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Marek Dryjer
Trzynasty schron

Z pamiętnika.
Obsydianowy pył zgrzytał między zębami, a mordercze fale gamma
pustoszyły ludzkie wnętrzności. Ogromna kula ognia niespodziewanie
przetoczyła się przez siedemsettysięczne miasto.
Dzień pierwszy.
Pół dnia zajęło mi wyjście na powierzchnię, gdzie byłem tylko przez
chwilę. Drugą połowę pochłonęło długie i nieskładne myślenie. To co tam
zobaczyłem niepodobne było do niczego. Stosy antracytowego gruzu
zalegały z każdej strony, burgundowe niebo spalało się od środka, a
porywisty wiatr przewalał tumany radioaktywnego kurzu na boki.
Oberwałem tym nieprzyjemnie po twarzy. Poczułem gorąco, a gorzki
posmak nieznanego dostał mi się do ust. Natychmiast zawróciłem.
Drzwi od schronu były przysypane miałkim pyłem i ciężkim
popiołem, który utrudniał ich otwieranie. Z trudem odgarnąłem go nogą,
przylgnął wtedy do buta niczym rzep. Uderzyłem kilka razy zniszczoną
podeszwą o metalowy próg, aby się go pozbyć, niewiele to jednak dało.
Odpadła tylko odrobina, reszta z wielką siłą wżarła się w obuwie.
Ostatkiem sił zamknąłem za sobą, te ciężkie i skrzypiące podwoje.
Usiadłem na twardych granitowych schodach w obszernym
betonowym przedsionku i skryłem twarz między dłońmi. Poczułem
zapach piachu wymieszanego z ziemią, od razu cofnąłem ręce,
odgarnąłem też przykurzone włosy. Nie potrafiłem skupić myśli, które
niczym robaki w akwarium, ciągle gdzieś uciekały. Szlag by to trafił,
zakląłem. Co się do cholery stało? Były to jedyne słowa, które przyszły mi
wtedy do głowy.
Pytania bez odpowiedzi, przywykłem już do tego, i do tych
wszystkich niechętnych mi spojrzeń także. Już nigdy więcej tak dranie na
mnie nie spojrzą, dobrze im tak, głośno się zaśmiałem. Nie... cholera,
płacząc, wykrzywiłem twarz w grymasie bólu. Przecież tak nie można.
Co powinienem zrobić, co powiedzieć, albo o czym pomyśleć, tego
nie wiedziałem. Całe życie szykowałem się na taki właśnie dzień, z trudem
przygotowując to schronienie. Wiedziałem o tym niemal wszystko, a
kiedy w końcu to się stało, od razu umknęły niczym szalejący na
pustkowiu morderczy wiatr, zarówno wiedza jak i niezawodne dotąd
przeczucie. Poczułem się tak jakby mnie ktoś rozebrał do naga, jakby
zerwał ze mnie także i skórę, wszystko okropnie szczypało.

Ostrożnie się podniosłem i powoli ruszyłem wzdłuż długiej i
chropowatej ściany, o którą się bez przerwy podpierałem, prosto do
głównego holu. Nie zapaliłem po drodze ani latarki, ani zapałek, było
więc niesamowicie ciemno. Dlaczego tego nie zrobiłem? Ta myśl nie
dawała mi spokoju. Co rusz się uderzałem i potykałem. Może bałem się
tego, co zobaczę, a może oszczędność w tej sytuacji dosłownie
wszystkiego, wydawała się być najsłuszniejszym rozwiązaniem?
Dotarłem do niedużego polowego łóżka, które chybotało się tuż nad
parującą podłogą. Namacałem ręką śpiwór, do którego wsunąłem się po
chwili. Przedtem niezwykle ostrożnie zdjąłem przyciężkie buty, nie chcąc
roznieść po żelbetonowej posadzce tego, co na nich przyniosłem. Nie
wiedziałem z czym mam do czynienia, najgorsze myśli przychodziły mi do
głowy. Nawet nie wiem kiedy zasnąłem, tak ciężko mi się oddychało.
Nie pamiętam też snu, ale wiem, że był strasznie męczący, bo ciągle
sapałem i podrywałem się do góry. Mokry od lepkiego potu i
zrezygnowany, podniosłem się z niewygodnego posłania, po czym
stanąłem na chwiejnych nogach. Natychmiast zakręciło mi się w głowie, a
sufit jakby przy tym zamienił z podłożem. Nie upadłem jednak.
Utrzymałem
równowagę.
Wstrzymując
oddech,
próbowałem
nasłuchiwać. Wszędzie panowała głucha i złowroga cisza...
Dzień drugi.
Z trudem otworzyłem oczy. Nie potrafię stwierdzić, ile czasu
spałem. Nie wiem, czy w ogóle zasnąłem? Nie umiem także określić, jaka
była na powierzchni pora dnia. Czas, który niemal od zawsze wyznaczał
ludzkie życie, teraz jakby nie istniał. Stanął na dobre, gwałtownie
zatrzymując się w miejscu.
Nie miałem zegarka. Nigdy ich nie lubiłem, bo ciągle gdzieś
wszystkich bezlitośnie poganiały. Tak czułem. Teraz żałuję, że chociaż
jednego, ostatniego nie zachowałem. Na taką właśnie sytuację. Jak
wyznaczyć kalendarz, określić godzinę, jak liczyć te beznamiętnie wlekące
się chwile? Postanowiłem sumować doby, ale jak? Od snu do snu, był to
chyba jedyny sensowny sposób.
Niewiele wczoraj wymyśliłem, nic mi się także nie przyśniło. Może
poza głośnymi eksplozjami potężnych stożkowych głowic atomowych,
które były wymierzone w Polskę. Włosy nadal jeżyły mi się na głowie,
skóra cierpła na karku, a zęby bolały niczym wyrywane paznokcie. Stop,
ledwo zachrzęściłem ochrypłym głosem.

Szukając odległego celu, nie chciałem marnować sił na
bezproduktywne przekomarzanie się ze sobą. Postanowiłem sprawdzić
zapasy. Tak naprawdę, to cały drugi dzień na tym mi właśnie upłynął.
Liczyłem także na to, że po drodze wpadnę na jakiś genialny pomysł,
który mnie z tego wyzwoli. Przecież i tak w końcu będę musiał stąd
wyjść... a może to tylko niegroźnie wyglądający incydent, może nie jest aż
tak źle? Ta myśl była ze mną od początku.
Zapaliłem kruchą drewnianą zapałkę, jej jasne światło paliło się
teraz na niebiesko. Po krótkiej chwili, kiedy dogasała, odpaliłem od niej
lekko wygiętą białą świecę, która od razu buchnęła pełnym czerwonym
płomieniem. Jej knot był nasączony specjalnym woskiem, który sam
wymyśliłem. Byłem z tego cholernie dumny. Pomieszczenie natychmiast
rozświetliło się ciepłym jałowym światłem, które rzucało na poczerniałe
ściany kubicznie porozciągane cienie.
Poczułem ostre ukłucie. Zabolały mnie załzawione oczy, które od
wielu godzin widziały tylko ciemność. Przetarłem je, ale niczego to nie
zmieniło. Ból również nie ustąpił. Zamknąłem je więc na dłuższą chwilę.
Zobaczyłem wtedy niepokojące obrazy z przeszłości. Wysokie i wąskie
świece, które płonęły na potężnym ceglanym ołtarzu w zabytkowej
średniowiecznej Katedrze, i cudowny Ostrów Tumski, którego liczne i
przepiękne zielone zakątki, odbijały się w krystalicznym lustrze
przepływającej przez Wrocław kobaltowej rzeki. Odra była pełna
śmiercionośnych wirów, a jej nurt pochłaniał wszystko, z czym tylko się
zetknął. Na powierzchni była jednak niezwykle spokojna.
Nie mogłem złapać tchu... siedemnaście głębokich oddechów, po
których nareszcie otworzyłem oczy. Wszystkie je liczyłem, zarówno
wdechy, jak i wydechy. Trochę mnie to uspokoiło, a wzrok się
unormował. Spojrzałem dyskretnie na boki. Pod wybielonymi ścianami
stały metalowe regały, na których leżało rozliczne jedzenie, oraz inne
niezbędne w takiej sytuacji rzeczy. Z drugiej strony sali zalegały
dwudziestolitrowe baniaki z zimną wodą, duże puszki z wołowym
mięsem, owalne konserwy z morskimi rybami, drobiowe pasztety, a także
rozmaite warzywa konserwowe. Było tego wszystkiego niemal trzysta
sztuk.
Powyżej w szczelnych opakowaniach spoczywał gruboziarnisty
chleb, prostokątne i twarde niczym kamienie suchary, ciemna kasza, ryż
w dużych pięciokilogramowych torebkach i różne makarony, których na
oko było z pięćdziesiąt kilo. Na samym dole ustawiono wieloowocowe

dżemy w podłużnych przeźroczystych słojach, przesłodzone do granic
rozsądku, niemal czarne konfitury, cierpkie kompoty i miód lipowy, który
łagodził ból gardła, wszystkiego jakieś sto słoików. Ziarnista kawa z
młynkiem w komplecie, zielona herbata i brązowy cukier w żołnierskich
opakowaniach, oraz trochę suszonych egzotycznych owoców, stało z tyłu.
Tuż obok, w czerwonym plastykowym koszu, leżały zupy w proszku,
pikantne meksykańskie sosy, i inne nic nieważące sypkie przetwory, które
ostatecznie mogły uratować życie. Skład wody zawierał: tysiąc litrów
nadającej się do picia, oraz dziesięć tysięcy litrów, tej mniej czystej, do
użytku codziennego. Miałem też trochę piwa w zielonych butelkach o
krótkich zgarbionych szyjkach, czerwonego słodkiego wina, oraz
słodyczy, a także amerykańskie papierosy z filtrem, i jedną butelkę
mocnej polskiej wódki.
Od niej też zacząłem, golnąwszy dla kurażu sporą szklaneczkę,
którą następnie przegryzłem podsuszaną i pachnącą kiełbasą jałowcową.
Ogórki konserwowe oraz chleb ze smalcem i ze skwarkami, dopełniły
posiłku. Jednego dziennie, żeby zaoszczędzić. Świński zapach
wytopionego ze słoniny łoju, niebezpiecznie przyjemnie, stłoczył się
ponad moją górną wargą. Sprośnie się wtedy oblizałem, jednocześnie
przecierając brudnymi palcami te słonawe usta.
Doliczyłem się także fioletowej, poniemieckiej lampy naftowej z
niewielkim zapasem paliwa, oraz stu wąskich wybielonych świec, i
dziesięciu dużych pudełek zapałek. Trzy zapalniczki, które wcześniej
znalazłem w kieszeni, były niemal pełne. Na jednej z nich widoczny był
motyw z gołą, cycatą babką, która ujeżdżała skórzane siodełko od pełnego
chromu motocykla. Uśmiech natychmiast pojawił się na mojej
wynędzniałej twarzy, a zwisające przy baku Harleya Davidsona skórzane
frędzle z rzemyków, jakby przy tym lekko powiewały.
Wagon jankeskich szlugów leżał na najwyższej z półek, niczym
śnieg na himalajskim Dachu Świata. Zerkałem na nie od dawna, ale ich
nie ruszyłem. Silna wola, pomyślałem. Wściekły, odwróciłem głowę.
Zobaczyłem grube wełniane koce, górskie śpiwory, a także kolorowe
ręczniki, mosiężne garnki i srebrne sztućce. W kącie stała niewielka
kuchenka gazowa z owalną czerwoną butlą, a niezwykle ostre noże
spoczywały w szufladzie stołu, w wygrawerowanym matowym etui.
Cała masa środków czystości i odzieży ochronnej, wśród której były
także specjalne, nieprzemakalne sztormowe płaszcze i przeciwpyłowe
maski na twarz. Kilka par drogich firmowych butów z wysoką cholewą, i

specjalne kalosze, które nie przepuszczały dosłownie niczego. Kosmiczna
technologia, parsknąłem śmiechem. Opatentowane, a jeszcze niedawno,
były zaledwie w fazie prototypu. Kiedy je zdobyłem, wydawało mi się, że
złapałem Pana Boga za nogi...
Broń też tam była. Stara strzelba z drewnianą kolbą i kompletem
naboi, oraz sześciostrzałowy rewolwer wraz z pudełkiem amunicji.
Naładowałem go, zakręciłem bębenkiem, odciągnąłem kurek. Przecież to
takie proste, pomyślałem, kiedy przystawiałem go sobie do głowy. W
myślach usłyszałem wtedy niemy krzyk umierających ludzi, i zobaczyłem
okrutną śmierć, która zabierała ich ze sobą. Potężne wybuchy zagłuszyły
błagalne wołanie, a ich pełne strachu i łez rozpaczy oczy, w jednej chwili
zwyczajnie wyparowały.
Ocknąłem się, także płakałem. Łzy spływając po brodzie, kapały na
podłogę i na buty. Otarłem ręką twarz. Poczułem ukłucie, to zarost
zahaczył o cienką skórę. Wielodniowy, zranił boleśnie. Jak to możliwe,
żebym spędził tu tyle czasu? Zastanawiałem się jak głupi.
Zimna lufa ciężkiej spluwy jeszcze mocniej przylgnęła do mojej
prawej skroni. Palec wskazujący także prawej dłoni, coraz bardziej
naciskał na krótki cyngiel, który był niesamowicie wyczulony. Przez
chwilę miałem w głowie wielką pustkę... a potem, dosłownie w sekundę,
przeleciało mi przed oczami całe moje dotychczasowe życie. Nie
zobaczyłem jednak swojej śmierci. Zmarszczyłem brwi, cofając obolałą
rękę. Znowu zakręciło mi się w głowie. Nogi się ugięły. Runąłem.
Rewolwer wypalił...
Dzień trzeci.
Tej nocy w ogóle nie spałem, na dobre też zatraciłem wyczucie
czasu. Chodziłem od ściany do ściany, niczym obłąkany w zakładzie
zamkniętym, w poszukiwaniu swojego miejsca, którego nie znalazłem.
Zgasiłem ociekającą woskiem świecę. Czwarta, pomyślałem. Po trzech
poprzednich od dawna nie było już śladu.
Ostrożnie usiadłem, dookoła panowały piekielne ciemności.
Żadnych dźwięków, żadnego ruchu... nic, tylko potworna głusza.
Słyszałem swój nierówny oddech, wyczułem także odór, który wydobywał
mi się z ust. Zasłoniłem je ręką. Poczułem zapach ryby w puszce, i zaraz
po tym, aromat świeżych polnych ziół. Prawdopodobnie była to kolendra
albo nać pietruszki, dodatkowo skropiona sokiem ze świeżo wyciśniętej

cytryny. Przetarłem nasadą dłoni podrażnione usta. Ten dotyk... było to,
jak powrót do dzieciństwa.
Zobaczyłem siebie dawno temu, na nieskończenie długiej i jasnej,
piaszczystej plaży. Świeciło popołudniowe słońce, a zimna niebieska
woda obmywała moje skostniałe stopy, niczym górska struga nogi,
przechodzącego przez jej nurt pasterza owiec. Odgarnąłem długie i jasne
włosy na bok. Gorący wiatr, który zaciągał od wschodu, od razu mi je
poburzył. Zgarnąłem je z twarzy, delikatny chłopięcy uśmiech zagościł na
wąskich ustach.
Widziałem jak rybacy wyciągali swój całodniowy połów z
obłożonego rdzą, czerwono–stalowego kutra, jak sprawdzali jego
doskonałą jakość. Jedną z oporządzonych na szybko, sporych rozmiarów
ryb, podarowali mi bez żadnego nawet zapytania. Przyjąłem ten dar z
wielką radością. Od razu też ją powąchałem... było to niesamowite
uczucie. Było w tym też coś jeszcze, jakaś metafizyka, niczym złudzenie
osiągania niedoścignionego celu. Szybko powróciłem jednak na ziemię, a
miłe wspomnienia po chwili zniknęły.
Kiedy wypalił rewolwer, a kula trafiając w jedną ze ścian, rozbiła
zawieszoną na niej, szklaną ozdobną ramę, pomyślałem o najgorszym.
Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, instynktownie masując podłużną
czaszkę, że byłoby lepiej, gdybym nie spudłował...
Pozbierałem zniszczone wystrzałem szklane odpryski, i odłożyłem
je w bezpiecznym miejscu. Pod spodem, był jeszcze duży marmurkowy
plakat z wizerunkiem ulubionej wokalistki, na który nakleiłem kiedyś
kilka swoich szałowych fotografii, oraz widokówek, ukazujących ciekawe
zabytki dolnośląskiej stolicy. Nie mogłem teraz na to patrzeć. Krew mnie
zalewała i trafiał szlag. Złe myśli w obolałym mózgowiu, ścierały się z
umykającą w próżnię, podupadłą nadzieją. Dlaczego, do cholery!
Wykrzyknąłem.
Odpowiedzi żadnej nie było, tak naprawdę, to nie spodziewałem jej
się wcale. Postanowiłem, że znowu wyjdę na zewnątrz, że sprawdzę raz
jeszcze, czy to już aby na pewno koniec... tak właśnie zdecydowałem. Co
zobaczę na powierzchni i kogo tam spotkam? Boję się tego. Chyba
wolałbym nie wpaść na nikogo, ale z drugiej strony, jeśli ktoś jeszcze
ocalał, to tam będzie. Kim się okaże? Strasznie się denerwuję, ale muszę
to wiedzieć na pewno. Drżą mi kolana, jak galareta podczas zrzucania z
głębokiego półmiska na płaski porcelanowy talerz, od razu po wyjęciu z
lodówki.

Wiele godzin straconych na nierówną walkę ze słabościami, i
jeszcze więcej na zimną analizę własnego beznadziejnego położenia. I
jeden najjaśniejszy cel, poszukiwanie planu ucieczki, drogi końcowego
ocalenia. Co robić tam na górze, jak się zachować i dokąd iść? We łbie
mam tylko całkowity brak pomysłów i kompletne zero myślowe. Oparłem
się o ciepłe stalowe drzwi, których nieludzko wręcz wytrzymała stal, bez
przerwy prężyła się i napinała, niczym żylasta cięciwa potężnego
germańskiego łuku.
Kiedy stałem mocno pochylony, z uchem przyłożonym do tych
hermetycznych wrót prawdy, czułem wciąż narastającą trwogę. Kiedy
próbowałem przez nie nasłuchiwać, było jeszcze gorzej. Pusty, blaszany
dźwięk, szybko ogarnął moje poplątane zwoje myślowe. Poczułem się tak,
jakby mnie ktoś zamknął w potężnej puszce grochu i nią potrząsnął.
Kiedy wreszcie szeroko otworzyłem te podwoje, ku mojemu zdziwieniu,
lęki jak ręką odjął naraz zniknęły, a zapalniki niepewności, odpaliły z
podwójną wręcz siłą. Objawiła mi się prawda absolutna, która ostatecznie
pogrzebała w zgliszczach śmiertelnego świata niemal całą ludzkość.
Oszołomiony obrazem prostoty nicości, z trudem wygramoliłem się z tego
metalicznego sześcianu...
Dzień czwarty.
Wciąż dyszę, nie mogąc złapać tchu. Mimo, że wróciłem już dawno
temu, nadal nie potrafię opanować emocji. Cały się trzęsę. Drżą mi ręce i
nogi niczym w delirium padaczkowym. Nie mogę nawet utrzymać w dłoni
małego jaśminowego mydła, które co chwilę mi z niej wypada.
Nie było mnie dwanaście tysięcy kroków w obie strony, tak
przeliczyłem upływający czas. Po sześć tysięcy w każdą z nich. Mniej
więcej tyle, bo skrupulatnie starałem się je liczyć, ale mogłem się też
przecież pomylić? To także dwa uciskające w podbrzusze głody, których
doświadczyłem po drodze, dwie poskręcane fale świdrującego w brzuchu
niedosytu, miażdżącego od środka łaknienia. Czy to tyle samo, co tuzin
tysięcy drobnych i ostrożnych stąpnięć?
Cztery przestanki, by uzupełnić płyny. Szesnaście łyków, po cztery
na każdym z nich. Jedna toaleta, z której i tak nie mogłem skorzystać, bo
nie byłem w stanie rozpiąć niewygodnego kombinezonu. Nasikałem więc
do niego, do środka sztywnej nogawki. Ciepły płyn spłynął po mojej
owłosionej nodze prosto do uwierającego w kostkę buta. Teraz nareszcie

mogłem go zdjąć, walił uryną, jak zasikany miejski szalet. Przyzwyczaiłem
się już do takich zapachów, bo były też gorsze.
Odetchnąłem z ulgą, uspokoiłem oddech. Nareszcie, pomyślałem.
Przez chwilę trzymałem jeszcze w płucach, to gęste podziemne powietrze.
Boże, co to była za tragedia, która nawiedziła ten świat? Boże, dlaczego!?
Cisza od razu spowiła moje chore uszy swoim tępym wyniszczającym
brzmieniem. Udało mi się też zapalić kolejną świeczkę, kilkanaście
cenniejszych od brylantów zapałek na to poszło. Cholera, co za
marnotrawstwo, pomyślałem.
Schyliłem się i wziąłem do poparzonej ręki pogięty wyblakły plakat,
który leżał w stercie śmieci na zapylonej podłodze po środku obszernego
pomieszczenia. Wpatrywałem się w niego, w te zdjęcia, w nieprawdziwe
obrazy magicznych miejsc, których tak naprawdę chyba nigdy nie było.
Prawda... a czym, że ona teraz była?
Wrocław z lotu ptaka. Średniowieczny Rynek, gotycka Archikatedra
czy też tajemniczy i tak samo piękny Ostrów Tumski, którego bogato
zdobiona, licznymi klasycznymi rycinami architektura, odbijała się w
pulsującym lustrze przepływającej przez miasto rzeki. Boże, kto to
wszystko zniszczył, ponownie westchnąłem z żalu.
Kiedy wyszedłem na zewnątrz zobaczyłem ściśnięte, niczym w
miłosnym uścisku, szaro–bure chmury, i zastygłe w matowym mroku
atomowej zimy, napuszone zawiesiny z pyłu i popiołu. Wieczna noc
spowiła wszystko wokół, a gęsta wyblakła poświata ni to słońca, ni
księżyca, oblepiała każdy dosłownie centymetr pełnego kaskadowych
wyrw i ukrytych szczelin, niebezpiecznego podłoża, po którym cicho
stąpałem.
Szarości wymieszały się z czernią, a pył z resztkami pozdzieranego
asfaltu. Wszędzie zalegała szadź. Padał też czarny deszcz, który chłonął
swoimi grubymi kroplami niczym skapująca z dachu gęsta smoła, wszelką
niemal materię. Nie było jednak wiatru. Nawet najmniejszego podmuchu.
Dopiero kiedy wracałem z powrotem, niespodziewanie się pojawił.
Niewiadomo skąd się wziął. Był zabójczy. Ledwo udało mi się przed nim
schronić. Przykucnąłem w jakiejś ziemskiej rozpadlinie, i wcisnąłem
głowę pod metalową strzechę powyginanego dachu. Ukradkiem
spoglądałem na boki.
Potężne drapacze chmur wyglądały teraz, jak prymitywne,
zrujnowane budowle przeznaczone do wyburzenia. Ich obdarte z tynku i
szkła żelbetonowe szkielety, ukruszone i powyginane w połowie, z

wystającymi w próżnię przerdzewiałymi masztami nieczynnych anten,
paraliżowały swym widokiem jak potrącony przez ciężarówkę na pasach
wózek z małym dzieckiem.
Śledząc przez zaparowane osłony nisko osadzonych oczodołów
otaczające mnie jałowe pustkowie, poszukiwałem drogi ucieczki. Po
chwili delikatnie już stąpałem po tym niepewnym gruncie w kierunku
ocalenia. Obszar ten wyglądał jak wielka pustynia w Newadzie, którą
dodatkowo nawiedziło monumentalne trzęsienie ziemi, a wszystko
przykryły jeszcze tysiące hektolitrów czarnej jak ropa naftowa wody.
Okolicę zalegały resztki niedających się jednoznacznie zidentyfikować
odpadów, które leżały w śmiercionośnej mazi i bezmiarze nicości, niczym
porzucony nieboszczyk w złogach pulsującego błota.
Brodziłem przez to. Co kilka kroków zatrzymywały mnie liczne
nierówne pęknięcia dymiącego zewsząd gruntu, niewidoczne na pozór o
śliskich brzegach uskoki, czarne dziury, nierówne wyrwy, oraz potężne
wielometrowe wodne spady, które spływały z wysoka w tajemniczą
otchłań. Ciemność oblepiła mi oczy. Lornetka, którą miałem przy sobie, w
tej sytuacji była nieprzydatna. Nie znalazłem po drodze niczego, i nie
spotkałem też nikogo. Zobaczyłem zaś coś, czego nigdy nie potrafiłbym
sobie wyobrazić. Ujrzałem prawdziwe piekło.
Kiedy wzmógł się morderczy wicher, zawróciłem. Dzięki
pozostawionym wcześniej znakom, błyskającym w ciemnościach
odblaskowym hologramom, porozwieszanym na obszernych czerwonych
płachtach, które zatknąłem na długie i wytrzymałe chorągiewki,
uniknąłem śmiertelnej pomyłki. Dotarłem do upragnionego schronu.
Zanim do niego wszedłem, ponownie musiałem odgarnąć zalegające pod
jego drzwiami odpady. Umęczyłem się tym straszliwie.
Szkarłatny pył ostro wirował w mętnym powietrzu, zataczając
ogromne koła i tworząc prześmieszne elipsy, ciężko opadał na zbrukaną
krwią ziemię. Przekroczyłem próg i resztką sił zatrzasnąłem za sobą te
siermiężne drzwi. Zakręciłem też przymocowanym do nich, wciąż
zacinającym się i skrzypiącym kołem. Padłem na twarz z wycieńczenia.
Zerwałem maskę. Poczułem wilgoć i zimno na języku. Odór śmierci
roznosił się po schronie.
Upadając, uderzyłem swoim ciałem o równą niczym stół bilardowy
podłogę. Głowa odskoczyła od podłoża, jak bila od sukna po zepsutym
uderzeniu; jak oderżnięty przez Talibów chrześcijański czerep, który
niespodziewanie spadł z wysoka. Próbując się unieść, straciłem

przytomność. Wody, zdążyłem jeszcze pomyśleć, potem film urwał mi się
już na dobre...
Dzień piąty.
Kiedy się ocknąłem, na około mnie nadal panowały palisandrowe
ciemności. Nie wiem ile czasu byłem nieprzytomny, ale myślę, że
wystarczająco długo, bo we śnie narobiłem w portki. Luźny stolec zdążył
już porządnie przyschnąć do obolałego przyrodzenia. Usunięcie
nieczystości zajęło mi sześćset siedemdziesiąt trzy płytkie oddechy, które
skrupulatnie liczyłem. Musiałem też zapalić aż dwie świece, jedną w
przedsionku, a drugą w głównym pomieszczeniu. Była tam prowizoryczna
toaleta, nieduży hermetyczny kontener na pół tony gówna.
Przebrałem się w bawełniany dres i założyłem góralskie skórzane
kapcie z odkrytą piętą. Wcześniej opłukałem stopy w chłodnej wodzie, a
resztę ciała przemyłem mocno zwilżonym ręcznikiem. Napiłem się też
wreszcie, odetchnąłem z ulgą. Nie na długo jednak. Kończyny miałem w
opłakanym stanie. Moje nogi były niczym napęczniałe odpustowe balony,
i krwawiły paskudnie z pojedynczych ran. Bolało jak diabli.
Wciąż nie mogłem skupić myśli, krwawe wspomnienia bez przerwy
powracały. Rwało mnie wszystko. Głowa, której mózgowie absorbował
tępy ucisk na skronie, trawiący umysł niczym rak, który pożerał ludzkie
komórki w stanie agonalnym. W bebechach rządziła zaś piszcząca i
nadymająca wnętrzności, powszechna fala skażenia, która poniewierała
schorowane trzewia. Miałem wrażenie, że skóra płatami schodziła mi z
pleców, że wystawały spod niej mięśnie i ścięgna, że wreszcie kości pękały
pod wpływem najdelikatniejszego nawet dotyku.
Zapaliłem fajkę, potem kolejną i następną; kiepy w dużej ilości
zalegały w popielniku pod stolikiem. Dym nie złagodził bólu, wręcz
przeciwnie, tylko go spotęgował. Zażyłem kolorowe pigułki, podobne do
słodkich kulek dla dzieci z krótkim firmowym napisem. Było ich całkiem
sporo. Nie zadziałały. Zebrało mi się na wymioty. Nie wytrzymałem,
puściłem pawia, paskudząc otoczenie. Wytarłem usta, a potem
podbródek miękkim rękawem. Wziąłem do ręki Biblię. Spojrzałem na nią
z niedowierzaniem.
Poza plakatem Madonny, był to jedyny papier jaki miałem, jedyny
zadrukowany tekst. Wsadziłem nos pomiędzy kartki, które pachniały
świeżym drewnem. Od razu też wyobraziłem sobie ogromny tartak.
Zacząłem je wertować. Nie modliłem się jednak. Nie raz o tym myślałem,

ale teraz najzwyczajniej już nie potrafiłem. Nie miałem wyboru, z
premedytacją i ze łzami w oczach sprofanowałem te święte zapisy własną
krwią, którą wcześniej przelałem do archaicznego kałamarza. Odrzuciłem
pióro, Pismo Święte pchnąłem po posadzce prosto w ciemność.
Westchnąłem. Kolejny parszywy dzień, pomyślałem. Czy ktoś to w ogóle
kiedyś przeczyta?
Wspomniałem rodziców, łza zakręciła mi się w oku. Matkę, która
odeszła jak miałem osiem lat, i ojca, który zachlał się na śmierć dwa lata
później. Byli mi bliscy, jednakowo dalecy. Wylądowałem w obskurnym
sierocińcu, gdzie bito mnie i gwałcono. Piękne czasy... pani Krysia,
okrutna baba, która po tym, zawsze mnie do siebie czule przytulała.
Brakuje mi tego... jej nie! W zasadzie to dobrze, że ją później
ukatrupiłem. Zadźgałem sukę kuchennym nożem z piłką do chleba w
samoobronie. Przeszedłem badania, uznali to za chwilową
niepoczytalność, oczyścili z zarzutów. Byłem wolny. Świat kopnął mnie w
tyłek po raz kolejny, w końcu odegrałem się na nim z nawiązką.
Nie mogłem się pozbierać. Unikałem ludzi. Bojąc się ich,
zamknąłem się w sobie ostatecznie. To wtedy wpadłem na pomysł, aby
wybudować schron. Dziesięć lat później, byłem już po siedmiu kolejnych
nieudanych próbach. Nikt nie wierzył w to, że świat chyli się ku
upadkowi, i że ostateczną rozgrywkę przeżyją tylko nieliczni. Nie chcieli
mnie słuchać, mieli za wariata. Blokowali starania, umiejętnie mamiąc i
oszukując. Uprawiali na mnie politykę. Zaufałem im, jak się potem
okazało niesłusznie. Upodlili mnie tym straszliwie.
Mając trzydzieści lat niemal osiągnąłem upragniony sukces, prawie
skończyłem dwunasty projekt. Zabrakło niewiele. Tuzin podejść i znowu
pudło, po raz kolejny wszystko poszło na marne. Było to jak cios poniżej
pasa. Poddałem się wtedy ostatecznie. Wówczas spotkałem Janka, który
w krótkim czasie naładował mnie pozytywną energią. Kiedy go lepiej
poznałem, to zrozumiałem, czym tak naprawdę jest prawdziwa przyjaźń.
Nadal jest tu zemną, był od samego początku. Razem stworzyliśmy
ten trzynasty schron. Stoi teraz obok, przez cały czas spogląda na mnie
spod byka i nic nie mówi. Nie dziwię mu się, bo i mnie szczęka opadła.
Patrzy na mnie tymi swoimi połyskującymi tuż nad podłogą hebanowymi
ślepiami, które nie boją się nocy, tak jakby wszystko doskonale rozumiał.
Kiedy go jednak wołam, to odwraca głowę. Dlaczego nie chce ze mną
rozmawiać? Chociaż jedno słowo, poprosiłem. Podreptał w ciemność

niemal bezszelestnie. Chciałem krzyknąć: „ty szczurze”, ale zabrakło mi
odwagi. Zakląłem tylko pod nosem.
Wypiłem słodką marynatę po bakłażanach, zjadłem też zielonkawe
korniszony i razowy chleb z pastą energetyczną, która była zrobiona z bóg
wie czego, oraz cierpki wiśniowy drzem. Zapachniało mi ogromnym i
kolorowym sadem owocowym, który rozchodził się aż pod widnokrąg,
gdzie horyzont przedzielały na pół stogi równo ułożonego siana, a
rozległe pszeniczne polany okalały je swoimi falującymi na wietrze
otwartymi kłosami. Źdźbło trawy ugięło się pod ciężarem opadającego na
nie dojrzałego jabłka. Oblizałem usta. Smak gorzkiej czekolady pojawił
się na języku. Celebrowałem ten moment w nieskończoność. Ja pierdolę,
co to były za doznania!, krzyknąłem podekscytowany.
Wiem, że tu zdechnę, właśnie to zrozumiałem. Ostatnia nadzieja w
nadajniku, który schowałem. To nieduże CB radio, było teraz całym
moim życiem. Golnąłem sporego łyka wódki, po czym się rozluźniłem.
Smak żaru w ustach i trwogę ludzkości w sercu poczułem wtedy w jednej
chwili...
Dzień szósty.
Nie spałem ani chwili... ciągle tylko myślę. Wszystko mi się plącze,
to zmęczenie. Bank możliwych alternatyw od dawna już nie istnieje.
Został rozbity, a ja zbankrutowałem. Muszę jednak coś postanowić. Długa
posępna czerń, która zawisła nad moją głową niczym chmura gradowa
nasączona ołowiem, mami mnie, zapraszając pod szarzejącą strzechę.
Jestem tu, powiadam. Odpowiedzi brak, żadna nie pada. Nieruchomy
cień, który przedzielił ten zatęchły schron na pół, daje mi chwilę
wytchnienia, z której skrzętnie korzystam. Łapię też cenny oddech.
Potem oddaje się już tylko mozolnej pracy nad nadajnikiem.
Kiedy go wyjmowałem z ukrycia, drżały mi ręce, kiedy stawiałem na
okrągłym dębowym stoliku, trząsłem się już niemal cały. Wstrzymałem
oddech, tak jakby miało to coś zmienić? Nie zmieniło. CB radio wyglądało
tak niepozornie, było jednak wszystkim. Niosło ze sobą nadzieję. Ta
odrobina metalu i plastiku, była teraz głosem całego świata. Odkurzyłem
je, próbowałem zestroić. Milczało jak zaklęte. Przedmuchałem wszystkie
jego pokryte kurzem wygięcia i szczeliny, ale bez rezultatu. Sprawdziłem
zasilanie, awaryjny moduł z wymiennymi bateriami sprawował się bez
zarzutu. Co u diabła, krzyknąłem!? Jeżeli nie zadziała, to tak jakby Bóg

nigdy nie przemówił, pomyślałem. Ziemia do kurwy nędzy nie kończy się
na tym pieprzonym klaustrofobicznym grajdołku!
Złapałem się za głowę. Mocno ją ścisnąłem, ból nie minął. Pocą mi
się ręce. Nie mogę utrzymać w dłoni słuchawki nadajnika, to nerwy.
Pomyślę o czymś miłym, może wtedy złość ustąpi? Na początek jednak
uśmiech... delikatny, wymuszony! Działa! Potęga umysłu, który leczy i
zabija jednocześnie.
Zdjęcie nagiej seniority, gdzie je zapodziałem? Jest, mam je, było
blisko serca. Jakie ona ma piękne usta, i oczy... te jej krucze loki, które
zwiewnie opadają na delikatnie opaloną nadmorskim słońcem buzię. Jest
śliczna. Kiedyś nie zwracałem na to uwagi, patrząc na inne jej atrybuty.
Te dwa duże okrągłe i lekko przy tym obwisłe dzwonki, które prężąc się
pod wpływem subtelnego dotyku, rozkosznie bębniły swoim niemym
tumultem w moje oklapnięte uszy. Kusiły i podniecały, drażniąc oczy.
Poczułem gorąco, a fala pożądania szybko ogarnęła moje zmysły.
Kiedyś była to zaledwie pokusa, którą na dodatek szybko
zaspokajałem. Teraz natomiast, było to już coś zgoła odmiennego.
Poczułem nieukrywaną sympatię do tej dziarskiej laluni... a może to moja
niespełniona miłość odezwała się w ten właśnie sposób? Nie mogę
dogrzebać się do suwaka, cholera... i tak nie dam rady go postawić.
Pieprzyć to, twoje zdrowie! Wzniosłem bezosobowy toast, po czym
pociągnąłem z flaszki sporego łyka gorzały.
Zobaczyłem dno butelki, było przeźroczyste. Identyczne, jak moje
wynędzniałe ciało, które wychudło w zastraszającym tempie.
Wpatrywałem się w nie przez dłuższą chwilę. A może upłynęło już zacznie
więcej czasu, niż dotąd sądziłem? Może to nie sześć dni minęło, a sześć
tygodni? Ta przerażająca myśl przybiła mnie do przysłowiowego krzyża.
Usłyszałem szelest, a zaraz po nim zgrzyt pękającego na plecach
pancerza, który natychmiast skruszał pod naciskiem mocnych szczęk.
Ujrzałem Janka, jak w najdalszym kącie tego ponurego miejsca, pożerał
brykające po podłodze obleśne czarne karaczany. Ich odnóża znikały w
jego owłosionym pysku, od razu po wciąż poruszających się i ociekających
białą substancją, głowotułowiach, które wcześniej rozrywał na strzępy.
Gwizdnąłem na niego, ale odwrócił się do mnie tyłem. Idź w cholerę,
pomyślałem. I poszedł sobie, jakby czytał w moich myślach. Więcej już go
nie zobaczyłem. Ustało też chrzęszczenie i chrobotanie.
Byłem głodny, tak bardzo, że już nawet o tym nie rozmyślałem.
Pragnienie zaś gasiłem tylko od czasu do czasu. Tyle zapasów, całe regały,

a ja umierałem z głodu i odwodnienia. Wyrzuty sumienia, teraz? A idźcie
precz, przegnałem je, przekląłem. Splunąłem też, ale gęsta i lepka ślina
nie wyleciała ze spierzchniętych i popękanych ust. Potwornie
zacharczałem, nie mogąc odkaszlnąć. Poczułem smak krwi na języku. Bez
zastanowienia pokuśtykałem do radia, które zostawiłem na grubym
wełnianym kocu pod stołem na podłodze. Wpatrywałem się w nie niczym
w bogato zdobione prezbiterium, pośrodku którego spoczywało zrobione
z kości słoniowej, i pochodzące z czternastego wieku tabernakulum z
ukrytą wewnątrz błyszczącą kustodią...
Dzień siódmy, prawdopodobnie.
Całkowicie straciłem wyczucie czasu. Zapaliłem też większość świec,
może nawet wszystkie, które mi jeszcze pozostały. Bałem się sprawdzać
ile ich było, a co się stanie, kiedy wypali się ostatnia, wolałem nie
wiedzieć. Żółto–niebieskie światło zalewało zewsząd schron,
gdzieniegdzie paląc się jeszcze białym i pustym w środku płomieniem,
który falował na boki w ekwilibrystyczny sposób. Było jasno jak cholera.
Przymknąłem oczy, po chwili znowu je otworzyłem. Porażające niczym
słoneczny blask światło, nadal nie ustępowało.
Od dawna nie jadłem. Chciało mi się pić. Czułem się jak żywy trup,
o którym zapomnieli już nawet przybyli na pogrzeb żałobnicy. Zapach
zabójczej sadzy, a potem aromat zatykającego nozdrza, antracytowego
pyłu i popiołu poczułem w swoich poparzonych ustach. Zobaczyłem
dantejskie sceny wyjęte z pijackich koszmarów najgorszych oprychów, a
potem gwałtowny koniec wszystkiego. Zapłakałem, ale były to nie tylko
moje łzy. Był to także niemy protest konającej w agonii ludzkości.
Zasłoniłem spuchniętą dłonią wymęczone źrenice, spuściłem też obolałą
głowę. Przekląłem swoje życie. Cały ten cholerny dzień poświęciłem na
tylko jedną, niezwykle przy tym monotonną czynność. Ze wszystkich sił
starałem się nawiązać łączność...
Dzień ósmy, ostatni.
Leżę na lodowatej podłodze bez ubrania i w kałuży krwi. Ból i
przygnębienie rozrywają mi wnętrzności. Wysoka gorączka rozsadza
głowę. Dokoła panują egipskie ciemności, które nie zanikają już ani na
chwilę. Nic nie widzę, niczego także nie wyczuwam. Są za to
niezmordowane wciąż myśli. Wiele, tysiące, które plączą się w głowie
niczym plemniki w prezerwatywie. Jedynie to mi pozostało. Ta niema

świadomość, która pogrążyła już niemal całe moje ciało, topi się teraz w
pustej niczym gliniany dzban głowie.
Radio nie zadziałało. Ostatnia deska ratunku, ostatni oddech
nadziei, ostatnie westchnienie umęczenia. Potem już tylko pusty,
przerażający odgłos człowieczego buntu, który nabierając mocy, zmienił
się w katastrofalny szał i permanentną demolkę wszystkiego. Zniszczyłem
swój dom. Zniszczyłem ten parszywy schron. Rozbiłem wszystko, co tylko
wpadło mi w ręce. Giąłem i łamałem, rzucając tym o podłogę.
Zniszczyłem też zdjęcia, które wisiały na ścianie. Te piękne wspomnienia
w jednej dosłownie chwili podarłem na strzępy.
Podpaliłem też zapasy. Patrzyłem jak płoną. Nie miałem papieru.
Ani gazet, ani zeszytów. Nie pomyślałem o tym wcześniej, jak mogłem
zapomnieć? Cholera, jaki byłem głupi! Brakowało mi jego
nieprawdopodobnego zapachu, tylko Pismo Święte uchowało się jeszcze
przy mnie. Rozlałem całą wodę, która pochłonęła ogień. Jasne światełko
niczym wiosenne południowe słońce, rozpaliło moje piwne oczy po raz
ostatni. Potem zgasło ostatecznie, a ja wraz z nim. Ostatnie słowa, które
napisałem w blasku siarkowo–rubinowego światła, zniknęły z pola
widzenia wraz z nastaniem odcieni purpury i smolistej czerni.
Odrzuciłem wtedy na dobre, to alabastrowe gołębie pióro, upadając wraz
z nim na śliską niczym lodowa tafla podłogę.
Rany, które sobie wielokrotnie zadałem, i tylko po to, żeby zdobyć
kolejne, pojedyncze krople krwistego atramentu, okazały się śmiertelne.
Poprzecinałem wszystkie niezabliźnione i pełne strupów szramy na
skórze, niemal jedną po drugiej. Zaczęło mi to nawet sprawiać
przyjemność. Zobaczyłem oczyma wyobraźni uśmiechniętych ludzi,
którzy mnie do siebie zapraszali. Było tam niezwykle jasno i ciepło,
poddałem się temu z radością. Nie do wiary, pomyślałem. Oni mówią, że
to nie koniec. Wierzę wam, odparłem, znikając w ich ramionach.
Bełkotliwy zapis moich szyderczych zwierzeń dobiegł końca. Splamione
nim kartki poświęconej przez matkę za życia Biblii, szeleszcząc niczym
liście w jesiennym parku, spoczęły jedna na drugiej. Święta księga życia i
śmierci zamknęła się wtedy po raz ostatni.

