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Drzwi schronu zamknęły się. Ciężki mechanizm zachrobotał i w
ogłuszającym rumorze zablokował wejście do wnętrza bezpiecznego
bunkra. Kilka par potężnych, kilkutonowych, rozsuwanych w pionie i
poziomie oraz półokrągłych wrót zasunęło się, pozostawiając
spoglądającym nań ludziom jedyną możliwą drogę – ku wyjściu na świat
zewnętrzny. Schron Numer Dziewięć – Dziewiątka – nie będzie odtąd
stanowił pewnej przystani, bezpiecznej ostoi. Lecz na zawsze pozostanie
domem. Domem, który trzeba ratować.
Było ich trzynaścioro. Paradoksalnie złożyło się, że ich liczba
korespondowała z celem opuszczenia Dziewiątki. Musieli bowiem jak
najszybciej odnaleźć Schron Numer Trzynaście. Tam, według słów Rady
Schronu Numer Dziewięć, mieli wejść w posiadanie technologii, która
umożliwi przetrwanie ich ojczystego bunkra. Narastające problemy z
zasilaniem powodowały inne powikłania – z systemem hydraulicznym,
filtracją powietrza, hodowaniem żywności, przechowywaniem zapasów,
produkcją medykamentów. Konieczność wymogła na Radzie Schronu
wydelegowania kolejnej ekspedycji ratunkowej.
Kolejnej, gdyż trzynaścioro, o których mowa, nie było pierwszą
grupą śmiałków, gotowych stanąć w szranki z wymogami powojennego
świata. Pierwsza ekspedycja ratunkowa wyruszyła w drogę z końcem
października. Niestety przez prawie pięć miesięcy nie udało im się wrócić
ani nawiązać kontaktu. Rada Schronu uznała, że nie podołali zaledwie po
niecałym kwartale i już wówczas zaczęto przymierzać się do wyprawienia
w bój następnych mieszkańców Dziewiątki. To było przyczyną buntu.
Część obywateli Schronu Numer Dziewięć, zwłaszcza z bloku
południowego, zaprotestowała tak szybkiej rezygnacji ze swoich rodzin i
przyjaciół. Ich mały przewrót miał doprowadzić do tego, żeby Rada
Schronu wytypowała ekspedycję ratunkową, ale dla poprzedniej grupy.
Radni nie wyrazili zgody, buntowników zaś spacyfikowano i odizolowano
po kilku dniach małej rebelii. Przyczyną szybkiego i gwałtownego
stłumienia buntu było przede wszystkich podszyte strachem milczenie
pozostałych mieszkańców Dziewiątki, którzy nie chcieli opuszczać
schronu – ani z wyboru, ani z polecenia. Mimo że cicho popierających
rebelię wcale nie brakowało. Przez następne tygodnie Rada Schronu
cwanie przekonywała niezdecydowanych, aż w końcu, w trakcie obrad z
udziałem mieszkańców, pod koniec lutego powzięto decyzję o wysłaniu
na zewnątrz buntowników.

Przywódcą drugiej ekspedycji ratunkowej został Rudy, nazywany
tak ze względu na kolor włosów. Niewielu znało jego prawdziwe imię,
które zresztą sam skrzętnie ukrywał. Rudy był głównym prowodyrem
buntu w schronie, poparli go zaś inni. Pierwszą, która dołączyła do niego
była Oliwia. Powodem jej decyzji był fakt, że w pierwszej ekspedycji wziął
udział jej ukochany, Albert. Po postanowieniu Rady o utworzeniu
kolejnej grupy ratunkowej w tę delikatną, choć stanowczą dziewczynę
wstąpiły drzemiące gdzieś głęboko siły. Jej upór i wytrwałość w buncie
pociągnęły kolejnych.
Daniel był wyjątkowy z kilku względów. Miał posturę chodzącej
góry, ważył ze sto dwadzieścia kilogramów i jednocześnie był łagodny jak
baranek. Poprzysiągł jednak Albertowi, że zaopiekuje się Oliwią, toteż
chronił ją i traktował jak oczko w głowie.
Kapłan i Dziadek byli schronowymi autsajderami. Pierwszy był tak
nazywany z powodu gorliwego podejścia do wiary. Drugi zaś, jako jeden z
nielicznych w Dziewiątce, pamiętał jeszcze czasy sprzed wojny. Obaj
wstawili się za Rudym i Oliwią, kierowani różnymi powodami.
Ostatnimi, którzy dołączyli do buntu byli Ariel i David. Byli jednymi
z pierwszych zwanych „Dziećmi Schronu". David przyszedł na świat tuż
przed wybuchem III Wojny Światowej i był Uspolakiem – dzieckiem tak
zwanych naturalizowanych Amerykanów, których w przedwojennej
Polsce było bardzo wielu. Ariel zaś urodził się w nim kilka miesięcy po
Dniu Załamania. Obaj mieli dość marazmu w schronie i niejasnych
zagrań ze strony Rady.
Było ich trzynaścioro. Do siódemki z bloku południowego dołączyło
bowiem sześciu rosłych osiłków z bloku wschodniego. Stali teraz i patrzyli
na oświetlone kilkoma słabymi reflektorami, zamykające się wrota,
świadomi i nieświadomi niebezpieczeństw, jakie czyhały na nich u wylotu
około stumetrowego, wydrążonego w skałach sudeckiej góry Wolarz,
korytarza. Spojrzeli się po sobie i odetchnęli, czując w płucach wilgotne,
zimne powietrze, a w sercach i głowach strach i determinację. Nie bali się
panicznie, świadomość bycia w grupie dodawała im otuchy. Buzowały w
nich adrenalina z domieszką goryczy po wszystkim, co zafundowała im
Rada Schronu. Nie chcieli i chcieli opuścić miejsce, w którym spędzili –
jedynie poza Dziadkiem – praktycznie całe życie. Teraz już nie mieli
wyjścia.

– Nie ma na co czekać. – Rudy przerwał ciszę, a jego nosowy głos
odbił się echem po owalnej, nienaturalnie żłobionej jaskini. – Ruszamy.
– Uważam, że powinniśmy jakoś się ustawić – odezwał się jeden z
osiłków z bloku wschodniego. Mówił szybko i niewyraźnie.
– Proponujesz marsz w szyku? – zapytał Dziadek.
– Tak. Myślę, że tak będzie bezpieczniej dla wszystkich. A że jak
widać jesteśmy od was silniejsi – machnął ręką w kierunku swoich
towarzyszy – pójdziemy przodem. Zgoda? Cieszę się.
Wypełniony niezdrową energią osiłek odwrócił się i ruszył w
kierunku przeciwnym do wrót schronu, a za nim reszta jego
umięśnionych kompanów. Rudy wymienił spojrzenie z pozostałymi,
marszcząc brwi, co było znakiem, iż nieco zirytował go ów wygadany
herkules. Dziadek uśmiechnął się drwiąco i wzruszył ramionami, po czym
ruszył za grupą z bloku wschodniego. Kapłan klepnął Rudego w ramię,
który głęboko odetchnął i ruszył za Dziadkiem. Za nim zaś reszta.
W oddali majaczyło słabe światło dnia, sztuczne za nimi wygasało.
Im bliżej byli wyjścia, tym większy chłód odczuwali. Dostali co prawda
odzież termiczną, ciężką jak diabli, ale ciepłą. Przynajmniej takie odnieśli
wrażenie przymierzając ją w schronie. Wczesnowiosenna aura
najwyraźniej weryfikowała zdatność jej ocieplania. Każdy z nich był też
wyposażony w kilkunastokilogramowy plecak wypełniony przede
wszystkim suchym prowiantem i menażkami z wodą, także bielizną i
podstawowymi środkami higienicznymi oraz śpiworem.
Ostrożnie, nie spiesząc się, zbliżali się do wyjścia korytarzem o
wyraźnym nachyleniu. Idąc pod górę, ślizgali się po wilgotnych
kamieniach, raz po raz przytrzymując się, żeby nie upaść. Z odległości
przypatrywali się grupie z bloku wschodniego, której każdy członek
mrużył oczy przed ostrym światłem naturalnym. Niemal wszyscy
odwracali wzrok w kierunku jaskini. Intensywna poświata dawała się we
znaki także grupie Rudego. Po kilku chwilach zaczęły ich boleć oczy.
– Mamy na wyposażeniu gogle? – zapytał Ariel.
Kilka osób przeszukało swoje plecaki. Wszyscy pokręcili przecząco
głowami.
– Pięknie nas wyprawili, nie ma co – skwitował Dziadek.
– Może uda nam się przyzwyczaić oczy? – zastanawiała się Oliwia,
co Daniel potwierdził energicznym ruchem wielkiej łysej głowy.

– Nie ma wyjścia, trzeba to przezwyciężyć – rzekł Rudy i,
obszedłszy grupę osiłków z bloku wschodniego, wyjrzał na zewnątrz,
osłaniając oczy dłonią. Trzymając się mokrej ściany, ostrożnie dał krok
przed siebie. Mrużył i intensywnie mrugał oczyma aż po kilku chwilach
jego wzrok przywykł do nowych, wymagających warunków.
– Słuchajcie, da się zrobić – krzyknął w kierunku pozostałych. –
Chwilę boli, ale szybko przestaje. Chodźcie, musicie to zobaczyć.
Jeden po drugim niepewnie opuszczali jaskinię, zasłaniając oczy i
krzywiąc twarze w grymasach bólu i z niewygody. Dwóch osiłków z bloku
wschodniego musiało nawet cofnąć się do pieczary z tego powodu. W
końcu jednak i oni wyszli na zewnątrz.
Widok musiał choć na chwilę zaprzeć im dech w piersiach, mimo że
kiedyś pogoda jaką zastał marcowy poranek tego dnia, mogła zostać
uznana jedynie za fatalną i przygnębiającą. Z ciężkich, nisko
zawieszonych chmur siąpił nieprzyjemny, zimny deszcz. Wilgotny wiatr
przenikał ich grube ubrania. Kilka metrów nad ziemią unosiły się opary
mgły.
A jednak... Las, którym pokryte było zbocze łagodnego wzgórza,
paleta wyblakłych barw, jakich jeszcze nigdy nie dane było im zobaczyć,
szum wiatru, wysoko w koronach rosłych świerków, orzeźwiający zapach
drzew – to i wiele więcej spowodowało, że zapomnieli o przenikliwym
chłodzie i w ciszy kontemplowali niezwykłość miejsca, które przez całe
życie mieli na wyciągnięcie ręki. I choć nie tak znowu wiele miało ono
wspólnego z pięknem, jakie definiowano onegdaj, dla nich – było jego
kwintesencją. Stali i podziwiali krajobraz przez kilka długich minut.
– Aż trudno uwierzyć, że człowiek to wszystko zniszczył – odezwał
się po raz pierwszy Kapłan.
Wówczas dostrzegli to, co na pierwszy rzut oka nie rzucało się w
oczy tak bardzo. Po prawej stronie od wejścia do jaskini wiodącej do
Schronu Numer Dziewięć zauważyli gros resztek powalonych drzew,
przeorane grunty – całkowite zniszczenie, które natura sama zaczęła
odbudowywać. Jak zawsze zresztą. Kiedy jednak uświadomili to sobie,
nie dawało im to spokoju jeszcze przez długo. Efektem dewastacji
olśniewającego czaru środowiska był bowiem ich dom, Dziewiątka. Nie
potrafili sobie wyobrazić, jak wiele dramatów – nie tylko ludzkich –
przyniosła wojna.

Zaczęli schodzić wydrążoną przed laty ścieżką wijącą się wokoło
zbocza – osiłki z bloku wschodniego jako pierwsi – aż po pół godzinie
dotarli do jego podstawy, gdzie rozciągały się połacie pól i łąk. W oddali
dostrzegli budynki, niegdyś domostwa mieszkańców Sudetów. Rudy
wyciągnął zza pazuchy prowizoryczną mapę.
– Musimy dotrzeć do miejscowości Szczytna i skierować się na
południe, w stronę dawnej granicy polsko–czeskiej, drogą numer osiem –
oznajmił.
– Ciekaw jestem, czy pozostały oznaczenia – rzekł Dziadek.
– Dlaczego akurat w stronę Czech? – zapytał David. – Schrony
budowano też poza Polską?
– Z tego co wiem projekt „Przetrwanie” obejmował tylko nasz kraj
– odparł Dziadek. – Ze względu na wkład finansowy Amerykanów.
Dziwne, że każą nam iść za czeską granicę.
Zapadła cisza. Okazało się jak mało wiedzą o tym, czego szukają.
– Wiemy dokąd się udać. – Rudy przerwał wydłużającą się chwilę
ciszy. – Idźmy tam. Być może dowiemy się czegoś więcej.
– Hej – krzyknął z odległości przywódca osiłków z bloku
wschodniego – jazda, nie ma czasu. Lider, prowadź!
Rudy westchnął i potruchtał do grupy stojącej opodal. Ruszyli.
Utwardzoną, wąską drogą już po godzinie marszu dotarli do Szczytnej.
Mijali pozostawione domy i posesje, lecz dopiero widok miasteczka
wprawił ich w szok i niedowierzanie. Całkowicie opustoszałe miasto–
widmo, jakich jeszcze wiele mieli spotkać na swojej drodze, wzbudzało
trwogę zabitymi deskami okiennicami w nienaruszonych budynkach,
gdzieniegdzie powyłamywanymi, lecz w większości zaryglowanymi na
amen drzwiami, ładem na ulicach, jaki bez niczyjej pomocy zaprowadził
wiatr. Przejście przez miasto zrobiło na nich niemałe i niemiłe wrażenie.
Przyspieszyli kroku.
Oznaczenia pozostały, w odpowiedzi na wątpliwości Dziadka, i
drogą krajową numer osiem skierowali się na południowy zachód. Marsz
trwał nieustannie i mimo narastającego zmęczenia nie pozwalali sobie na
dłuższy odpoczynek, głównie za sprawą Rudego, którego niezwykła
kondycja imponowała nawet osiłkom z bloku wschodniego. W końcu
jednak musiał ustąpić i tuż przed miastem Kudową–Zdrój – jak
pokazywał znak drogowy – zdecydowali się na nocleg. Powoli zapadał
zmierzch, chłód doskwierał coraz mocniej. Zajęli opuszczone domostwo z
szerokim obejściem i niskim, tynkowanym domem. Upewnili się, że dom

zapewni im bezpieczne przenocowanie i zmordowani poszli spać. Rudy
stanął na warcie.
Noc minęła nazbyt szybko. Wstawali otępiali, ich ruchy
spowolnione były co najmniej dwukrotnie. Rudy, którego po kilku
godzinach czuwania zmienił mający problemy ze spaniem Dziadek,
popędzał. Po trzech kwadransach ruszyli dalej.
Poranny chłód daje się we znaki najbardziej. Przypomina koc z
lodu, który ktoś wbrew woli owija wokół ciała lub kąpiel w
kilkustopniowej wodzie z pływającymi wokoło krami lodu. Chcąc nie
chcąc musieli iść dalej, stawiając czoła nieprzystępnej aurze. Dotarli w
końcu do starego przejścia granicznego, oczywiście pustego i
niszczejącego. Minęli je, dokładnie przedtem obejrzawszy, i przeszli na
stronę czeską. Czechy nie różniło niemal nic – jedynie poza językiem
napisów na szyldach dawnych sklepów i innych punktów usługowych.
Poza tym – ten sam krajobraz. Pustka.
Według słów Rudego mieli przejść przez miasto Nachod i skierować
się na południe drogą numer czternaście. Nachod położony był tuż przy
granicy, skierowali się więc czym prędzej ku rzeczonej drodze. Miasto,
choć opustoszałe i skąpane w beznadziei, podobnie do tych kilku
miejscowości zobaczonych przez nich w Polsce, coś różniło od mieścin
zza północno–wschodniej granicy. Polskie miasta wydawały się być
opuszczone nagle, pozostawione w nieładzie powodowanym pośpiechem,
wyraźnie porzucone. Tutaj zdawało się, jakby Nachod opuszczono w pełni
świadomie, nie dopuszczając zapanowaniu paniki i nieporządku. Mimo iż
schludniejsze, czeskie przygraniczne miasteczko budziło większą trwogę
niż te zza miedzy.
Po przejściu kilku kilometrów obraz miasta raptownie zaczął się
zmieniać. Tuż przy zakurzonym, rdzewiejącym znaku informacyjnym,
oznajmiającym, iż do drogi numer czternaście pozostało mniej niż sto
metrów, przestrzeń wypełniły zwały gruzu. Tony kamieni, odłamki
rozkruszonego muru i cegieł, kawałki metalu, żelbetowe kloce, resztki
dachówek, okiennic, drzwi. Gruzowisko wszystkiego, co niegdyś
stanowiło budynki – mieszkalne, urzędowe, usługowe. Hałdy ze zgliszcz
dawnego życia.
Obserwowali coraz wyższe góry utworzone z resztek cywilizacji w
niemym zdumieniu, idąc kotliną między sztucznymi szczytami,

stanowiącymi niemałą konkurencję do pobliskich Sudetów. Gdy wreszcie
góry gruzów zaczęły maleć, weszli w las tak gęsty, że nie dostrzegali jego
drugiego końca. Brnęli jednak do przodu, jeden za drugim wąską ścieżką.
Po kilkunastu minutach marszu pas lasu zanikł – jak szybko nastał, tak
rychło ustąpił. I kolejny krajobraz po czeskiej stronie wprawił ich w
zdziwienie, zatrzymujące słowa w głowach.
Oto rozpościerał się przed nimi pas pustego terenu, obszar niegdyś
niewątpliwie zabudowany, teraz zrównany z ziemią. W oddali, jakieś
pięćset metrów przed nimi, dostrzegli zaś nad wyraz wysoki mur.
Ciemnoszarą, uwieńczoną u szczytu drutem kolczastym niczym przeklętą
koroną, ścianę ze strzelistymi wieżyczkami w regularnych odstępach. Co
bystrzejsi zrazu pojęli, skąd gruz, z którego usypano hałdy przy wyjściu z
miasta. Nie mogli jednak pojąć dlaczego.
– Gdzie jesteśmy? – zapytał przywódca osiłków z bloku
wschodniego.
Rudy przez dłuższą chwilę studiował mapę.
– Nie wiem – odrzekł w końcu. – Wygląda to tak, jakbyśmy już
minęli tę drogę, ale przez te góry śmieci mapa stała się nieczytelna. Co tu
się w ogóle stało?
Spojrzał na Dziadka, który wzruszył ramionami w bezradnej
niewiedzy.
– Więc co robimy? – zapytał Ariel.
– Idziemy – odpowiedział mu przywódca osiłków. – Zostańcie z
tyłu. My oczyścimy teren.
Ostatnia uwaga był tak niedorzeczna, że zanim ktokolwiek z
siódemki z bloku południowego zdążył zareagować jakąś ripostą, grupa
osiłków z bloku wschodniego już ruszyła dziarskim krokiem w stronę
muru. Pozostali w milczeniu obserwowali śmiałków z dala.
Wówczas to usłyszeli. Zniekształcony głos, dobiegający od muru,
najwyraźniej nadawany przez coś w rodzaju megafonu. Nie zrozumieli, co
mówił. Grupa osiłków zatrzymała się. Spojrzeli po sobie. Przywódca
odwrócił się do tyłu, wyciągając w górę kciuk, po czym ruszyli dalej. Ktoś
nagle zrozumiał. Ariel.
– Stój...! – wrzasnął, lecz przerwała mu seria z broni
automatycznej.

Grupa osiłków jak jeden mąż runęła na ziemię. Siódemka z tyłu
odruchowo przykucnęła. Rozległy się kolejne strzały.
– Szybko do lasu! – krzyknął Rudy. – Głowy nisko!
Niemal na czworakach, przerażeni, czym prędzej jak spłoszone
zwierzęta czmychnęli w stronę gęstwiny tuż za ich plecami. Nie oglądając
się za siebie i nie zważając na kłujące krzewy i smagające ich po twarzach
gałęzie, uciekali przed siebie, byle z dala od niebezpieczeństwa. Człowiek
posiada jednak swój niemy głos, który odzywa się przeważnie wtedy, gdy
tego sobie najmniej życzy. Sumienie. Właśnie przez nie Ariel zatrzymał
się, gwałtownie kończąc swój szaleńczy bieg.
– Musimy zawrócić – wydyszał do Davida, przyjaciela. – A jeśli
któryś przeżył?
David oddychał ciężko. Na jego twarzy malowały się kolejno strach
przed śmiercią i wątpliwość, czy słusznie czynią.
– Masz rację – odrzekł po chwili – chodźmy...
– Rudy! – wrzasnął Ariel. – Rudy!!!
– Gdzie jesteś!? – odpowiedział mu głos z lewej strony.
– Wracamy po naszych!
– Co?!
– Wracamy po naszych!!! – powtórzył Ariel, a David zawtórował
mu.
– Zaczekajcie!!!
Po kilku chwilach dał się usłyszeć hałas przedzierających się przez
gęstwinę ludzi. Nie tylko ze strony, z której nawoływał Rudy, ale i z
pozostałych – tam, gdzie uciekła reszta z siódemki.
– Chcecie wrócić? – wydyszał Rudy, gdy w końcu wszyscy się
spotkali.
– Jeśli ktoś przeżył, nie możemy ich tam zostawić – odrzekł Ariel.
Rudy zastanowił się chwilę.
– Dobra, ale nie wszyscy. Oliwia, Daniel i Dziadek – zostajecie. A w
ogóle, gdzie jest Kapłan?
– Chyba się domyślam – odparł Ariel.
Nie czekali dłużej. Otuleni strachem jak gęstymi chaszczami wokoło
zaczęli na powrót przedzierać się przez las, tym razem w stronę pola
bitwy – pola egzekucji. Dotarli tam po kilku chwilach, jak widać nie
zdołali dotrzeć zbyt daleko. Zauważyli Kapłana po swojej prawej stronie,
jakieś pięćdziesiąt metrów od nich.

– Kapłan! – krzyknął Rudy, ale ten zlekceważył go.
Maksymalnie pochylony niemal czołgał się w stronę pełznącego ku
niemu, jednemu z osiłków, który taszczył na plecach kompana. Pozostali
zastygli w bezruchu, z otwartymi ustami obserwując całą sytuację. Po
trwającej kilka razy dłużej niż normalnie minucie, Kapłan wreszcie dotarł
do osiłków.
Teraz już nie osiłków – teraz ludzi.
– Chodźmy – rzekł Ariel i nie odrywając wzroku od Kapłana i
reszty, kucając ruszył skrajem lasu.
Rozległy się jeszcze dwie krótkie serie od strony muru, na szczęście
pociski rozorały ziemię z dala od nich. W końcu połączyli się z Kapłanem
i dwójką z bloku wschodniego. Niesiony przez kolegę obficie krwawił z
brzucha. Niosący – cały był ubabrany we krwi. Ręce Kapłana były
złowieszczo czerwone. Wyglądali na wyczerpanych.
Zaciągnęli rannego w las. Jęczał i krztusił się, trzymając się za
brzuch. Spomiędzy palców ciekła brunatna krew. Wreszcie ostatkiem sił
powiedział:
– Dalej, nie!...
Ułożyli go na posłaniu z leśnej ściółki. Osobliwe łoże śmierci.
– Dalej... nie chcę...
Kapłan położył zakrwawioną dłoń na jego czole. Ranny dygotał.
– Nie chcę... – powtórzył.
– Nic nie mów – przerwał mu Kapłan. – Nie trać sił.
Ranny oddychał coraz płyciej. Na jego bladej twarzy malowało się
przerażenie.
– Kurwa... nie tak... miało...
Po czym wydał ostatnie tchnienie. Kapłan nakreślił mu na czole
znak krzyża, na zawsze pozostawiając krwawy ślad.
Spoglądali na nich w milczeniu.
– Wynośmy się stąd – oznajmił Rudy po chwili.
– Nie możemy go tak zostawić! – histerycznie zawołał niosący
rannego towarzysza. – Nie możemy ich tak zostawić! Trzeba go zakopać,
albo... jak kiedyś robili?!
– Nie mamy czasu! – przerwał mu ostro Rudy. – Chcesz tam
wrócić?! Wystawić się na cel?! Otrząśnij się, do cholery!
Ostatni z grupy z bloku wschodniego szybko oddychał, wciąż
patrząc na zmarłego przed chwilą towarzysza. Kapłan podszedł do niego,
chwycił okrągłą twarz w obie dłonie i skierował jego wzrok na siebie.

Młodzieniec powoli uspokajał się. Kapłan zdjął z martwego plecak, po
czym kiwnął głową w stronę Rudego.
Po kilku minutach nawoływań połączyli się z pozostałymi,
pozostawionymi w lesie. Naradzili się i podjęli decyzję o powrocie do
schronu. Nie mogli jednak wrócić drogą, którą przybyli, więc postanowili
iść przez las na wschód.
Droga, przeważnie pod górę, okazała się bardzo wymagająca,
jednak nie mieli odwagi skierować się ku – z pewnością wygodniejszym,
ale zbyt ryzykownym – terenom na południowym–zachodzie. Nie mieli
pojęcia czemu służyć ma czeski mur, domyślali się jedynie, że stanowi
barierę obronną. Przed Polakami? Po co? Nie mówili im o tym w
schronie.
Szybko szli przed siebie, nie wiele rozmawiając, wciąż pozostając w
głębokim szoku, w jaki wpędziła ich śmierć pięciorga towarzyszy. Pięciu
ludzi, których w nieco pogardliwy sposób określali mianem osiłków. A
przecież mieli imiona, których nigdy nie poznali, życie, o którym nigdy
nie opowiadali, osobowości i charaktery, których nie zdążyli ujawnić.
Tylko jeden z szóstki przeżył. Bernard. Nie dane im było jednak poznać
go lepiej.
Bernard opuścił ich którejś nocy. Miał wówczas wartę, pozostali
pogrążeni byli w głębokim śnie po całodniowej tułaczce. Ruszył w stronę
reflektorów osadzonych najpewniej na murze, które niekiedy przebijały
przez gęste zarośla i dosięgały miejsc ich noclegów. Zostawił swój
ekwipunek. Nie rozpaczali po nim, lecz żałowali go. Nie mogli pozwolić
sobie na jego poszukiwania. Mógł być wszędzie, mógł być martwy.
Maszerowali przez wiele dni po lasach i łąkach. Siły opuszczały ich
coraz częściej, zapasy skurczyły się już do połowy. Termiczna odzież
nasiąkała zimnym deszczem, jaki nawiedzał ich regularnie prawie
każdego dnia. Na domiar złego zgubili mapę. Rudy pewnego dnia po
prostu zorientował się, że nie ma jej w kieszeni. Ku przerażeniu swojemu
i pozostałych. Sytuacja stawała się beznadziejna, morale grupy spadło do
zera. Pomału zaczynali panikować. I wtedy zdarzył się cud – w ich
mniemaniu. Magiczne słowo na wytartym znaku. Bystrzyca.
Byli w Polsce. Nie mogli wiedzieć, że przebyli wzdłuż polsko–
czeskiej granicy niemal sto kilometrów. Teraz byli już w domu.

W domu?...
Znów zastanawiali się, co robić. Nie wiedzieli, jak dotrzeć do
Dziewiątki, nie mieli żadnego drogowskazu. Pusta Bystrzyca Kłodzka nie
pomagała im, nie dawała żadnych wskazówek. Nie mieli innego wyjścia.
Musieli ruszyć dalej. Ale dokąd?
– A może Śląsk? – rzekł Dziadek, gdy grzali się przy ognisku
drugiego wieczora ich pobytu w mieście. – Konglomerat Górnośląski.
Pozostali skierowali na niego wzrok.
– To było kiedyś ogromne centrum przemysłowe. I górnicze,
wydobywali tam węgiel. Może i tam znajduje się jakiś schron, gdzie
znajdziemy odpowiednie wskazówki. Kto wie, może nawet ktoś tam
jeszcze mieszka?...
Pozostali w ciszy przegryzali się z jego propozycją.
– Brzmi rozsądnie – odparł Rudy. – Wszyscy są za?
Przytaknęli.
– A więc idziemy na Śląsk.
– Ale jak tam dojdziemy? – Oliwia zmarszczyła brwi. – Przecież nie
mamy mapy...
Myśleli w ciszy.
– Może zostały oznaczenia – Ariel powtórzył słowa Dziadka z
początku ich wyprawy.
– Dokładnie – poparł go Rudy. – Pójdziemy na wschód, z dala od
granicy z Czechami. W końcu coś nas pokieruje. Musimy w to wierzyć.
Płomyczek nadziei rozbłysnął w ich sercach. Wówczas
permanentnie milczący dotąd Daniel, opiekun Oliwii, brutalnie go
zagasił.
– A kiedy wrócimy do domu?
Na to pytanie już nikt nie znalazł odpowiedzi.
Następnego ranka ruszyli na wschód. Podróż stała się znacznie
wygodniejsza. Szli teraz starymi drogami krajowymi, na których
popękany asfalt jezdni wydawał się być po stokroć lepszą powierzchnią
niż gęste i zdradliwe leśne poszycie. Mimo że teren był górzysty, pokonali
wiele kilometrów. Aż dotarli do starego drogowskazu, który informował,
że dalsza droga na wschód doprowadzi ich do Republiki Czeskiej.
Zdecydowali więc na podróż na północ.
Pokonywali kolejne odległości, szmaty przestrzeni. Mijali miasta,
każde inne, lecz wszystkie tak samo martwe, pozbawione duszy. Szli kilka

dni, aż znaleźli to, czego szukali. Stary, pordzewiały, zniszczony, niemal
nieczytelny, zielonkawy znak. A na nim napis: „Katowice 210".
Nie czekając, ruszyli. Siódemka z bloku południowego. Siedmioro z
trzynaściorga. W poszukiwaniu Trzynastki.
*
W chwili, gdy dzień niszczy noc, noc rozdziela dni. Człowiek
próbuje wówczas schować się, pozostać w ukryciu, być niedostępnym.
Tydzień do tygodnia, dzień do dnia, godzina do godziny. Samotność,
gonitwa myśli, szaleństwo. Zmaganie ze światem. Jak dobrze, że
siedmioro wybranych, wskazanych do ratowania domu, wysłanych na
samobójczą misję, kamikadze ze Schronu Numer Dziewięć, miało siebie.
Wlekli za sobą cienie, a cienie wlokły ich. Kałuże po częstych deszczach
lśniły im pod nogami. Udawało im się nie zwariować. Dzięki
wzajemnemu, cichemu wsparciu.
Górzysty krajobraz pozostawili po swojej prawej stronie. Wędrówka
odbywała się po starych trasach, asfaltowych drogach, otoczonych
wyblakłymi łąkami i upstrzonych niczym paciorkami na naszyjniku
niewielkimi miasteczkami. Martwymi jak powietrze, którym oddychali,
pustymi niczym ich zmęczone głowy. Minęli dwa usytuowane w bliskiej
odległości jeziora, które kiedyś zatrzymałyby każdego przejeżdżającego,
zaparłyby dech w piersiach, pozwalając jedynie na cichy jęk zachwytu.
Nic takiego się nie stało. Niecodzienne krajobrazy gór, niegdyś wabiące
tłumy spragnionych wrażeń turystów, szybko spowszedniały. Pozostali
im oni sami.
I choć czuli się w swoim towarzystwie swobodnie i bez skrępowań
mogliby rozmawiać o wszystkim, to jednak brakowało słów. Czy to ze
względu na trudy podróży? Czy z uwagi na ostatnie wydarzenia, obok
których nie sposób było przejść obojętnie? Pytania można było mnożyć,
jednocześnie uzyskując na nie multum lub żadnej odpowiedzi.
Sprawdzianem z umiejętności konwersacji mógł okazać się jedynie obcy
rozmówca. Takiego spotkali po długich dniach posuchy na siedemdziesiąt
kilometrów przed dotarciem do zachodnich miast Górnego Śląska. Nie
mogli się jednak spodziewać, co wyniknie z tego spotkania.

Mijając kolejne opustoszałe miasteczko umiejscowione przy dawnej
drodze krajowej numer czterdzieści, uwagę Dziadka zwrócił zniszczony
kościół. Zatrzymał pochód.
– Co się dzieje? – zapytał Rudy.
– Spójrzcie na ten kościółek. – Wskazał ręką Dziadek.
– Co z nim?
– Różni się do tych, które do tej pory mijaliśmy – odparł Dziadek,
mrużąc oczy i marszcząc czoło. Wyraźnie się zastanawiał.
– Czym się niby różni? – odrzekł Rudy. – Tak samo rozpieprzony
jak i każdy jeden. Chodźmy...
– Dziadek ma rację – powiedział Kapłan. – Spójrz na obejście.
Wszystko elegancko poukładane, skrócona trawa...
– Co?...
– Mają rację – rzekł Ariel i zbliżył się do wejścia do resztek
niewielkiej świątyni, za nim ruszyli Dziadek i Kapłan. Reszta pozostała w
tyle.
Nagle wszyscy stanęli jak wryci, z ust Oliwii wydobył się stłumiony
okrzyk.
Oto w drzwiach wejściowych pojawił się człowiek. Niewysokiego
wzrostu, w starych, butwiejących łachmanach i z obfitym, siwym
zarostem za twarzy. Stał w połówce otwartych drzwi, które przytrzymywał
ręką i z ciekawością wymieszaną z ostrożnością spoglądał na gapiących
się nań szeroko otwartymi oczyma mieszkańców Schronu Numer
Dziewięć.
– Dzień dobry – wyrzucił z siebie nieznajomy chropowatym
głosem, przerywając przedłużającą się chwilę milczenia.
– Dzień dobry – odpowiedział mu Dziadek. – Wiedziałem,
wiedziałem, że ktoś tutaj mieszka. Ha! – Odwrócił się w stronę stojących
w bezruchu Rudego, Oliwii, Daniela i Davida.
– Witajcie, witajcie, to niesłychane!... – rzekł nieznajomy, który
patrzył teraz na przybyszów zaszklonymi oczyma. – Moje modlitwy
zostały wysłuchane... Zapraszam! – Wykonał zachęcający gest jedną ręką,
drugą otwierając na oścież drzwi do kościoła. – Nazywam się Andrzej
Niewolski, mieszkam tutaj. Proszę, wejdźcie, nie spodziewałem się... Nie
myślałem, że będzie mi dane zobaczyć jeszcze kogokolwiek za życia.
Proszę...

Kapłan, Dziadek i Ariel wymienili spojrzenia i odwrócili się w
stronę Rudego i reszty. Przywódca grupy miał sceptyczną minę. Andrzej
Niewolski chyba to zauważył.
– Zapraszam, jestem niegroźny, będzie mi niezwykle miło was
ugościć.
– Ja chętnie skorzystam – odparł Dziadek i z uśmiechem na ustach
ruszył w kierunku autochtona. Kapłan dołączył do niego. Po chwili obaj
ściskali dłoń brodatemu rezydentowi dawnej świątyni.
Ariel uśmiechnął się i również podszedł do Niewolskiego. Po
krótkiej chwili dołączyli do nich pozostali z wyjątkiem Rudego.
– Nie wiem, czy to dobry pomysł...
– Daj spokój – ofuknęła go Oliwia. – To niegrzeczne z twojej strony.
Podała rękę Niewolskiemu, którą ten błyskawicznie przytknął do
ust. Zaskoczyło to dziewczynę, która zszokowana stała chwilę z niepewną
miną, po czym zaśmiała się. To chyba przekonało Rudego. Po
przywitaniu weszli do kościoła.
Była to klasyczna, niewielka świątynia, jakich wiele było w Polsce
jeszcze na długo przed wojną. Zniszczona, częściowo wyburzona
wewnątrz, była urządzona wyraźnie przez jej mieszkańca i sprawiała
wrażenie całkiem przytulnego schronienia. Jak zauważyli, dewocjonalia
zostały złożone w jednym miejscu, w rogu po lewej stronie.
– Bardzo proszę, siadajcie – rzekł Andrzej Niewolski, wskazując
ręką, ustawioną równolegle do przejścia w kierunku miejsca, gdzie kiedyś
usytuowany był ołtarz, starą ławę kościelną. Szybko przetarł ją dłonią,
usuwając z niej nadmiar kurzu i pyłu. Mieszkańcy Dziewiątki ciekawie
rozglądali się wokół siebie.
– Pozwólcie, że staropolskim zwyczajem ugoszczę was odrobiną
tego, co posiadam.
Wszyscy oprócz Rudego zajęli miejsce na ławie. Przywódca grupy
stanął obok siedzących i bacznie przypatrywał się Niewolskiemu.
– Powiedzcie, proszę – zagaił Andrzej Niewolski, grzebiąc w jednej
ze skrzynek, których było tu pod dostatkiem – skąd przybywacie?
Ostatnich gości miałem tu przed wieloma laty...
– Idziemy z zachodu – odrzekł Rudy. – Jesteśmy mieszkańcami
schronu.
Niewolski wyprostował się i spojrzał na niego szeroko otwartymi
oczyma.

– Słyszałem o nich... o schronach – wyszeptał z wyraźnym
podziwem. – Nie miałem tego szczęścia, by zostać wybranym. To
zaszczyt, wielki zaszczyt...
Schylił się i wziął w dłonie pordzewiałe kielichy i czary, które
niegdyś były wykorzystywane przy odprawianiu mszy świętych. Podał
każdemu jedną. Były wypełnione owocowym winem. Wszyscy – nawet
Rudy – patrzyli z ogromną ciekawością na napitek.
– Na zdrowie. – Niewolski uniósł w górę prosty, metalowy kubek i
sprawnie wychylił go do dna.
– Jak udało się panu je zdobyć? – zapytał Dziadek upiwszy łyk.
– Sam je zrobiłem – odparł. – Mam destylator, hoduję ziemniaki i
owoce. Czysta natura.
– Niezwykłe – szepnęła Oliwia.
– Nie mam już siły wędrować. Osiadłem więc tutaj i tak sobie żyję.
A dokąd wy podążacie?
– W zasadzie nie wiemy – odrzekł Dziadek. – Chcemy dotrzeć na
Śląsk. Do Katowic lub innego miasta...
– Szukamy innego schronu, dzięki któremu uratujemy nasz dom –
dodał Ariel.
Rudy zmarszczył czoło, lecz zachował milczenie.
– Na Śląsk, powiadacie. – Siwe brwi Andrzeja Niewolskiego
połączyły się w jedną linię. – Nie idźcie tam. Tam nie jest bezpiecznie.
Jego słowa zabrzmiały złowrogo. Zapadła cisza.
– Co pan przez to rozumie? – zapytał Dziadek.
– Proszę, nie mówcie do mnie „na pan" – machnął ręką –
wystarczająco długo nie słyszałem, jak ktoś zwraca się do mnie moim
imieniem. „Pan" jest zupełnie niepotrzebny. Andrzej...
– A więc, Andrzeju, co chcesz powiedzieć przez to, że na Śląsku nie
jest bezpiecznie – dość brutalnie przerwał mu Rudy.
Niewolski zmieszał się.
– Tam... tam jest promieniowanie. Nie wiecie o tym? Nie wiecie, bo
i skąd macie wiedzieć. W końcu żyliście w schronie... Działy się tam
straszne rzeczy w czasie wojny. Bez skafandrów... kombinezonów
ochronnych zginiecie w ciągu kilku dni.
– Skąd o tym wiesz? – zapytał Rudy po chwili.
Niewolski drżącą ręką nalał sobie więcej wina i wypił je jednym
duszkiem.

– Pochodzę stamtąd. Jestem z Zabrza. Wojna wygnała mnie w głąb
kraju. Ale wróciłem. Obszedłem wokoło cały Śląsk. Tam nie można już
żyć...
Mieszkańcy Dziewiątki spojrzeli po sobie. Czyżby ich wyprawa
ponownie stawała w martwym punkcie?
– Ale... – zaczął nieśmiało Niewolski. – Proszę, dajcie mi się wami
nacieszyć choć przez chwilę. Tak dawno nikogo...
– Niestety, musimy ruszać dalej. – Szurnął butami Rudy.
– Błagam! – krzyknął nagle Niewolski i padł na kolana, wprawiając
swych gości w zdumienie. – Proszę, musicie mnie wysłuchać!...
Chwycił się nóg zaskoczonego Kapłana.
– Proszę was, posłuchajcie mnie!...
Kapłan pochylił się i dźwignął zapłakanego starca.
– Wstań, człowieku! Miej godność.
Ale Niewolski nie wstawał. Leżał u jego stóp, raz za razem
wstrząsany przez silne szlochy. Pozostali wstali z ławki i odsunęli się na
pewną odległość z szokiem wymalowanym na twarzach. Rudy był
nieugięty.
– Dosyć tego! On kłamie! – krzyczał.
– Zamilcz! – zagrzmiał Kapłan.
– Skąd wiesz, że kłamie?! – huknął Dziadek. – Za kogo się
uważasz?!
– Wiem to! Kapłan, zostaw go! Idziemy!
– Kapłan?... – wydyszał Niewolski, ale prawie nikt go nie dosłyszał.
Zaczęli przekrzykiwać siebie.
– Uspokójcie się!... – prosiła Oliwia.
– Skoro nie chcecie, to idę sam!
– Zamknij się!
– Nie spodziewałem się tego po tobie!...
– Jesteś księdzem? – Niewolski ukląkł przed Kapłanem.
– Spokój!!! – wrzasnął Kapłan potężnie i zwrócił się do starca. –
Nie jestem. Tak mnie zwą. Wstań.
Nastała nerwowa cisza. Niewolski powoli dźwignął się na nogi.
– Och... – Był wyraźnie zawiedziony. – Chciałem... wyspowiadać
się, ale w tej sytuacji...
– Możesz – rzekł Kapłan. – Ludzi są po to, żeby
wybaczali. Niewolski zawahał się.
– Ale... nie przed wami zgrzeszyłem...

– To spowiedź, nie człowiek, daje rozgrzeszenie – powiedział
Kapłan.
Niewolski jakby bił się z myślami.
– Tak... przecież tego chciałem... to odpowiedni ludzie... – mówił do
siebie – spokojnie... nie ma na co czekać... tego chciałem...
Podszedł chwiejnym krokiem do drewnianego taboretu w kolorze
wiśni. Ciężko usiadł. Kilka razy głęboko westchnął i zapatrzył się w punkt
przed sobą. Mówił cicho i powoli, lecz wyraźnie.
– Przez lata zabijałem swój grzech w winie, które dziś ze mną
wypiliście. Spełniło swoje prawdziwe przeznaczenie. W końcu dało
radość. Było mi wstyd być sobą po tym, co zrobiłem. Każdego dnia
napełniałem szklankę, żeby się upić. To była moja recepta na
zapomnienie, lekarstwo na strach. Przegrałem życie. Ale to nic. To nic
jeść ryby. I tak nie mają uczuć...
Odchrząknął i zamilkł na dłuższą chwilę. Westchnął.
– Tak... muszę to zrobić... – wymamrotał i kontynuował: – Miałem
córkę. Moją cudowną Amelcię... I... Była taka kochana. Chciała
przygarnąć wszystkie zwierzęta, które łapałem, by dać jej coś zjeść. I
umarła. Udusiła się łykowatym mięsem ze starego dzika. Dziś nie ma tu
zwierząt, wtedy już się kończyły. Często głodowaliśmy... Umarła. Miała
tylko czternaście lat. A ja... rozpaczałem... i byłem taki głodny... nie
potrafię...
Kielich trzymany przez Oliwię brzęknął o ziemię. Większość
odruchowo cofnęła się o krok z wyrazami obrzydzenia lub szoku na
bledniejących twarzach. Kapłan pochylił głowę i przymknął oczy. Andrzej
Niewolski spojrzał na mieszkańców Schronu Numer Dziewięć. W jego
oczach dojrzeli bezdenną otchłań.
– Przepraszam was. I dziękuję za to świadectwo.
Nagle sięgnął za siebie, wyprostował się, przyłożył sobie do skroni
wydobyty znikąd pistolet i strzelił.
Huk wystrzału poniósł się echem po ruinie dawnej świątyni,
strącając kurz spod dziurawego gdzieniegdzie stropu. Niemal wszyscy
krzyknęli lub zaklęli ze strachu. Oliwia rozpłakała się i schowała w
wielkich ramionach Daniela. Oczy Rudego prawie wyszły z orbit. David
nie wytrzymał i wybiegł na zewnątrz budynku. Dziadek usiadł na ławie i
zatopił rozedrgane ręce w coraz rzadszych włosach. Ariel przełknął ślinę i
podszedł do stojącego Kapłana, który z zamkniętymi oczyma cicho się

modlił. Napięcie powoli z nich uchodziło. Kto miał odwagę patrzył na
bezwładne ciało Niewolskiego.
Rudy pierwszy przerwał ciszę.
– Szaleniec – wyszeptał.
– Ja bym powiedział: nieszczęśnik – odrzekł Kapłan.
– Zabierajmy się stąd – powiedział Dziadek, uciekając wzrokiem od
ciała samobójcy. Wstał i skierował się ku drzwiom. – Nie mogę być tutaj
dłużej.
– Ostrzegałem was, że to się źle skończy – rzekł Rudy.
– Sądzisz, że dla kogo źle się to zakończyło? – Kapłan zmierzył go
wzrokiem.
– Jak to dla kogo? – prychnął Rudy. – A kto niby strzelił sobie w
łeb? Swoją drogą... – powiedział do siebie i podszedł do ciała
Niewolskiego. Sięgnął ponad nim po leżący tuż obok pistolet. Przyjrzał się
broni. – Ciekawe skąd to miał? Może od innej, apetycznej ofiary...
– Zamilcz! – zagrzmiał Kapłan. – Cholerny egoisto!...
Rudy zaskoczony patrzył na Kapłana, dotąd ostoję spokoju, teraz
wyraźnie wzburzonego.
– Nigdy tego nie zrozumiesz – rzekł po chwili Kapłan. – Szkoda mi
słów.
Przeszedł obok przywódcy bez jednego spojrzenia i podszedł do
drewnianego regału pod ścianą.
– Nie chcesz chyba powiedzieć, że mu uwierzyłeś?! – żachnął się
Rudy. – Chciał nas tu zatrzymać tylko po to, żeby nas zabić i zeżreć, tak
jak własne dziecko! Czy to takie trudne do pojęcia?!
Kapłan nawet nie odwrócił się w jego stronę.
– Jesteś płytkim człowiekiem – skwitował.
– Co?! – Rudy załamał ręce. – Czy moje wątpliwości się nie
potwierdziły?! Jakiego dowodu chcesz więcej, żeby się przekonać, że
wszystko, co powiedział było kłamstwem?
Kapłan wciąż był zajęty szukaniem czegoś sobie tylko znanego.
– Na przykład co? – zapytał kucając przed regałem.
– Skoro cały Śląsk jest tak napromieniowany, to dlaczego on wciąż
żyje? Dlaczego tam nie zginął?
– Może dlatego? – Ariel zaskoczył go odpowiedzią, pokazując
żółtawe urządzenie z okrągłą tarczą z podziałką i wskazówką.
– Co to niby jest?

– Licznik Geigera. Mierzy poziom promieniowania. Chyba nie
uważałeś na lekcjach z potencjalnego survivalu...
Kapłan podszedł do Rudego i rzucił mu do stóp zdezelowane
narzędzia – szpadel, haczkę, łopatę, grabie.
– Skoro nie wierzysz, wyjrzyj przez okno – powiedział. – Dowiesz
się, skąd owoce, z których robił wino.
Pozostali spoglądali to na Rudego, to na Ariela i Kapłana. Dziadek i
David stali w milczeniu przy wejściu. Oliwia wciąż wtulona była w
Daniela, lecz obserwowała całą sytuację.
– Zniszczeń żąda ten, który w środku ma pustkę – powiedział
Kapłan, patrząc prosto w oczy Rudemu. – Krzyk podnosi ten, który
zapomniał mówić. Wyrokami szasta ten, który chce się przypodobać
równie słabym jak on sam.
Sięgnął po szpadel, podszedł do złożonych w rogu krzyży i obrazów,
wybrał jeden z krucyfiksów i wyszedł na zewnątrz. Po chwili, w zupełnej
ciszy, jaka nastała, dał się słyszeć odgłos kopania. Do Kapłana dołączyli
pozostali, pozostawiając Rudego z bronią w dłoni.
Wybaczyli Andrzejowi Niewolskiemu. Niewolnikowi powojennego
świata. Za jego Amelcię.
Po pochowaniu nieszczęśliwego mieszkańca świątyni, postanowili
skorzystać z jego zapasów i uzupełnić swoje. Nie było tego wiele, ale – jak
to się kiedyś mówiło – lepszy rydz niż nic, mimo że rydza żaden z nich nie
widział nigdy na oczy. Niewolski okazał się być także niezłym
mechanikiem, gdyż znaleźli prowizoryczny, zbudowany ze starego roweru
akumulator najwyraźniej jego konstrukcji. Napędzając koła siłą mięśni,
naładowali do pełna baterię licznika Geigera.
Postanowili przenocować w pobliżu, lecz nie w kościółku – mimo
wszystko nie chcieli spać w miejscu, w którym tak tragicznie zginął
człowiek. I owo transcendentne przeczucie uratowało im życia, gdyż w
samym środku nocy wyniszczała świątynia ni stąd ni zowąd zawaliła się.
Zbudził ich rumor pękającego stropu, po chwili zaś kościół złożył się jak
domek z kart.
Przed wyruszeniem w dalszą drogę, przy śniadaniu, Rudy położył
przed nimi pistolet i dwa wypłowiałe woreczki wypełnione pociskami.
Wpatrując się w nie powiedział cicho:

– Więcej nie udało mi się znaleźć. Niech zaopiekuje się tym ktoś
odpowiedzialny.
Wszyscy zapatrzyli się w broń. Jedynie Kapłan spoglądał ponad ich
głowami w kierunku wschodnim. I to on po chwili odezwał się:
– A więc ty.
Rudy spojrzał na niego. Kapłan odwrócił się w jego stronę.
– Jesteś naszym przywódcą. Nigdy nie powiedziałem, że źle nas
prowadzisz.
– To znaczy... – zająknął się Rudy. – To znaczy, że...
– Pójdziemy za tobą – dokończył Kapłan.
Rudy spojrzał po pozostałych. Ci, którzy zrozumieli, uśmiechali się
łagodnie.
– Dziękuję wam.
– A więc dokąd? – rzekł
Ariel. Rudy westchnął.
– Śląsk. Mamy aparaturę mierzącą promieniowanie. Jeśli będzie
ono zbyt wysokie, zrezygnujemy. Ale musimy chociaż spróbować. Zgoda?
Przytaknęli. W ciągu kwadransa byli w drodze. Kapłan szedł ostatni,
zostawszy dłużej przed ruiną dawnej świątyni i krzyżem wbitym w ziemię
przy grobie Andrzeja Niewolskiego.
Po trzech dniach marszu w niemal nieustannym deszczu i przy
silnym, niewygodnym, zachodnim wietrze, tuż po minięciu leniwie
płynącej, mętnej Odry, dawnej autostrady i dwóch jezior, w chwili gdy
niebo po raz pierwszy od dłuższego czasu wypogodziło się, dostrzegli to.
To, co zmroziło im krew w żyłach i pohamowało zapał odwiedzenia
dawnej aglomeracji. Złowroga łuna rozjaśniała niebo po ich prawej
stronie. Lodowato srebrzysta, niczym ostrzegawczy znak, groziła palcem,
nie mówiąc doń: „zapraszam". Mimo że licznik Geigera milczał, nie
podjęli ryzyka. Sam widok okazał się wystarczająco przerażający.
Okrążyli zdewastowane, lecz czyste od radiacji Tarnowskie Góry i
skierowali się na wschód. Miasta nie przypominały tych, które mijali w
rejonach gór. Tamte były smutne, te – napawały strachem.
Długo rozmawiali, czy warto. Wymieniali argumenty i pomysły.
Lecz i tak wszystko sprowadzało się do jednego. Trzynastka. Trzeba ją
znaleźć za wszelką cenę. Byli w ślepym zaułku. Z niewiadomych przyczyn
Rada Schronu wysłała ich do Czech. Tam z pewnością nie przeżyliby, nie

mówiąc o odnalezieniu schronu. Prawdopodobnie Rada miała złe dane.
Nie mogli wrócić do domu, gdyż nie wiedzieli tak naprawdę, gdzie jest.
Postanowili więc poszukać czegokolwiek na własną rękę. Górny Śląsk,
jedno z największych i najważniejszych przedwojennych centrów
przemysłowych Europy, było dobrym początkiem.
Zdecydowali, gdy dotarli do rozstaju dawnych szlaków
komunikacyjnych okalających długi zbiornik wodny. Dowiedzieli się,
gdzie się znajdują z mapy, która jakimś cudem ocalała w wojennej
pożodze. Umieszczona była na wysokiej ścianie jakiejś dawnej, w
większej części zawalonej hali produkcyjnej. Wybrali wschodnią trasę,
wiodącą do Dąbrowy Górniczej, przyrzekając sobie najwyższą ostrożność
i natychmiastowy odwrót w razie zbyt wysokiego promieniowania.
Nie uszli jednak daleko. Licznik Geigera odezwał się po przejściu
zaledwie kilku kilometrów tuż obok biało–niebieskiego znaku
informacyjnego z napisem „Piekło" i strzałką skierowaną w prawą stronę.
Uznali to za więcej niż znamienne i czym prędzej skierowali się na
wschód. Biegli dopóki licznik nie uciszył się całkowicie. Mijali wtedy
ruiny ogromnych zakładów przemysłowych. Ominąwszy zgliszcza
dawnych fabryk przed ich oczyma ukazał się widok, który potwierdza
tezę, iż niszczycielska moc człowieka może mieć w sobie pierwiastek
piękna.
Stanęli przed opuszczoną kopalnią dolomitu. Ostrożnie weszli na jej
teren, rozglądając się wokoło. Patrzyli na sztucznie wytworzone góry i
doliny, przełęcze i kotliny, wzniesienia i depresje. Jasny kolor otoczenia
oddziaływał na nich w dziwnie kojący sposób. Szli podziwiając
niepowtarzalny urok dawnej kopalni.
Wtem coś przykuło wzrok kilkorga z grupy.
– Widzieliście to? – rzekł Rudy, wpatrując się w punkt po ich lewej
stronie.
– Tak – odrzekł Ariel – jakiś ruch. Ktoś tam jest – wskazał dłonią
na okrągłą dziurę w wysokiej ścianie po ich lewej stronie.
– Sprawdźmy to – odparł przywódca.
– Bądźmy ostrożni – powiedział Kapłan. – Niewiadomo kto to i jak
jest nastawiony do obcych.
– Słusznie – odrzekł Rudy i wyciągnął zza pazuchy pistolet
Andrzeja Niewolskiego.

Powoli podchodzili do owalnego otworu, na który – co zauważyli
dopiero po zbliżeniu się do niego – rzucona była bardzo cienka, lecz
wyraźnie odporna siatka z sztucznego tworzywa. Pistolet w dłoni Rudego
zaczął niebezpiecznie drżeć, z każdym krokiem coraz bardziej.
– Wszystko okej? – zapytał Ariel.
– Może... będzie lepiej jak ty go weźmiesz. – Oddał broń.
Ariel spojrzał na niego z lekkim zdziwieniem, ale odebrał pistolet.
Trzymał go pewnie.
Dziura w dolomitowej ścianie była coraz bliżej. Miała co najwyżej
dwa metry średnicy. Okalająca ją metalowa siatka odbijała ostatnie
promienie zachodzącego słońca.
Nagle siatka poruszyła się. Siedmioro zatrzymało się w
wyczekiwaniu. Ariel mocno ściskał skierowany do dołu pistolet w dłoni.
– Hej, podejdź, nie bój się – powiedział Rudy, dając krok naprzód.
Po chwili zza siatki wychylił się adresat tych słów.
Było to dziecko. Ale czy chłopiec, czy dziewczynka, tego nie potrafili
rozstrzygnąć. Na oko dziesięcioletnie – było zdeformowane. Nieregularna
głowa była niemal pozbawiona włosów. Nos wypełniał prawie połowę
twarzy. Oczy osadzone były w dużej odległości, usta – nienaturalnie
wykrzywione. Miało trzy paluszki u dłoni, trzymającej siatkę.
Patrzyli na nie głęboko zszokowani. Oliwia zakryła dłonią usta. Nie
mogli uwierzyć w to, co widzą.
Rudy przełknął ślinę i kucnął. Dziecko drgnęło. Byli od siebie o
kilka metrów. Rudy wyciągnął ku niemu rękę.
– No, podejdź – powiedział łagodnym głosem, uśmiechając się
lekko. – Nic ci nie zrobię.
Dziecko patrzyło się na niego bojaźliwie. Gdy dał kolejny krok,
schowało się, lecz dostrzegli, że nie uciekło w głąb pieczary. Po chwili
wychyliło główkę, ale przy następnym kroku Rudego nie wytrzymało.
– Hej, czekaj!
Rudy dopadł do siatki i odgarnął ją.
– Cholera, zwiał...
Odwrócił się w stronę pozostałych i uniósł brwi.
Wtedy coś wielkiego z wrzaskiem pojawiło się w dziurze i chwyciło
go w pasie. Rudy krzyknął i odruchowo złapał się siatki. Równie
zdeformowany jak dziecko, które widzieli, z tym że dorosły człowiek,
ciągnął go do środka sztucznej jaskini. Początkowy szok szybko ustąpił i

pozostali rzucili się na ratunek. Rudy wrzeszczał, kurczowo trzymając się
siatki. Zmutowany człowiek wył nieludzkim głosem. Ariel, Kapłan i
pozostali dopadli Rudego. Siatka zaczynała odrywać się od mocowania u
szczytu wejścia do pieczary.
– Ciągnijcie!
Próbowali, ale w sześcioro nie dawali rady jednemu!
– Ariel, strzelaj! – krzyknął nagle David.
Ariel zorientował się, że nie trzyma już broni w rękach. Gorączkowo
rozejrzał się. Jest! Upuścił pistolet, biegnąc do Rudego. Dopadł go i
odwrócił się. Siatka oderwała się od ściany. Reszta grupy ciągnęła za
jeden koniec, mutant z jaskini – trzymając za drugi i nogi Rudego.
– Ariel!!!
Ariel podbiegł i wycelował. Ale spust nie chciał się wcisnąć.
Próbował i próbował, ale nie przynosiło to żadnych skutków. Rudy
wrzeszczał w niebogłosy.
Nagły huk! Lecz to nie pistolet. Z dziury w ścianie wydobywały się
kłęby kurzu. Reszta grupy puściła siatkę, przytykając ręce do oczu i
krztusząc się. Rudy zniknął w otchłani jaskini.
– Nie!!!
Ariel usłyszał jego głos po raz ostatni.
– Rudy! Rudy!!! – Nie mógł się dostać do wejścia do pieczary.
– Uciekajmy stąd!... – krzyknął Dziadek, odciągając go.
– Nie możemy go tam zostawić!
– Nic nie zrobimy...! – kaszel przerwał Kapłanowi, który przyszedł
w sukurs Dziadkowi.
– Ariel, uciekamy! – usłyszał w uchu głos Davida.
– Nie możemy!...
– Widziałeś, jaki był silny! A jeśli jest ich więcej?!
– Ale Rudy!... Adam!
– Nie pomożemy mu!... – odrzekł Kapłan.
Ariel wreszcie dał się przekonać. Odwrócił się i razem dołączyli do
uciekających już Daniela i Oliwii. Biegiem skierowali się ku wyjściu z
kopalni. Następnie, prawie automatycznie, w prawo – na wschód. Biegli i
biegli – nie wiedzieli jak długo. Nie wiedzieli jak daleko. Zatrzymali się
dopiero, gdy zrobiło się na tyle ciemno, że dalsza ucieczka stała się
niemożliwa. Wyczerpani padli na ziemię.

Dlaczego cyngiel był nieruchomy? Czemu pistolet nie strzelił?
Odpowiedź okazała się trywialna – Rudy musiał go zabezpieczyć. Przez to
Ariel nie mógł skorzystać z broni.
Gdy to odkryli, dopadła ich żałość. Cały następny dzień spędzili na
leśnej polanie, pogrążając się w rozpaczy. Choć każdy z nich był inny, w
ten jeden szczególny dzień myśleli o tym samym. Życie stało się
krupierem. Bezstronnym, jedynie rozdającym karty, ale beztrosko
szafującym radością i smutkiem, szczęściem i bólem, dobrym i złym.
Karta wyraźnie nie szła. Przegrywali.
Tego dnia nie zamienili ze sobą choćby słowa. I nawet pogoda była
przeciwko nim. Nagle bowiem zrobiło się pięknie – przejrzyście,
jaskrawo. Powojenny świat nabrał kolorów, budził się do życia. Zbliżała
się wiosna. Do tej pory, gdy mieli okazję być ze sobą w komplecie – grupa
z bloku południowego – niebo wylewało strugi deszczu niczym kaskady
łez. Czy płakało na zapas?
Rozpacz, choćby najbardziej kłująca serce i najdotkliwiej raniąca
duszę, nie może jednak trwać wiecznie. Do niczego nie prowadzi.
Kolejnego ranka – jak jeden mąż – zdali sobie sprawę, że muszą ruszyć
dalej. Nie mieli już przywódcy, teraz stał się nim każdy z nich. I wszyscy
razem.
Postanowili nie rezygnować z obranego szlaku i iść dalej na wschód.
Śląsk nie wchodził już w grę. Brnęli przez lasy i łąki aż dotarli do
bitumicznej drogi, która zmierzała nieco na północ. Dotąd bez mała
permanentny deszcz został zastąpiony przez coraz silniejszy wiatr, który
nagłymi porywami chwiał ich ciałami, jak śmierć Rudego zachwiała ich
duszami.
Wędrówka szła opornie. Częściowo przez wiatr, częściowo przez
przygnębienie, które opanowało każde z nich bez wyjątku. Przez cały
dzień uszli zaledwie część w porównaniu do tego, co udawało im się
pokonać wcześniej. Mimo iż okolica była z każdym kilometrem
piękniejsza i osobliwsza, a w oddali malowały się majestatyczne ruiny
starożytnego zamku, stracili cały impet. Zapał uleciał wraz z silnym
wiatrem.
Następnego dnia doszli do miejscowości, w której okazały zamek
miał swoją siedzibę. Niewielkie miasto Ogrodzieniec, opuszczone i

smętne jak każde inne, które widzieli, miało stać się jednak początkiem
ich nowej wędrówki.
Przeszedłszy przez miasteczko dotarli do Podzamcza – jak
poinformował ich wyblakły znak. Ruiny zamku rosły w oczach.
Prowadzeni bardziej przez zobojętniałą ciekawość niż faktyczną chęć
zobaczenia z bliska siedziby królów sprzed wieków, dotarli do jego stóp.
A tam...
Tego się nie spodziewali. Kilkanaście miniaturek zamków z
zamierzchłych epok zdobiło wyjałowioną ziemię. Jak przetrwały
Breakdown? Nad tym żadne z nich nawet się nie zastanowiło. Chłonęli
piękno, które zachowało się, mimo upływu lat, mimo niszczycielskiej siły
natury i – przede wszystkim – człowieka. Niemal namacalnie czuli, że
dowartościowują się przebywaniem w miejscu bezsprzecznie niezwykłym,
jedynym w swoim rodzaju. Miejscu, w którym wciąż tętniło życie.
Wyczuwali jego puls, spostrzegali unoszące się wokoło drobiny magii,
jaką było ono wypełnione. Miejscu, które stanowiło o szacunku do
człowieka. O miłości do kraju.
Zatopionych w zachwycie, przechadzających się między
miniaturami polskich zamków, nagle zaskoczyło jeszcze coś. Śnieg,
ostatni tego roku. Zobaczyli go po raz pierwszy w życiu. Wirował wokół
nich, unosił się i opadał, sypiąc coraz obficiej. Z wolna pokrywał park
miniatur, czyniąc go jeszcze piękniejszym. W ciszy spoglądali nań,
tonącego w bieli. Czystego od powojennego brudu. Niewinnego. Patrzyli i
niejednemu ze Schronu Numer Dziewięć popłynęły łzy.
Lecz nie były to łzy smutku. O, nie. To nadzieja na nowo
wstępowała w ich głowy, rozgrzewała serca niczym gorący napój pity po
powrocie z mroźnego dworu, koiła nerwy, dodawała sił. Nadzieja
wyciskała z nich łzy, oczyszczała. To było ich ciche katharsis. Poczuli, że
są w stanie dokończyć swoją misję. Znaleźć Trzynastkę. To był ich cel, ich
przeznaczenie.
Po krótkiej naradzie postanowili opuścić Ogrodzieniec, gdy tylko
się przejaśni i ruszyć dalej. Tym razem na północ, do centrum, tam, gdzie
niegdyś Polska miała serce, które zatrzymała wojna.
W oczekiwaniu na lepszą warunki do marszu, Kapłan wyciągnął z
kieszeni kilka pomiętych kartek. Oznajmił, iż znalazł je w domu Andrzeja
Niewolskiego. Zaczął czytać.

