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szary cień
Początek

Obudziłem,  obudziłem  się  na  tej  zgniłej,  śmierdzącej,  się  śmierdzącej  powło… 

podłodze.  Fabryka,  fantasmatagoryczne  czy  coś  tam,  ten  tego,  wspomnienia.  Nie 

bieżące, brak marzeń, brak resetu i coś nie tak. Nie umiałem zasnąć, tak, tak, zaraz, 

nie umiałem i to był początek. Początek czy koniec, nie wiem i wiedzieć nie chcę, nie 

mogę, nie rozumiem.

Ściana, cegła, żarówka, miłość, nie, miłość nie... bo... bo nie. Jestem tu czy tutaj 

i  na razie generuję dane przy ziemne,  jak wstanę,  to będą one przyziemne.  Mgła 

zasuwa, zasnuwa, ale i zasuwa po oczach, daje, pędzlem rozmazuje świat, chwilowy, 

mały, poobstukiwany świat, w tym czymś, gdzie teraz jestem. Czyli gdzie? I po co? 

Pietuszki?

– Nie! – słyszę głos. 

Głosie, kim ty, kurwa, jesteś?

– Wstań! – znowu głos. Wstaję, choć głos nie mówi, jak mam wstać.

– Szybciej! – zaczął mówić jak. Nie mogę szybciej i boję się, że mnie to coś 

zaraz  zajebie  przez  to  wolne  wstawanie,  przez  tę  moją  wolność  czy ucieczkę  do 

wolności, raczej od wolności.

– Szybciej! Bo cię zaraz zajebię przez tę twoją wolność, czyli ucieczkę gdzieś 

tam – przedrzeźnia mnie głos.

Zaczynam  podejrzewać,  że  nie  mam  już  głowy,  że  w  dawnej 

przestrzenioczaszce zamieszkuje jakieś prątkujące bagnisko, które wprowadziło się 
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tam podczas mojej nieobecności. Dotykam się, czuję się, czoło, włosy, fizycznie bez 

zmian. Psychicznie, kurna, mentalnie źle...

–  Spokój!  –  ryczy głos.  A przecież  nic  nie  mówiłem.  Próbuję  się  uspokoić, 

znaleźć jakiś rytm w tej orce na ugorze. Ale nic z tego, baniak i pustka, plus fiku 

miku. Siadam skonfundowany. 

– Sprawa jest. Misja – trochę już spokojniej gada powietrze.

Misja? Co mi po misji, sprawie, odpadam, wypływam, pierdolę...

– Spokój! – znowu ryczy głos, a ja znowu nic nie mówiłem. Chcę do mamy.

I gada mi o zagrożeniu oraz że ja jestem tym jedynym, który nadaje się do tego, 

co trzeba zrobić, bo tylko ja, a jak nie – to czapa. Kofabuduluje czy coś takiego, 

dosyć mam powietrznego gościa. Ale stało się, wpadłem w tę sytuację jak w kanał 

burzowy bez kratki.

Co na to  żona,  dzieci,  teściowie,  jak ja  się  teraz wytłumaczę?  Że co,  że po 

dwóch dniach w jakiejś obszczanej norze głos mnie zwerbował do wyższych celów? 

Że teraz to już wypad i do pracy nie chodzę, bo giwerę mi dali, że zakupy to już tylko 

w drodze ze szkolenia specjalnego zrobię, że...?

– I w ten sposób, jedyny możliwy sposób, ocalejesz i ocalisz innych – dobitnie 

stwierdza głos.

Zaraz, zaraz, uderzyło mnie, jak to, ocaleję?!

– Odmaszerować, czas start!

Wszystko płynie, cegły, szarość, moje ciało, z głową albo bez głowy, wszystko 

płynie, muszę coś zrobić, coś niesamowitego, ocalić...

I  znowu  jestem  na  ławce  w  parku,  tak,  przypomniałem  sobie  ten  park, 

bezsenność,  spacer  między kałużami,  menele  pod daszkiem,  wieczór na miejskim 

skwerze, jestem tu znowu.

– Nic panu nie jest? – Jakiś facet, z pudelkiem na różowej smyczy z ćwiekami, 

potrząsa mnie za ramię. – Zasnęliśmy błogo, odpłynęliśmy. Pomóc w czymś?
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Siada  koło  mnie,  przytula  się,  pudelek  się  łasi,  menele  machają  do  nas 

przyjaźnie, z liści kapie woda, za drzewami tramwaj. Przez chwilę nawet mi się to 

podoba. Pudelki to jakieś miłe aniołki. Ale ten, to kto? Co jest?!

– Co jest?! Odpierdol się pan!

Facet odchodzi, obrażony, poprawia kurtkę, menele machają do nas przyjaźnie, 

tramwaj macha do nas przyjaźnie. Choć nie, jest tylko za drzewami, niemachający. 

Zrywam się na równe nogi. Biegnę, kałuże rozpryskują się wokół, tworząc tłum 

małych istotek, „hurra” – krzyczą i „aaa” – umierają w takt – pach, pach, pach, pach 

– mojego biegu. 

Chyba mnie coś goni.

***

– No, panowie,  pobiegł  – poinformował  zebranych Stalowy Kazek, wypuszczając 

kółka sinego dymu papierosowego z ust. – Waldziu nie znalazł dziś chętnych.

Towarzystwo ławeczkowe zarechotało.

– To może szkło fundnie... – zadumał się Pająk.

–  Nie  fundnie  i  nie  chce  nikogo  znać  –  obruszył  się  Waldziu.  –  Taka 

niewdzięczność, takie fopa i chamstwo, fuj! Jak go jeszcze raz tu przywieje, to go 

Sodoma  obsika.  –  Pogłaskał  pieska.  –  I  obsra!  –  Waldziu  nie  mógł  przeboleć 

straconej okazji.

Towarzystwo zarechotało ponownie. Pająk poszedł się wysikać. Stalowy Kazek 

łagodnie przekonywał Waldzia, że troski można rozwiać libacją w szerszym gronie. 

Z liści kapała woda, menele machali przyjaźnie (do siebie).
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***

No i stało się. Nie wiem co, ale coś się stało. Nie będę już taki jak wcześniej. Będę 

inny. Co na to żona, dzieci, teściowie? Zobaczymy. Na razie idę, lewa, prawa, lewa, 

lewa.  Świat,  mam  wrażenie,  odwrócił  się  do  mnie  plecami.  Żuje  swoją  gumę 

odświeżającą  i  czeka,  aż  się  potknę  i  zaorzę  zębami  kawałek  betonu.  Wtedy  się 

odwróci i powie: „O, biedaczek, wypierdolił się. Jak ci możemy pomóc, może trochę 

gumy?”. Niedoczekanie, głos nie głos, ale czuję, że coś jest inaczej. Wszczepiono mi 

chyba  jakiś  zapalnik  w  tyłek  i  naciśnięto  guzik  „countdown”.  Ale  nie  wciśnięto 

„information  upload”.  Innymi  słowy  mam  sam  wymyślić  co  zrobić,  żeby 

eksplodować pożytecznie.

Wokół  drzewa,  straszne,  pogięte,  pokurczone,  pozwijane,  szemrzące, 

szemrające, przeciw mnie. Mnie? Co? Wy też na mnie, to już normalna trawa, krzaki 

wam nie wystarczą?! Taki układ! Takie zwyrodniałe stosunki przyrodnicze tu panują, 

a kysz!

Opanowałem  się  ostatkiem  sił.  Coś  jest  nie  tak,  drzewa  jak  drzewa,  ale 

sprowokowane mogą być szkodliwe. Niegrzeczne.

Nagle.  Tam.  Dwa jarzące  się  punkciki  w mroku.  Cel.  Chwyciłem jakiś  kij, 

zacząłem się skradać przez drapiące gałązki. A, łotry, chcą mnie powstrzymać, chcą 

mnie osaczyć, gałązki to drzewa, a drzewa to już wiecie. Przedarłem się przez ten 

mur. Puszczaj, zwyrodnialcu. Siedzą na ławce. Wzniosłem kij, naprzód...

Warmer Körper

heißes Kreuz

falsches Urteil

kaltes Grab.*

(*Rammstein – Asche zu Asche)
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– Ty, Zenek, jakiś świr z kijem tu leci!

– Chodu!

***

– No to jak było? Tylko proszę do rzeczy, proszę się nie zataczać!

Posterunkowy  Chwiejczak  z  wyraźnym  obrzydzeniem  przebywał  w 

towarzystwie  zapijaczonego  brodacza.  Ten  się  ciągle  drapał,  spluwał  i  ogólnie 

zachowywał się, jak na zawodowego obszczymurka przystało.

– No, jak było, jak było! Przecież mówię, jak było! Z krzaczorów wylazł! Tak 

było! Wrzeszczał,  że coś tam, hitler kaput,  albo inne szwabskie czy aborygeńskie 

przekleństwa. I kijem wymachiwał, prosto na mnie i na Zenka pędził. A jak nas już 

dogonił i Zenka zaczął tłuc, to mnie taka odwaga wzięła, tak go w łeb prętem, o tym, 

tak jebnąłem, że chłop aż się zatoczył, zawył i spierdolił. Tak było!

– A jak wyglądał? – Chwiejczak szedł według procedury.

– Jak wyglądał, jak wyglądał! A jak miał wyglądać, nogi, ręce, głowa, ciemno 

było, niewyraźne wszystko, żadnych szczegółów!

– Mhm, żadnych szczegółów – zapisywał  Chwiejczak.  –  Czy zwróciło pana 

uwagę coś szczególnego?

–  Coś  szczególnego!  Coś  szczególnego!  Przecież  gadam,  że  żadnych 

szczegółów!  Ciemna  masa  cię  goni  z  kijem i  ryczy  po  szwabsku,  a  ty  pamiętaj 

szczegóły, po dwóch flaszkach! Nie mówił „R”.

– Słucham?

–  Nie  mówił  „R”.  Mój  brat  tak  samo  mówi,  jyba,  jowej,  jekin.  Facet 

wyćwiczony, ale się nie pozbył zupełnie, takich poznam w każdym stanie i w każdym 

języku.
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–  Co  tam  mamy,  Chwiejczak?  –  Zza  krzaka  wyszedł  zwalisty  człowiek  w 

opiętym na wielkim brzuchu szarym prochowcu i w kapelusiku. Komisarz Wątroba.

–  Osobnik,  ma  dwie  nogi,  zaraz,  zaraz...  –  pośpiesznie  szperał  w notatkach 

Chwiejczak.  –  W każdym razie  ma  nogi,  głowę,  ręce,  krzyczy po niemiecku lub 

aborygeńsku i nie mówi „R”, panie komisarzu.

– Taaak, ma nogi, to ciekawe, duże ułatwienie. Co z rannym?

– W szpitalu, wyjdzie z tego.

– I kij, że wyjdzie! – ożywił się brodacz. – Rewir mu zajmą, Zenek trzy lata 

walczył o okolicę parku, tutaj są całe góry puszek. Do dupy z takim interesem!

***

Nie wiem, co to jest. Co się dzieje? Wokół te same drzewa, ulice, ludzie, ale inni, 

wrodzy, nieludzcy. W każdym razie inaczej ludzcy niż ja, ja-człowiek. Pomacałem 

swój kark. I pomyśleć, że ten śmieć jeszcze się bronił, że śmiał bronić tego swojego 

plugawego, owłosionego życia.

Patrzę wokół na mozaikę miasta, na te puzzle, które ktoś pomieszał, ale nie po 

prostu  –  ot  tak,  rozjebał.  Pomieszał  inteligentnie,  wręcz  niezauważalnie.  Lekkie 

kontrasty mówią, że klocki nieba nie są tam, gdzie trzeba, delikatne załamania linii 

sugerują pomylone miejsca przedmiotów, człowiek nie ma zwykłej twarzy, ale ta, 

którą ma,  nie jest  niezgodna z jakimś wzorem, jest  niezgodna z oczekiwaniem, z 

dobrym układem. O tak, ciężko mi się zmusić nawet do myśli, że mam tu być, w 

takim świecie.

– Wejdź tutaj!

Ktoś ciągnie mnie za rękaw kurtki do ciemnej bramy. Kto to jest? Odpierdol się. 

Próbuję szarpać ręką. Tkwi jak w żelaznych kleszczach.
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Znowu jakieś ciemne pomieszczenie, postać przede mną, raczej tak myślę, bo, 

stuk, stuk, kroki w różnych miejscach. Wyraźnych zarysów nie widzę. Tylko jakieś 

takie  drgające  powietrze,  niepokój  się  przemieszczający.  Nie  wiem,  o  co  chodzi. 

Chcę wyjść!

– Siadaj! – krzyknął.

Dobry Boże, siadam. Gdzieś wysoko świeci słońce, tutaj tylko lekka poświata 

wpada  przez  lufcik  na  górze.  Niedorzeczna  sytuacja,  walę  głową  w  tępy  ryj 

ciemności, tej plugawej, nieznośnej niejasności wokół mnie. Głos mówi, że mam się 

skupić na zadaniu, zbierać wskazówki, poszlaki, analizować, nie zepsuć wszystkiego 

przedwcześnie.  Jezu,  czego  nie  zepsuć?  Ja  chcę  dobrze,  tylko  wokół  same 

niejasności.

Spokój.  Poszedł  sobie.  Zaczynam  iść  powoli,  delikatnie,  szukam  jakiegoś 

wyjścia. Z tyłu szmer. Odwracam się gwałtownie. Mój wzrok od razu zaczepia się o 

wąskie pasemko światła. Podchodzę bliżej. Żyję, każda żywa istota woli światło od 

ciemności,  ciepło  od  chłodu.  Dobro  od  zła?  Podchodzę  jeszcze  bliżej.  Drzwi. 

Korytarz z cegły. Zakręt. Palą się lampy. Idę.

Wszystko mnie  przerasta,  uciekam z tego miejsca  w inne,  skąd też ucieknę. 

Poruszam  się  wzdłuż  ściany,  cegły  uciekają  w  tył,  jakby  się  bały,  jakby  mnie 

wypychały  do  przodu  tymi  swoimi  ceglastoróżowymi  tyłkami.  Piwniczny  nastrój 

potęguje niski sufit, duszący, bezstronny.

„No, idź” – coś mi mówi. „Nie, nie idź” – też mi mówi to coś, a raczej inne coś.  

Coś bis. Korytarz ciągnie się jak wąż. Wąż plugawy. Coś mi mówi, że nigdy nie 

widziałem węża od środka, ani plugawego, ani normalnego. Coś bis odpowiada mu 

brzydko,  coś  jeszcze  brzydziej,  coś  bis  daje  coś  w  ryj...  Szamotanina,  brzydkie 

wyrazy.

– Spokój, kurwa! – drę się na cały regulator.
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„Dobra, dobra”, obrażeni rozchodzą się, zapaliliby papierosy, gdyby mieli usta. 

Idę  dalej.  Lampy,  cegły,  beton,  miłość...  nie,  miłość  nie,  bo...  nie.  Za  kolejnym 

zakrętem drzwi stalowe, solidne, jakby niemieckie, takie do kwatery Hitlera. Lekko 

uchylone.  Takie  lekko uchylone  drzwi,  szmery  za  nimi,  piwnica  wokół  –  to  taki 

nacisk  na  czachę,  że  aż  lekko  się  ugina.  I  widzisz  wszystko  jakimś  takim 

wykrzywionym okiem, jakoś tak nie po prostej, w dziwny, straszny sposób.

Drzwi dały się łatwo otworzyć, bez skrzypnięcia.

– Wchodź – ktoś szepnął za moimi plecami i lekko mnie popchnął. Obróciłem 

się gwałtownie, „łapyprzysobiete!”, głos uwiązł mi w gardle. Za mną była ciemność. 

Idąc do tych drzwi, nie rejestrowałem tego, co się działo za mną. A tu lampa po 

lampie, krok po kroku, wszystko gasło. Za mną ciemność, lekko zarysowany kształt, 

ni to ludzki, ni nie ludzki, dyszał zaszyty w czerń.

– Nie bój się, wejdź tam i wszystko pamiętaj. To ci życie uratuje, to ci da nowe 

życie. No, wejdź, chłopaku!

Wszystko bym dał, żeby nie słyszeć tego sapania, tego głosu. Odwróciłem się 

pospiesznie  i  wskoczyłem za  uchylone  drzwi,  zamknąłem  je  i  podparłem całym 

ciałem. Żyję.

Jeszcze żyję.

***

– No, panowie, hop! – zakomenderował Stalowy Kazek. Głowy wszystkich obecnych 

poderwały się do góry i zastygły tam na chwilę, jakby w oczekiwaniu na grom z 

jasnego  nieba.  Potem  opadły  i  nastąpiło  pełne  rozprzężenie.  Stalowy  westchnął 

„Aaa”, Waldek stęknął „Okkkkk...”, Pająk... nie, Pająk ani jęknął, za to inni wydali z 

siebie charakterystyczne dla konsumpcji alkoholu odgłosy. Potem zapadła cisza.

– Fajny z ciebie kolega, Walduś, wiesz, chociaż ciota – zagaił Stalowy.
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– Bo stawiam? – domyślił się Waldek.

– Nie tylko, jesteś też fajny w innych aspektach, tych tego, no, pogadać można. 

Pożartować. Nie obrażasz się od razu.

– No, no, coś tam znowu wymyślił, na dziś już nic nie mam. A wy idźcie do 

roboty,  to  na wódkę będzie.  Chociaż  nie  wiem,  kto  by chciał  takich,  he,  he,  he, 

pracowników.

– A co, kurwa, myślisz, że ja nic nie umiem, że ja całe życie tylko na ławeczce z 

Pająkiem? Ja różne rzeczy umiem i jeszcze pokażę, że, że...

– Dobra, dobra, wierzę, nie gorączkuj się, bo ci coś pęknie i będziemy musieli 

na wieniec zbierać.

W tym momencie za towarzystwem zaszurały czyjeś buty o liście. Zza drzewa 

wysz... wytoczył się obły kształt – Komisarz Wątroba.

– No, witam, Kazimierzu Opałek vel Stalowy!

– Szanowanie dla pana komisarza, my nic nie zrobiliśmy.

– Nie ma takich, którzy nic nie zrobili, nawet na sparaliżowanego znajdzie się 

paragraf.

– Ale my nie jesteśmy sparaliżowani! Jesteśmy niewinni, oprócz, oczywiście, 

niezdrowego pociągu do rozrywek kulturalnych.

–  Mhm,  więc  niech  mi  te  kulturalne  niewiniątka  powiedzą  tu  natychmiast 

wszystko, co wiedzą.

Waldziu nerwowo pocierał dłońmi o spodnie, kręcił się, w końcu nie wytrzymał.

– Panie władzo, to było niczyje, leżało sobie na ławce, fakt, obok człowieka, ale 

on był zajęty czymś innym,  zupełnie czymś innym.  A jak coś znalezione,  to  nie 

kradzione.

Wątroba zmierzył Waldka surowym wzrokiem.

– Nie, nie chodzi mi o sprawy zawodowe, każdy orze jak może, tym się zajmuje 

dzielnicowy, mogę was skontaktować.
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– A nie, nie, my się już znamy, nie trzeba... – wycofywał się Waldek.

– Mnie się rozchodzi o podejrzanych osobników, których dziś widzieliście. Czy 

rzuciło się wam coś w oczy?

Towarzystwo zaczęło spoglądać na siebie spode łba, Stalowy wystąpił w roli 

rzecznika.

–  Nie,  nic  nie  widzieliśmy,  tylko  spokojni  przechodnie,  panie  z  wózkami, 

emeryci, trzy zakochane pary. A nie, przepraszam, był jeden incydent...

Wszyscy spojrzeli z napięciem na Stalowego.

– Tam w tych krzakach, o tych tam, w kształcie półkola, srał facet. I tak żeśmy 

go z Pająkiem postraszyli, że, he, he, he, spierdalał bez podcierania.

Wybuchł huragan, istna burza wesołości, wśród której jak skała, niewzruszony, 

stał Wątroba. Nawet cień uśmiechu nie zagościł na jego pulchniutkiej twarzy.

–  Spokój,  kurwa!  –  wrzasnął  nagle.  Wszyscy  zamilkli.  –  Stalowy,  przestań 

udawać sparaliżowane niewiniątko i gadaj o konkretach! Podejrzany facet, dziwnie 

się zachowujący, tu, w tej okolicy. Nie mówił dobrze „R”.

Waldek znowu zaczął nerwowo pocierać rękami o spodnie i kręcić się. Wątroba 

zdążył już poznać te objawy, więc się zwrócił bezpośrednio do niego.

– Mów!

Waldek  opowiedział  dzisiejszą  historię,  ale  ze  szczegółem,  którego  inni  nie 

znali.

–  Jakąś  godzinę  wcześniej  widziałem tego  człowieka,  kiedy  szedł  z  innym. 

Tamten go jakby prowadził, tak szli sobie razem, objęci ramionami. Wydawało mi 

się to takie romantyczne. Tak mi się żal zrobiło, że ja tak sam, jak ten palec...

Waldek  zmarkotniał.  Wątroba  cierpliwie  czekał,  chociaż  wolałby  warknąć 

„gadaj bez mazgajenia”, ale czekał. Wiedział, że napastliwość może przyhamować 

zwierzenia.

Walduś ciągnął.
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– No i tak szli, tamten tak jakby trochę go ciągnął. W końcu usiedli na ławce, a 

ja byłem na drugiej alejce. Ten drugi poczekał chwilę i poszedł. A później ten się 

obudził...

– A portfelik już był w twojej kieszeni, co? – domyślił się Wątroba.

– Mhm – ni to potwierdził, ni to zbył pytanie Walduś. – No i chciałem nawiązać 

kontakt, znajomość znaczy... Ale tamten to cham, nakrzyczał na mnie i pobiegł.

Zapadła chwila ciszy.

– I powiedział mi coś, co brzmiało tak, jak pan twierdził, że źle wymawia „R”.

– Co powiedział?

– Odpiejdol się.

Towarzystwo znowu zaczęło rechotać.

– A ten drugi? Jak wyglądał?

–  Nieciekawy,  starszy  gość.  W  czapce  z  daszkiem,  męczył  się  tym 

prowadzeniem, ciągle coś do siebie gderał, ale cicho. Trochę utykał, ale twarzy nie 

widziałem dobrze, nie poznałbym go.

– A ten na ławce jak wyglądał?

– Wysoki, brunet, przed czterdziestką, ładny.

Wątroba  poszedł,  rozkopując  liście.  Menele  z  uśmiechami  machali  mu  na 

pożegnanie.

***

„Rany boskie, co to za katakumby?” – tłukło się w mojej głowie natrętne pytanie, 

gdy  tylko  nieco  ochłonąłem  za  drzwiami.  Czego  ten  ktoś  ode  mnie  chciał? 

Pomieszczenie było kamiennobetonową kryptą w kształcie litery L. Ja znajdowałem 

się na końcu tej litery. Zza zakrętu dobiegały jakieś odgłosy. Szmery? Rozmowa? 

Nigdy tam nie pójdę, mogą mnie...

15



Tomasz Mróz: Szary cień   R W 2 0 1 0

– Chłopaku, naprzód! – szeptem, ale takim, że szklanki pękają, pogonił mnie 

głos. Skąd? Nie wiem.

Zrobiłem pierwszy krok. Beton jakby parzył mi stopy, cała rzeczywistość, świat, 

mój  świat,  skurczyły  się  do  tego  jednego  ruchu,  tak  niewiele  różniącego  się  od 

bezruchu, ale jednocześnie tak innego. Wredna wyszczerzona morda strachu dotykała 

mnie już zimnym nosem. Jestem, ale co z tego, skoro jakby mnie już nie było. Mózg 

robi szuru szuru,  ale nic  poza tym,  wszystko rozgrywa się  gdzieś indziej.  Jestem 

tylko zbydlęciałym pyłkiem w kosmosie. Pyłkiem, który uniósł się ze swojej dziurki, 

w której tkwił przez trzydzieści kilka lat i wiruje sobie teraz po pałacu strachów. 

Znowu krok. Załom muru coraz bliżej.

Delikatnie wyjrzałem zza rogu, zobaczyłem tylko plecy.  Plecy chyba z setki 

pochylonych ludzi, którzy klęczeli przed jakąś ścianą i chyba się modlili.

Obserwowałem ich przez chwilę. Nic się nie działo.

Na pewno się modlili i tą modlitwą wytwarzali taką aurę, taki spokój, że niczym 

po niewidzialnej  nici,  po ścieżce na polanie, podszedłem do nich, pochyliłem się, 

zajmując  miejsce  w  ostatnim  szeregu.  Mój  sąsiad  spojrzał  na  mnie  przelotnie. 

Wszyscy byli  w płaszczach i  kapturach,  nie  zdołałem zobaczyć jego twarzy.  Ten 

spokój,  szmer,  brak  bodźców,  tak  mnie  wciągnęły,  że...  że  zapomniałem  o 

wszystkim.

Szara betonowa ściana, z czymś w rodzaju okna pośrodku, wypełnionego szarą 

jednobarwną masą. Również betonową? Do czego my, oni... Nagle napięcie zaczęło 

delikatnie wracać, dwa liche kaganki, dające dotychczas nieruchome żółtawe światło, 

zaczęły drgać,  płomień skakał,  migotał  coraz mocniej,  ciął  betonową strukturę na 

drobne kawałki, niby tylko optycznie, ale razem z tym migotaniem nadeszło uczucie 

znane każdemu, kto przeżył burzę. Niepokój. Oczekiwanie na coś innego.

Ściana w środku okna łagodnie zadrgała, pyłek po pyłku, kawałek po kawałku 

kruszył się beton. Gdy opadł, ukazał się, zrazu niewyraźny, później dobrze widoczny 
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kształt. Figurka, biała, wykonana chyba z alabastru. Pojawiła się, ale na nikim nie 

zrobiło to wrażenia, jakby nikt tego nie zauważył. Spojrzałem na figurkę – młody 

chłopak, ni to zabity, ni to uśpiony...

Wszyscy trwają w bezruchu, tylko ja jeden wstaję  i jestem jedynym stojącym, 

ale nic mnie to nie obchodzi. Idę. Idę do tego wykruszonego otworu, do tej statuetki, 

która działa na mnie jak magnes. Kto to, co to jest? Nikt nie zwraca na mnie uwagi,  

dotykam  opuszkami  palców  alabastrowej  ręki,  rączki,  bo  figura  jest  mała,  choć 

posiada proporcje dorosłego człowieka. Boże mój, ja go już kiedyś widziałem. Albo 

kiedyś go zobaczę... W duszy, w środku kołacze mi się jakiś obraz, strzęp obrazu, w 

którym ten chłopak coś do mnie mówi, uśmiecha się, a potem, potem...

Wszystko urywa się nagle, przed sobą widzę tylko chropowatą betonową ścianę 

– żadnych figurek, żadnych modlących się tłumów. Jakaś postać, ledwie widoczna w 

mdłym świetle kaganków, macha do mnie ręką.

– Chodź! Tu już nic nie ma.

Idę posłusznie jak zautomatyzowany piechur, postać jest w płaszczu i kapturze, 

prowadzi. Prowadzi do tych drzwi... nie, tam nie wejdę, nie! Otwiera je i widzę... 

Schody? Przecież już tędy szedłem i żadnych schodów nie było! Co się dzieje?

Schody ciągnęły się w górę i w dół. Ciąg w górę był rzęsiście oświetlony, dół 

tonął w atramentowej czerni. Obróciłem się, osoba, która uchyliła mi drzwi, odeszła. 

A może wcale jej nie było? Coś zadbało, z drobiazgową dokładnością, o właściwy 

kierunek mojej  dalszej  wędrówki  – światła  wskazywały mi  drogę do przodu lub, 

gasnąc, odcinały powrót. Miałem tego dosyć, miałem dość tej ciuciubabki! Co to za 

palant w kapturze mnie tu wpuścił, czemu zniknął?!

– Wyłaź, człowieku! Podejdź tu i pokaż się! Kim wy, do cholery, jesteście?

– Spokój – usłyszałem.

Odwróciłem się  gwałtownie  i  w tym samym momencie  poczułem się  słabo. 

Nadal żyłem, kontaktowałem, ale... słabo.
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„Chodź, koleżko”. Coś-ktoś ciągnie mnie za ramię. Chcę powiedzieć „precz z 

łapami”,  ale  tytanicznym  wysiłkiem  wysiłkiem  woli  udaje  mi  się  tylko  lekko 

rozchylić usta. Ciało, twarz, jak z gumy, a może gumki, elastyczne w bezsensowny 

sposób,  nie  akrobatyczny,  nie  pijacki,  nie  niemowlęcy,  po  prostu  jakieś  takie 

bezwładne – figurka z odpustu, na szczęście bez dziury na ołówek. Schody kroczą 

dumnie, na pewno wolno, więc można chyba powiedzieć, że dumnie. Otaczają mnie 

cegły i beton, a ja idę gdzieś z tym kimś-czymś... Co to jest? Dalekie wspomnienie 

kołacze się w mojej bezmózgiej chyba głowie: kiedyś tam, może wieki temu, może 

przed chwilą, byłem samodzielnym bytem. Całe otoczenie znowu się rozsypało, ale 

inaczej  niż  wcześniej.  Linie  zaginają  się,  nie  posiadają  nagłych  załamań,  tylko 

zgięcia, rozmycia, efekty soczewki, efekty optyczno-zjawiskowe, efekty jojo. Efekty, 

które wcale mnie nie dziwią, choć pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Droga nie 

ma  końca,  chyba  wiem,  co  się  stało.  Zwolniono  mi  życie,  żebym  nie  uciekł. 

Wszystko  co  robię,  jest  śmiesznie  powolne  dla  otoczenia.  Chcesz  uciec,  proszę 

bardzo, do najbliższych drzwi idziesz trzy lata; chcesz się położyć, nie ma problemu, 

opad  na  łóżko  zajmie  cztery  miesiące,  a  z  pomocą  naszego  pracownika  cztery 

sekundy. Nic dziwnego więc, że nie wiem, kto ze mną idzie. Obrót głowy zająłby mi 

co najmniej dwa tygodnie, a ja nie mam czasu do stracenia.

„Ty, nie przesadziłeś? Ledwo łazi” – słyszę jakiś drugi głos,  znowu dziwny, 

gadający  modulator-oscyloskop.  Z  czym  nie  przesadził,  kto?  Odpowiedź  jest 

niewyraźna, nie wiem, czy przesadził, nie dziwi mnie to. Nic mnie nie dziwi. Po tej 

niekończącej  się  wędrówce dochodzimy w końcu do jakichś  drzwi.  Uchylają  się, 

odsłaniają za sobą pomieszczenie, które nie jest ani piwnicą, ani korytarzem. Chcę 

odetchnąć,  ale nic mi  z tego nie wychodzi,  jakiś ruch w gardzieli  bez związku z 

jakimkolwiek planowym działaniem. „Chcesz go zabić, idioto! Przecież on nam tu 

zaraz zejdzie!” – wymieniają grzeczności, istoty, o których nie wiem kim-czym są, 

czemu ze mną idą lub nie. Wokół ciągną się jakieś ściany, boazeria czy inne nie białe 
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wykończenia,  badam wzrokiem przestrzeń  i  wyczuwam jakąś  diabelską  sztuczkę. 

Brak  punktu  zaczepienia  staje  się  sam  w  sobie  punktem  zaczepienia,  zgodnie  z 

doktryną  satelitarną,  w  której  wszystko  się  kręci  wokół  czegoś.  Ponure  łuki  w 

korytarzach starego domu uginają się nade mną litościwie, a może z ciekawością. Nie 

co dzień można zobaczyć spowolnionego z soczewką w oku. Wokół krążą szepty, 

szmery, drobne, denerwujące zawracacze głowy. Krajobraz wokół to pogięta kartka z 

neogotyckimi wykończeniami. Drzwi. Drzwi do dużego pokoju. Chcę policzyć kąty, 

ściany. Mnożą się, urywają, strzępią w swoim wysiłku zamknięcia przestrzeni. I tak 

nic mnie to nie obchodzi.  Duże okno, za nim wielkie, depresyjne drzewo. Czemu 

depresyjne? Odpowiedź w pierwszym momencie wydaje się oczywista, jednakże z 

każdą  sekundą oczywistość  ta  oddala  się,  jak Krzychu na skuterze.  Depresyjność 

drzewa musi być dogmatem, bo przedyskutowana rozpływa się i niceje. Właśnie tak, 

niceje, jak wszystko, co przeżyłem przez ostatnie chwile, lata, od tej piwnicy i tych 

głosów. Skupiam się na byciu tu i teraz, bo tylko tak mogę przeżyć. Ten stary dom, to 

depresyjne, powiedzmy, drzewo, stare meble, biblioteka, to się na coś jeszcze przyda, 

z tego jeszcze coś będzie. Idę dalej. Czy ktoś tu ze mną jest? Słyszę jakieś głosy, 

szmery. Strumyk pomiędzy kamieniami, gaz uchodzi?

„Spływamy stąd?” – ktoś zakomenderował, nasz statek zmienił kurs na nieznane 

wyspy czy jakoś tak. Płynę już pewnie, choć dalej wolno. Drzwi, ogród, wieżyczka w 

rogu willi ze spadzistym daszkiem. Ulica, park, drzewa. Linie się prostują, powietrze 

już dopływa.
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