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Tomasz Depczyński – „Hardy” 

 
 
 

Rozdział I 
  

 Papierowe Cudo 
  
  

Promienie jesiennego światła jakby ostatkiem sił przebijały się przez odłamki zaśniedziałej 
szyby i wpadały do środka pomieszczenia, rozpraszając zalegający tam od wieków mrok. 
Jasne smugi odbijały się od betonowego podłoża z niemalże niewiarygodną gracją 
oświetlając latające w powietrzu drobinki kurzu.  
  
 - To musi być na prawdę dobra książka. W dzisiejszych czasach tylko dobre książki są tak 
zakurzone. To taka… specyficzna prawidłowość. 
  
Odłamki sterczące z futryny nieomal przecinały promienie słońca, które  rozpraszając się na 
setki drobnych odbić znikały całkowicie w ciemnej głębi pokoju.  
Lektura leżała w tym miejscu już od wielu lat, gdyż na gładkiej powierzchni małego stolika 
nocnego dało się zauważyć charakterystyczne odbarwienie. Choć okładka była zabrudzona, a 
wszechobecna wilgoć, zabarwiła strony na żółtawy kolor, to nie można było sobie odmówić 
wrażenia, że książka zachowała się w niemalże doskonałym stanie. 
Wzdłuż drewnianej powierzchni podłogi, kłębiły się ostre kawałki szkła pochodzące z rozbitej 
lampki nocnej. Błyszczące fragmenty rozrzucone po całym pokoju łamały się pod butami, 
wydając głośny trzask, który raz po raz rozrywał cisze panującą w pomieszczeniu. 
Dalej, tuż obok drzwi, dało się dojrzeć niewyraźne kontury dużego drewnianego przedmiotu. 
Połamane i pokryte beżowym nalotem biurko ujawniało budujące je kolejno warstwy sklejki. 
Tuż obok, po prawej stronie znajdowało się wielkie, niemalże monstrualne łóżko. Podarte 
strzępy poduszek i zużyty materac leżały głęboko w cieniu konstrukcji zostawiając na widoku 
jedynie nagi stelaż posłania. Wszędzie czuć było zapach stęchlizny i starości. 
  
Na pierwszy rzut oka całe pomieszczenie wyglądało jak bezużyteczne składowisko 
odpadków. 
  

Doświadczony Samotnik dostrzegał jednak znacznie, znacznie więcej. 
  
Mech na parapecie nie emituje toksycznych zarodników bo wypełnia tylko najciemniejsze 
zagłębienia. Ściany nośne zbudowane zostały z wypalanej czerwonej cegły, dzięki czemu na 
pewno się nie zawalą. Na stelażu łóżka można się wygodnie położyć, gdyż wzmocnione stopy 
wytrzymają obciążenie. Cichy szum w oddali to nie skradający się Liger, tylko wiatr łagodnie 
poruszający gałęziami drzew.  
  

Realna ocena otoczenia to podstawa pracy Samotnika. 
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Hardy od urodzenia postrzegał świat inaczej od reszty… o jego brutalnej naturze wiedział zaś 
najwięcej. 

  
Wiedział także, że stary tom encyklopedii leżący tuż obok to prawdziwy unikat. Być może  
jedyny taki pozostały po Wielkiej Wojnie…. 
  
Czy zepsuć ten idealny pejzaż „natury” i podnieść starą, zapomnianą lekturę? 
  
Musi go popsuć – zarabiać trzeba. 
  
Szare ściany obłożone popękanym tynkiem załamywały powstające na nich cienie, tworząc 
niezwykłe kształty na całej powierzchni pomieszczenia. Wklęsły, błyszczący napis Elektronika 
Bez Tajemnic idealnie zgrywał się ze swoistą mozaiką, powstałą właśnie na suficie ciemnego 
pokoju. Prosta, oznaczona kilkoma obrazkami okładka nawiązywała zapewne do zawartości 
podręcznika. Ilustracje były jednak całkowicie rozmyte.  
  
Rysunki naglę zniknęły w głębokim cieniu. 
   
Biała poświata bijąca z okna zatrzymała się na wyniszczonym materiale kaptura, 
zakrywającego twarz wysokiego, mocarnego mężczyzny. Wiatr za oknem zawiał mocno, 
poruszając nieznacznie futryną okna. Wędrowiec zerwał z twarzy wojskową maskę 
przeciwgazową i położył na metalowym stelażu łóżka. Nawet lekkie skrzypnięcie w takiej 
ciszy brzmiało jak najdonioślejsza pieśń.  
  
Zimne, jesienne powietrze wypełniło całkowicie wycieńczone płuca Samotnika. 
  
Chrypliwy głos powoli wydobył się z gardła, niczym więzień, który przez lata spętany był 
jedynie w obrębie własnych myśli. 
  
- Czułem to. Czułem. Dobrze mieć za sobą odrobinę szczęścia - Zabrudzona twarz mężczyzny 
ujawniała oznaki minimalnej radości. 
  
 Nietknięte książki były w ruinach niezwykłą rzadkością. A ta nie dość, że wartościowa, była w 
dodatku interesująca.  
  
Twarz nieznajomego zmieniła się teraz ukazując wielkie, niemalże dziecięce zainteresowanie. 
Pierwsza strona… Jakieś nazwiska… O… na kolejnych jest już coś ciekawszego… 
  
- Połączenie szeregowe polega na… 
  
Wzrok mężczyzny wędrował od akapitu do akapitu, pożerając tekst w niesamowitym tempie. 
Strony raz po raz szeleściły poruszane delikatnymi muśnięciami zręcznych palców, zakłócając 
monotonną cisze otoczenia. Litery choć zamazane, powoli układały się w wyrazy. Myśli 
przelewały się w zdania. 
  
- Prosta żarówka składa się z… 
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Lekki powiew wiatru, bijącego od zniszczonej futryny odsunął delikatnie z ramienia 
wędrowca połać czarnego, skórzanego płaszcza. Pod ciężką warstwą skórzni widać było dwie 
błyszczące lufy krótkiego obrzyna. Mężczyzna stał jednak nieruchomo, wpatrując się w 
czarne szeregi liter. Lektura pochłonęła go w całości. 
  
- Lepiej usiądę. Cholera… tu są nawet obrazki… 
  
Stare wyrobione sprężyny materaca zaskrzypiały głośno przygniecione wagą przybysza. Rdza, 
która pokrywała dokładnie metalowy stelaż nie pozbawiła go jednak stabilności. Łóżko, 
pomimo upływu lat nadal było dość wygodne. 
  
Gdy Hardy usiadł na brzegu posłania natychmiast poczuł od jak wielu dni nie zmrużył oka. 
Wyobrażał sobie, że znajduje się teraz w luksusowym apartamencie w czasach przed wojną. 
Z tej perspektywy niewyraźne, jasne promienie światła padające ze szczelin w oknie 
przypominały kolorem dawne lampki halogenowe. Srebrzyste odblaski tańczyły po pokoju 
pojawiając się i znikając. Tylko maska przeciwgazowa leżąca obok przypominała wciąż o 
smutnej rzeczywistości i o tym jak żyję się obecnie. 
  
… 
  
Nie ma co narzekać, należy korzystać z chwili relaksu. Napawać się pełnymi oddechami 
czystego powietrza, póki to cholerstwo nie jest jeszcze potrzebne. 
  
Jednak nie do końca czystymi… Po kilku wdechach wyraźnie czuł gorzki posmak na języku. 
Ale nie przeszkadzało mu to. Teraz zamierzał korzystać z chwili szczęścia. Z tej rzadkiej chwili 
radości i refleksji zanim będzie musiał ruszyć dalej. I nic, nawet radiacja mu tej chwili nie 
zmąci. 
  
- Rysunek baterii, a obok schemat budowy i opis… A tam kolejne… - Uważnie analizował 
każdy kolejny obrazek.  
  
Maska przeciwgazowa rzucona bezładnie na przekrzywioną powierzchnie łóżka przypominała 
mu ciągle o szarej rzeczywistości. Myśli kłębiły się w głowie. Krew napływała do mózgu. Na 
twarzy, pod warstwą pyłu i brudu dało się dostrzec mimowolne skrzywienie warg. Powieki 
opadły bezładnie zasłaniając ciemne, zielone oczy. 
  
 - Wspomnienia? 
   
Nie mógł uciec od świata. Nie tu i nie teraz. Kolejny raz nie znalazł ukojenia w otchłani 
własnego umysłu.  
  

…Czy w tym świecie można jeszcze myśleć?... 
  
  
Z ukosa spojrzał na maskę.  
  
Obowiązki. 
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-------------------------------------------------------------------------- 
  
To było wyśmienite znalezisko. Do tej pory Hardy pamiętał wyprawę na wschodnie obrzeża, 
kiedy to całkiem przypadkiem natknął się na policyjny magazyn. Maska wymagała oczywiście 
konserwacji i stu blaszek wydanych na części, ale już samo doprowadzenie jej do stanu 
używalności zwiększało jej wartość ponad dwukrotnie. Utwardzany, szeroki wizjer wyróżniał 
się wytrzymałością i nie posiadał żadnych otarć czy rys, był także całkowicie szczelny. 
Wzmocnione poszycie gwarantowało należytą ochronne i komfort użytkowania. Tylko filtrów 
zawsze jest jak na lekarstwo. A jak są to o małej pojemności. No i w głowę czasem grzeje. Ale 
to czerń… Normalne… 
  
- Akumulator… A tam cewka indukcyjna… - Pierwszy rozdział książki zbliżał się  ku końcowi. 
  
Z resztą. Co z tego, że grzeje? W dystrykcie to akurat najmniejszy kłopot. Grunt, że policyjna - 
na pewno wiele zniesie. 
  
 - … musze przestać być taki wygodny… - ledwo słyszalny szept zniknął w ciemności niemal 
tak szybko jak zostały wypowiedziany… 
  
Czarna powierzchnia maski przeciwgazowej lśniła teraz w świetle uwolnionym już od gęstej 
chmury kurzu. To był naprawdę dobry sprzęt. „Posłuszny” jak on to mówił. Wiele razy już 
ochronił, a on ciągle tylko krytykuje. Krytykuje i wybrzydza… 
  
Prawdę mówiąc na nic lepszego i tak nie było go stać. Gdyby miał więcej szczęścia... Może 
nawet dorobiłby się jakiegoś grosza… Calutki kombinezon… Najlepsza jakość… Ale życie 
najemnika to loteria. 
Ryzyko przerasta korzyści. 
  
-Pieprzeni bogacze… pieprzony świat… Gdzie tu sprawiedliwość? 
  
Hardy przez chwile myślał jeszcze o odległej przeszłości i moralności kierującej dzisiejszym 
światem, a w istocie jej całkowitym braku.  Potem szybkim ruchem wstał ze skrzypiącego 
posłania i podniósł z ziemi czarny wojskowy plecak. Drobna warstwa rdzy odpadła cicho z 
łóżka na betonową podłogę. 
  
Powycierany w wielu miejscach materiał dawno temu stracił już pierwotny blask, a 
wyrobione metalowe zamki chodziły coraz ciężej. 
Mimo zużycia, ten tobołek jakimś cudem nadal wytrzymywał kolejne kilogramy obciążenia. 
Kilogramy, których z każdym miesiącem było jakby mniej. „Oficjalna” wersja głosiła, iż 
powodem jest bardziej ergonomiczne pakowanie, jednak czy był sens się oszukiwać? 
Jedzenia było coraz mniej, a w większości i tak było napromieniowane. Nie mówiąc już o tym, 
że po prostu w ruinach zostawało ostatnio znacznie mniej użytecznych rzeczy. Dochody 
malały, a jeść trzeba było zawsze tyle samo…  
Hardy często nawet nie dopuszczał do swoich myśli tego, że będzie głodował. Ale teraz było 
inaczej - musiał mieć siłę by działać. Tym razem była to kwestia życia i śmierci. Później 
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sprzeda parę rzeczy i uzupełni zapasy. Później… Warto w to wierzyć. Chociażby tysięczny raz 
z kolei. 
  
Starannie zawinął tom encyklopedii w skrawki materiału, po czym bezpiecznie schował 
pakunek w największej komórce plecaka. Oby tylko nie zniszczyć… 
  
- Mieści się, całe szczęście… - Natarczywe myśli krążyły Samotnikowi po głowię i odrywały go 
od pracy. Trzeba się ich pozbyć. Za moment zmysły znowu „przywykną” do stanu zagrożenia.  
  

--- 
Za oknem, w oddali, dało się słyszeć doniosłe wycie. 

--- 
  

Nie lubił nerwowo kończyć odpoczynku. 
  

Odruchowo sprawdził zamki dubeltówki. 
  
Metalowe iglice ponuro połyskiwały w jasnych promieniach jesiennego światła. Bruzdy 
wyryte na drewnianych obiciach dumnie prezentowały głębokie słoje ciemnego drewna. 
Broń była idealnie wyważona, a skrócone lufy pozwalały na trzymanie dubeltówki w jednej 
ręce. Było to jedno z najbardziej trafionych rozwiązań w arsenale Hardego. Strzelba, choć 
pordzewiała nadal odbijała promienie słońca. Tych jednak z każdą chwilą było jakby mniej. 
Nadchodził wieczór. Czas się zbierać.  

Pozostała tylko maska... Ta cholerna, krępująca maska tak potrzebna przy pobytach w 
dystrykcie. Nienawidził jej, a jednocześnie zawdzięczał jej życie.  
Promieniowanie potrafi zrobić na prawdę okropne rzeczy z człowiekiem. 
  
Twarda guma powoli dostosowywała się do kształtu twarzy. Głęboki oddech… Filtr działa. 
Wystarczy na jakieś dwadzieścia minut w skażonej strefie. To aż za dużo jak na tak prosty 
odcinek.  
  
  

Jednak nigdy niczego nie można być pewnym. 
  
  
Hardy zarzucił plecak na ramie i powoli wyszedł z ciemnego pokoju. Jego ciężkie kroki 
ponownie wzbudziły tumany kurzu.  
   
  

Dźwięki powoli milkły w oddali. 
 


