
sako, które walały się pod ścianą. A teraz ich wyschnięte
truchła spoczywały wśród styropianowego wypełnienia i
własnych odchodów.
Nagle kichnęła i wtedy przed oczami stanęła jej inna
biblioteka. Biblioteka ojca. Kiedy to było? Nie pamiętała
dokładnie. Po jego śmierci. Po końcu świata. Od dawna
nie wchodziła do tamtego pokoju i kurz narósł wszędzie
grubymi warstwami, które wzbijały się w powietrze, gdy
przesuwała palcem po grzbietach, wyłuskując starannie
wszystko, co mogło jej się przydać. Zielniki, poradniki,
leksykony, wspomnienia z czasów drugiej wojny światowej. To z tych książek Lucy uczyła się nowych rzeczy, do
których nie zdążył jej zagonić ojciec. Jak załatać dach.
Przeciąć wrzód. Zrobić onuce. Zbierać deszczówkę. Przerobić ogryzki świecowych kredek na świeczki. Gdzie zna| 179

leźć dziką marchew, pasternak czy łopian i kiedy je zebrać, żeby nadawały się do jedzenia. Jak nie zmarnować
z nich ani obierki, ani listka. Jak upiec chleb z kory brzozowej czy zemleć perz i żołędzie na mąkę. Ugotować pokrzywy i udawać, że to szpinak. Zastawić sidła na ostatnie
polne zające. Na gołębie. Na szczury. Cokolwiek.
Z tamtego księgozbioru i na własnej skórze uczyła się,
jak nie umrzeć z gorąca i zimna, z pragnienia i głodu, jak
przetrwać upały, powodzie i huragany. Jak przeżyć w coraz bardziej rozchwianym świecie bez pszczół, prądu i
wody w kranie.
Ale to już przecież potrafili. Musiała im pokazać coś
więcej.
Musiała się na coś przydać – i chyba wiedziała na co.
Ktoś już dawno wyniósł stąd wszystkie regały, nie troszcząc się o ich zawartość. Lucy cierpliwie krążyła między
stertami zwalonych na ziemię książek, gruzu i śmieci. Najpierw wygrzebała książeczki o stronicach z wytrzymałego kartonu. „Nazywam kolory”. „Nazywam świat”. „Moje
pierwsze sto słów, zwierząt, pojazdów”. Uśmiechała się
do kolejnych znajomych tytułów, jeszcze sprzed – sprzed
milczenia, sprzed końca – a potem pieczołowicie chowała
wybrane z nich do tobołka. Chciała znaleźć jeszcze kilka
książeczek w miękkich, broszurowych okładkach, żeby
dała radę je dźwigać, ale koniec końców zdecydowała się
na jedną grubszą, w twardej oprawie. Spod warstwy kurzu ledwo przebijały plamy koloru. Nie musiała ich widzieć dokładnie, pamiętała, co przedstawiały – domek,
ptaszek, serce. Uśmiechniętą rybkę.
Usłyszała chrzęst czyichś kroków i podniosła głowę.
Przed nią stała Hana z Samborem.
– Pamiętam te historie z dzieciństwa – rzekła Lucy,
gładząc brudną okładkę. – Najbardziej lubiłam tę o kurce
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i aeroplanie. Chociaż nawet nie wiedziałam za bardzo, co
to takiego ten aeroplan.
Sambor kucnął i wygrzebał ze sterty przypadkową
książkę.
– Tu są tylko jakieś znaczki – zdziwił się po chwili,
kartkując powoli, niezdarnie. Widać było, że nigdy przedtem nie trzymał książki w dłoni.
– Te znaczki to są słowa.
– Po co komuś aż tyle słów?
– Bo bez słów nie nazwiesz tego, co jest czy będzie –
wyjaśniła Lucy. – Ani nawet tego, co było.
Hana zmarszczyła czoło i otworzyła usta, ale syn ją
ubiegł.
– Po co nazywać coś, co było? – zapytał. – Przecież
tego już nie ma.
– Żeby to zrozumieć i odzyskać. Albo wprost przeciwnie. Żeby to zrozumieć i nigdy do tego nie wracać.
– A skąd wiadomo, które jest które?
Tego Lucy już nie umiała powiedzieć.
***

Tak, Lucy umiała wiele. Od zawsze. A z biegiem lat
umiała coraz więcej. Robić na drutach. Zakładać temblak.
Grać na tamburynie. Zmieniać pieluchę. Lepić zwierzątka
z masy solnej. Pielęgnować odleżyny. Nie spać trzy noce
z rzędu. Albo pięć. Bandażować poranione dłonie. Znosić
gderanie i wybuchy złości. Udawać, że wszystko gra. Że
daje radę, chociaż czasem nie dawała. Na przykład kiedy
ojciec upadł i leżał na podłodze jak wielki żuk, a ona nie
była w stanie sama go podnieść. Musiała zawołać sąsiada,
żeby jej pomógł.
– Pani Lucyno, po co to pani? – zapytał po tym, jak
siódmy raz zapukała do jego drzwi i siódmy raz pozbie| 181

rali z podłogi tę bezradniejącą, bezwładniejącą z dnia na
dzień istotę, w której coraz mniej było jej ojca. – Tylko się
pani umęczy. Tu już lepiej nie będzie.
Nie wiedziała, co mu odpowiedzieć. Co myśleć. Ojciec
miał wtedy osiemdziesiąt siedem lat. Ona – pół wieku
mniej, pojedyncze siwe włosy na skroniach i całe życie
przed sobą.
Kiedy to było?
Najpierw umilkły pszczoły, lecz zauważyła to dopiero
po pewnym czasie, bo nie miała głowy do kończącego się
świata, kiedy z ojcem było coraz gorzej. Jego organizm
wyłączał się z dnia na dzień. Wycieńczającymi urojeniami, drażliwością, ciągłym rozedrganiem, coraz większym
zagubieniem we własnym domu i we własnej głowie. I
tą bezradnością, od której pękłoby jej serce, gdyby nie
była tym wszystkim tak straszliwie, nieludzko zmęczona.
Równia pochyła, po której mknęli w dół, w dół, prosto w
przepaść bez dna.
Ojciec umilkł niedługo po pszczołach i to Lucy zauważyła od razu. Pewnego ranka obudziła się – tak po prostu,
sama z siebie i wyspana, aż ją to przeraziło. Ale stało się.
Był człowiek, nie było człowieka.
A teraz sama przyłapywała się na tym, że jej umysł
wciąż szukał, lecz nie zawsze znajdował. Mimo to szła,
zapatrzona w szklane inkluzje, zasłuchana w monotonny
rytm wiersza. Przeszłość wracała do niej coraz bardziej
wzburzonymi bałwanami wspomnień. Wspomnień tamtego lata i tamtej zieleni, i nagle pustego domu. Przydaj się
na coś, Lucy. Przydaj się.
Aż stało się. Cóż, kiedyś musiało, nie miała co do tego
złudzeń.
Tym razem to nie szkło brzęknęło; to chmara pojawiła
się znikąd, kiedy zbierały się pod betonową wiatą do dal182 |

szej drogi. Kurierki doskonale wiedziały, co robić: chronić
inkluzje przed zniszczeniem. Hana nie na darmo krążyła
długo po placyku, zanim sama na moment przysiadła –
natychmiast wskazała im schronienie.
A Lucy? Rzuciła się za dziećmi i wtedy to się stało. Zachwiała się pod ciężarem tobołka z książkami? Potknęła
na wypiętrzonym asfalcie? Nie potrafiła powiedzieć, po
prostu w jednej chwili stała, a w drugiej leżała na ziemi,
suchej, pylistej ziemi. Jak żuk. Po głowie kołatała się paniczna myśl, że musi wstać. Mimo bólu i oszołomienia
musiała wstać jak najszybciej, zanim ją tu zostawią na pastwę czasu, głodu i gzów, które kąsały, kąsały bezlitośnie.
Tyle że nie mogła. Nie mogła.
Więc umrze, tu i teraz.
Jak on. Jak ojciec.
Kiedy to było?
***

Od tamtego zajścia Hana nie spuszczała Lucy z oka.
Co wieczór na postoju przysiadała obok starej kobiety
i cierpliwie zaglądała pod opatrunek na łydce. Skrywał
ranę, którą zdążyły pozostawić gzy, zanim przewodniczka
z drugą kurierką wykończyły chmarę. Gzy może i atakowały zajadle, może i kąsały głęboko, ale jak wiele elektronicznych urządzeń, zwłaszcza tych rozmiarów, były mało
odporne na mechaniczne uszkodzenia. W końcu nie musiały – mogły się replikować w nieskończoność.
Niestety, ciało Lucy nie posiadało tych właściwości.
Rana nie chciała się goić.
Czy to książki w jej dłoniach wydawały się coraz bardziej kolorowe, czy to Lucy stawała się coraz bledsza? Nadal maszerowała, tylko zwolniła kroku tak, że kurierki co
chwilę oglądały się za siebie, a potem ze zmarszczonymi
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brwiami patrzyły pytająco na Hanę. Ranna spowalniała je
bardziej niż dzieci. Z pięciu, sześciu dni wędrówki zrobiło
się siedem, osiem, w końcu dziesięć. I wciąż nie dotarli do
enklawy.
Potem siwowłosa kobieta zaczęła rozdawać swój dobytek pozostałym kurierkom, chociaż wciąż nie znała ich
imion. Sweter, prawie pełną paczkę leków przeciwbólowych, nożyczki, komplet igieł tapicerskich, szkło powiększające, poobijany termos – jedna rzecz za drugą trafiały w młodsze, silniejsze ręce, którym mogły się przydać
bardziej, aż w tobołku została jej tylko wełniana chusta i
książki.
A mimo to Hana nic nie mówiła.
Za to Lucy wprost przeciwnie, nie przestawała mówić.
Mówić i recytować, i czytać niekończących się wierszyków o chłopcu i piasku, o kaczce w buraczkach, o lokomotywie, co to nagle buch, koła w ruch, a dzieci ciągle
pytały, Lucy, co to znaczy dom? Lokomotywa? Banany?
Nad rzeczką?
Lucy, co to znaczy marzyć?
Któregoś wieczoru, gdy dzieci już usnęły z głowami pełnymi nowych myśli i liter, Hana wyślizgnęła się z ich kłębowiska i przysiadła obok Lucy. Nie musiała zaglądać pod
opatrunek, czuła jego mdlący zapach.
– Masz dziwne usta, Lucy. Takie sine.
– Wiem, wiem. – Bezwiednie przycisnęła prawy łokieć
do boku, tam, gdzie pulsował ból, który coraz łapczywiej
podkradał jej oddech. Równia pochyła.
– Więc po co to robisz? – zapytała przewodniczka. –
Tylko tracisz siły na te litery i wiersze, nie dojdziesz tak do
enklawy. Jaki to ma sens?
– Muszę się wam na coś przydać, prawda? A dzieci
potrzebują słów.
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– Słów? – powtórzyła Hana. Ściągnęła brwi. – Może
kiedyś, w świecie waszych bogactw, ale nie teraz. Teraz
potrzebują wody i jedzenia. Powietrza. Mocnych butów.
Siły, żeby iść i przetrwać.
Lucy uśmiechnęła się słabo, tak słabo. Ale jej dłonie
wciąż pewnie trzymały książkę, chyba nawet pewniej niż
kiedykolwiek.
– Nie wystarczy przetrwać, żeby żyć, Hano. Tak samo
jak butów i wody, dzieci potrzebują słów, żeby mówić.
Opowiadać o tym, co widzą, co czują, czego chcą, czego
się boją… Żeby nazywać świat i żeby go tworzyć.
– Świata nie tworzy się słowami – zaprotestowała
Hana.
Lucy podźwignęła się nieco wyżej i skinęła brodą w
stronę śpiących chłopców.
– Ile on ma lat? Twój syn?
– Nie wiem.
– Nie liczysz?
– Nie. Po co?
– Też prawda. Też prawda. Własnych lat też już pewnie nie liczysz. Ale coś chyba pamiętasz, prawda? Ze
świata sprzed.
Hana zmarszczyła czoło.
– Lody – odparła po głębokim zastanowieniu. – Nie pamiętam ich smaku, tylko to, że były i że je jadłam. Pamiętam też kotka, nie takiego żywego, tylko do przytulania.
Łóżko rodziców. Tramwaje. Pożary. Głód. Trupy. Wtedy
było ich bardzo dużo, na samym początku. Na szlakach,
w lasach… wszędzie.
Na długą chwilę między kobietami zapadło milczenie.
– Nie miałam własnych dzieci – podjęła Lucy półgłosem – ale coś wiem o tym, jak myślą matki. Ty też. Myślisz
o tym. Co się stanie z Samborem, jeśli cię jutro zabraknie?
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Czy pozwolą mu iść z nimi? Czy znajdzie się ktoś, kto przygarnie przybłędę? Czy zostanie gdzieś na szlaku?
– Da sobie radę – ucięła twardo przewodniczka i odwróciła wzrok. – Nie będzie miał wyjścia.
Tym razem cisza, jaka zapanowała, nie chciała się
skończyć. Trwała i trwała, aż Hanę ścisnęło w żołądku.
– Lucy? – Już miała wyciągnąć rękę, żeby potrząsnąć
starą kobietą, lecz wtedy Lucy uniosła powieki i posłała
jej uśmiech.
– Jestem, jeszcze jestem. I tak sobie myślę… – Wzięła
oddech, płytki, rozedrgany, jak gdyby z coraz większym
trudem znajdował drogę do płuc. – Byłam chyba w jego
wieku, kiedy straciłam matkę. Samochód potrącił ją na
pasach. Pamiętasz samochody?
Hana przytaknęła.
– Siedem lat, kiedy umarła mama – ciągnęła Lucy, zapatrzona w nieboskłon nad swoją głową, na którym pomału rozpościerała się noc. Świat się zmienił i w niczym
nie przypominał dawnego siebie, ale gwiazdy… gwiazdy
wciąż były te same. – Trzydzieści siedem, kiedy umarł ojciec. Odeszła pierwsza, chociaż to on był starszy… dużo
starszy od niej. A ja tak się nim opiekowałam, że wszystko
inne… gdzieś mi umknęło. Marzenia. Miłość. Życie. Nawet koniec świata.
Hana prychnęła.
– To nie ja, to inni, tak? Ja byłam zajęta? To się samo
stało, nie wiem jak i kiedy?
– Tak, masz rację. Masz rację. Było mi łatwiej nie widzieć, nie wiedzieć. Wtedy, po ojcu i… Tak. Ulżyło mi, kiedy w końcu wszystko umilkło. Nie chciałam już słuchać,
że stało się to, czym nas tak długo straszyli. Że zmarnowaliśmy świat i nie zostawiliśmy nic dla następnych pokoleń.
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– Nie rozumiem, po co mi to wszystko mówisz.
Lucy uniosła dłoń i wskazała na siebie.
– My doprowadziliśmy tamten świat do końca. Wy –
palec powędrował w stronę Hany – ten koniec przetrwaliście… straszliwym kosztem. Straszliwym. Ale oni – palec
wskazał śpiące dzieci – oni muszą się w końcu zatrzymać
i zacząć budować coś trwałego. Coś na zawsze.
– My też budujemy – zauważyła przewodniczka. – Budujemy enklawy, nosimy inkluzje…
– Enklawy wyrastają i usychają. Raz tu, raz tam. Jak
ludzie. Temu światu trzeba stałości, trzeba pojęć i odkryć,
trzeba słów. Dzięki słowom ktoś kiedyś stworzył gzy, żeby
zastąpiły nam pszczoły, bo bez pszczół czekała nas śmierć
głodowa. Teraz ktoś inny musi znaleźć słowa, żeby naprawić gzy, a po nich całą resztę. Postawić na nogi cały ten
rozchwiany świat. Rozumiesz? Nie znajdziesz odpowiedzi na żadną bolączkę, jeśli nie będziesz znać słów. Bez
słów nawet nie zadasz pytania. – Lucy przesunęła dłoń na
pierś. Pod zniszczonym materiałem koszuli, którą dawno
temu wzięła z szuflady ojca, wyczuła gładkość bursztynowej inkluzji, jedynej pamiątki po matce. – Bo życie to coś
więcej niż przetrwanie – wyszeptała i przymknęła ciężkie
powieki. – Bez słów będziemy tylko iść i iść. Będziemy
tak trwać i iść, iść i trwać, aż pewnego dnia padniemy w
ten pył, w ten kurz. Najpierw ja. Potem ty. Pewnego dnia
Sambor. I już nie wstaniemy. Jaki TO ma sens?
***

Hana miała rację. Świat, który znała Lucy, wcale nie
skończył się nagle. Kończył się po trochu.
Umilkły pszczoły. Potem ojciec. Gzów-zapylaczy było
za mało, żeby odtworzyć uprawy kluczowych roślin, więc
gatunek za gatunkiem świat milknął dalej. Ulica, przy
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której Lucy mieszkała przez całe życie, też umilkła, opustoszał dom za domem. Aż pewnej bezsennej nocy, kilka
lat później, do umysłu samotnej kobiety, która uporczywie trwała w miejscu, ignorując koniec świata, przebiła
się myśl. Jeśli nie opuści swojego domu, swojego życia
– ona też umilknie na zawsze.
Wtedy nie była gotowa na śmierć. Zrobiła więc to, co
robili wszyscy, którzy jeszcze się nie poddali. Spakowała do tobołka najpotrzebniejsze rzeczy, włożyła najmocniejsze buty. I poszła przed siebie, szukać co rusz nowego
schronienia przed zdestabilizowanym klimatem, szukać
wody i pożywienia, szukać ziemi wciąż zdolnej zrodzić
cokolwiek.
Od tamtej pory szła. Aż do teraz.
Zapatrzona w zieleń, którą pasła oczy i duszę, i wspomnienia – padła na ziemię.
Najpierw zatrzymały się dzieci.
Potem kurierki.
A na końcu Hana, która zawsze szła na przedzie.
Długo wpatrywała się w nieruchomy kształt na drodze,
umilkły, zużyty do cna, do ostatniego słowa, a w gardle
coś jej wzbierało, zaś w uszach dzwoniła cisza, której nie
umiała wypełnić.
– Idzie… – wychrypiała i urwała natychmiast, lecz tylko po to, by po chwili spróbować raz jeszcze. – Idzie…
– Ona już dalej nie idzie – szepnął Sambor, tuląc się
do jej ręki. Przycisnęła go do siebie mocno, tak mocno jak
nigdy dotąd.
– Nie. Nie… – Hana otarła twarz mokrą od potu i łez i
potrząsnęła głową, bo nie o to jej chodziło. Nie o to. Szukała słów, tamtych słów, tyle że nie mogła ich znaleźć. Nie
w sobie. Jeszcze nie.
Podeszła bliżej i przyklękła, nie sięgnęła jednak za zno188 |

szoną koszulę, gdzie kryła się inkluzja, bursztynowe trwanie. Szukała czegoś ważniejszego. Delikatnie, prawie że
czule, uwolniła z objęć Lucy tobołek pełen książek i wspomnień beztroski i zabaw, czytanek, dłubania w nosie.
Przewiesiła go sobie przez pierś i ruszyła dalej, szukać
słów, którymi jej syn naprawi kiedyś świat.
Wrzesień 2021
W opowiadaniu wykorzystano wiersz Juliana Tuwima
„Idzie Grześ”

Olga Niziołek
Sześć wskazówek, jak biegać
w ciemnościach

Opowiadanie ukazało się w antologii
Rzecz niepospolita - antologia opowiadań niesamowitych
opublikowanej nakładem Grupy Wydawniczej Alpaka

Przyjaciółko, bracie, siostro, nikt nie wybiera biegania
w ciemnościach. Nie można tego zaplanować, a jeśli
ktoś powie wam inaczej, nie ufajcie mu. Nie można się
przygotować, ale przygotowywać się trzeba koniecznie,
choćbyście nie wiedzieli, że właśnie to robicie.
Byłam tam. Mam nadzieję, że nigdy nie wrócę.
Był taki jeden, który opowiadał, jak to zanurzył
się w mrok w dogodnym dla siebie czasie i wyszedł
w twarzowej złocistej zbroi. Mówił mi, jak się to robi,
heros niezwyciężony a zwycięski, lecz dla mnie kłamca
obleczony w tysiące robaków. Albo może nieszczęśnik, co
pomylił bieganie w ciemnościach z joggingiem po ciemku
i teraz myśli, że latarka i odblaskowe legginsy zapewnią
mu pełnię bezpieczeństwa.
Byłam tam, więc mogę opowiedzieć. Nic ci to nie da,
ale słuchaj. Nie znasz dnia. W ciemnościach nie będziesz
znać też godziny, kierunku ani imienia. Nie będziesz znać
światła.
Więc tak:
1. NIE TRZYMAJ NIC W RĘKACH, ZWŁASZCZA
JEŚLI TO TWÓJ PIERWSZY RAZ
Ja wpadłam w ciemności prosto z własnego domu.
Wyciągałam akurat blachę szarlotki z piekarnika. Kratka
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na wierzchu trochę mi się przypaliła, myślałam o tym
później, powtarzałam bez końca to zdanie, kratka na
wierzchu trochę mi się przypaliła, bo te brązowe nierówne
paski i czerwona rękawica były ostatnim, co widziałam w
świetle, i znaczyły, że nie pójdę na domówkę, bo obiecałam
ciasto, a ciasto nie wyszło, więc ja też powinnam zostać.
W moim życiu nie działo się nic wielkiego, cisza i
spokój. Nie takie sprzed burzy, z granatowym niebem i
gęstym powietrzem. Raczej takie jak w miejscach, gdzie
nic już się nie zdarzy.
Urodziłam się, poszłam do szkoły, zakochałam się
bez wzajemności, poszłam na studia. Zakochałam się z
wzajemnością i zaręczyłam, umarł mi ojciec, zamieszkałam
z matką. Matka poszła na emeryturę, rozstałam się z
narzeczonym, znalazłam pracę. Pracowałam. Naprawdę
nie było źle. Regularnie robiłam sobie pasemka i paznokcie,
chodziłam na kawę z koleżankami. Planowałyśmy z matką
odświeżyć mieszkanie, może jeszcze nie wczesną wiosną,
ale latem to już na pewno, żeby farba szybko wyschła.
Nie miałam na co narzekać, więc nie narzekałam.
Może tylko czasem na kolor włosów, jakoś nie chciał być
tak wyrazisty jak na saszetce.
Naprawdę było nieźle. A rzeczywistość i tak w
jednej chwili się zrolowała, jakby potwierdzając moje
podejrzenia, że świat jest tylko dywanem, że rozwija się
przede mną i zwija za moimi plecami – za szybko, żebym
kiedykolwiek mogła go na tym nakryć. Poza dywanem
nie było pustki, którą przeczuwałam albo wydawało mi
się, że przeczuwam. Jest tam ciemno, spada się na dwie
nogi i wie się – jeśli jest się mną, tam, wtedy – tylko dwie
rzeczy: że kratka na wierzchu trochę mi się przypaliła i
że trzeba biec, bo jak nie, to źle. Nie wiadomo tylko, jak
to zrobić. Boli wszystko, najbardziej płuca. Zabawne,
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ale nie czułam strachu. Blacha z szarlotką wypadła mi
z ręki, jakby moje ciało wiedziało lepiej niż ja sama, że
nie będzie mi już potrzebna. Gdzieś za mną, gdzieś tam,
gdzie jeszcze chwilę wcześniej były moje stopy, rozległo
się mlaskanie i chrzęszczenie. Moje ciasto bardzo komuś,
czemuś zasmakowało – razem z blachą.
Biegłam.
Moje pierwsze kroki w ciemnościach były niepewne,
ale biegłam.
2. BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ WOLNEJ RĘKI, ABY
SUNĄĆ NIĄ WZDŁUŻ MURU. NIE ŚCISKAJ JEDNAK
DŁONI, KTÓRE Z NIEGO WYRASTAJĄ
Po prostu tego nie rób. One kłamią. Są dwie opcje:
albo je oderwiesz i weźmiesz ze sobą, albo one zatrzymają
ciebie, wciągną cię, przycisną do tego muru, złapią za
szyję. Będą za blisko. Wczepią się w ciebie i pokażą ci
wykrzywioną rzeczywistość, twoją, ale zapętloną, w
przesterowanych barwach.
Widziałam tam… Nieważne.
Powtórzę: jeśli suniesz dłonią wzdłuż muru, nie
ściskaj dłoni, które z niego wyrastają. Nie wiem, do czego
to prowadzi, bo udało mi się uciec. Zostawiłam im tylko
oprószoną mąką koszulkę z sową i ulubione jeansy. Jedna
z nich zacisnęła się na moim nadgarstku, poniosłam ją ze
sobą i dlatego wiem, co robią. Wbijają się – tamta miała
paznokcie czerwone i ostre, tak ostre, że nie musiałam
widzieć, żeby je sobie wyobrazić – i sączą człowiekowi do
krwi swój jad, tak że zapomina się o… Nieważne.
Nie można im wierzyć. Ręce, które mnie schwyciły,
mówiły, że przecież wcale nie tak miało być, że miałam
wyjechać i oddychać, przede wszystkim oddychać.
Zapomniałaś, powtarzały. Zapomniałaś oddychać i teraz
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będziesz sina. Już zawsze będziesz sina.
Kolejna przypominała, jak kiedyś zrobiłam sobie
potajemnie kolczyk w pępku i dredy pod włosami, tylko
trzy, koleżanka miała szydełko i szybko zeszło. Myślałam,
że się nie wyda, ale się wydało, była awantura. Głupia,
nie denerwuj ojca. I widzisz, i po co ci to było? Szybko ją
odtrąciłam i biegłam, biegłam. Kratka na wierzchu.
Ohydna, choć słaba, była dłoń o wielu palcach,
długich i wijących się jak węże; ta, która przypominała
gwizdy budowlańców, hejty z Internetu, pożegnanie
z narzeczonym, faceta, który macał dziewczynki w
autobusie, i zakrywała dobrych ludzi. Tę było łatwo
odtrącić, choć podejrzewam, że nabierałaby siły, gdybym
pozwoliła jej do mnie przywrzeć. Podejrzewam, że nie
każdy ma wybór.
Potem inna z tajemnic świata, inne krzywe zwierciadło
mojego życia: kilka drobnych pulchnych łapek, które
trzymały mnie tylko przez chwilę. Tylko przez chwilę,
ale wystarczyło, żebym usłyszała chór głosów i głosików,
wszystkich tych, których kiedyś zawiodłam, od mijanych
żebraków po siostrę, której nie chciałam zobaczyć,
kiedy najbardziej na świecie potrzebowała czyjegoś
spojrzenia, a ja akurat wychodziłam z domu i byłam już
prawie spóźniona na autobus. Chór nie potępiał mnie,
przypominał tylko o swoich historiach, i to wystarczało.
Słyszałam też ciche miauczenie. Kto powiedział, że
chórzyści muszą być ludźmi?
Ostatnia z dłoni, o których chcę opowiedzieć – bo było
ich więcej – kierowała się prosto do gardła. Tam nie było
słów. Tam była walka o przetrwanie z kimś, kto wydawał
się nieskończenie silniejszy, choć przecież nigdy nie był.
Tak więc: nie chwytaj ich. I tak będzie ciężko.
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3. JEŚLI JESTEŚ NAGO, NIE PRZEJMUJ SIĘ. I TAK
NIKT NIE WIDZI
Proste, prawda? Logiczne. Ale wstyd potrafi poplątać
człowiekowi nogi.
Wstydziłam się, że mieszkam z matką. Bezterminowo.
Wiedziałam, że to brzmi dziwnie. W tym wieku? Co z tobą
nie tak? Faceci z portali randkowych nie musieli mnie o to
pytać, bo słowa same wybrzmiewały z tyłu głowy.
A co miałam zrobić? Zostawić ją samą w wielkim
domu? Niby nie była chora, ale…
4. PAMIĘTAJ O ŚWIETLE – ŻE BYŁO (KIEDYŚ), ŻE
JEST (GDZIEŚ), ŻE BĘDZIE (MOŻE)
Kratka na wierzchu trochę mi się przypaliła.
Powtarzaj to sobie. Albo cokolwiek innego, co pozwoli ci
przetrwać bieg bez oddechu.
Kratka na wierzchu trochę mi się przypaliła, ale to
nic, odkroję ten najgorszy kawałek, a resztę wezmę na
imprezę, i tak się ucieszą. Nie chodzi o ciasto, tylko o
ludzi. Nie jestem sama.
5. NIE ZATRZYMUJ SIĘ POD ŻADNYM POZOREM
I nie myśl o tych, którzy się zatrzymali, nic już dla
nich nie zrobisz. Po prostu biegnij, okej?
6. CHYBA ŻE WBIEGNIESZ W COŚ MIĘKKIEGO
I ŻYWEGO, A TO COŚ JĘKNIE ALBO ZAPŁACZE I
JASNE STANIE SIĘ, ŻE WYRZĄDZIŁEŚ MU KRZYWDĘ,
SIOSTRO, ŻE ZADAŁAŚ MU BÓL, BRACIE; ŻADNA
ISTOTA SOBIE NA TO NIE ZASŁUŻYŁA, WIĘC NAPRAW
TO NIEUMYŚLNE ZŁO, POMÓŻ JEJ SIĘ PODNIEŚĆ,
POBIEGNIJCIE RAZEM; MOŻE SIĘ OKAZAĆ, ŻE
WSPÓLNIE ŁATWIEJ BĘDZIE Z TEJ CIEMNOŚCI
196 |

WYBIEC, NAWET JEŚLI PO DRUGIEJ STRONIE
ZAMRUGACIE OCZAMI, Z LEKKIM ZAŻENOWANIEM
PUŚCICIE DŁONIE (POWSTRZYMAJ TEN ODRUCH –
NIE WYCIERAJ RĘKI O SPODNIE, O ILE W OGÓLE JE
MASZ) I ROZEJDZIECIE SIĘ W SWOJE STRONY; JEŚLI
NAWET NIE BĘDZIE ŁATWIEJ, TO PRZYNAJMNIEJ
TWOJE SUMIENIE POZOSTANIE CZYSTE.
Bo tak właśnie może być. Tak było ze mną. Wbiegłam
w kogoś, a potem pobiegliśmy razem, i tylko dlatego, że
trzymał mnie za rękę, w końcu powiedziałam.
Że może te dłonie wcale aż tak bardzo nie kłamały
i że muszę od nowa nauczyć się oddychać. Że zawsze
chciałam mieszkać sama i chyba nadszedł czas, żeby
sprawdzić, jak by to było. Że nigdy nie można dostać
więcej, niż potrafi się wziąć, a ja pozwalałam sobie na
bardzo niewiele. I że tak naprawdę to nie mogę doczekać
się tej imprezy u Majki i Roberta, bo chcę tańczyć, chcę
nowych ludzi, chcę żyć.
Wysłuchał.
Zrozumiałam, wpuściłam ciemność w siebie,
przyjęłam.
Potem mówił on. Wysłuchałam. Zrozumiał swoje,
przyjął. Biegliśmy.
Światło raziło, ciebie też porazi, jeśli uda ci się
dotrzeć tak daleko. Przez chwilę byłam ślepa, szłam
zalana światłem, po omacku, ale to już nie była ciemność.
I on też szedł, dokądś. Przetrwaliśmy. Teraz opowiadam.
Ty też przetrwasz.
Potem robi się łatwiej.
Tylko biegnij.
Tylko nie chwytaj tych dłoni.
Pamiętaj o świetle.
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Powtarzaj sobie, że światło.
Nie depcz.
Nie daj się deptać.
Nie bądź zły, zła, złe.
Powodzenia.
***

Przeczytał cały plakat, zapisany odręcznie ciasno
upakowanymi literami. Oczywiście, że tak. Lubił wariatów.
Słuchał tych nieskładnych historii mamrotanych w
autobusach, czytał wyznania na przystankach.
Ale teraz już z drugiej strony ulicy stali oni, na których
czekał, jak zwykle – z całej paczki to on był tym, który
pojawiał się pierwszy. Stał potem, przebierał w miejscu
nogami i sprawdzał godzinę, jakby zaraz mieli zamknąć
kino, pub czy gdziekolwiek akurat się wybierali. A jego
paczka zjawiała się trzy minuty przed początkiem seansu
i też było OK.
O, zauważyli go. Ania machała z dzikim entuzjazmem,
jak to ona.
Odmachał i uśmiechnął się, układając sobie w
głowie odpowiednio błyskotliwy i nie nadto zgryźliwy
komentarz, którym opisze plakat, ale wtedy wszystko
stało się naraz: samochód, który nie powinien nadjechać,
nie w tym tempie, nie na czerwonym, hamowanie, poślizg,
uderzenie.
Oby nikt z tamtych.
Ale właśnie ktoś.
Chyba krzyczeli, chyba nie wszystko było stracone.
A mimo to… Kątem oka zobaczył plamę benzyny na
asfalcie. Jej opalizujące brzegi wyglądały jak płomienie. I
198 |

to było już wszystko, potem spadał w ciemności. Wiedział
tylko, że musi biec. Jej opalizujące brzegi wyglądały jak
płomienie.

Katarzyna Podstawek
Susza

Opowiadanie ukazało się w Magazyn Biały Kruk nr 16,
kwiecień-czerwiec 2021

Rzeki nie piją własnej wody.
Drzewa nie jedzą własnych owoców.
Chmury nie połykają własnego deszczu.
Wszystko, co się ma, ma się dla dobra innych.
Stara, pahariphulamska maksyma

Mendhak – szósty tydzień monsunu
Wrzało.
Górujące nad Pahariphulam słońce, znajdujące się
obecnie w zenicie, lizało promieniami wysmukłe wieże,
wpełzało pomiędzy zaniedbane, kamienne budynki,
osadzało się na zakurzonych ścianach drewnianych
kramów.
Z góry widać było wszystko. Ledwie dotykając
strun sitara, Czadarama Święte Ostrze obserwował
zza półprzymkniętych powiek, jak ludzie poruszali
się ociężale, stłoczeni na targu podczas pierwszego
dnia handlu, zgromadzeni gęsto, niczym w pszczelim
roju. Przełożył zdrętwiałą nogę przez krawędź okapu i
pomachał kilkukrotnie stopą, żeby zlikwidować uczucie
napięcia. Już od godziny siedział na świątynnym dachu,
brzdąkając na ukochanym instrumencie, nie miał bowiem
tego dnia zbyt wiele do roboty. Biorąc pod uwagę, że
zdążył już się napracować w swoim młodym życiu, bardzo
doceniał momenty, w których mógł sobie po prostu
posiedzieć, nie spiesząc się nigdzie, choć daleki był też
od umiłowania lenistwa. Susza nie sprzyjała zresztą
atmosferze pracowitości – ale akurat stan kapłański
odczuwał jej uciążliwość w najmniejszym stopniu, skryty
za chłodnymi, marmurowymi murami świątyni. I sam
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Czadarama nie miał problemu ze skwarem. Tak długo
pełnił rolę niewolnika, że przyzwyczaił się już do uczucia
piekącego żaru słońca na zielonkawej skórze; Martwił się
jednak czym innym. Przeniósł swój czujny wzrok w stronę
bramy i zauważył grupę wieśniaków, wyciągających rękę
w stronę dwóch rytwidzi rozdających wodę – nawet z
tej odległości widział, że część z nich przypomina już
wysuszone na wiór śliwki. Wiedział, że racje wkrótce się
skończą. Wtedy nie obroni ich nawet sam Sinthinia.
Skończył uspokajającą melodię. Wstał szybkim
ruchem, znudzony obserwowaniem wschodniej części
miasta i przerzucając mokry od potu warkocz na drugie
ramię, a potem przeszedł powolnym krokiem na drugi
koniec dachu, pozwalając całemu sobie odczuć, jak gorące
podłoże pali go nieprzyjemnie w bose stopy. Wewnętrzny
dziedziniec wyglądał o tej porze spokojnie: kilka Świętych
Ostrz rozmawiało tylko ze sobą, podgryzając opieszale
oblaną miodem baklawę ofiarną, dar wdzięczności
ludu okolicznej wioski. Siedzieli na wielkim posągu ich
ukochanego bóstwa, opierając się o niego plecami lub
zwisając mu z nóg, jak krnąbrne potomstwo lgnące do
ukochanej matki. Młody kapłan nie mógł przestać się
uśmiechać – przez chwilę wyobrażał sobie, jak smagana
boskim wiatrem figura ożywa i zaczyna łaskotać pod
pachami swoich wiernych wyznawców albo robi coś
równie absurdalnego, na przykład czochra ich po długich,
niesfornych czuprynach.
– Powiesz mi, co właściwie kombinujesz? – Jak
zwykle nie usłyszał jej, gdy nadchodziła; kroki miała
miękkie jak kot. Odwrócił się i skłonił przed nią pokornie
głowę. Kobieta patrzyła na niego wyczekująco, z rękami
założonymi na piersiach, wysoka i smukła jak drzewo
bananowca.

– Sądzę, że Nadee bardzo by się zezłościł, gdyby coś
przez zupełny przypadek zdmuchnęło go z wygodnego
ramienia naszego Pana w Pani.
– Myślę, że jest w takim nastroju, że nie masz ochoty
sprawdzać – Gulaba potrząsnęła swoim długim, grubym
warkoczem i usiadła obok podopiecznego, podając mu
bukłak wypełniony zimną, miętową herbatą. Elf pił jak
zawsze łapczywie, jakby bał się, że nie starczy dla niego;
stara przypadłość niewolnika.
– Coś się stało, że wszyscy schodzą się do świątyni?
– Nic wielkiego – Ot, wszystkim doskwiera skwar i
nikomu nie chce się pracować – Czadarama przytaknął.
Funkcja Świętego Ostrza mogła, choć nie musiała
zwalniać z zawodowej kariery, niektórzy z nich posiadali
więc swoje interesy nie związane zupełnie z boskimi
planami; w Paharamie jednakże istniała niepisana zasada
dotycząca pracy podczas upału – jeśli nie chciało się
czegoś robić, to się tego nie robiło.
Przez chwilę i oni oddawali się więc błogiemu
lenistwu w pełnym słońcu, wyciągając w jego stronę
szyje i sinozielone twarze, typowe dla nefrytowego
ludu, na wschodzie zwanego mrocznymi elfami; Gulaba
nawet w pewnym momencie odchyliła się całym
ciałem do tyłu i położyła na plecach, nogami zwisając
z krawędzi świątynnego dachu. Jej towarzysz spojrzał
na nią badawczo – szybko zauważył, że coś jest nie tak.
Wychowywał się w końcu pod czujnym okiem Gulaby, a jej
ciężka ręka oraz wrażliwe, mądre serce uczyniły z niego
tego, kim był teraz; jeśli Sinthinia dał mu imię, to ona
zdecydowanie dała mu słowa, które nadały wszystkiemu
właściwą treść.
–Siostro w wierze… – podjął nieśmiało, z głową wciąż
opuszczoną, jak gotowy do bury szczeniak. Kobieta
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otworzyła jedno oko – uchodziła za jedną z największych
piękności w Paharamie, z długimi rzęsami i wysokimi
kośćmi policzkowymi, nosiła swą pociągłą twarz wysoko,
niczym boski dar.
– Miałam sen – powiedziała wreszcie pozornie
spokojnym głosem, nie podnosząc się. Zbliżył się do niej
nieśmiało.
– Rozmawiałaś już o tym z kimś?
– Najpierw chciałam z tobą.
Przygryzł wargę z powątpiewaniem; to było do niej
niepodobne. Suche, upalne powietrze przecięła salwa
śmiechu dochodząca z dołu – nie wyglądało na to, aby
którekolwiek ze Świętych Ostrzy było w jakikolwiek
sposób zaniepokojone.
– O czym śniłaś?
Teraz otworzyła i drugie oko – zawsze czuł się
zawstydzony jej przenikliwym, hardym wzrokiem.
– O suszy – Nie mogła powiedzieć nic więcej, na
wypadek, gdyby i jemu trafił się sen. Nie powinna w
żaden sposób poruszyć jego myśli, żeby nie zakłócić
ewentualnej wizji; a jednak zrozumiał w lot, o co chodziło.
– Myślisz, że to nie jest naturalne? – Od razu pożałował
swojego naiwnego pytania, widząc jej kpiące spojrzenie.
– Dziecko, powiedz szczerze, myślisz, że suchy
mendhak jest naturalny? Oczywiście, że tak myślę, jak
połowa Paharamu. Nie w tym rzecz. Właściwe pytanie,
które powinieneś zadać brzmi – myślisz, że możemy
zrobić coś, żeby to zatrzymać? Wtedy odpowiedziałabym:
tak, bracie. Dokładnie tak myślę.
Zachciało mu się śmiać. Jego mentorka była często
podejrzliwa ponad wszelki rozsądek i wydawało się, że
i teraz martwiła się niepotrzebnie. Anomalie pogodowe
zdarzały się w otoczonym górami Pahariphulam dość
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często, na dodatek pora deszczowa miała trwać jeszcze
trochę czasu; a jednak, jak zwykle, kiedy Gulabę zaczynał
niepokoić jakiś temat to i Czadarama momentalnie stawał
się podenerwowany.
– Więc… Nie wiesz, czy ktokolwiek inny jeszcze śnił?
– A czy nie powiedziałam ci już tego? – Wyprostowała
się sprawnym ruchem, wciąż łypiąc na niego prześmiewczo
– Widzę, że i tobie upał odebrał bystrość umysłu, znowu
przypominasz mętne jezioro.
– Kto przyszedł z naszych? Widzę Nadee, Jyoti, Vaayu
i Ratnę.
– Jest na pewno jeszcze Svarnadha, minęłam się z jej
ojcem przy krużgankach. Poza tym Halaka i Samudari, ale
niech cię ręka Sinthini broni, żeby znowu się za nim włóczyć
cały dzień, jeszcze wam nie wybaczyłam tej ostatniej
pijackiej eskapady. Mówię poważnie – dodała, zauważając,
że kąciki ust chłopaka podnoszą się nieznacznie do góry.
– Nie po to zmarnowałam prawie dziesięć lat na twoje
nauki czytania i pisania, żebyś się z tym moczymordą
szwendał teraz po jakichś zakazanych burdelach.
– Siostra dzisiaj nie w nastroju, czyżby za mało listów
od adoratorów dostała? – Miał nadzieję, że chociaż trochę
ją to rozbawi, ale się pomylił, wciąż wyglądała na mocno
zdenerwowaną.
– Akurat tobie nic do tego. Właściwie, nie za dobrze ci
na tym daszku, na którym bumelujesz od samego rana?
Ziemniaki trzeba obrać, podłogi mamy do zamiatania.
Poobijasz się wieczorem, teraz marsz do pracy – Robiła
wszystko, żeby nie zauważył jej poruszenia, było już
jednak za późno. Znał ją przecież. Lepiej, niż sama
chciałaby przyznać.
– Nie martw się – Wyciągnął rękę przed siebie, tak,
jakby chciał położyć jej na jej ramieniu – To tylko zwykła
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susza. Dzień albo dwa i wszystko wróci do normy.
Gulaba nie odpowiedziała, wzruszyła tylko ramionami
obojętnie. Stali tak jeszcze chwilę w milczeniu, wpatrzeni
gdzieś dalej, ponad horyzont, zupełnie różni, a jednak
podobni do siebie, jak dzieci tej samej matki. Mieli już
kierować się w stronę schodów, kiedy kątem oka zobaczyli
w dole Bainganee, wbiegającą z impetem na dziedziniec,
chaotycznym wzrokiem omiatającą wszystkich swoich
towarzyszy. Przytrzymała się jednej z kolumn, aby nie
upaść – włosy i ubranie miała w zupełnym nieładzie,
co było zupełnie do niej niepodobne, kohl wokół oczu
był rozmazany po całej twarzy od łez i potu. Czerwona
henna z jej stóp zostawiła na białym marmurze czerwone
ślady. Wszyscy zwrócili ku niej spragnione informacji
spojrzenia, czekając w napięciu na jakikolwiek gest,
niezdolni do wyduszenia z siebie ani słowa.
– Miałam sen – powiedziała w końcu – Chodzi o suszę.
***

Pamiętał, że wrzało, kiedy opuszczał ciało.
Szedł teraz po rozgrzanej, spękanej ziemi,
spierzchniętej, jak usta stęsknionej kochanki, szedł
spokojnie, wyprostowany, razem z wiatrem, sypiącym mu
w oczy pustynny piasek. Przed nim szedł pan w pani, pani
w panu, naga, z krągłymi biodrami i szerokimi ramionami,
o bystrym, czerwonym spojrzeniu migdałowych oczu, w
diademie złożonym z płomieni i gwiazd, szła przed nim,
prowadząc go rękę, pozostałymi czternastoma dłońmi
ściskając dłoń każdego Świętego Ostrza. Szli tak razem
przez miasto, które umierało, a budynki obracały się w pył
pod ciężarem ich spojrzeń. Pamiętał wcześniejsze myśli,
słowa, które z niewiadomych przyczyn nie potrafiły już
ułożyć się w żadne zdanie.
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Przekleństwo poety – zapomnieć swój najbardziej
udany wiersz.
Dookoła nich tymczasem gęstniał kocioł; na popiół
kruszyły się mięśnie i kości, widział, jak roztrzaskują się
czaszki mieszkańców Pahariphulam, a czerwona krew
spływająca po stopach zostawia na białym marmurze
czerwone ślady (widział to już wcześniej?). Tymczasem,
przenieśli się już na pustynię, w którą przemieniło
się miasto, wcześniej aż wibrujące od lejącego się z
bordowego nieba żaru. Nie pozostała ani jedna wieża,
ani jedna winnica, ani jeden kram. Ani jeden żyjący. Szli
tak wspólnie, coraz bardziej pogrążając się w sypkich,
ciepłych piaskach; niektórzy z nich, chociażby Gulaba,
już się odłączyli, znali ten sen, nie musieli go śnić po
raz kolejny. W końcu został tylko on i jego przyjaciel
Samudari, uparcie ciągnięci coraz głębiej, w głąb ciepłej
ziemi, pozwalając sypkiemu piachowi wdzierać im się do
nozdrzy i ust. Sinthinia był nieugięty. Droga do prawdy
prowadzi zawsze przez mękę, mówi, ciągnąc ich głębiej,
aż ich całych połyka pustkowie. A potem sen ciągnie
się dalej, towarzyszy im przedziwne uczucie spadania.
Lądują na zimnej podłodze pałacu, początkowo ilość
zieleni jest tak porażająca, że aż razi obolałe oczy. Słychać
krople deszczu, uderzające o dachówki i liście roślin, w
powietrzu czuć zapach owocujących krzewów. Krużganki
wydają się wręcz uginać pod naporem roślinności dookoła
nich. Sinthinia prowadzi ich uparcie dalej, mijają kolejne
korytarze.
Mężczyzna siedzi w paradnym salonie z otwartym
dachem, z ciekawością przygląda się wpadającej do
środka wodzie, kapiącej na niewielki talerzyk. Siedzi
spokojnie, wyprostowany, modli się albo medytuje. Jest
krępy, szeroki w ramionach, wygląda, jakby złożono
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go ze zbyt dużej ilości elementów. Ma na sobie zielone
(fioletowe?) dhoti, do tego koszulę w podobnym kolorze.
Naszyjnik na piersiach. Bliznę pod prawym okiem w
kształcie półksiężyca. Kolczyk w nosie, wąsy, oczy
podkreślone kholem.
Ukradł deszcz, mówi Sinthinia.
Nazywa się Keeda, mówi.
Nazywa się Futtu Keeda.
***

Wydawało się, jakby powietrze wrzało.
Atmosfera na wewnętrznym dziedzińcu starała
się coraz bardziej napięta, w miarę, jak kolejne Święte
Ostrza dołączały do rytualnego kręgu - piętnaścioro
nefrytowych elfów różnego stanu i pochodzenia, siedem
kobiet, siedmiu mężczyzn i jedna hidźra. Część z nich
poważna, niecierpliwie czekająca na rozwój dalszych
wydarzeń, część pozornie zrelaksowana, przechwalająca
się wynikami sprzedaży swoich interesów czy grająca
między sobą w kości. I Czadarama był już na miejscu,
częściowo dlatego, że, mieszkając na stałe w świątyni,
wystarczyło przebiec kilka korytarzy i było się już na
miejscu, częściowo zaś dlatego, że przynajmniej od dwóch
dni nie mógł zasnąć z ekscytacji. Pierwszy raz, odkąd
został Świętym Ostrzem, sprawa była aż tak poważna.
Wszystko wskazywało bowiem na to, że Sinthinia pragnął
śmierci zuchwałego maga, który postanowił ukraść
porę deszczową, co oznacza, że zwycięzca dzisiejszego
pojedynku miał przynieść do świątyni nie tylko równowagę
w przyrodzie, ale i głowę tego, który ją naruszył. Ofiara
miała zostać złożona. Młodzieniec nigdy wcześniej nie
dostąpił zaszczytu tak poważnej misji.
Dźwięk trąb przeciął pozór nieformalnej atmosfery
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spotkania niczym rozbite szkło. Wszyscy skłonili się nisko
w wyrazie szacunku dla nadchodzącego Oświeconego
– kątem oka zauważył, że Gulaba, przecież także stale
przebywająca w domu świątynnym, jak zwykle zasiadła
na swoich wielobarwnych poduszkach jako ostatnia.
Teraz zabrzmiały i potężne dzwony. Służki
i diakoni szybkim krokiem wkroczyli dumnie na
dziedziniec, wysoko trzymając przed sobą wyciągnięte
ramiona z pochodniami i proporcami. Wkroczył też i
trzydziesty drugi guru Pavitara, długowłosy, chudy, niczym
szkielet obciągnięty skórą i górujący nad wszystkimi
wzrostem, odziany od stóp do głów w swój zwyczajowy
pomarańcz, przynależny do jego stanu. Opadł ciężko na
ostatnie, szesnaste miejsce, po czym powiódł wzrokiem
po wszystkich zgromadzonych. Mimo, że minęło już tak
wiele lat, odkąd go odnaleziono, Czadarama wciąż nie był
w stanie patrzeć na niego inaczej, niż z pełnym bojaźni
szacunkiem, graniczącym z uwielbieniem.
– Dobrze, dzieci, jesteście wszyscy, błogosławię
imię Sinthini – powiedział śpiewnie nauczyciel, a sam jego
głos wzbudził w chłopaku poczucie ogromnego spokoju –
Będziemy zaczynać. Nadee, proszę, poprowadź modlitwę
wstępną.
Nadee, łagodny mężczyzna o usposobieniu
przypominającym ospałego hipopotama, dźwignął się
niemrawo z miejsca, po czym zaintonował pierwszą
pieśń, zapraszającą Pana w Pani do wspólnego kręgu
jego wiernych wyznawców. Marmurowe mury zadrżały
od ilości mocy, jaką niosły poszczególne słowa – magia
Sinthini, niebiańskiego poety, leżała bowiem właśnie w
wierszach, skomplikowanych hymnach, wijących się
jasnymi promieniami dookoła ust i uszu śpiewających,
niczym misterne ornamenty. Następnie wykonano jeszcze
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dwie antyfony, opowiadające o wesołych przygodach
bóstwa sztuki i mordu – jedną na temat igraszek z dwoma
kochankami, należącymi do zwaśnionych królestw,
kolejną o wyzwoleniu wsi spod panowania króla tygrysów.
Podekscytowany chłopak z trudnością rozpoznawał
poszczególne wersety – cały był już skupiony tylko i
wyłącznie na nadchodzącym pojedynku.
Rozpoczął także Nadee, kiepskim, ociężałym
wierszem, któremu brakowało polotu, kolejna była
młoda Svarnadha, przyprowadzana do świątyni przez
zmartwionych jej kapłańskim stanem rodziców, o równie
koślawych wersach. Wstawali jeden po drugim, recytując
kolejne strofy, podpowiadane im przez samego stwórcę,
tak, aby móc ustalić jednego zwycięzcę – tego, który
będzie godzien sprawienia ofiary.
Żadne jednak nie było konkurencją dla Czadaramy
– tak mu się wydawało, kiedy słuchał ich słów, wszystkich
przedziwnie nieudolnych, jakby przytłumionych. Nawet
niezrównana w sztuce poezji Gulaba tego dnia brzmiała
fałszywie i nadęcie – zauważył to także i sam guru,
ostentacyjnie przewracając oczami podczas jej recytacji.
Minuty mijały ślamazarnie, jak to bywa podczas
dłużącego się obrzędu, ale w końcu zostali tylko we
dwoje – on i Bainganee. Hidźra, dziś pięknie wystrojona
w burgundowy salwar kamiz, z przerzuconą przez ramię
duppatą, wstała godnie, po czym powlokła mętnym
wzrokiem po wszystkich, zgromadzonych na dziedzińcu.
Na końcu spojrzała na Czadaramę, który natychmiast
spuścił głowę pod naporem jej spojrzenia. A więc tyle z
jego natchnienia. Wszystko uleciało, zjedzone do cna przez
stres. Bainganee podniosła przekrwione, natchnione oczy
ku niebu i zakołysała zupełnie płaską klatką piersiową –
nawet w krużgankach dało się słyszeć dźwięk jej licznych
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bransolet, uderzających o siebie nawzajem.
– Nie zaznam szczęścia z kochankiem. Ani kropla
nie spadnie na moje suknie. Deszcz nie rozmaże kohlu pod
oczami, a wilgoć nie obnaży pełnych piersi skrywanych
pod choli. Bezbożnik nie wpuści mnie w swe progi.
Rozległy się pojedyncze oklaski, jednak wkrótce
wszyscy zamilkli, w napięciu oczekując na jego odpowiedź.
Powoli ruszył się z miejsca, zawstydzony jak uczniak –
nie było szans stawać w szranki z tak dobrymi wersami,
wiedział to; czuł jednak, że Sinthinia byłby zawiedziony,
gdyby oddał pojedynek walkowerem.
– Brzemienne byłoby niebo ołowianymi chmurami,
poczętymi po nocy miłości z czarnym morzem, które
tęskni za pocałunkami żyznej gleby. W miłosny trójkąt
wkradła się kukułka, chowając pod skrzydłami wilgoć
nasienia – Wydawało mu się, że słowa wylatują z jego ust
naturalną koleją rzeczy, tak, jakby spragniona światła
słonecznego roślina wypuszczała z jego ciała kolejne
pędy. I rzeczywiście, kiedy skończył mówić, nawet
guru wyglądał na poruszonego jego strofą. Podniósł
nieznacznie rękę, nakazując chłopakowi pozostanie w
miejscu – ten stanął jak wryty, obdarzając przywódcę
pokornym, rozmiłowanym spojrzeniem.
– Czadaramo i Bainganee – powiedział nauczyciel,
wciąż z uniesioną wysoko dłonią – Jeszcze po wersie.
Hidźra skłoniła lekko głowę dworskim gestem,
przyznając mu pierwszeństwo. Zawahał się.
To było aż nierealne, być tak blisko wygranej, w
tak istotnych zawodach. Czy to znaczy, że zbliża się do
bóstwa, do tej pory traktującego go dość chłodno, jak
mu się wydawało, z rezerwą? Czy to znaczy, że zaczyna
być prawdziwym Świętym Ostrzem, które jest godne
wysyłania na prawdziwe misje, a nie tylko nauczania w
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okolicznych wioskach, czy stawianie przyświątynnych
ołtarzyków lub niewielkich chramów? Przecież to nie
były jego słowa: natchnienie pochodziło z zaświatów. Tak
musiało być. Jeśli jest mu przeznaczone zwycięstwo, to
zwycięży, na chwałę Pani w Panu.
– Rozpłatam spęczniałe obłoki nożem, sunąc przez
błękitne powłoki. Rozoram dżdżyste łożysko złocistą
szablą słońca, wysoki krzyk przerażonego dziecka
spadającego z nieba na ziemię rozbrzmi, gdy krople
ucałują spierzchnięte wargi liści.
Bainganee milczała przez chwilę, najwyraźniej
rozważając swój kolejny ruch. Strofa była wspaniała, ale
wprawna poetka mogła ją jeszcze przebić. Natchnienie
wydawało się jednak ją opuścić – osunęła się nieznacznie
w stronę swojego siedziska, zarzucając poddańczym
gestem ręce na piersi.
– Wielu z was pytało, gdzie jest deszcz, ale go
nie ma, bo ktoś go zabrał, a bóg moich pieśni chce go
pozbawić życia. Więc śpiewam na jego chwałę, niech
będzie pozdrowiony – powiedziała wreszcie z martwym
wyrazem twarzy.
Wyrok był jednoznaczny.
– Czadarama! – Zakrzyknął guru niemalże
natychmiast, powodując u młodzieńca fioletowy rumieniec
oraz szklące się w kącikach oczu łzy – Czadarama Święte
Ostrze!
Zakręciło mu się w głowie – jak przez mgłę widział
innych kapłanów, padających przed nim na twarz, widział
Gulabę, podającą mu wielką, złotą szablę, z miną, której
nie potrafił do końca odczytać; widział też guru, pierwszy
raz spoglądającego z nadzieją w jego stronę, a także, gdzieś
ponad tym wszystkim, wargi Sinthini rozciągnięte w szerokim
uśmiechu.Wiedział to. Uznali go. Wreszcie był w domu.
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Batakh – ósmy tydzień monsunu
Czuł chłód.
Kojący, przyjemny chłód letniego deszczu,
oplatającego spękaną ziemię pajęczyną wilgoci lizał go
rozkosznie po ramionach, kiedy tak siedział w kucki
przy stole Jaanavara Keedy i czekał spokojnie, aż jego
piękna żona, Raseela, poda im wieczorny posiłek. Titalee,
ich kilkuletnia córka, spała już o tej porze na swoim
posłaniu w rajskim, pałacowym ogrodzie – spędził z
nimi ledwie tydzień, ale już udało mu się zrozumieć
i zaakceptować rutynę ich codziennych dni. Nie miał z
tym zresztą problemu – szybko uczył się takich rzeczy,
a w świątyni każda doba była w dużej mierze bardzo
podobna do tej poprzedniej. I tu poranki rozpoczynały
się modlitwą – Raseela była już dawno obudzona, kiedy
wstawał, co zdarzało się bardzo rzadko w relacji panisługa, ale nie robiła z tego tytułu żadnych problemów;
wręcz przeciwnie, na samym początku ich znajomości
wyjaśniła mu, że z natury jest samotniczką i poranki
lubi mieć tylko dla siebie. Sama zapalała świece w całym
pałacu, sama gotowała i sprzątała – jedyną rzeczą, z
którą sobie nie radziła, był ogród, ale na tym Czadarama
znał się świetnie, pomoc więc przychodziła mu niemalże
naturalnie. Właściwie, czuł się u nich jak na wakacjach,
których nigdy nie miał, najpierw żyjąc życiem niewolnika,
potem kapłana – z każdym dniem starał się oddalać myśl
o swojej świętej misji, której celem miał być brat pana
domu, szalony mag z wieży po drugiej stronie ostatniego,
zielonego miasta. Ten, który ukradł deszcz.
Kobieta postawiła przed nim półmisek z ryżem,
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obficie polanym sosem z warzywami, drugą miseczkę z
daalem oraz kilka papadamów – łapczywie zabrał się do
jedzenia. Świetnie gotowała. Nie było to co prawda nic
wymyślnego. Jako Święte Ostrze miał okazję spróbować
wielu wykwintnych przysmaków, znoszonych do świątyni
przez wiernych w ramach ofiary, ale proste, ciepłe
potrawy były w rzeczywistości tym, co najbardziej sobie
upodobał – a kuchnia w pałacu Keedów smakowała jak
dom. Zaskakiwało go, z jak niewielu elementów może
składać się dom, ten pisany wielkimi literami, ten,
który ma się w środku, a nie złożony z cegieł czy gliny –
chłopak momentami czuł się wręcz niezręcznie, bacznie
obserwując swoich gospodarzy; oboje wciąż młodzi, ale
już w pełni dojrzali, z kompletnie różnymi charakterami,
choć dzielący pewne cechy wspólne. Podczas pierwszej
kolacji długo opowiadali mu o tym, jak się poznali –
Jaanavar pierwszy raz zobaczył Raseelę przy stoisku z
naszyjnikami ślubnymi, kiedy wybierała jeden dla swojej
najlepszej przyjaciółki. Już wtedy postanowił, że zostanie
jego żoną, ale odrzucała go przez pięć lat. Pięć długich
lat wypełnionych staraniami, noszeniem ciężkich toreb,
składaniem ofiar w matczynej świątyni, pojedynków
z ewentualnymi rywalami. Byłam podła, śmiała się
wdzięcznie, opierając o plecy męża. „Ale chciałam
wiedzieć, czy naprawdę mnie kocha.”
Uśmiechnął się na tamto wspomnienio, widząc,
jak włodarz zajmuje przy nim miejsce i również odbiera
miseczki z rąk zabieganej żony.
– Wszystko w porządku, synu? – zapytał
Czadaramę, zanurzając papadam w parującej jeszcze
zupie. Święte Ostrze niemalże jęknął. Syn, słowo, które
do dziś potrafiło przeciąć jego duszę na pół.
– W porządku, zamyśliłem się trochę. Pani Raseelo,
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idzie pani?
– Już, już, już idę do was! – Zawołała. Wszędzie
jej było pełno, zawsze robiła kilka rzeczy jednocześnie,
nie to, co jej stateczny, spokojny małżonek. I teraz było
podobnie – jedną ręką nakładała sobie jedzenie, drugą zaś
poprawiała wielkie, kolorowe naręcze kwiatów zanurzone
w przepięknej wazie, którą również postawiła na stole.
Lubiła żywe rośliny. Im więcej, tym lepiej. Czasem śmiała
się, że to jedyny plus z posiadania w rodzinie szalonego
maga, który postanowił ograbić z deszczu cały kraj.
Nienawidzili go. Nienawidzili go równie mocno,
co Sinthinia i równie mocno pragnęli jego śmierci. Byli
dla niego bramą do wykonania misji, świętą przepustką w
jego progi – za to był im dozgonnie wdzięczny. Nie mógł
jednak powiedzieć prawdy. Jeszcze nie nadszedł czas.
Kiedy nadejdzie, będzie wiedział. Wszyscy będą wiedzieli.
Raseela usiadła przy nich, bosa, ciemnowłosa, z
czołem zroszonym potem. Jeśli pamiętał cokolwiek na
temat swojej matki, musiała mieć bardzo podobne dłonie.
– No, już, tak mnie wołaliście, a teraz milczycie?
Proszę mnie zabawiać jakąś inteligentną rozmową –
obwieściła radośnie, buńczucznym gestem opierając na
stole łokcie.
– Rama zamyślił się mocno nad twoim curry,
kochanie.
– Nad moim curry? A co w nim takiego strasznego?
Czadarama uśmiechnął się z zakłopotaniem.
– Jest bardzo pyszne, pani Raseelo, jak zawsze. Po
prostu… Zbliża się dzień wykonania misji. I jakoś… Źle
się z tym wszystkim poczułem.
Popatrzyła na niego z dziwną tkliwością tymi
swoimi czarnymi, mądrymi oczami, które przypominały
mu ciepłe spojrzenie Gulaby.
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– Wiesz…– zaczęła łagodnie, wzorem męża
zanurzając papadam w gęstym daalu – Znamy się krótko,
synu. I nie powiem, aby ta sytuacja była dla nas wszystkich
komfortowa. Wiemy już, co zrobił Futtu. To jest ogromna
zbrodnia, za którą musi odpowiedzieć i skłamałabym,
gdybym powiedziała, że nie życzę mu najgorszego…
Ale rozumiem i twoje rozterki. Mimo wszystko, nie
potrafiłabym mu wbić noża w pierś, nawet za to, co zrobił
Titalee. Ty… Nie jesteś mordercą – Wydawało mu się, że
jej uważny wzrok przeszywa mu duszę na wylot, bolało go
to, nie tak, to wszystko nie tak, takie słowa nie powinny
były padać z ust niemalże obcej kobiety. – Ale będziesz
musiał się nim stać. I to okropne, całkowicie okropne.
Ale to przeżyjesz. Często musimy mierzyć się z rzeczami,
które są trudne, bolesne, paskudne, po prostu złe. Czasem
dlatego, że źle wybieramy. Czasem dlatego, że wybierają
za nas. Niektórych ludzi takie doświadczenia obracają w
popiół. Niektórzy potrafią z tego popiołu wyciągnąć żar
ptaka.
Teraz to Jaanavar uśmiechnął się do niego, kładąc
mu dłoń na ramieniu.
– Wiesz, skąd pochodzę? – zapytał, a kiedy
chłopak zaprzeczył kiwnięciem głowy, kontynuował: –
Z Szaharkechadianu. I mamy tam takie powiedzenie.
Czasem zły wóz może dowieźć cię na dobrego miasta.
– Mój mąż ma rację – wtrąciła się Raseela,
odsuwając od siebie niemalże pełne miseczki (zdążył
już zauważyć, że kiedy była nerwowa, nie dopisywał jej
apetyt) – Tak, jak już powiedziałam. Futtu zasługuje na
śmierć, ale ty nie zasługujesz na to, żeby być mordercą.
Z drugiej strony jednak – kim jesteśmy, żeby się kłócić z
boskim planem?
– Nikim – przyznał ponuro Czadarama,
218 |

przyglądając się swoim, już pustym, talerzom – Jesteśmy
nikim.
Poczuł to w momencie, w którym otwierała usta,
poczuł chłód osiadający mu na skórze, przenikający ciało
aż do kości, chłód, którego nie był w stanie rozgrzać żaden
znany nośnik ciepła – bóstwo przemówiło. Teraz był czas
wyznaczony na działanie. Czas na dotknięcie pierwszej
kostki domina. Kolejne kroki, prowadzące do zwycięstwa
miały być prostsze, ale za jaką cenę?
Wstał, nie mógł dłużej siedzieć z nimi przy stole.
Podszedł do szerokiego, sklepionego półkoliście okna,
zaczerpnął powietrza, jak zwykle łapczywie, jak zwykle
spragniony i nienasycony wszystkiego. Również podniosła
się z miejsca, jednocześnie wskazując swojemu mężowi,
aby się nie ruszał – najwyraźniej uznała, że to robota dla
kobiety, matki, być przy nim w takim momencie.
– Wezwał cię?
Kiwnął głową w odpowiedzi. Jakby nagle zabrakło
mu słów, znów wszystkich zapomniał, jak podczas snu,
który śnił każdej nocy od tego upalnego dnia, kiedy
siedział z Gulabą na świątynnym dachu. Mary, która nie da
mu odpocząć, dopóki nie wypełni się wola Sinthinii. Taki
był jego los. Czadarama Świętego Ostrza. Czadarama-niewolnika.
– Po prostu… Nie wiedziałem, że to takie trudne.
Zabijałem już wcześniej zwierzęta i Vamanów, ale to nie
to samo.
– Chciałbyś się przytulić, mały? – Powiedziała
to tak naturalnie, swobodnie, jakby nie zdawała sobie
sprawy ze znaczenia tego zdania.
Objął ją za ramiona, wyższy od niej o dwie
głowy, chudy szczeniak z nikąd, najwyższy stanem
kapłan, namiestnik boskiej władzy, trzymał się jej tuniki
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jak przestraszone dziecko, szepcząc przy tym słowa
przebłagalnej modlitwy, powtarzając co jakiś czas jedno
słowo.
„Proszę.”
Sinthinia był jednak zawsze sprawiedliwy. A jego
sprawiedliwości dorównywała tylko mądrość. Czadarama
znał święte teksty. Wiedział, że rezygnując z misji,
wkroczy na ścieżkę chaosu, z której nie uwolni go nawet
śmierć na tym świecie – bóg w swej potędze ścigałby go
przez wszystkie inne rzeczywistości, a tego nie chciał.
Chciał zasłużyć na dane sobie imię.
– Przepraszam – wybełkotał w końcu, pociągając
żałośnie nosem, wciąż jedną ręką ściskając mocno
materiał jej ubrania.
– No już, spokojnie, nie masz za co przepraszać,
ja… – nie dokończyła. Nie widział jej oczu, ale mógł sobie
tylko wyobrazić, jak otwierają się szeroko, zdziwione
nagłym bólem, kiedy ostrze ukrytego w jego rękawie noża
wbił prosto pod jej żebra.
Nie wydała już z siebie żadnego dźwięku. Dla
pewności przekręcił rękojeść.
Z Jaanavarem, zawsze spokojnym, przyszło
łatwiej. Ruszył na niego z miejsca, również otępiały z
zaskoczenia i przerażenia, ale Czadarama Święte Ostrze
był szybszy. Zza pasa wyciągnął szablę, tę szablę, którą
pozwolili mu zawsze nosić ze sobą, a potem rozciął
swojego gospodarza wpół.
Tak po prostu. Mord to mord.
Pociemniało mu w oczach. Myślał, że będą
krzyczeć.
To był jedyny warunek Futtu, nie chciał słyszeć o
niczym innym. Zabić brata i bratową. Przynieść mi dziecko.
Dziecko jest chore, potrzebuje deszczu. Proponował inne
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warunki. Prosił Sinthinię, żeby znaleźć jakiś sposób. Ale
inne rozwiązanie nie istniało. Więc to zrobił. Zabił ludzi,
którzy wpuścili go z szablą do domu. Zabił Raseelę, która
przynosiła na stół żywe kwiaty i Jaanvara, który mówił do
niego „synu”.
Nie wiedział, jak się rozpłakać. Czy powinien.
Co powiedzieć małej, kiedy się obudzi. Zabrać ją teraz?
Potem?
Gulaba wiedziałaby co robić. Każde Święte Ostrze
wiedziałoby.
Jestem słaby, pomyślał, siadając w kucki przy
leżącym ciele kobiety i niezrozumiałym sobie gestem
chwytając ją za rąbek tuniki.
Jestem taki słaby.

Samandar – dziesiąty tydzień monsunu
            Wreszcie było w porządku.
Pora deszczowa wróciła do Paharamu tak szybko,
jak tylko głowa Futtu została oddzielona od ciała przez
Czadaramę Święte Ostrze. Nie chciał nikomu o tym
opowiadać, nawet Gulabie. Wrócił po prostu następnego
dnia, niosąc na rekach ciemnowłosą dziewczynkę o pustym
wzroku, niezdolną do wydania z siebie jakiegokolwiek
dźwięku. Gloria chwały wydawała się nie robić na nim
żadnego wrażenia – wsadził dziecko w inne ramiona,
jakby było po prostu zbędnym balastem, a potem udał
się do świątyni, gdzie poprosił guru o błogosławieństwo.
Po dopełnieniu wszystkich obowiązków kapłańskich
poprosił o chwilę samotności z Sinthinią.
Gulaba znalazła go po kilku godzinach, jak leżał
pod stopami jego posągu, pijany w sztok, trzymając
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w dłoniach niewielką piersiówkę z sammą – płakał
jak dziecko i błagał ją, żeby nie zostawiała go samego.
Pozwoliła mu tej nocy spać w swoich prywatnych
komnatach – dziarsko wlekła go na plecach przez długie
korytarze, a kiedy już ułożyła go na wygodnym posłaniu,
sama udała się na dach, gdzie spędziła noc, wpatrzona
hipnotycznie w rosnący, jaśniejący na tle ciemnego nieba
księżyc.
Nie zadała mu żadnego pytania. Częściowo
dlatego, że rozumiała. Częściowo dlatego, że nie chciała
poznać odpowiedzi.
Poranek obudził go przede wszystkim bólem
głowy. Przez chwilę musiał się porządnie zastanowić,
gdzie się właściwie znajduje.
Przed wejściem zapukała. Miała za sobą naczynie,
które podała mu bez słowa.
Wypił.
Woda z miętą, cytryną i proszkiem z papryki.
– No już, bez przesady – Trzasnęła go z całej siły
w plecy, kiedy zaczął się krztusić – Jeśli chcesz mi coś
powiedzieć, słucham. Jeśli nie chcesz mówić, nie musisz.
– Nie wiem.
– Czego nie wiesz?
– Nic już nie wiem, Gulabo.
Spojrzała na niego swoim zwyczajowym, hardym
wzrokiem.
– Powiem ci tylko, że stwardniałeś. Na kość. Ale
nie wiem, czy to dobrze.
Łzy poleciały z jego oczu same, nie musiał ich
wstrzymywać. Nie przytuliła go aż do momentu, kiedy
nie zaczął wyć – w miarę, jak krzyczał, wydawało mu się,
że emocje ulatują z niego kompletnie, jakby wszystko,
co przez ostatnie dni trzymał głęboko przy sobie mógł
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wyrzucić razem z tym przeraźliwym wrzaskiem, po
chwili dźwięczącemu w uszach nawet jemu. Ryczał
coraz słabiej i słabiej, aż w końcu wyciszył się całkowicie,
nagle trzeźwo myślący i spokojny. Kobieta pogłaskała go
dziwnie czułym gestem po włosach.
– No już, dzieciaku. To się zdarza. Czasem
każdemu z nas musi się ulać.
– Ten mag… Jego brat, bratowa, to dziecko… Już
sam nie wiem, kto miał rację, a kto nie. Dziecko było
śmiertelnie chore jako niemowlę. Medycy odratowali
je, ale ten Futtu, ten mag… Miał na jego punkcie jakąś
dziwną obsesję. Podobno wcieliła się w niego dusza ich
matki, która umarła kilka godzin przed narodzinami
tej małej. Popadał w coraz większe szaleństwo, więc
uciekli od niego. Raseela i Jaanvaar, tak się nazywali. Ale
ten człowiek im nie odpuścił. Oni wszyscy pochodzili z
Szaharkechadianu.
– Pustynna zaraza?
– Nie wiem, co im pomieszało w głowie.
Wszystkim. Nie potrafiłem tego wszystkiego zrozumieć.
Futtu nie chciał mnie do siebie dopuścić. Musiałem mu
przysiąc, że zabiję jego rodzinę i przyniosę mu dziecko.
Chciał je leczyć… Zabiłem go, Gulabo. Zabiłem jego,
Raseelę i Jaanvaara. Rozumiesz? Oni byli w porządku.
Wpuścili mnie do domu. Mimo tego, że być może byli
szaleni. Byli… Mili. Jedli ze mną. Pozwolili mi spać przy
sobie. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało.
Wzruszyła obojętnie ramionami.
– Jeśli to był jedyny sposób, żeby złożyć ofiarę,
której wymagał Sinthinia, nie rozumiem, skąd u ciebie
taka reakcja.
– Oni… Oni przypominali mi rodziców.
– Czadaramo Święte Ostrze, przepraszam, że to
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powiem, ale nigdy nie poznałeś swoich rodziców. Wiem,
bo mi o tym mówiłeś – dopowiedziała, zanim zdążył nawet
otworzyć usta – Nie możesz ich pamiętać. To jest okrutne,
co mówię, zdaję sobie z tego sprawę, ale… pomyśl tylko.
Gdybyś tego nie zrobił, mogłyby się stać rzeczy straszliwe.
– Na przykład?
–
Na
przykład
–
susza
wykończyłaby
Pahariphulam. I stolicę. Inne miasta też. Umarłby cały
Paharam. Dla kaprysu jakiegoś szaleńca, owładniętego
najprawdopodobniej pustynną gorączką.
Uparcie milczał. Nie mógł sobie przypomnieć
momentu, w którym pozbawił Futtu Keddę życia, mimo,
że usilnie próbował – pamiętał jedynie luźne przebłyski
pewnych sytuacji z pałacu Raseeli (bo to był jej pałac,
miejsce napędzane tylko jej energią), siebie przycinającego
krzewy, pijącego sammę z Jaanvaarem, ukradkiem, tak,
żeby nikt nie widział. Smak potraw, zapach kwiatów.
Twarz maga potrafił przywołać tylko ze snu. Już nawet
nie pamiętał, jak wyglądała naprawdę.
– Czy to wszystko było warte cierpienia tej
dziewczynki? – Titalee miała problemy z jedzeniem,
budziły ją koszmary. Przestała mówić.
Gulaba nie odwracała od niego wzroku.
– Czyż nie byłeś w podobnym stanie, kiedy cię
znaleźliśmy? Poradziliśmy sobie. I z nią sobie poradzimy.
– A co, jeśli Sinthinia kiedyś każe mi zabić kogoś
jeszcze bliższego?
– Poproś go, żeby tego nie robił.
– Tak po prostu?
– Tak po prostu.
Widziała, że wciąż nie rozumiał; pozwoliła sobie
ująć jego dłonie w swoje.
– Posłuchaj mnie uważnie. Wszystko, co się ma,
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ma się dla dobra innych. To jest prawda stara jak świat.
Sinthinia nie popełnia błędów. Ale ma mądre i czułe
serce. Potrzebowałeś się sprawdzić – Wiemy przecież,
jak bardzo zależało ci na misji. Dlatego, wyrazem boskiej
woli, postanowiliśmy ci tę ofiarę podarować. Teraz już
wiem, dlaczego.
– Podarować? – zdziwił się takim doborem słów.
Gulaba kpiąco uniosła brew.
– Nie myślisz chyba, że strofa Bainganee była tak
fatalna przez przypadek, prawda? Ale to nie jest teraz
ważne, dzieciaku. Ważne jest to, że to wszystko okazało się
wypełnieniem woli Pana w Pani. Zrozum. Napotkałeś na
swojej drodze coś, co teoretycznie było większe od ciebie.
Coś, co musiałeś pokonać, żeby naprawdę móc nazywać
się Świętym Ostrzem. Uwierz mi, zabijanie potworów to
nie to samo, co zabijanie ludzi.
– Chyba wolę potwory – mruknął ponuro nefrytowy
elf, czując jednak, że ciężar w jego sercu minimalnie
zelżał. Kapłanka złapała się energicznie pod boki.
– Ja też. Ale nie zawsze możemy zajmować się
tym, czym chcemy. Jednak to nie jest najważniejsze –
Najważniejsze, to wiedzieć dlaczego się tym zajmujemy.
– Dlaczego? – zapytał po prostu, być może
naiwnie, ale chciał to usłyszeć od niej. Ku jego zdziwieniu,
uśmiechnęła się.
– Bo jesteśmy boskim ostrzem. Jesteśmy jak wiatr, który
zsyła tam, gdzie sam nie może postawić stopy.
Zrozumiał.
– Jesteśmy złym wozem, który wiezie do dobrego miasta.
I stali tak jeszcze chwilę w milczeniu, wpatrzeni gdzieś dalej,
za okno, ponad horyzont, wsłuchując się w uderzające o parapet
krople deszczu, zupełnie różni, a jednak podobni do siebie, jak
dzieci tej samej matki.
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