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Patrz¹c na zrodzony moj¹

wol¹ bezkresny ¿ywy potok

koñskich pysków i ludzkich twarzy,

mkn¹cy donik¹d po szkar³atnym

o zachodzie stepie, czêsto pytam siebie:

gdzie jestem Ja w tym potoku?

Czyngis-chan

Nazwisko autora tego rêkopisu, który powsta³ w pierw-
szej po³owie lat dwudziestych w jednym z klasztorów Mon-
golii Wewnêtrznej, z wielu wzglêdów nie mo¿e byæ ujaw-
nione, wydrukowano go wiêc pod nazwiskiem redaktora,
przygotowuj¹cego tê publikacjê. Usuniêto z orygina³u opi-
sy wielu magicznych praktyk, a tak¿e znacznej objêtoœci
wspomnienia narratora o jego ¿yciu w przedrewolucyjnym
Petersburgu (tak zwany okres petersburski). Pominiêto
autorskie okreœlenie literackiego gatunku tekstu – „niezwyk-
³y wzlot swobodnej myœli” – co wypada potraktowaæ raczej
jako ¿art.

Historia opowiedziana przez autora wzbudza zaintere-
sowanie jako dziennik psychologiczny, posiadaj¹cy wiele
niew¹tpliwych walorów artystycznych, ale w ¿adnej mierze
do niczego wiêcej nie pretenduje, choæ miejscami autor
podejmuje próby rozwa¿ania problemów, które naszym
zdaniem ¿adnych rozwa¿añ nie wymagaj¹. Pewna gor¹czko-
woœæ narracji bierze siê st¹d, ¿e nie chodzi³o wcale o stwo-
rzenie „dzie³a literackiego”, lecz o utrwalenie w zapisie
mechanicznych cyklów œwiadomoœci dla definitywnego
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uleczenia ich z tak zwanego ¿ycia wewnêtrznego. Prócz
tego w dwóch czy trzech miejscach autor bardziej próbuje
odwo³aæ siê wprost do inteligencji czytelnika ni¿ zmuszaæ
go do ogl¹dania kolejnego, ulepionego ze s³ów fantazmatu;
niestety to zbyt proste zadanie, by takie próby mog³y byæ
uwieñczone sukcesem. Specjaliœci od literatury dostrzeg¹
zapewne w naszej opowieœci kolejny produkt modnego
w ostatnich latach krytycznego solipsyzmu, prawdziw¹
jednak wartoœæ tego dokumentu stanowi co innego – jest on
pierwsz¹ w kulturze œwiatowej prób¹ przedstawienia artys-
tycznymi œrodkami wyrazu prastarego mongolskiego mitu
Wiecznego Niepowrotu.

Teraz kolej na kilka s³ów o najwa¿niejszej postaci ksi¹¿ki.
Redaktor tekstu zacytowa³ mi kiedyœ tankê poety Puszkina:

I chmurny rok ów, co kosztowa³ tyle

Ofiar szlachetnych, nadobnych i œmia³ych,

Zaledwie pamiêæ po sobie zostawi³

W jakiej b¹dŸ prostej, pastuszej piosence,

Smêtnej a wdziêcznej.*

W przek³adzie na mongolski zestawienie s³ów „œmia³a
ofiara” brzmi dziwnie. Ale nie miejsce tu na roztrz¹sanie
tego tematu; chcieliœmy tylko podkreœliæ, ¿e trzy ostatnie
wersy mog¹ siê w pe³ni odnosiæ do historii Wasilija Czapa-
jewa.

Co wiadomo dziœ o tym cz³owieku? Wed³ug naszej oce-
ny, w ludowej pamiêci jego wizerunek nabra³ cech czysto
mitologicznych. W folklorze rosyjskim Czapajew sta³ siê
kimœ w rodzaju s³ynnego Hod¿y Nasreddina. Jest boha-
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terem niezliczonych anegdot, opartych na znanym filmie
z lat trzydziestych. W tym filmie Czapajew jest czerwonym
kawaleryjskim dowódc¹, który walczy z bia³ymi, prowadzi
d³ugie przyjacielskie rozmowy ze swoim adiutantem Pietk¹
i cekaemistk¹ Ank¹, a na koniec tonie, próbuj¹c podczas
ataku bia³ych przep³yn¹æ rzekê Ural. Nie ma to jednak nic
wspólnego z losem rzeczywistego Czapajewa, a jeœli nawet
ma, to prawdziwe fakty s¹ nie do poznania zniekszta³cone
domys³ami i niedomówieniami.

Ca³a ta gmatwanina wi¹¿e siê z ksi¹¿k¹ Czapajew, opubli-
kowan¹ po raz pierwszy w 1923 roku przez jedno z parys-
kich wydawnictw po francusku i z dziwnym poœpiechem
wydan¹ nastêpnie w Rosji. Nie warto traciæ czasu na udo-
wadnianie jej nieautentycznoœci. Ka¿dy, kto zechce, bez
trudu znajdzie w niej mnóstwo niekonsekwencji i sprzecz-
noœci, sam jej duch zreszt¹ œwiadczy wyraŸnie o tym, ¿e
autor (czy autorzy) nie mia³ nic wspólnego z wydarzenia-
mi, które usi³uje opisaæ. Zauwa¿my przy okazji, ¿e chocia¿
pan Furmanow spotka³ siê z historycznym Czapajewem co
najmniej dwukrotnie, w ¿aden sposób nie móg³ byæ twórc¹
tej ksi¹¿ki z powodów, jakie ujawni nasza opowieœæ. Wprost
nie do wiary, ¿e przypisywany mu tekst jest przez wielu do
tej pory traktowany niemal jak dokument.

Za tym istniej¹cym ju¿ ponad pó³ wieku falsyfikatem
nietrudno dojrzeæ dzia³alnoœæ szczodrze finansowanych
i niezwykle aktywnych si³, zainteresowanych tym, by prawdê
o Czapajewie jak najd³u¿ej ukryæ przed narodami Eurazji.
Lecz sam fakt odnalezienia prawdziwego rêkopisu wystar-
czaj¹co jasno, jak s¹dzimy, œwiadczy o nowej równowadze
si³ na kontynencie.

I na koniec. Zmieniliœmy tytu³ oryginalnego tekstu
(Wasilij Czapajew) w³aœnie po to, by unikn¹æ pomylenia go
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z wiadomym falsyfikatem. Tytu³ Ma³y palec Buddy wybrany
zosta³ jako najprostszy i ma³o sugestywny, chocia¿ redaktor
proponowa³ warianty: Ogród o rozwidlaj¹cych siê Pietkach

i Czarny bajgiel.
Stworzone przez ten tekst wartoœci dedykujemy dobru

wszystkich ¿ywych istot.
Gate gate paragate parasamgate bodhi swaha.

Urgan D¿ambon Tulku VII,

Przewodnicz¹cy Buddyjskiego Frontu
Kompletnego i Bezapelacyjnego Wyzwolenia

(KBW[B]) 
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Bulwar Twerski nie zmieni³ siê prawie od czasu, gdy
widzia³em go ostatni raz przed dwoma laty – znów by³ luty,
zaspy, mg³a osobliwie przenikaj¹ca nawet dzienne œwiat³o.
Na ³awkach siedzia³y nieruchomo te same staruszki, w górze,
nad czarn¹ siatk¹ ga³êzi, szarza³o to samo niebo, zwisaj¹ce
tu¿ nad ziemi¹ niczym stary piernat wybrzuszony pod
ciê¿arem œpi¹cego Boga.

By³a jednak ró¿nica. Tej zimy po alejach szala³a jakaœ
prawdziwie stepowa zamieæ i nie zdziwi³bym siê wcale, gdy-
bym zobaczy³ tu raptem parê wilków. Spi¿owy Puszkin
zdawa³ siê jakby smutniejszy ni¿ zwykle – pewnie przez
tê opasuj¹c¹ mu pierœ czerwon¹ p³achtê z napisem „Nieh
rzyje piersza rocznica Rewolucyi”. Nie mia³em wcale ochoty
ironizowaæ z tego powodu, ¿e ¿yæ mia³a rocznica, a rewo-
lucja by³a napisana z b³êdem – w ostatnim okresie mia³em
doœæ okazji, by przyjrzeæ siê twarzy demona, kryj¹cej
siê za tymi wszystkimi krótkimi bzdetami, krzycz¹cymi
z czerwieni.

Zapada³ mrok. W œnie¿nej mgle ledwo majaczy³ klasztor
Strastny. Na placu przed nim sta³y dwie ciê¿arówki o wyso-
kich skrzyniach, obci¹gniêtych jaskrawoczerwonym mate-
ria³em, wokó³ nich falowa³ t³um i dobiega³ stamt¹d g³os
mówcy – s³ów prawie nie rozró¿nia³em, ale intonacja i strze-
laj¹ce serie „r-r” w s³owach „proletariat” i „terror” nie po-
zostawia³y ¿adnych w¹tpliwoœci. Obok mnie pojawi³o siê
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dwóch pijanych ¿o³nierzy, na ich ramionach ko³ysa³y siê
karabiny z zatkniêtymi bagnetami. Spieszyli na plac. Jeden
z nich wlepi³ we mnie natarczywy wzrok, zwolni³ kroku i ju¿
otworzy³ usta, jakby chcia³ coœ powiedzieæ; na szczêœcie
– jego i moje – drugi poci¹gn¹³ go za rêkaw i poszli sobie.

Zawróci³em i poœpiesznie ruszy³em bulwarem w dó³.
Zachodzi³em w g³owê, dlaczego mój wygl¹d niezmiennie
wzbudza podejrzliwoœæ tego byd³a. Prawda, ¿e ubrany
by³em fatalnie, w z³ym guœcie: brudny trench-coat z szerok¹
patk¹, futrzana wojskowa czapa, oczywiœcie bez b¹czka,
podobna do tej, jak¹ nosi³ Aleksander II, i oficerki. Lecz nie
chodzi³o zapewne tylko o ubranie. Doko³a sporo ludzi
wygl¹da³o o wiele dziwaczniej. Widzia³em na przyk³ad na
Twerskiej jakiegoœ ca³kiem szalonego osobnika w okularach
w z³otej oprawie z ikon¹ w rêkach – niós³ j¹ w stronê
mrocznego, opustosza³ego Kremla, nikt jednak nie zwraca³
na niego uwagi. A mnie wszêdzie œciga³y krzywe spojrzenia,
przypominaj¹c nieustannie, ¿e nie mam pieniêdzy ani doku-
mentów. Wczoraj w dworcowym klozecie przypi¹³em sobie
na piersi czerwon¹ kokardê, ale zdj¹³em j¹ czym prêdzej,
widz¹c swoje odbicie w pêkniêtym lustrze: z kokard¹ wygl¹-
da³em nie tylko g³upio, ale o wiele bardziej podejrzanie.

Byæ mo¿e w istocie nikt mi siê nie przygl¹da³ d³u¿ej ni¿
innym, a zawini³y tu tylko moje napiête nerwy i strach przed
aresztowaniem. Nie ba³em siê œmierci. Kto wie, czy ju¿ nie
nast¹pi³a – myœla³em – i ten oblodzony bulwar, którym idê,
to w³aœnie przedsionek œwiata cieni. Od dawna zreszt¹
przychodzi³o mi do g³owy, ¿e dusze rosyjskie skazane s¹ na
przeprawê przez Styks dopiero, gdy zamarznie, a monetê,
zamiast przewoŸnika, ma odbieraæ Ktoœ Szary, wypo¿y-
czaj¹cy ³y¿wy (rzecz jasna, jego duchowa istota pozosta³aby
taka sama).
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Nagle, jak¿e wyraŸnie, ujrza³em tê scenê! Hrabia To³stoj
w czarnym trykocie, szeroko wymachuj¹c rêkami, sunie po
lodzie w stronê odleg³ego horyzontu; ruchy ma powolne
i majestatyczne, porusza siê jednak tak szybko, ¿e biegn¹cy
za nim trzyg³owy, szczekaj¹cy bezg³oœnie pies nie mo¿e go
dogoniæ. Obrazu dope³nia ponury czerwono¿ó³ty p³omieñ
pozaziemskiego zachodu. Zaœmia³em siê cicho i w tej samej
chwili czyjaœ d³oñ spad³a na moje ramiê.

Uskoczy³em w bok i odwracaj¹c siê b³yskawicznie, wy³us-
ka³em z kieszeni kolbê nagana. Ku swemu zdumieniu ujrza-
³em przed sob¹ Grigorija von Erdena – cz³owieka, którego
zna³em od dzieciñstwa. Ale, mój Bo¿e, jak on wygl¹da³! Od
stóp do g³owy w czarnej skórze, kabura z mauzerem u pasa,
a w rêku jakaœ idiotyczna akuszerska torba.

– Cieszê siê, ¿e potrafisz siê jeszcze œmiaæ – powiedzia³.
– Witaj, Grisza – odpar³em. – Jakie¿ to dziwne, ¿e ciê

widzê!
– Czemu dziwne?
– Bo dziwne.
– Sk¹d i dok¹d? – spyta³ dziarsko.
– Z Pitra – odpowiedzia³em. – A dok¹d, sam chcia³bym

wiedzieæ.
– Wobec tego chodŸmy do mnie – powiedzia³ von Erden

– to tu¿ obok, ca³y lokal mam tylko dla siebie.
Poszliœmy w dó³ bulwaru, przygl¹daj¹c siê jeden drugie-

mu z uœmiechem, wymieniaj¹c zdawkowe s³owa. Odk¹d
straciliœmy siê z oczu, von Erden zapuœci³ bródkê, która
upodobni³a jego twarz do sparcia³ej cebuli; osmagane wia-
trem policzki nabra³y rumieñców, jakby przez kilka zim po
kolei z wielkim po¿ytkiem dla zdrowia jeŸdzi³ na ³y¿wach.

Chodziliœmy do tego samego gimnazjum, póŸniej jed-
nak widywaliœmy siê rzadko. Spotka³em go ze dwa razy
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w petersburskich salonach literackich – pisywa³ wiersze
w guœcie ni to uprawiaj¹cego sodomiê Niekrasowa, ni to
urzeczonego Marksem Nadsona. Irytowa³ mnie trochê jego
zwyczaj w¹chania przy ludziach kokainy oraz ci¹g³e napo-
mykanie o bliskich stosunkach w krêgach socjaldemokra-
tów, co zreszt¹, s¹dz¹c po jego dzisiejszej powierzchow-
noœci, musia³o byæ prawd¹. To pouczaj¹cy widok – ktoœ
zdolny w swoim czasie do rozmowy o mistycznym sensie
Trójcy Œwiêtej, który zdradza wyraŸne oznaki przynale¿-
noœci do Wojsk Otch³ani – choæ w takiej przemianie nie
by³o, oczywiœcie, nic zaskakuj¹cego. Wielu dekadentów
w rodzaju Majakowskiego wyczu³o wyraŸnie szatañski cha-
rakter nowej w³adzy i poœpieszy³o zaoferowaæ jej swoje
us³ugi. Nie s¹dzê jednak, by kierowa³ nimi œwiadomy
satanizm – byli na to zbyt infantylni – raczej zmys³ este-
tyczny: czerwony pentagram œwietnie uzupe³nia ¿ó³t¹ bluzê.

– Co tam w Pitrze? – spyta³ von Erden.
– Jakbyœ sam nie wiedzia³ – powiedzia³em.
– Racja – posmutniawszy, przyzna³ von Erden. – Wiem.
Skrêciliœmy z bulwaru, przeszliœmy jezdniê i znaleŸliœmy

siê przed szeœciopiêtrow¹ kamienic¹ czynszow¹, akurat na-
przeciw hotelu „Palace” – przy drzwiach hotelu sta³y dwa
karabiny maszynowe, marynarze palili papierosy, trzepota³a
na wietrze czerwona muleta na d³ugim kiju. Von Erden
poci¹gn¹³ mnie za rêkaw.

– Spójrz – powiedzia³.
Odwróci³em g³owê. Na jezdni naprzeciwko bramy sta³o

d³ugie czarne auto z otwartym przednim siedzeniem i ciasn¹
kabin¹ pasa¿ersk¹. Na przednie siedzenie nawia³o sporo
œniegu.

– No? – spyta³em.
– Mój – oznajmi³ von Erden. – S³u¿bowy.
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– O! – powiedzia³em. – Winszujê.
Weszliœmy do sieni. Winda nie dzia³a³a i trzeba siê by³o

wdrapywaæ po ciemnych schodach, z których nie zd¹¿ono
jeszcze zedrzeæ chodników.

– Czym siê zajmujesz? – spyta³em.
– Och – odpar³ von Erden. – Nie³atwo to krótko uj¹æ.

Kupa roboty, a¿ za du¿o. To, tamto i owo – ca³y czas
cz³owiek stara siê nad¹¿yæ. Raz tam, raz tu. Ktoœ musi
to wszystko robiæ.

– W resorcie kultury?
Jakoœ niezdecydowanie sk³oni³ g³owê na bok. Przesta³em

siê dopytywaæ.
Na czwartym piêtrze zatrzymaliœmy siê przed wysokimi

drzwiami, na których wyraŸnie odcina³ siê jaœniejszy pro-
stok¹t po zerwanej tabliczce. Drzwi siê otwar³y, weszliœmy
do ciemnego przedpokoju, gdzie natychmiast zadzwoni³
wisz¹cy na œcianie telefon. Von Erden zdj¹³ s³uchawkê.

– Tak, towarzyszu Babajasin – wrzasn¹³ do ebonitowej
tuby. – Tak, pamiêtam… Nie, nie przysy³ajcie… Towarzyszu
Babajasin, ale¿ ja nie mogê, to bêdzie œmieszne… WyobraŸ-
cie sobie tylko – z marynarzami, to¿ to wstyd… ¯e co?
Podporz¹dkujê siê rozkazowi, ale zg³aszam stanowczy
sprzeciw… Co?

Zerkn¹³ na mnie z ukosa; nie chc¹c go krêpowaæ, prze-
szed³em do salonu.

Pod³oga by³a tu zas³ana gazetami, przewa¿nie od dawna
zabronionymi. Widocznie w tym mieszkaniu zachowa³y siê
stare komplety. Pozosta³y te¿ inne œlady dawnego ¿ycia
– na œcianie wisia³ przeœliczny dywan perski, pod nim sta³a
sekretera wyk³adana ró¿nokolorowymi rombami emalii –
ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ by³o, ¿e mieszka³a tu
zamo¿na rodzina kadecka. Na przeciwleg³ej œcianie obok
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wielkiego lustra wisia³ krucyfiks w secesyjnym stylu i przez
chwilê pomyœla³em o charakterze uczuæ religijnych, jakie
móg³ budziæ. Znaczn¹ czêœæ przestrzeni zajmowa³o ogrom-
ne ³o¿e z ¿ó³tym baldachimem. To, co sta³o na okr¹g³ym
stole poœrodku pokoju, wyda³o mi siê – mo¿e ze wzglêdu na
s¹siedztwo krucyfiksu – martw¹ natur¹ z motywami ezote-
rycznego chrzeœcijañstwa: litrowa butelka wódki, blaszana
puszka po cha³wie, w kszta³cie serca, wiod¹ca w pustkê dra-
binka z trzech le¿¹cych na sobie kromek czarnego chleba,
trzy graniaste szklanki i nó¿ do konserw, w kszta³cie krzy¿a.

Obok lustra na pod³odze rzuca³y siê w oczy tobo³y,
których wygl¹d podsuwa³ myœl o przemycie; pokój wype³-
nia³ kwaœny odór onuc i fuzli, by³o te¿ du¿o pustych bute-
lek. Usiad³em przy stole.

Wkrótce skrzypnê³y drzwi i wszed³ von Erden. Zdj¹³
skórzan¹ kurtkê i pozosta³ w ostentacyjnie ¿o³nierskiej
bluzie.

– Zlecaj¹ Bóg wie co – powiedzia³, siadaj¹c. – W³aœnie
dzwonili z Czeki.

– To i u nich pracujesz?
– Unikam, jak mogê.
– Jak trafi³eœ do tego towarzystwa?
Von Erden uœmiechn¹³ siê szeroko.
– Ale¿ nic ³atwiejszego. Piêæ minut rozmowy z Gorkim

przez telefon.
– I co? Od razu dali mauzer i auto?
– Pos³uchaj – powiedzia³ – ¿ycie to teatr. Wiadoma rzecz.

Lecz o wiele rzadziej mówi siê o tym, ¿e w owym teatrze
codziennie zmienia siê repertuar. No wiêc teraz ja wysta-
wiam coœ takiego, Pietia, coœ takiego…

Uniós³ rêce nad g³owê i potrz¹sn¹³ nimi w powietrzu,
jakby podzwania³ monetami w niewidocznym woreczku.
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– Rzecz nawet nie w samej sztuce – ci¹gn¹³. – Jeœli kon-
tynuowaæ to porównanie: dawniej kto chcia³, móg³ rzuciæ
z sali na scenê œmierdz¹ce jajko, a teraz to ze sceny wal¹
z nagana – mog¹ i rzuciæ bombê. To pomyœl, kim byæ teraz
lepiej? Aktorem czy widzem?

To by³o powa¿ne pytanie.
– Jak by ci odpowiedzieæ – odpar³em z namys³em. – Ten

twój teatr nazbyt ju¿ zaczyna siê od wieszaków. I na tym, jak
s¹dzê, siê koñczy. A przysz³oœæ – wskaza³em palcem w górê –
nale¿y i tak do kina.

Von Erden zachichota³ i pokrêci³ g³ow¹.
– Przemyœl jednak moje s³owa – powiedzia³.
– Obiecujê – odpar³em.
Nala³ sobie wódki i wypi³.
– Uch – sapn¹³. – Wracaj¹c do teatru. Wiesz, kto jest

teraz komisarzem teatrów? Madame Malinowska. Znacie siê
chyba?

– Nie przypominam sobie. Co to znów u diab³a za ma-
dame Malinowska?

Von Erden westchn¹³. Wsta³ i w milczeniu przeszed³ siê
po pokoju.

– Pietia – powiedzia³ i siad³szy naprzeciwko, zajrza³ mi
w oczy – my tu sobie gadu-gadu, a ja przecie¿ widzê, ¿e
z tob¹ coœ nie tak. Co ci siê przydarzy³o? Jesteœmy oczywiœ-
cie starymi przyjació³mi, ale nawet nie bacz¹c na to, móg³-
bym ci pomóc.

Zdecydowa³em siê.
– Muszê ci wyznaæ uczciwie. W Petersburgu przed

trzema dniami przyszli do mnie.
– Sk¹d?
– Z twojego teatru.
– Jak to? – zapyta³, unosz¹c brwi.

15



– Ano zwyczajnie. Przysz³o trzech z Gorochowej, jeden
przedstawi³ siê jako spec od literatury, reszta nie musia³a siê
przedstawiaæ. Porozmawiali ze mn¹ ze czterdzieœci minut
– g³ównie ów spec, a potem oznajmili, ¿e rozmowa by³a inte-
resuj¹ca, lecz trzeba j¹ bêdzie kontynuowaæ gdzie indziej.
A ja na to gdzie indziej nie mia³em ochoty, poniewa¿, jak
sam wiesz, wraca siê stamt¹d doœæ rzadko...

– Ale tyœ przecie¿ wróci³ – wtr¹ci³ von Erden.
– Nie wróci³em, po prostu tam nie poszed³em. Uciek³em

im, Grisza, jak w dzieciñstwie przed stró¿em.
– Ale czemu do ciebie przyszli? – spyta³ von Erden.

– Jesteœ przecie¿ cz³owiekiem, który trzyma siê z dala od
polityki. Narozrabia³eœ coœ?

– Nic nie narozrabia³em. To po prostu œmieszne. Wydru-
kowa³em wiersz – z ich punktu widzenia w jakiejœ nie takiej
jak trzeba gazecie – i by³ tam rym, który im siê nie spodoba³:
„Pancerny wóz, a potem szlus”. Mo¿esz to sobie wyobraziæ?

– A o czym by³ wiersz?
– Zupe³nie abstrakcyjny. O tym, ¿e strumieñ czasu ¿³obi

œcianê teraŸniejszoœci, rysuj¹c na niej coraz to nowe i nowe
wzory, z których czêœæ nazywamy przesz³oœci¹. Pamiêæ
upewnia nas, ¿e dzieñ wczorajszy mia³ rzeczywiœcie miejsce,
ale sk¹d wiadomo, czy ca³a ta pamiêæ nie zrodzi³a siê wraz
z pierwszym promieniem poranka?

– Niezupe³nie rozumiem – powiedzia³ von Erden.
– Ja te¿ – przyzna³em – ale nie o to chodzi. Najwa¿niej-

sze, co chcê podkreœliæ – ¿adnej polityki w tym nie by³o. To
znaczy, tak mi siê zdawa³o. Ale im zdawa³o siê inaczej i to mi
wyjaœnili. Co najdziwniejsze, po rozmowie z ich konsultan-
tem ja sam te¿ uzna³em jego racje, i to tak dog³êbnie, ¿e…
To by³o przera¿aj¹ce, i gdy wyprowadzili mnie na ulicê,
uciek³em, nawet nie tyle od nich, ile od tej œwiadomoœci…
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Von Erden skrzywi³ siê.
– Ca³a ta historia to wierutna bzdura – powiedzia³.

– Jasne, ¿e to idioci. Ale z ciebie te¿ niez³y numer. I przez
to przyjecha³eœ do Moskwy?

– No, a co by³o robiæ? Przecie¿ ostrzeliwa³em siê podczas
ucieczki. Sam chyba rozumiesz, ¿e strzela³em do utkanego
z w³asnego strachu widma, ale na Gorochowej przecie¿
tego nie wyt³umaczê. To znaczy, przypuszczam, ¿e móg³-
bym im to nawet wyt³umaczyæ, ale na pewno by mnie
zapytali: „Dlaczego w³aœciwie strzela³eœ do widm? Có¿ to,
nie podobaj¹ ci siê widma kr¹¿¹ce po Europie?”

Von Erden spojrza³ na mnie i pogr¹¿y³ siê w zamyœleniu.
Patrzy³em na jego d³onie – tar³ je niepostrze¿enie o serwetê,
jakby wyciera³ wystêpuj¹cy na nich pot, po czym raptem
schowa³ je pod stó³. Na jego twarzy odmalowa³a siê rozpacz,
wyczu³em, ¿e nasze spotkanie i moja opowieœæ stawiaj¹ go
w wyj¹tkowo niezrêcznej sytuacji.

– To oczywiœcie gorzej – wymamrota³. – Ale dobrze, ¿e
mi zaufa³eœ. Myœlê, ¿e to siê za³atwi… Za³atwi, za³atwi… Za-
raz zadzwoniê do Aleksieja Maksymowicza… Rêce na g³owê.

Ostatnie s³owa zrozumia³em dopiero wtedy, gdy zoba-
czy³em opart¹ na serwecie lufê mauzera. O dziwo, nastêpnie
wyj¹³ z kieszeni na piersi pince-nez i za³o¿y³ na nos.

– Rêce na g³owê – powtórzy³.
– Coœ ty, Grisza? – powiedzia³em, podnosz¹c rêce.
– Nie – wyrzek³.
– Co „nie”?
– Broñ i papiery na stó³.
– Jak mam to zrobiæ z rêkami na g³owie? – spyta³em.
Odci¹gn¹³ kurek pistoletu.
– O Bo¿e, ¿ebyœ wiedzia³, ile razy s³ysza³em to w³aœnie

zdanie.
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– No có¿ – odrzek³em. – Rewolwer jest w palcie. Ale
z ciebie zdumiewaj¹cy podlec. Zreszt¹ od dzieciñstwa o tym
wiedzia³em. I po co ci to wszystko? Dostaniesz order?

Von Erden uœmiechn¹³ siê.
– Do przedpokoju – rozkaza³.
Kiedy znaleŸliœmy siê w przedpokoju, trzymaj¹c mnie

wci¹¿ pod luf¹, obszuka³ kieszenie mojego palta, wy³uska³
rewolwer i wsun¹³ go do kieszeni. W jego ruchach by³ jakiœ
wstydliwy poœpiech, przypomina³ gimnazjalistê, który po
raz pierwszy znalaz³ siê w domu publicznym, przysz³o mi
do g³owy, ¿e byæ mo¿e, nie mia³ dot¹d okazji pope³niaæ
pod³oœci tak zwyczajnie i bez os³onek.

– Otwórz drzwi – poleci³ – i na schody.
– Pozwól mi w³o¿yæ palto – poprosi³em, zastanawiaj¹c siê

gor¹czkowo, co powiedzieæ temu podnieconemu w³asn¹
nikczemnoœci¹ cz³owiekowi, by odmieniæ rysuj¹cy siê bieg
wypadków.

– To niedaleko, po drugiej stronie bulwaru – powiedzia³
von Erden. – Zreszt¹ dobrze, w³ó¿.

Obur¹cz zdj¹³em palto z wieszaka, obróci³em siê nieco,
by wsun¹æ rêkê w rêkaw, i w nastêpnej chwili, ku w³asnemu
zaskoczeniu, narzuci³em je na von Erdena, w³aœnie narzu-
ci³em, a nie cisn¹³em w jego stronê.

Do tej pory nie mogê poj¹æ, jakim cudem mnie nie
zastrzeli³, ale fakt pozostaje faktem: nacisn¹³ spust dopiero
wtedy, gdy pada³ pod ciê¿arem mojego cia³a, kula przesz³a
kilka centymetrów od mego boku i utkwi³a w drzwiach
wejœciowych. Palto przykry³o le¿¹cego razem z g³ow¹.
Przez grub¹ tkaninê okrycia, która nie stanowi³a prawie
¿adnej przeszkody, chwyci³em von Erdena za gard³o. Jedno-
czeœnie zd¹¿y³em przycisn¹æ kolanem do pod³ogi nad-
garstek jego œciskaj¹cej pistolet rêki; nim palce siê rozwar³y,
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wpakowa³ w œcianê jeszcze kilka pocisków. Niemal og³uch-
³em od huku. Zdaje siê, ¿e podczas naszych zmagañ r¹b-
n¹³em go g³ow¹ w zas³oniêt¹ twarz, miêdzy dwoma wystrza-
³ami wyraŸnie zapamiêta³em cichy trzask pince-nez.

Choæ znieruchomia³, d³ugo jeszcze nie mia³em odwagi
puœciæ jego gard³a. Rêce niemal nie chcia³y mnie s³uchaæ;
dla odzyskania tchu wykona³em kilka æwiczeñ oddecho-
wych. Podzia³a³o to w dziwny sposób – ogarnê³a mnie lekka
histeria. Zobaczy³em nagle tê scenê z boku: ktoœ siedzi na
trupie uduszonego w³aœnie przyjaciela i starannie æwiczy
oddech zgodnie z opisan¹ w czasopiœmie „Izyda” metod¹
jogi Ramczaraki. Podnios³em siê i dopiero teraz zwali³a siê
na mnie œwiadomoœæ, ¿e w³aœnie pope³ni³em morderstwo.

Jak ka¿dy cz³owiek niezbyt ufaj¹cy w³adzy, oczywiœcie
stale nosi³em przy sobie rewolwer, a przed dwoma dniami
spokojnie zrobi³em z niego u¿ytek. Tu jednak by³o co in-
nego – jakaœ ponura dostojewszczyzna: puste mieszkanie,
trup nakryty angielskim paltem i drzwi do wrogiego œwiata,
do których móg³ zbli¿aæ siê ju¿ ktoœ postronny… Wysi³-
kiem woli odepchn¹³em te myœli – ta dostojewszczyzna
tkwi³a, rzecz jasna, nie w tym trupie ani w przestrzelonych
drzwiach, lecz we mnie, w mojej œwiadomoœci, ow³adniêtej
przerzutami cudzej skruchy.

Uchyli³em drzwi na schody, nas³uchuj¹c d³u¿sz¹ chwilê.
Nic siê nie dzia³o, pomyœla³em wiêc, ¿e tych parê pistole-
towych wystrza³ów mog³o nie zwróciæ niczyjej uwagi.

Mój rewolwer pozosta³ w kieszeni spodni von Erdena
i wcale nie mia³em ochoty po niego siêgaæ. Podnios-
³em i obejrza³em jego mauzera – to by³a œwietna sztuka,
ca³kiem nowa! Zmusi³em siê do przeszukania jego kurtki,
znalaz³em paczkê papierosów „Ira”, zapasowy magazynek
do mauzera i legitymacjê na nazwisko pracownika Czeki
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– Grigorija Ob³o¿nego. No pewnie, pomyœla³em sobie, oczy-
wiœcie. Od ma³ego mo¿na siê by³o tego po nim spodziewaæ.

Przykucn¹wszy, otworzy³em zamki akuszerskiej torby.
Wewn¹trz le¿a³a kancelaryjna teczka z czystymi blankietami
nakazów aresztowania, jeszcze dwa magazynki, blaszane
pude³ko pe³ne kokainy, jakieœ wyj¹tkowo antypatycznie
wygl¹daj¹ce medyczne kleszcze (cisn¹³em je od razu w k¹t)
oraz gruba paczka pieniêdzy, a w niej z jednej strony têczo-
we dumskie setki, z drugiej dolary. Wszystko to w sam¹
porê. ¯eby trochê dojœæ do siebie po prze¿ytym wstrz¹sie,
w³adowa³em do nozdrzy spor¹ porcjê kokainy. Jak brzytw¹
chlasnê³a po mózgu i z miejsca ogarn¹³ mnie spokój. Nie
lubi³em kokainy, nastraja³a mnie zbyt sentymentalnie, ale
teraz musia³em szybko odzyskaæ równowagê.

Chwyci³em von Erdena pod pachy i powlok³em kory-
tarzem, kopniêciem otwar³em drzwi jednego z pokoi z za-
miarem wci¹gniêcia tu trupa, lecz zastyg³em w progu. Mimo
spustoszenia i brudu pozosta³y tu wyraŸne œlady dawnego,
opromienionego przedwojennym blaskiem ¿ycia. By³ to nie-
gdyœ pokój dziecinny – zobaczy³em dwa ma³e ³ó¿eczka z lek-
kimi bambusowymi barierkami, na œcianie rysunki wêglem:
koñ i w¹sata twarz (nie wiem, dlaczego pomyœla³em o deka-
brystach), a na pod³odze czerwona gumowa pi³ka – i od
razu zamkn¹³em drzwi. Powlok³em trupa dalej. S¹siedni
pokój uderzy³ mnie sw¹ ¿a³obn¹ prostot¹: poœrodku sta³
czarny fortepian z uniesionym skrzyd³em, obok – obrotowy
taboret i nic wiêcej.

Tymczasem wst¹pi³ ju¿ we mnie nowy duch. Zostawi-
³em von Erdena w pozycji pó³le¿¹cej w k¹cie (przez ca³y
czas pilnowa³em, by nie ods³oniæ przypadkiem jego twarzy)
i siad³em do fortepianu. Zdumiewaj¹ce – pomyœla³em – to-
warzysz Ob³o¿ny jest tu, a jednoczeœnie go nie ma. Kto wie,
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jakich przemian doœwiadcza teraz jego dusza? Przypomnia³
mi siê jego wiersz, wydrukowany bodaj przed trzema laty
w „Nowym Satirikonie” – przytacza³, zdaje siê, artyku³ gaze-
towy o rozpêdzeniu kolejnej Dumy, a powsta³y akrostych
uk³ada³ siê w s³owa „mane, tekel, fares”. ¯y³ cz³owiek,
myœla³, kombinowa³. Jakie to dziwne.

Obróci³em siê do fortepianu i zacz¹³em cicho graæ
Mozarta – moj¹ ulubion¹ fugê f-moll, która zawsze budzi³a
we mnie ¿al, ¿e nie mam owych czterech r¹k, jakie marzy³y
siê wielkiemu szaleñcowi. Melancholia, jaka mnie ogarnê³a,
nie mia³a zwi¹zku z incydentem z von Erdenem; przed
oczami pojawi³y mi siê bambusowe ³ó¿eczka z s¹siedniego
pokoju i przez chwilê wyobrazi³em sobie cudze dzieciñstwo,
czyjeœ czyste spojrzenie na przedwieczorne niebo, czyjœ
niewymownie wzruszaj¹cy œwiat, który odp³yn¹³ w niebyt.
Gra³em jednak nied³ugo – fortepian by³ rozstrojony, a ja
najpewniej powinienem siê œpieszyæ. Tylko dok¹d?

Najwy¿szy czas pomyœleæ, jak spêdziæ wieczór. Wróci³em
do przedpokoju i z wahaniem popatrzy³em na skórzan¹
kurtkê von Erdena, ale nie mia³em wyboru. Nie bacz¹c na
kontrowersyjnoœæ niektórych moich eksperymentów literac-
kich, nie by³em jednak na tyle dekadentem, by w³o¿yæ palto,
które sta³o siê ju¿ ca³unem, a na dodatek mia³o przestrze-
lone plecy. Zdj¹³em wiêc kurtkê z wieszaka, zabra³em torbê
i wróci³em do pokoju z lustrem.

Kurtka pasowa³a w sam raz, byliœmy z nieboszczykiem
prawie tego samego wzrostu. Kiedy œci¹gn¹³em j¹ paskiem
z wisz¹c¹ kabur¹ i popatrzy³em na swoje odbicie, zoba-
czy³em ca³kiem zwyczajnego bolszewika. Przypuszczam, ¿e
oglêdziny le¿¹cych pod œcian¹ pak w ci¹gu kilku minut
mog³y uczyniæ mnie bogatym cz³owiekiem, lecz obrzydzenie
wziê³o górê. Starannie za³adowa³em pistolet, sprawdzi³em,
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czy ³atwo wyskakuje z kabury; zadowolony z rezultatu,
mia³em ju¿ opuœciæ pokój, gdy w korytarzu rozleg³y siê g³osy.
Zrozumia³em, ¿e drzwi wejœciowe by³y przez ca³y czas
otwarte.

Wyskoczy³em na balkon. Wychodzi³ na bulwar Twerski,
pod nim zia³o dwadzieœcia metrów zimnej, ciemnej pustki,
w której wirowa³y p³atki œniegu. W plamie œwiat³a latarni
widnia³ samochód von Erdena, a w nim na przednim
siedzeniu nie wiadomo sk¹d wzi¹³ siê cz³owiek w spiczastej
budionnówce. Doszed³em do wniosku, ¿e von Erden zd¹¿y³
wezwaæ przez telefon czekistów. Nie by³o szans przedo-
stania siê na dolny balkon, rzuci³em siê wiêc z powrotem
do pokoju. Do drzwi ju¿ siê dobijano. No có¿: kiedyœ
musia³o siê to wszystko skoñczyæ. Wycelowa³em mauzera
w drzwi i krzykn¹³em:

– Proszê!
Drzwi siê otwar³y i do pokoju wpad³o dwóch marynarzy,

obwieszonych trzonkowymi granatami, w marynarskich
kurtkach i a¿ nieprzyzwoicie rozkloszowanych spodniach.
Jeden z nich, w¹saty, mia³ ju¿ swoje lata, drugi by³ m³ody,
ale z pomiêt¹, anemiczn¹ twarz¹. Nie zwrócili wcale uwagi
na pistolet w moim rêku.

– Ty jesteœ Ob³o¿ny? – spyta³ ten starszy, z w¹sami.
– Tak.
– To masz – powiedzia³ marynarz i poda³ mi z³o¿on¹ na

pó³ kartkê.
Schowa³em mauzera do kabury i rozprostowa³em kartkê:

Tow. Ob³o¿ny! Natychmiast jedŸcie do „Muzycznej Tabakierki”

przeprowadziæ tam nasz¹ liniê. Posy³am do pomocy ¯erbunowa

i Barbolina. To doœwiadczeni towarzysze. Babajasin.
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Pod tekstem widnia³a nieczytelna pieczêæ. Nim zasta-
nowi³em siê, co powiedzieæ, usiedli przy stole.

– Szofer na dole wasz? – spyta³em.
– Nasz – odpar³ w¹sacz. – Samochód bierzemy twój. Jak

siê nazywasz?
– Piotr – odpowiedzia³em i omal nie ugryz³em siê

w jêzyk.
– A ja jestem ¯erbunow – oznajmi³ starszy z w¹sami.
– Barbolin – przedstawi³ siê m³ody. G³os mia³ delikatny,

niemal kobiecy.
Usiad³em naprzeciw nich przy stole. ¯erbunow nala³

trzy szklanki wódki, jedn¹ przesun¹³ w moj¹ stronê i pod-
niós³ na mnie oczy. Zrozumia³em, ¿e na coœ czeka.

– No wiêc – powiedzia³em, unosz¹c swoj¹ szklankê – jak
siê to mówi, za zwyciêstwo œwiatowej rewolucji!

Mój toast nie wzbudzi³ w nich entuzjazmu.
– Za zwyciêstwo, pewnie – potwierdzi³ Barbolin.

– A gdzie koks?
– Jaki koks? – spyta³em.
– Nie zgrywaj durnia – odezwa³ siê surowo ¯erbunow.

– Babajasin mówi³, ¿e dziœ dosta³eœ przydzia³ow¹ puszkê.
– Aha, mówicie o kokainie – domyœli³em siê i siêgn¹³em

po ni¹ do torby. – Koks, towarzysze, to s³owo wieloznaczne.
A mo¿e eteru, jak William James?

– Kto taki? – spyta³ Barbolin, bior¹c puszkê w szerok¹,
zgrubia³¹ garœæ.

– Angielski towarzysz.
¯erbunow chrz¹kn¹³ nieufnie, a na twarzy Barbolina

odzwierciedli³o siê w lot uczucie, które tak lubili utrwalaæ
na wizerunkach postaci z ludu dziewiêtnastowieczni mala-
rze rosyjscy – oto istnieje gdzieœ wielki, zagadkowy œwiat,
a w nim tyle niepojêtych, nêc¹cych rzeczy, ¿e cz³owiek nie

23



tyle na serio chcia³by kiedyœ tam siê znaleŸæ, ile czasem po
prostu poci¹ga go marzenie o nieziszczalnym.

Napiêcie jak rêk¹ odj¹³. ¯erbunow otworzy³ puszkê,
wzi¹³ ze sto³u nó¿, nabra³ nim niesamowit¹ porcjê bia³ego
proszku i szybko wymiesza³ go z wódk¹. To samo zrobi³
Barbolin, najpierw ze swoj¹ szklank¹, potem z moj¹.

– No, teraz nie wstyd piæ i za œwiatow¹ rewolucjê –
oznajmi³.

Na mojej twarzy odbi³o siê widaæ pow¹tpiewanie, bo
¯erbunow uœmiechn¹³ siê i rzek³:

– To, bracie, wprost z „Aurory”, od samych Ÿróde³.
A nazywa siê „ba³tycka herbata”.

Podnieœli szklanki i jednym haustem wychylili ich zawar-
toœæ, nie pozosta³o mi nic innego, jak zrobiæ to samo.
Gard³o niemal od razu zdrêtwia³o. Zapali³em papierosa,
zaci¹gn¹³em siê, ale nie poczu³em smaku dymu. Dobr¹
minutê siedzieliœmy w milczeniu.

– Pora iœæ – odezwa³ siê raptem ¯erbunow i wsta³ od
sto³u. – Iwan zmarznie.

Ca³kiem otêpia³y schowa³em puszkê po landrynkach
do torby, podnios³em siê i poszed³em za nimi. Zatrzyma³em
siê w przedpokoju, próbuj¹c znaleŸæ swoj¹ czapê, bez
powodzenia jednak, w³o¿y³em wiêc kaszkiet von Erdena.
Opuœciliœmy mieszkanie i po Ÿle oœwietlonych schodach
zeszliœmy na dó³.

Spostrzeg³em nagle, ¿e na duszy mi lekko i spokojnie,
a im d³u¿ej idê, tym jest spokojniej i przyjemniej. Nie
myœla³em o przysz³oœci, doœæ ¿e nie grozi³o mi bezpoœrednie
niebezpieczeñstwo, i schodz¹c ciemn¹ klatk¹ schodow¹,
rozkoszowa³em siê zdumiewaj¹cym piêknem wiruj¹cych
za szybami p³atków œniegu. W³aœciwie sam by³em czymœ
na kszta³t takiego p³atka œniegu, unoszonego wichrem losu
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w œlad za dwoma innymi p³atkami w czarnych marynarskich
kurtkach, sun¹cymi przede mn¹ po schodach. A jednak,
mimo euforii, jaka mnie ogarnê³a, nie utraci³em zdolnoœci
trzeŸwej obserwacji tego, co dzia³o siê wokó³, uczyni³em
nawet ciekawe spostrze¿enie. Jeszcze w Piotrogrodzie zainte-
resowa³o mnie, w jaki sposób utrzymuje siê na marynarzach
ten ca³y dŸwigany przez nich arsena³. Na trzecim piêtrze,
gdzie pali³a siê samotna lampa, wypatrzy³em na plecach
¯erbunowa kilka haftek, które niczym biustonosz spina³y
taœmy karabinu maszynowego. Od razu wyobrazi³em sobie,
jak wybieraj¹c siê na kolejne mordy, ¯erbunow i Barbolin,
niczym dwie panny w k¹pielisku, pomagaj¹ jeden drugiemu
uporaæ siê z t¹ skomplikowan¹ czêœci¹ garderoby. Uzna³em
to za jeszcze jeden dowód kobiecej natury wszelkich rewo-
lucji. Zrozumia³em nagle pewne nowe nastroje w poezji
B³oka; widocznie wyrwa³ mi siê z gard³a jakiœ okrzyk, bo
Barbolin siê odwróci³.

– A tyœ nie chcia³, g³upku – powiedzia³, b³ysn¹wszy
z³otym zêbem.

Wyszliœmy na ulicê. Barbolin poleci³ coœ ¿o³nierzowi
na przednim siedzeniu, otworzy³ drzwiczki i wpakowaliœmy
siê do œrodka. Samochód od razu ruszy³. Przez zaokr¹glo-
n¹ po bokach przedni¹ szybê widaæ by³o oœnie¿one plecy
i spiczast¹ woj³okow¹ misiurkê; wydawa³o siê, ¿e nasz po-
jazd prowadzi ibsenowski troll. Konstrukcja samochodu
by³a wyj¹tkowo niewygodna, a przy tym upokarzaj¹ca dla
szofera, zawsze wystawionego na niepogodê – a mo¿e –
pomyœla³em – specjalnie to zrobiono, ¿eby pasa¿erowie
podczas jazdy mogli siê rozkoszowaæ nie tylko widokami
z okna, ale i nierównoœci¹ klasow¹?

Popatrzy³em przez boczn¹ szybê – ulica by³a pusta,
a padaj¹cy na jezdniê œnieg niezwykle piêkny. Rozjaœnia³y j¹
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rzadkie latarnie; w œwietle jednej z nich na œcianie domu
mign¹³ wyzywaj¹cy napis: LENINE EST MERDE.

Kiedy samochód stan¹³, zdo³a³em ju¿ trochê przyjœæ
do siebie. Wysiedliœmy na niewiadomej ulicy przed niczym
niewyró¿niaj¹c¹ siê bram¹, gdzie sta³y dwa samochody
i kilka fiakrów; nieopodal spostrzeg³em groŸnie wygl¹daj¹cy
samochód pancerny z czapk¹ œniegu na wie¿yczce karabinu
maszynowego. Nie zd¹¿y³em mu siê przyjrzeæ, bo maryna-
rze od razu dali nura do bramy. Po przejœciu niewymownie
przygnêbiaj¹cego podwórza stanêliœmy przed drzwiami,
nad którymi stercza³ ¿eliwny daszek z zawijasami i amor-
kami w kupieckim stylu. Do daszka by³ przymocowany
niedu¿y szyld:

MUZYCZNA TABAKIERKA
kabaret literacki

Œwieci³o siê kilka s¹siaduj¹cych z drzwiami okien,
szczelnie zaci¹gniêtych ró¿owymi zas³onami; dochodzi³y
stamt¹d urokliwe, smêtne dŸwiêki niewiadomego instru-
mentu.

¯erbunow szarpn¹³ ku sobie drzwi. Otwar³y siê na krót-
ki przedpokój zawieszony ciê¿kimi futrami i szynelami,
zamkniêty sut¹ aksamitn¹ zas³on¹. Na nasz widok podniós³
siê z taboretu wygl¹daj¹cy na zbója facet w czerwonej ru-
baszce.

– Obywatele marynarze – zacz¹³ – u nas…
Barbolin cyrkowym ruchem obróci³ na ramieniu karabin

i uderzy³ go kolb¹ w dó³ brzucha. Nieszczêœnik osun¹³ siê
po œcianie na pod³ogê, na jego niedobrej twarzy odmalo-
wa³o siê znu¿enie i wstrêt. ¯erbunow odci¹gn¹³ zas³onê
i weszliœmy do na pó³ ciemnej sali.
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Rozpiera³a mnie energia, popatrzy³em doko³a. Miejsce
przypomina³o poœledniej kategorii restauracjê z pretensjami
do elegancji. Przy niedu¿ych okr¹g³ych stolikach w gêstych
k³êbach dymu siedzia³a mieszana publicznoœæ, ktoœ chyba
pali³ opium. Nikt nie zwróci³ na nas uwagi, usiedliœmy przy
wolnym stoliku w pobli¿u wejœcia.

W koñcu sali na jaskrawo oœwietlonej estradzie ogolony
jegomoœæ we fraku siedzia³ z nog¹ za³o¿on¹ na nogê na ob-
ci¹gniêtym czarnym aksamitem sto³ku. Jedn¹ stopê mia³
bos¹. Smyczek w prawej rêce œlizga³ siê po têpym skraju
d³ugiej pi³y, której jedn¹ r¹czkê przyciska³ bos¹ stop¹ do
pod³ogi, a drug¹ œciska³ w lewej piêœci, sprawiaj¹c, ¿e instru-
ment wygina³ siê i dr¿a³. Chc¹c wygasiæ wibracjê migoc¹cej
powierzchni, na moment przyciska³ do niej bos¹ stopê; obok
sta³ lakierek, z którego stercza³a œnie¿nobia³a skarpetka.
DŸwiêk, jaki cz³owiek ów dobywa³ ze swego instrumentu, by³
wprost nieziemski, czaruj¹cy i smutny; gra³ chyba jak¹œ
nieskomplikowan¹ pospolit¹ melodiê, lecz wa¿ne by³y tylko
timbre i modulacje d³ugo zamieraj¹cego dŸwiêku, który zapa-
da³ prosto w serce.

Portiera u wejœcia zako³ysa³a siê, wysun¹³ siê zza niej
cz³owiek w rubaszce. Strzeli³ palcami dok¹dœ w ciemnoœæ
i ruchem g³owy wskaza³ nasz stolik, po czym, obróciwszy
siê w nasz¹ stronê, sk³oni³ siê krótko i formalnie, by zaraz
znikn¹æ za portier¹. Od razu wynurzy³ siê sk¹dœ pos³u-
gacz z tac¹ w jednej rêce i miedzianym czajnikiem w drugiej
(takie same czajniki sta³y na innych stolikach). Na tacy
mieœci³ siê pó³misek z pasztecikami, trzy fili¿anki i maleñki
gwizdek. Pos³ugacz rozstawi³ fili¿anki, nape³ni³ je z czajnika
i znieruchomia³ w oczekiwaniu. Poda³em mu wyci¹gniêty
z torby na chybi³ trafi³ banknot, zdaje siê, dziesiêciodola-
rowy. Pocz¹tkowo nie mog³em poj¹æ, po co na tacy le¿y
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gwizdek, ale wkrótce przy s¹siednim stoliku rozleg³ siê cichy,
melodyjny gwizd i pos³ugacz pomkn¹³ na ten dŸwiêk.

¯erbunow poci¹gn¹³ ze swojej fili¿anki i chrz¹kn¹³ nie-
zadowolony. Ja te¿ upi³em ³yk z mojej. To by³a chan¿a,
kiepska wódka chiñska z gaolianu. Zabra³em siê do paszteci-
ka, ale nie czu³em kompletnie smaku. Wci¹¿ dawa³a o sobie
znaæ kokaina, która zmrozi³a gard³o.

– Z czym s¹ te paszteciki? – ostro¿nie spyta³ Barbolin.
– Powiadaj¹, ¿e ludzie tu gin¹. Byle siê nie strefniæ.

– A ja jad³em – zwyczajnie odpar³ ¯erbunow. – Jak wo³o-
wina.

Nie mog³em tego d³u¿ej znieœæ, wyci¹gn¹³em puszkê
i Barbolin zacz¹³ rozdzielaæ porcje proszku do fili¿anek.

Tymczasem jegomoœæ we fraku skoñczy³ graæ, zgrabnie
i szybko w³o¿y³ skarpetkê oraz but, wsta³, uk³oni³ siê, pod-
niós³ taboret i ¿egnany w¹t³ymi oklaskami zszed³ ze sceny.
Od stolika obok estrady wsta³ przystojny facet z siw¹
bródk¹, okutany wokó³ szyi szarym szalem, jakby chcia³
ukryæ œlad po uk¹szeniu. Ze zdziwieniem pozna³em w nim
Walerego Briusowa, postarza³ego i wychudzonego. Wszed³
na estradê i zwróci³ siê do sali:

– Towarzysze! Aczkolwiek ¿yjemy w widowiskowej
epoce, gdy sk³ad drukarski ust¹piæ musia³ przed sk³adank¹
widowisk, a nawet – rzek³bym wrêcz… – tu, czyni¹c pauzê,
wywróci³ oczy, szykuj¹c siê wyraŸnie do wyg³oszenia jed-
nego ze swoich kretyñskich kalamburów – przed sk³adem
widowni… hmm… tradycja nie kapituluje i szuka nowych
form. To, co dziœ zobaczycie, nazwa³bym jednym z olœnie-
waj¹cych przyk³adów pêpkocentrycznego postrealizmu.
Za chwilê odegrana zostanie przed wami… hmm… ma³a
tragedia pióra pewnego pêpkocentrycznego postrzeleñca…
hmm… Tak w³aœnie autor, poeta kameralny Joann
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Paw³uchin, okreœli³ gatunek uprawianej twórczoœci. A wiêc
ma³a tragedia Raskolnikow i Marmie³adow. Prosimy.

– Prosimy! – powtórzy³ jak echo ¯erbunow i wypiliœmy.
Briusow zszed³ z estrady i wróci³ do stolika. Dwaj ludzie

w mundurach wynieœli zza kulis na estradê ciê¿k¹ poz³acan¹
harfê na cokole i taboret. Nastêpnie przynieœli stolik, posta-
wili na nim pêkat¹ butelkê z likierem oraz dwa kieliszki,
po czym przyczepili do kulis kawa³ki kartonu z napisami
„Raskolnikoff” i „Marmie³adoff” (pozna³em od razu, ¿e
egzotyczna pisownia to nie b³¹d, lecz jakiœ symbol) i powie-
sili poœrodku tabliczkê z niezrozumia³ym s³owem IHWJ,
wpisanym w b³êkitny pentagram. Zrobili swoje i znikli.
Zza kulis wysz³a kobieta w d³ugim chitonie, siad³a do harfy
i bez poœpiechu jê³a przebieraæ palcami po strunach. Trwa³o
to kilka minut.

Nastêpnie na scenie pojawi³a siê czwórka ludzi w d³ugich
czarnych p³aszczach. Ka¿dy ukl¹k³ na kolano i uniesion¹
czarn¹ po³¹ zas³oni³ twarz. Na przeciwleg³ych koñcach
estrady ukaza³y siê dwie postacie na wysokich koturnach,
w d³ugich bia³ych chlamidach i greckich maskach. Powoli
zbli¿a³y siê do siebie i stanê³y w pewnej odleg³oœci. Pod
pach¹ jednej z nich na oplecionej ró¿ami pêtli wisia³a
siekiera; domyœli³em siê, ¿e to Raskolnikow. W³aœciwie
mo¿na siê by³o zorientowaæ i bez siekiery, bo wisia³a za nim
tabliczka z nazwiskiem. Aktor stoj¹cy pod tabliczk¹ z napi-
sem „Marmie³adoff” wolno uniós³ rêkê i podj¹³ recitativo:

– Jam Marmie³adow. Zwierzê siê w sekrecie,

¿e iœæ gdziekolwiek nie widzê ju¿ celu.

D³ugo b³¹dzi³em po szerokim œwiecie,

lecz nie dostrzeg³em œwiate³ka w tunelu.

Czytam ze skrytej w pañskim wzroku mêki,

¿e los nieobcy panu ciemiê¿onych mas.
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Mo¿e po jednym? Dalej! Na bok lêki!

Dziêki.

– Nie trzeba.

Aktor z siekier¹ odpowiada³ jednako œpiewnie, ale basem.
Kiedy zacz¹³ mówiæ, wyci¹gn¹³ uniesion¹ d³oñ do Marmie-
³adowa, ten zaœ, szybko nape³niwszy swój kieliszek, wychyli³
go w otwór maski i ci¹gn¹³:

– Trudno. W pañskie rêce. Raz!

Dalej: widzê na czole s³awy tajemnej koronê,

widzê usta milcz¹ce z pó³uœmiechem drwiny,

tako¿ lica poblad³e, a d³onie zbroczone.

Mnie zaœ brak wszelkiej sensownej przyczyny,

a¿eby nieruchoma skóra mojej twarzy

skrywa³a otch³añ pustki, co cia³em siê staje,

czyni¹c pozory duszy, któr¹ Stwórca darzy.

Czy pan aby nad¹¿a?

– Tak mi siê wydaje…

¯erbunow szturchn¹³ mnie ³okciem i spyta³ cicho:
– Co ty na to?
– Jeszcze za wczeœnie – odpar³em szeptem. – Zobaczymy,

co dalej.
¯erbunow z szacunkiem kiwn¹³ g³ow¹. Na scenie

Marmie³adow kontynuowa³:
– Zatem, w tym stanie rzeczy, bez w¹tpienia,

jak krew na œniegu ranki siê purpurz¹.

Niczym siekier¹ w ciemiê. Do myœlenia

czy ci to daje coœ, mój ma³y?

– Du¿o.

– Ca³e to zagl¹danie w duszê nu¿y mnie po trochu.

Mroki jak u Murzyna darmo okiem mierzê.

To coœ jakby le¿¹ce w w¹skim, zimnym lochu

dwie nie¿ywe staruchy. Oho, dreszcz ciê bierze?
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– I owszem. O co chodzi? Do czego pan pije?

– Tak prosto z mostu?

– OszczêdŸ mi pan aluzje subtelne.

– A mo¿e jednak najpierw damy sobie w szyjê?

– Natrêtny pan niczym z rachunkiem oberkelner.

Idê.

– Mój ch³opcze, nie ma co siê z³oœciæ.

– Nudz¹ mnie te wywody, nawet jeœli szczere.

Móg³by pan wreszcie podaæ mi do wiadomoœci,

czego pan sobie ¿yczy?

– Sprzedaj pan siekierê…

Tymczasem rozgl¹da³em siê po sali. Przy okr¹g³ych
stolikach siedzia³y po trzy, cztery osoby; wœród nader ró¿no-
rodnej publicznoœci, jak to zwykle w dziejach ludzkich by-
wa, wyraŸnie przewa¿a³y œwiñskie ryje spekulantów i bogato
wystrojone kurwy. Przy stoliku Briusowa siedzia³ spasiony
od czasu, gdy go widzia³em ostatnio, Aleksy To³stoj z oka-
za³¹ kokard¹ zamiast krawata. Sad³o, jakim obrós³, zdawa³o
siê wyciœniête z chudego teraz jak szczapa Briusowa. Razem
wygl¹dali nieznoœnie.

Odwróci³em wzrok i spostrzeg³em przy jednym ze sto-
lików dziwnego cz³owieka z podkrêconymi w¹sami w prze-
pasanej koalicyjk¹ czarnej bluzie. Siedzia³ sam, zamiast
czajnika sta³a przed nim butelka szampana. Uzna³em, ¿e
to pewnie jakaœ wa¿na bolszewicka szycha; nie wiem, co
wyda³o mi siê niezwyk³e w jego spokojnej, energicznej twa-
rzy, ale przez d³u¿sz¹ chwilê nie mog³em oderwaæ od niego
oczu. Pochwyci³ moje spojrzenie, a ja od razu odwróci³em
wzrok w stronê estrady, gdzie toczy³ siê nadal absurdalny
dialog:

– ¯e co? A niby po co?

– Mam coœ do zrobienia.
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Symbol, który oddziela bytu strony dwie.

Pan w razie czego drug¹ skradnie bez w¹tpienia.

Kradzion¹ bardziej stylowo, no nie?

– Owszem… Lecz – myœlê – po co te podchody?

Pan by³ tam przecie¿? Za tym parawanem?

– Wie pan, Rodionie, jest pan p³ytki, jak to m³ody,

chocia¿ z siekier¹. Zreszt¹ m³odoœæ mianem

Ÿród³a i sedna obdarza to, co ostateczne,

prostych spe³nieñ po¿¹da, jak mi³oœæ, wesele,

z pêtl¹ pod pach¹ gotowa gry wieœæ niebezpieczne.

Ile pan ¿¹da?

– Spytaæ siê oœmielê,

Na co to panu?

– Od pierwszego s³owa

powtarzam: to si³a, blask, ambicje szczere,

Graal, wiecznoœæ, zmienna sta³oœæ ksiê¿ycowa,

nadzieja, brzeszczot… Dawaj pan siekierê.

– Nic nie pojmujê. Zreszt¹ – oto ona.

– Ona… Migocze jak p³omieñ wœród ska³…

Ile?

– Co pan uwa¿a.

– Teraz zap³acona?

– Dziesiêæ… piêtnaœcie… Trochê ma³o da³.

Sk¹din¹d, czujê, sprawa nie w tej cenie.

Coœ jakby siê zmienia³o… Pêka³o na pó³…

Siêga³o po mnie z wolna… I odczuwam dr¿enie,

jakby w duszy rozdartej zimny wicher du³.

Ktoœ ty? Bo¿e, to¿ to twarz w masce ku mojej siê k³oni!

Oczy jak ¿ó³te gwiazdy skrz¹ siê z lic!

To pod³oœæ! Niech pan oblicze ods³oni!

Marmie³adow wytrzyma³ d³ug¹, przeraŸliw¹ pauzê.
Ods³oni!
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Marmie³adow jednym ruchem zerwa³ maskê, jedno-
czeœnie z cia³a opad³ przywi¹zany do niej chiton, ods³aniaj¹c
kobietê w biustonoszu i koronkowych pantalonach, w sreb-
rzystej peruce z mysim ogonkiem warkoczyka.

– Bo¿e… Starucha… A rêce nie trzymaj¹ nic…

Wyrzek³szy ledwo dos³yszalnie te s³owa, Raskolnikow
z wysokoœci koturnów run¹³ na pod³ogê.

Ci¹g dalszy sprawi³, ¿e poblad³em. Na scenê wpad³o
dwóch skrzypków; zagrali wœciekle jak¹œ cygañsk¹ melodiê
(znów B³ok – pomyœla³em), a kobieta-Marmie³adow narzu-
ci³a na le¿¹cego Raskolnikowa swój chiton, skoczy³a mu
na pierœ i jê³a go dusiæ, wierc¹c zaciekle pup¹ w koronkach.

W pierwszej chwili porazi³a mnie myœl, ¿e to, co siê
dzieje, jest wynikiem jakiegoœ potwornego spisku i wszyscy
obecni patrz¹ w moj¹ stronê. Zaszczutym spojrzeniem
obieg³em salê, znów zderzy³em siê wzrokiem z w¹satym
mê¿czyzn¹ w czarnej bluzie i nagle w jakiœ sposób zda³em
sobie sprawê, ¿e on wie wszystko o œmierci von Erdena,
ma³o tego: wie o mnie rzeczy znacznie gorsze.

By³em ju¿ gotów zerwaæ siê z krzes³a i rzuciæ do ucieczki,
powstrzyma³ mnie tylko nies³ychany wysi³ek woli. Publicz-
noœæ klaska³a ospale; niektórzy ze œmiechem wskazywali
palcem na scenê, wiêkszoœæ jednak zajêta by³a rozmow¹
i wódk¹.

Udusiwszy Raskolnikowa, kobieta podbieg³a na brzeg
sceny i pod rozszala³e dŸwiêki skrzypiec zaczê³a tañczyæ,
zadzieraj¹c pod sufit go³e nogi i wymachuj¹c siekier¹.
Czwórka mê¿czyzn w czerni, ca³y czas nieruchomo klêcz¹-
cych na scenie, pochwyci³a przykrytego chitonem Raskol-
nikowa i wynios³a za kulisy. Olœni³ mnie raptem domys³,
¿e to cytat z Hamleta, gdzie mowa pod koniec o czterech
kapitanach wynosz¹cych martwego ksiêcia; o dziwo, myœl ta
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od razu przywróci³a mi spokój. Zrozumia³em, ¿e bieg akcji
na scenie to nie ¿aden spisek przeciw mnie – nikt po prostu
nie zd¹¿y³by go uknuæ! – ale zwyk³e mistyczne wyzwanie.
Od razu postanowi³em zmierzyæ siê z nim, zwracaj¹c siê
do zbarania³ych marynarzy.

– Ch³opaki, stop. To zdrada.
Barbolin podniós³ na mnie nierozumiej¹cy wzrok.
– Angielka bruŸdzi – rzuci³em na chybi³ trafi³.
Widocznie te s³owa mia³y dla niego jakiœ sens, bo natych-

miast œci¹gn¹³ z ramienia karabin. Powstrzyma³em go.
– To nie tak, towarzyszu. Czekajcie.
Tymczasem na scenie znów pojawi³ siê jegomoœæ z pi³¹,

siad³ na taborecie i j¹³ ceremonialnie œci¹gaæ pantofel. Otwo-
rzy³em torbê, wyj¹³em o³ówek i czysty blankiet; melan-
cholijne dŸwiêki pi³y porwa³y mnie i ponios³y, po kilku
minutach tekst mia³em gotowy.

– Co tam piszesz? – zainteresowa³ siê ¯erbunow.
– Aresztowaæ chcesz kogoœ?

– Nie – odrzek³em. – Tu, jeœli posadziæ, to wszystkich.
Zrobimy inaczej. Pamiêtasz rozkaz, ¯erbunow? Mamy prze-
cie¿ nie tylko po³o¿yæ temu kres, ale i przeprowadziæ nasz¹
liniê, tak?

– Tak – przyzna³ ¯erbunow.
– No wiêc – powiedzia³em – ty i Barbolin idŸcie za kulisy.

Ja teraz wejdê na scenê i przeprowadzê nasz¹ liniê. A jak
skoñczê, dam sygna³ i wtedy wy wejdziecie. Ju¿ my im
poka¿emy muzykê rewolucji.

¯erbunow postuka³ palcem w swoj¹ fili¿ankê.
– Nie, ¯erbunow – powiedzia³em stanowczo – zawalisz

robotê.
W jego spojrzeniu przemknê³o coœ na podobieñstwo

urazy.
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– Coœ ty? – wyszepta³. – Nie ufasz mi? To¿ ja… Ja ¿ycie
za rewolucjê oddam!

– Wiem, towarzyszu – odpar³em. – Ale kokaina póŸniej.
A teraz naprzód!

Marynarze podnieœli siê i ruszyli w stronê sceny. St¹pali
rozko³ysanym, mocnym krokiem, jakby zamiast parkietu
mieli pod nogami nachylony pok³ad walcz¹cego ze sztor-
mem pancernika; w tej chwili czu³em do nich niemal
sympatiê. Wspiêli siê po bocznych schodkach i znikli
za kulisami. Wychyli³em do dna resztkê chan¿y z kokain¹,
wsta³em i podszed³em do stolika, przy którym siedzieli
Briusow i To³stoj. Przygl¹dano mi siê. Panowie i towarzysze
– myœla³em sobie, krocz¹c z wolna przez dziwnie rozsze-
rzaj¹c¹ siê salê – i ja mia³em dziœ honor st³amsiæ moj¹
staruchê, ale nie udusicie mnie jej wymyœlonymi d³oñmi!
Do diab³a z t¹ wiecznie obecn¹ dostojewszczyzn¹ Rosjan!
Do diab³a z Rosjanami, którzy j¹ tylko widz¹ doko³a.

– Dobry wieczór, Walery Jakowlewiczu. Przerwa?
Briusow drgn¹³ i przez kilka sekund przygl¹da³ mi siê,

najwyraŸniej nie poznaj¹c. Wreszcie na jego zmizerowanej
twarzy pojawi³ siê uœmiech niedowierzania:

– Pietia? – spyta³. – To pan? Jak¿e siê cieszê, widz¹c pana.
Proszê przysi¹œæ siê do nas na chwilê.

Usiad³em przy stoliku i powœci¹gliwie przywita³em siê
z To³stojem: choæ widywaliœmy siê czêsto w redakcji „Apol-
lona”, nie znaliœmy siê bli¿ej. To³stoj by³ mocno pijany.

– Co u pana? – spyta³ Briusow. – Napisa³ pan coœ nowe-
go?

– Nie czas na to, Walery Jakowlewiczu – odpar³em.
– Tak – odezwa³ siê z namys³em, zerkaj¹c wyraŸnie na

moj¹ skórzan¹ kurtkê i mauzera — no tak! To prawda. I ja
te¿… Nie mia³em pojêcia, Pietia, ¿e nale¿y pan do naszych.
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Zawsze ceni³em pañskie wiersze, zw³aszcza pierwszy zbiorek:
Wiersze kapitana Lebiadkina. No i oczywiœcie Pieœni królestwa

„Ja”. Ale kto by pomyœla³… Wszêdzie u pana te konie, cesa-
rze, Chiny…

– Conspiration, Walery Jakowlewiczu – powiedzia³em. –
Choæ brzmi to dziko…

– Rozumiem – odrzek³ Briusow – teraz rozumiem. Cho-
cia¿, zapewniam pana, zawsze coœ podobnego wyczuwa³em.
Zmieni³ siê pan, Pietia. Co za energia… Oczy b³yszcz¹ce.
A propos, zd¹¿y³ pan przeczytaæ Dwunastu B³oka?

– Przegl¹da³em – odpar³em.
– I co pan myœli?
– Niezupe³nie rozumiem symbolikê fina³u – powiedzia-

³em. – Dlaczego przed patrolem Czerwonej Gwardii idzie
Chrystus? Czy¿by B³ok chcia³ ukrzy¿owaæ rewolucjê?

– Tak, tak – œpiesznie potwierdzi³ Briusow. – W³aœnie
o tym mówiliœmy z Alosz¹.

Na dŸwiêk swego imienia To³stoj otworzy³ oczy, uniós³
fili¿ankê, ale by³a pusta, namaca³ na stole gwizdek, podniós³
go do ust, ale nim dmuchn¹³, g³owa znów mu opad³a.

– S³ysza³em, ¿e zmieni³ zakoñczenie – powiedzia³em.
– Teraz na czele patrolu idzie marynarz.

Briusow zastanawia³ siê chwilê, po czym rozb³ys³y mu
oczy.

– Racja – przyzna³ – tak s³uszniej. O wiele trafniej.
A Chrystus idzie z ty³u. Niewidoczny wlecze siê z ty³u,
dŸwigaj¹c swój krzy¿ skroœ zawiei.

– W³aœnie – doda³em – w drug¹ stronê.
– Tak pan s¹dzi?
– Jestem pewny – powiedzia³em, myœl¹c o tym, ¿e ¯er-

bunow i Barbolin pewnie ju¿ usnêli za kulisami. – Walery
Jakowlewiczu, mam proœbê. Czy móg³by pan zapowie-
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dzieæ, ¿e teraz wyst¹pi z rewolucyjnymi wierszami poeta
Ob³o¿ny?

– Ob³o¿ny? – zdziwi³ siê Briusow.
– Mój partyjny pseudonim – wyjaœni³em.
– Tak, rozumiem – skin¹³ g³ow¹ Briusow – co za g³êbia!

Sam pos³ucham z rozkosz¹.
– Tego nie radzê. Lepiej od razu wyjœæ. Tu zaraz zacznie

siê strzelanina.
Briusow poblad³ i kiwn¹³ g³ow¹. Nie zamieniliœmy ju¿

ani s³owa; kiedy pi³a ucich³a i elegant we fraku w³o¿y³ swój
pantofel, Briusow wsta³ i wszed³ na estradê.

– Dziœ – oznajmi³ – by³a ju¿ mowa o sztuce najnowszej.
Teraz temat podejmie poeta Ob³o¿ny (nie wytrzyma³
i wywróci³ oczy) – hm… proszê nie myliæ z oddzia³em
zamkniêtym i kaczk¹… hm… poeta Ob³o¿ny, który zapre-
zentuje rewolucyjne wiersze. Prosimy!

Szybko zszed³ ze sceny, uœmiechn¹³ siê do mnie przepra-
szaj¹co, roz³o¿y³ rêce, chwyci³ pod pachê s³abo opieraj¹cego
siê To³stoja i poci¹gn¹³ go do wyjœcia; przypomina³ w tej
chwili emerytowanego nauczyciela, wlok¹cego na smyczy
niepos³usznego i g³upiego bernardyna.

Wspi¹³em siê na estradê. Tu¿ przy jej brzegu sta³ za-
pomniany, obci¹gniêty aksamitem taboret – bardzo siê
przyda³. Postawi³em na nim but, wbi³em wzrok w przycich³¹
salê. Wszystkie twarze przede mn¹ zlewa³y siê jakby w jedn¹
– przymiln¹, a przy tym bezczeln¹, zastyg³¹ w grymasie
uni¿onego samozadowolenia – niew¹tpliwie by³a to ucie-
leœniona, wci¹¿ ¿ywa twarz starej lichwiarki. W pobli¿u
estrady siedzia³ Joann Paw³uchin, d³ugow³osy pokraka
z monoklem; obok niego zajada³a pasztecik pryszczata
grubaska z wielk¹ czerwon¹ kokard¹ w szpakowatych w³o-
sach – zapewne komisarz teatrów, madame Malinowska.
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Jak¿e nienawidzi³em ich wszystkich w tej trwaj¹cej wiecz-
noœæ chwili!

Doby³em z kabury mauzera, unios³em nad g³ow¹, od-
chrz¹kn¹³em i w swej dawnej manierze, bez wyrazu patrz¹c
przed siebie i bez ¿adnych intonacji, zachowuj¹c tylko krót-
kie pauzy, wyrecytowa³em wiersz napisany na blankiecie
Czeki:

Rewwojensonet

O, towarzysze broni! Nasz ból jest przemo¿ny.

W pod³ym zamachu zgin¹³ towarzysz Ob³o¿ny.

Na zawsze straci³ oddzia³ Czeki nasz

Têgiego bolszewika, co mia³ taki sta¿.

A tak siê to odby³o: z œledztwa zmierza³

I w³aœnie papierosa zapaliæ zamierza³,

Kiedy bia³y oficer, skrytobójczy szpieg,

Wyj¹³ spluwê i przerwa³ ¿ycia jego bieg.

Towarzysze! Grzmot strza³u rozsadzi³ mu ucho,

Dosiêg³a Ob³o¿nego kula z wra¿ych ³ap.

Sekundê jeszcze gmera³ za pazuch¹,

Zachwia³ siê, zamkn¹³ oczy i na ziemiê chlap.

Towarzysze! Zewrzyjmy szeregi i w g³os coœ zanuæmy,

Przeciw bia³ej gadzinie czerwony terror zwróæmy!

Po tych s³owach kropn¹³em w ¿yrandol, ale spud³o-
wa³em.

Zaraz jednak po mojej prawej stronie pad³ drugi strza³,
¿yrandol gruchn¹³ na ziemiê, obok siebie zobaczy³em
¯erbunowa, mocuj¹cego siê z zamkiem karabinu. Pó³klê-
cz¹c, strzeli³ jeszcze kilka razy, na sali podniós³ siê krzyk;
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kto ¿yw pada³ na pod³ogê, chowa³ siê za kolumny, tym-
czasem zza kulis wyszed³ Barbolin. Zataczaj¹c siê, doszed³
na skraj sceny, zawy³ i rzuci³ granat. Huknê³o okrutnie,
buchn¹³ bia³y p³omieñ, przewróci³ siê stolik, ktoœ ze zdzi-
wieniem jêkn¹³ w zapad³ej nagle ciszy. Nast¹pi³a k³opotliwa
pauza. ¯eby j¹ jakoœ wype³niæ, kilkakrotnie strzeli³em w sufit
i raptem znów spostrzeg³em dziwnego mê¿czyznê w ciem-
nej bluzie; siedzia³ z niewzruszonym spokojem przy swoim
stoliku i poci¹ga³ z fili¿anki – da³bym g³owê, ¿e siê uœmie-
cha. Zrobi³o mi siê g³upio.

¯erbunow raz jeszcze wygarn¹³ do sali.
– Przerwaæ ogieñ! – krzykn¹³em.
¯erbunow wymamrota³ coœ, co brzmia³o: „Coœ taki wa¿-

ny, nie bêdziesz mi tu rozkazywaæ”, zarzuci³ jednak karabin
na ramiê.

– Wycofujemy siê – powiedzia³em i ruszy³em za ku-
lisy.

Na nasz widok jacyœ stoj¹cy tam ludzie rzucili siê do
ucieczki. Szed³em z ¯erbunowem ciemnym korytarzem,
po kilku zakrêtach trafiliœmy na drzwi s³u¿bowego wyjœcia
i po ich otwarciu znaleŸliœmy siê na ulicy, gdzie znów jacyœ
ludzie rozpierzchli siê przed nami. Po dusznej, zadymionej
sali mroŸne powietrze podzia³a³o na mnie jak opary eteru
– poczu³em zawrót g³owy i strasznie zachcia³o mi siê spaæ.
Kierowca, przysypany ju¿ grub¹ warstw¹ œniegu, jak przed-
tem nieruchomo siedzia³ na przednim siedzeniu. Otwieraj¹c
drzwiczki auta, odwróci³em siê.

– A gdzie Barbolin? – spyta³em.
– Zaraz bêdzie – wyszczerzy³ zêby ¯erbunow – ma jesz-

cze sprawê.
Wlaz³em do samochodu, opar³em siê wygodnie i mo-

mentalnie usn¹³em.
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Obudzi³ mnie kobiecy pisk, zobaczy³em Barbolina, który
niós³ na rêkach wyrywaj¹c¹ siê z wdziêkiem pannê w koron-
kowych majteczkach, z przekrzywion¹ peruk¹ z warkoczy-
kiem.

– Posuñ siê, towarzyszu – poprosi³ ¯erbunow, pakuj¹c
siê do samochodu – mamy uzupe³nienie.

Przesun¹³em siê na bok. ¯erbunow pochyli³ siê ku mnie
i z nieoczekiwanym ciep³em w g³osie powiedzia³:

– A ja z pocz¹tku nie zrozumia³em ciê, Pietka. Duszy
w tobie nie dojrza³em. Zuch z ciebie. Piêkn¹ trzyma³eœmowê.

Coœ tam wymamrota³em i znów usn¹³em. Przez sen
s³ysza³em chichot kobiety, ponure przekleñstwa Barbolina
i jadowity syk ¯erbunowa, chyba k³ócili siê o tê nieszczêsn¹.
Potem samochód stan¹³. Podnios³em g³owê i ujrza³em przed
sob¹ rozp³ywaj¹c¹ siê, jakby nierzeczywist¹ twarz ¯erbu-
nowa.

– Œpij, Pietka – rozleg³o siê donoœnie – my tu wysi¹dzie-
my. Mamy z kumem do pogadania. A ciebie Iwan odwiezie.

Wyjrza³em przez okno. Staliœmy na bulwarze Twerskim,
przy rezydencji gradonaczalnika. Wolno sypa³ puszysty
œnieg. Barbolin i dr¿¹ca, pó³naga kobieta byli ju¿ na ulicy.
¯erbunow uœcisn¹³ mi rêkê i wysiad³. Samochód ruszy³.

Ogarnê³o mnie raptem dojmuj¹ce uczucie osamotnienia
i bezbronnoœci w tym lodowatym œwiecie, którego miesz-
kañcy starali siê wys³aæ mnie na Gorochow¹ lub zm¹ciæ
mi duszê urokiem mrocznych s³ów. Jutro rano, pomyœla³em,
trzeba bêdzie strzeliæ sobie w ³eb. Ostatnie, co zobaczy³em,
nim zapad³em ostatecznie w czarn¹ otch³añ nieœwiadomoœ-
ci, to oœnie¿ona krata bulwaru; kiedy samochód zawraca³,
znalaz³a siê tu¿ przy oknie. 




