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Marek Jura – „Sklep” 
 

 

Słońce paliło niemiłosiernie. Piasek, po jakim stąpałem, był tak gorący, że zdołałbym 

chyba usmażyć na nim jajecznicę. A kulminacja miała nastąpić dopiero za godzinę. Zerknąłem 

na interaktywną mapę. Do przejścia zostały mi przeszło trzy kilometry. Nie wiedziałem, czy 

dam radę. Wyjścia jednak nie było, czekanie nie miało większego sensu. Temperatura długo 

jeszcze nie spadnie, a czekanie do zmierzchu byłoby samobójstwem. Ścisnąłem więc mocniej 

torbę, jaką przerzuciłem sobie przez ramię i ruszyłem dalej. Nie było mi łatwo iść. Nie dość, 

że moje ubranie ważyło co najmniej 5 kilo, to jeszcze ciążyły mi dwie butelki mleka, manierka 

z wodą, torba daktyli, dwa chleby, kilka strzykawek, no i PB. A trasa była wręcz mordercza. 

Strome zbocza, pokryte tu i ówdzie cienką warstwą zdradliwe piasku okazywały się nieraz 

zaporą nie do przebycia. Wtedy musiałem robić to, czego nie lubiłem najbardziej; cofać się. 

Nieraz już zdarzyło mi się stracić przez to kilka kilometrów, toteż kiedy zobaczyłem przed 

sobą kolejną niezdobytą ścianę, postanowiłem choć spróbować dokonać niemożliwego.  

Pierwsze trzy metry wysokości pokonałem dość gładko. Schody (i to całkiem 

dosłownie) zaczęły się dopiero potem. Moje buty nie były przystosowane do wspinaczki, 

toteż wyszukiwanie wgłębienia dogodnego do ułożenia nań stopy zabrało mi mnóstwo czasu. 

Jeszcze więcej zmarnowałem zaś na ułożenie się w takiej pozycji, aby próba wejście kolejny 

metr wyżej nie skończyła się ciężkim upadkiem w dół. Na wysokości około dziesięciu metrów 

(cała ściana zdawała się mieć z trzy razy tyle) poczułem, że mam już dość. Poza tym nie 

widziałem w zasięgu swoich rąk czy nóg żadnych nowych punktów oparcia. Mogłem podążać 

jedynie w prawo, gdzie dostrzegłem półkę skalną. Bardzo wąską, ale jednak. Żeby się tam 

dostać, musiałem przeskoczyć około metra. Niby niedużo, ale nie byłem bohaterem filmu ani 

gry, zdawałem więc sobie sprawę, że każde niepowodzenie skończy się dla mnie tragicznie. 

Szkoda mi jednak było czasu na takie próżne dywagacje. Droga w dół i tak zdawała się już 

niemożliwa. Trzy, cztery i hop. Udało się. Nawet się nie zachwiałem. Półka skalna były szersza 

niż myślałem. I dłuższa. Przeszedłem po niej, przylegając plecami do skalnej ściany, około 

dziesięciu, może piętnastu metrów. Potem postanowiłem spróbować wejść wyżej, 

zobaczyłem bowiem nad sobą dość gruby konar. Ostrożnie wspiąłem się na palce, próbując 

go dosięgnąć. Na próżno. Wciąż brakowało kilku centymetrów. A więc znowu skok. 

Wprawdzie w tym przypadku miałem inne wyjście, jednak sytuacja zdawała się 

klarowniejsza. Tylko paręnaście centymetrów i… Łup. 

Miałem szczęście. Upadłem na jakieś gniazdo. Wprawdzie lewa ręka bolała 

niesamowicie, ale chyba nic sobie nie złamałem. Zawartość plecaka też powinna być 

niezniszczona. Podniosłem się na łokciach.   

- O, kurwa… - zakląłem. Być może lepiej byłoby, gdybym upadł na coś bardziej 

twardego. Gniazdo należało bowiem do wielkiego skorpiona. Skubaniec miał chyba z dwa i 

pół metra długości. Nie licząc ogona. Na dodatek musiała to być samica opiekująca się 

młodymi. Albo mająca wkrótce się tym zająć. Oczywiście zauważyła mnie. Szybkimi ruchami 
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kijkowatych nóg zbliżyła się do mnie, po czym wprawiła w ruch swoje żądło. W ostatniej 

chwili przeturlałem się na bok. Moje ramię przeszył niewyobrażalny ból. Kiedy znów 

zaatakowała, wysunąłem przed siebie sprawną rękę. W sumie nie za bardzo wiedziałem 

czemu. Żądło wbiło mi się w nogę. Zawyłem z bólu. Jednak dzięki temu, że uniosłem rękę w 

powietrze, zauważyłem, że cały czas ściskam w niej gruby konar. A więc była dla mnie jakaś 

nadzieja. Zawiodłeś wtedy, nie zawiedź teraz – pomyślałem i rozpocząłem nierówną walkę. 

Zaciskając zęby, uderzyłem w oko zwierzęcia. Samica zaryczała straszliwie i zaczęła na oślep 

wymachiwać żądłem. O mały włos, a trafiłaby w moją głowę. Wtedy byłbym skończony. Na 

szczęście udało mi się jednak uniknąć jej ciosów, po czym kolejnym ciosem zgruchotałem jej 

gryziszczęki, czy też cokolwiek, co miało jej służyć za aparat gębowy. Zdenerwowałem ją tym 

strasznie. Znów zaczęła walić na oślep żądłem. Wiłem się jak piskorz, chcąc uniknąć trafienia, 

lecz tym razem ta sztuka mi się nie udała. Trafiła. W nogę. Tą samą, co przedtem. Jeśli 

wcześniej sądziłem, że ból jest nieprawdopodobny, teraz nie znajdowałem już dla niego 

żadnych określeń w którymkolwiek ze znanych mi języków. No a przecież wciąż walczyłem o 

życie. Rozejrzałem się rozpaczliwie wokoło. Znajdowałem się na samym końcu skalnej półki. 

Do ściany miałem około pięciu metrów. Skorpion znajdował się teraz metr ode mnie. Za nim 

zaś widać było w skale jakąś szczelinę. Nie zastanawiając się długo, z całej siły uderzyłem 

skorpiona w nogi. Odskoczył i na chwilę zaniechał ataków. Nie tracąc czasu, ściągnąłem 

koszulę i zawiesiłem ją na konarze. Wzrok zwierzęcia był poważnie uszkodzony, toteż 

mogłem liczyć na to, że nie zauważy ono różnicy pomiędzy mną, a czymś co nie tylko 

podobnie się porusza, ale i tak samo pachnie. Uderzyłem skorpiona niezbyt mocno po 

nogach i położyłem konar na gnieździe. Sam zaś zszedłem na lewą stronę półki i jąłem 

możliwie jak najbliżej krawędzi przesuwać się ku szczelinie w ścianie. Skorpion chyba połknął 

przynętę. Posunął się metr do przodu i parę razy dziabnął z nienawiścią moją koszulę. Na to, 

co zrobi potem, już nie czekałem. Wślizgnąłem się do szczeliny, mając o kilkadziesiąt 

centymetrów od siebie tylne odnóża skorpiona. Wnęka okazała się dość duża. Na tyle duża, 

żeby mógł schronić się w niej, dopóki zwierzę nie oddali się na jakąś sensowną odległość. 

Wcisnąłem się między skały najgłębiej jak potrafiłem (chociaż od wejścia dzieliło mnie około 

trzech metrów – nawet gdyby skorpion mnie zauważył, nie miał jakichkolwiek szans na 

zrobienie mi krzywdy), po czym wstrzyknąłem sobie specjalne płyny regenerujące w lewą 

rękę i przeciwbólowe w prawą nogę. Jad skorpiona był groźny, ale działał powoli. Miałem 

około sześciu-siedmiu godzin na znalezienie odtrutki. Potem kończyna znieruchomieje. Jeśli 

znalazłbym jakiś sposób na podróżowanie ze skamieniałą nogą, miałbym potem jeszcze trzy 

godziny zanim trucizna pomiesza mi zmysły. Umarłbym zapewne około dwunastu do 

piętnastu godzin po zatruciu. Ale nie zamierzałem umierać. Znam się na pustynnej florze 

wystarczająco dobrze, żeby znaleźć kaktus Gutchia i wyekstrahować z jego mięsistej łodygi 

odtrutkę. Może nie idealną, ale taką, która zminimalizuje działanie trucizny. Teraz jednak  

bardziej niż perspektywą ewentualnej śmierci zaabsorbowany byłem zwijaniem się z bólu. 

Środek znieczulający zacznie działać za około pół godziny, do tej pory byłem skazany na 

nieludzkie męczarnie. Każda sekunda bólu zdawała się trwać wieczność. Najgorzej było z 

nogą, ale swoje robiła też ręka. No i głowa. Chyba dostałem udaru. Odchyliłem się w tył i 
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zwróciłem niemal całą zawartość żołądka. Zacząłem się zastanawiać, czy lepiej nie byłoby 

teraz umrzeć. Nie musiałbym się martwić szukaniem odtrutki, czatującym na zewnątrz 

skorpionem, ani przede wszystkim nieziemskim bólem. Poddałem się. Ból zaćmiewał mi 

myśli. Zapadłem w malignę. Wydawało mi się, że płonę, a cierpienie nigdy się nie skończy. 

Jednak w końcu skończyło się. Po dwudziestu minutach (gdyby nie mój PB, nigdy nie 

uwierzyłbym, że trwało to tak krótko) ból zaczął słabnąć. Po pół godzinie temperatura 

wróciła niemal do normy. Po czterdziestu zaś minutach już spałem, zmęczony podróżą, 

wspinaczką, walką i umieraniem. Po prostu zasnąłem. Nie pamiętam niczego, co wtedy mi się 

śniło, jednakże musiały to być sny radosne i napawające nadzieją, bo obudziłem się rześki i 

pełny zapału… 

…choć ręka oczywiście bolała mnie nadal. Wprawdzie był to ból, który w porównaniu 

z wcześniejszym cierpieniem mógłby się wydawać niemalże pieszczotą, niemniej nie pomagał 

mi utrzymać sprawności, jaką musiałem się niedługo potem wykazać – ból objawiał się przy 

każdym ruchu. 

Przetarłem oczy i zerknąłem przez szczelinę.  

- Cholera… - mimowolnie wyrwało mi się z ust. Skorpiona wprawdzie nie było, ale 

słońce powoli chyliło się już ku zachodowi. Czyli spałem ponad dwie godziny. Niedobrze. Na 

znalezienie odtrutki pozostały mi więc jeszcze jakieś cztery. 

Przykucnąłem zatem i cokolwiek jeszcze niezdarnie, wciąż nie byłem do końca pewny, 

czy aby na pewno się obudziłem, przeszedłem do domyślnej pozycji homo sapiens. Kiedy 

jednak postawiłem lewą nogę na jakiejś skale, ta skruszyła się, a ja (nie pierwszy i nie ostatni 

dzisiaj raz) straciłem równowagę i poleciałem do tyłu. Na szczęście udało mi się ochronić 

przed rozbiciem głowy; wyciągnąłem przed siebie ręce i napiąłem bicepsy. Skończyło się 

jedynie na niegroźnie zadrapanej dłoni. Dowiedziałem się za to rzeczy bardzo interesującej, 

otóż szczelina była dużo głębsza niż przypuszczałem; nie dotknąłem bowiem ściany choćby 

końcami palców. Przeklinając siebie za wcześniejszą nieuwagę (i po części usprawiedliwiając 

to sobie niedawną niedyspozycją), postanowiłem, wprawdzie poniewczasie, ale jednak, 

zbadać rozległość miejsca, w jakim się znalazłem. Wyjąłem mojego PB i włączyłem go. 

Zielonkawe światło rozświetliło szczelinę. I wąski korytarz ukryty za dość dużą skałą – tą 

samą, pod którą przespałem dobre dwie godziny. Tunel zdawał się prowadzić w głąb góry, 

była więc spora szansa, że kończy się po jej przeciwległej stronie. Raz kozie śmierć – 

pomyślałem, niejasno przypominając sobie dwa ukąszenia skorpiona, po czym nie 

namyślając się długo, zarzuciłem plecak na zdrowe ramię i, oświetlając drogę PB, ruszyłem w 

głąb korytarza. Z początku wydawało mi się, że powstał on w sposób naturalny; miejscami 

wydawał się wręcz zbyt wąski dla roślejszego człowieka, a innym razem mogłoby się w nim 

zmieścić w szeregu trzy nieszczupłe osoby. Potem jednak moją uwagę przyciągnęło podłoże – 

bardzo wydeptane i zniszczone, trudno było mi uwierzyć, żeby dokonały tego rzadko 

występujące w tych okolicach duże zwierzęta (no może poza skorpionami, które jednak 

zwyczajnie nie zmieściłyby się w tak ciasnym korytarzu). Poza tym korytarz w zasadzie nie 

zakręcał. Stopniowo nabierałem więc przekonania, że mógł być celowo wytworzony w 

sposób niby niedbały, przypadkowy, imitujący działanie natury. Tylko po co? Nie znałem 
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jeszcze odpowiedzi na to pytanie, ale obawiałem się, że zanim ujrzę słoneczne światło, będę 

zmuszony ją poznać. Na razie jednak szedłem powoli, w ciszy przerywanej jedynie jakimś 

odległym dźwiękiem powoli kapiącej wody. Moimi jedynymi towarzyszami były nieduże 

stalaktyty wynurzające się ze skalnego sufitu. Oczywiście prawdopodobnie były one jedynie 

dość umiejętnie ukształtowane przez budowniczych tego tunelu, niemniej dodawały 

korytarzowi posmaku jakichś prastarych podziemnych jaskiń. Po przejściu około pięciuset 

metrów (nawet nie przypuszczałem, jak wielkie jest to wzgórze) znalazłem źródło jedynego 

zakłócającego spokój korytarza dźwięku. Środkiem tunelu sączyła się powoli wąska strużka 

wody. Rozpoczynała się ona w połowie ściany, skąd skapywała na podłoże, a stamtąd 

uchodziła do położonego naprzeciwko niedużego zbiornika wody. Zbiornik miał około dwóch 

metrów szerokości i pięciu długości. Sama woda wydawała się być nieskażona. Nie miałem 

wprawdzie przyrządów, które pozwoliłyby mi sprawdzić jej poziom napromieniowania, 

jednak nie sądziłem, aby było ono znaczne. Delikatnie zaczerpnąłem wody w dłonie. Okazała 

się być zdumiewająco zimna, wręcz lodowata. Mimo to napiłem się. Smakowała zwyczajnie, 

jak woda. No i poza tym, jeśli faktycznie miała aż tak niską temperaturę (a podejrzewałem, że 

być może jest to pewne złudzenie wynikające z panującej nawet w korytarzu stosunkowo 

wysokiej temperatury), mogła nieco opóźnić przenikanie trucizny do kolejnych tkanek 

mojego ciała. Zdjąłem więc spodnie, buty i plecak, zostawiając sobie jedynie wykonany z 

tkaniny półmetalicznej podkoszulek i zanurzyłem zatrutą kończynę w wodzie. Chcąc 

sprawdzić, jaką głębokość ma zbiornik, opuściłem jedną nogę w dół, po czym, nie mogąc 

dosięgnąć dna, kolejny raz straciłem równowagę. Kiedy znalazłem się pod wodą, nie tracąc 

zimnej krwi (a w tej temperaturze naprawdę nie było to trudne), oszacowałem głębokość na 

około cztery metry. Bardzo dużo. Byłem przekonany, że nie ma on więcej niż pół, góra trzy 

czwarte metra. Wypłynąłem na powierzchnię, żeby zaczerpnąć tchu. Jeśli zostanę w tej 

wodzie jeszcze chwilę, dla odmiany po udarze, zamarznę – pomyślałem, po czym, sam nie 

wiedząc czemu, zanurzyłem się raz jeszcze. Rozejrzałem się wokoło. Brzegi zbiornika były 

podejrzanie regularne – będąc na powierzchni jakoś tego nie dostrzegłem, teraz jednak 

rzucało się to w oczy aż nadto. Poza tym możliwe, że nieregularności faktycznie 

występowały, jednak tylko z samej góry. Coś mi tu nie pasowało. OK, można wybudować 

tunel, można upodobnić go do naturalnego, ba!, można nawet pobawić się w rzeźbienie 

sztucznych stalaktytów, ale po cholerę ktoś miałby tworzyć w samym jego środku zbiornik 

wody? Jeszcze raz zaczerpnąłem powietrza i, wiedziony ciekawością, podpłynąłem w 

kierunku przeciwległego narożnika akwenu. Już przy pierwszym ruchu uszkodzona ręka 

dobitnie dała mi znać o swojej obecności. Zacisnąłem jednak zęby i płynąłem dalej. Kiedy 

dotarłem na miejsce, wysunąłem przed siebie zdrową rękę i zbadałem powierzchnię skały. 

Nic poza samą skałą. Już miałem wypłynąć na powierzchnię, żeby zaczerpnąć powietrza, 

kiedy moja dłoń natrafiła na coś metalicznego. Mimo wszystko zaskoczony (choć przyznaję, 

spodziewałem się znaleźć w tym zbiorniku coś nienaturalnego) zbadałem obiekt. To musiała 

być jakaś rura. Zaintrygowany począłem badać resztę ściany. Po chwili znalazłem kolejną  

rurę, potem jeszcze jedną i jeszcze, a między nimi jakąś miniaturową dźwignię. Nie 

zastanawiając się długo, trzema palcami (tylko tyle zdołałem na jej małym uchwycie 
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zmieścić) zmieniłem jej położenie. Przesuwała się bardzo opornie. Być może mechanizm był 

przerdzewiały, ja jednak (a raczej mój zmysł dotyku) niczego takiego nie zauważyłem. Kiedy 

udało mi się w końcu dopchać ją do środka, musiałem pomóc sobie drugą dłonią. W końcu 

jednak udało mi się. Wydawało mi się, że usłyszałem jakiś głuchy odgłos. Spojrzałem w górę. 

Dopiero teraz przypomniałem sobie, że już jakiś czas temu miałem zaczerpnąć powietrza. W 

jednej chwili poczułem, że w moich płucach nie ma już ani krztyny tlenu i za chwilę 

niechybnie się uduszę. W innych okolicznościach mogłoby mi się to wydać wręcz zabawne, 

teraz jednak nie miałem żadnych powodów do śmiechu. Szybko podpłynąłem do góry. Kiedy 

raz po raz zaczerpywałem powietrza, nabrałem przekonania, że zaraz się nim udławię. Nic 

takiego się jednak na szczęście nie stało; po chwili ochłonąłem na tyle, żeby rozejrzeć się 

wokół siebie. Zostawiony na brzegu PB nie dawał wiele światła, pozwolił mi jednak 

zaobserwować, że jedna ze skał odgradzających zbiornik od „suchego lądu” zniknęła. 

Podpłynąłem tam szybko (ręka oczywiście szybko poczuła się niewystarczająco doceniana i 

postanowiła dobitnie zaznaczyć swoją obecność) i przekonałem się, że skały faktycznie nie 

było. Był za to korytarz. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie lepiej byłoby pójść 

korytarzem na wprost i wyjść po drugiej stronie, tym bardziej, że czasu na znalezienie 

odtrutki pozostawało mi coraz mniej. Przeważyła jednak ciekawość. Nie chcąc podzielić losu 

syberyjskich mamutów (tudzież jednego neandertalczyka), szybko przeniosłem swoje rzeczy 

na drugą stronę i czym prędzej wynurzyłem się z lodowatej wody. Musiałem zdjąć kamizelkę 

– przemoczona ważyła chyba z tonę no i zdecydowanie nie chroniła mnie już przed zimnem. 

Poczekałem kilkanaście minut, aż obeschnę (przeglądałem w tym czasie na moim PB 

wszystkie informacje o budowie kopalń i innych podziemnych kompleksów), po czym 

ubrałem spodnie (dopiero teraz przyszło mi do głowy, że powinienem wrócić się do gniazda 

skorpiona, choćby tylko po koszulę!) i ruszyłem w głąb korytarza. Tym razem nie było 

niejasności. Już po kilku metrach dostrzegłem drzwi. Uchylone. Miałem więc dziś sporo 

szczęścia. Ostrożnie prześlizgnąłem się przez nie, nie wyłączając mojego PB. Pomieszczenie, 

w jakim się znalazłem, przypominało trochę recepcję jakiejś instytucji, choć, jak 

przypuszczałem, od dawna już zaniedbywanej. Moją uwagę szczególnie przykuło położone 

niedaleko wejścia biurko. Powoli do niego podszedłem i otworzyłem szufladę. Jakieś nic nie 

mówiące mi formularze przyjęcia, zwrotu, przepustki, itp., a poza tym żadnych konkretnych. 

Już chciałem zamknąć szufladę, gdy w oko wpadł mi jeden nagłówek. „Zwrot szczypiec – 

Projekt MS”. Niedużo mi to mówiło, postanowiłem jednak znaleźć trochę więcej informacji o 

tym MS. Przeniosłem wzrok na ścianę. Jedną, drugą, trzecią, czwartą. Tego, czego szukałem, 

jednak na nich nie było. Ostrożnie nacisnąłem klamkę jedynych (oczywiście poza 

wejściowymi) znajdujących się w pomieszczeniu drzwi. Znowu otwarte. Czy aby nie za dużo 

tego szczęścia dziś? – pomyślałem. Parę sekund później, kiedy przesuwałem częściowo 

tarasującą wejście szafkę, lewa ręka bardzo jednoznacznie mi na to pytanie odpowiedziała. 

Pomieszczenie, w jakim teraz się znalazłem, wyglądało zupełnie inaczej niż 

poprzednie. Dużo mniejsze, bez żadnego biurka czy nawet stołu, za to z kilkoma szafkami. W 

większości uszkodzonymi. Ktoś musiał tu nieźle narozrabiać – pomyślałem, przyglądając się 

porysowanej powierzchni mebli. Wyglądało jednak na to, że niczego konkretnego tu nie 
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szukał, zamki we wszystkich z nich były nietknięte (i niestety, również zamknięte). Nie mogąc 

w tej chwili rozwiązać tej zagadki, rozejrzałem się po ścianach.  

- Jest! – wyrwało mi się z ust, gdy wreszcie dostrzegłem to, czego szukałem. Plan 

kompleksu. Nie tracąc czasu, podszedłem do niego i przyjrzałem mu się uważnie. Był to plan 

niepełny, bowiem dotyczył tylko „strefy A”, obejmującej jakieś dziesięć pomieszczeń. Dalej 

widniał tylko napis: „strefa B – w górę”, „strefy C, D i E – w dół”. Wyglądało więc na to, że 

kompleks był ogromny. Kto wie, jak głęboko były umiejscowione najniższe strefy? Było to 

pytanie interesujące, aczkolwiek nie byłem pewny, czy chcę poznać na nie odpowiedź. Na 

razie w zupełności wystarczało mi spenetrowanie strefy A, a w szczególności… Tak, to jest to! 

Ucieszyłem się jak dziecko, bowiem dwa pomieszczenia na prawo od tego, w jakim 

znajdowałem się obecnie powinna się znajdować stacja medyczna, a zaraz za nią 

laboratorium. Nie byłem pewny, czy będę miał ochotę badać tajemnice tego ostatniego, 

pomysł odwiedzenia pierwszego wydawał mi się jednak propozycją nie do odrzucenia. 

Uchyliłem drzwi (znów otwarte!) kolejnego pomieszczenia. Moim oczom ukazał się długo 

hol, wypełniony różnego rodzaju agregatami i ogromnymi, ocieplanymi rurami, jednak w tym 

świetle (a przywracanie elektryczności postanowiłem zostawić ewentualnym mieszkańcom 

kompleksu) nie byłem do końca pewny, jaką mogą one pełnić funkcję. Szybko doszedłem 

więc na koniec korytarza (jakiś irracjonalny bodziec nakazywał mi bowiem poruszać się teraz 

nie ostrożnie, a właśnie szybko) i nacisnąłem na klamkę. Tym razem jednak nie poszło tak 

łatwo. Drzwi wprawdzie nie były zamknięte na klucz, jednak przerdzewiały lub zwyczajnie się 

zacięły. W ruch poszły moje nogi. A raczej jedna, drugiej bowiem wolałem bez absolutnej 

konieczności nie nadwerężać. Na razie wprawdzie zupełnie nie bolała, ale zatrucie powinno 

niebawem dać o sobie znać. Oczywiście o ile parę metrów ode mnie nie znajduje się 

odtrutka.  

Po siódmym czy ósmym uderzeniu, drzwi ustąpiły. Przy okazji trzasku ich niezbyt 

uprzejmego otwierania usłyszałem odgłos upadającego na ziemię metalu. Wszedłem więc do 

środka i rozejrzałem się po podłodze. Niedaleko odrzucony siłą otwartych drzwi leżał łom. 

Być może to właśnie on blokował wejście. Nie miałem jednak czasu na rozmyślania, mój 

szósty zmysł alarmował mnie, że z jakichś powodów nie powinienem się ociągać. Żyjąc na 

pustkowiach, nauczyłem się, że nawet jeśli czasami ostrzeżenia te są zbędne, nie należy ich 

ignorować. Przeczucie uratowało mi życie co najmniej dwa razy, a to w zupełności 

wystarczało, żebym mu ufał nawet po serii kilkunastu pomyłek. Szybko więc zabrałem się do 

penetrowania dawno nie używanych szafek i już w drugiej znalazłem odtrutkę, a nawet kilka. 

Wziąłem trzy, być może będzie konieczne użycie podwójnej dawki, a w razie komplikacji… No 

cóż, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Miałem nadzieję, że właściciele nie będą mieli do mnie 

pretensji o tą małą kradzież, zresztą sądząc po stanie kompleksu, dawno już opuścili to 

miejsce.  

Przez chwilę zastanawiałem się jeszcze, czy nie poszukać czegoś do usztywnienia ręki, 

doszedłem jednak do wniosku, że będzie mi ona zapewne jeszcze nie raz w czasie tej drogi 

potrzebna, boląca czy też nie, toteż zrezygnowałem z tego pomysłu. Zresztą podejrzewałem 
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jedynie dość mocne naciągnięcie stawu, czyli nic, co mogłoby poważnie zagrozić jej 

sprawności. 

Już miałem wynieść się z tego opuszczonego miejsca, gdy mój wzrok przykuły wielkie 

drzwi z napisem LABORATORIUM. Podejrzewałem, że będą zamknięte, więc na wszelki 

wypadek podniosłem z ziemi łom – skoro byłem już włamywaczem to na całego. Wprawdzie 

przeczucie mówiło mi, że lepiej tam nie iść , jednak tym razem postanowiłem nie tyle go nie 

posłuchać, co zareagować z lekkim opóźnieniem. Łom nie był mi potrzebny – te drzwi 

również były otwarte. Kiedy przez nie przeszedłem, moim oczom ukazało się ogromne 

pomieszczenie, pełne pojemników z jakimiś substancjami, tudzież organami jakichś zwierząt 

(a przynajmniej taką miałem nadzieję), specjalistycznym sprzętem badawczym, całym 

szeregiem komputerów, no i oczywiście wciąż sprawiającym wrażenie nowoczesnego, 

wielkim stołem laboratoryjnym. Mnie jednak interesowało co innego. Niedaleko wejścia 

dostrzegłem małe biurko i szafkę na akta z kilkunastoma szufladkami. Niestety, jak się chwilę 

potem przekonałem, wszystkie zamknięte. Łom, jaki wciąż nie, wiadomo po co, trzymałem w 

ręce, nie mógł mi się na nic przydać. Szafka była zbyt nowoczesna, żeby można ją było 

rozwalić w tak prymitywny sposób. Poza tym, w przeciwieństwie do tych z pierwszych 

pomieszczeń, była w całości wykonana z jakiegoś twardego metalu, być może nawet ołowiu. 

Zostało jednak jeszcze biurko. W szufladzie (tym razem zwykłej i niezabezpieczonej żadnym 

zamkiem) znalazłem stare papierosy, chyba dwustuletnią gumę do żucia, paczkę kondomów 

(niezłe musieli tu przeprowadzać eksperymenty, nie ma co – pomyślałem) i… klucz. A raczej 

kluczyk. Niemal trzęsąc się z podniecenia, próbowałem otworzyć nim którąś z szufladek. 

Niestety, każda miała inny zamek. Któraś z kolei jednak po lekkim zgrzycie otworzyła się. 

Wysunąłem ją i wstrzymałem oddech. 

„Eksperyment 378 Projekt MaxSkorpion”. 

Nagłówek totalnie mnie zaskoczył. A więc czyżby…? Nim jeszcze w mojej głowie 

przebrzmiało to nieme pytanie, porwałem w ręce na oko ponad siedemsetstronicowy 

dokument i zacząłem go kartkować. Przed moimi oczami przesuwały się dziesiątki 

schematów, tabeli i rysunków. Te ostatnie najczęściej przedstawiały anatomię skorpionów. 

Tych małych i tych, jak głosił nagłówek dokumentu, maxi. Ten konkretny eksperyment 

prawdopodobnie dotyczył działania gruczołu jadowego. 

- A to skurwysyny – szepnąłem, wciąż mając nadzieję, że oczywisty zdawałoby się 

wniosek jest w rzeczywistości błędny. W tej samej chwili do moich uszu dotarł jakichś 

dźwięk, jak gdyby kroków. Zacisnąłem mocniej łom, schowałem dokument z tyłu spodni 

(niechcący drąc przy okazji kilka pierwszych stron) i schowałem się za na szczęście nie do 

końca rozchylonymi drzwiami. Dźwięk kroków powtórzył się. Ponadto dołączył do niego 

odgłos, jak gdyby szeptania. Przełknąłem ślinę. Czyżby jednak właściciele wciąż tu 

przebywali? Jeszcze kilka chwil i nie miałem już jakichkolwiek wątpliwości, że to człowiek. I to 

najwyraźniej nieźle wkurzony, bo jego szept przypominał bardziej ciche, syczące bluzganie. 

W duchu modliłem się, żeby poszedł gdzie indziej, w obecnym stanie raczej nie chciałem 

walczyć, a obawiałem się, że nie grzeszy on przesadną gościnnością, ale w gruncie rzeczy 

wiedziałem, że jest już to nieuniknione. Nie zdziwiłem się, kiedy usłyszałem jego kroki pod 
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samymi drzwiami. Niespodziewany intruz (choć z jego perspektywy to zapewne właśnie ja 

nim byłem) zasyczał jak wąż i wszedł do środka. Z trudem opanowałem odruch wymiotny. 

Miałem bowiem przed sobą ghula w bardzo posuniętej fazie rozkładu. Opanowując wstręt, 

poczekałem aż przejdzie kilka metrów dalej i wychyliłem się zza drzwi. Już, już miałem uciec, 

gdy mutant odwrócił się. Jeśli do tej pory miałem jeszcze nikłą nadzieję, że potraktuje mnie z 

choć minimalną dozą tolerancji, myliłem się. W jego oczach widziałem tylko nieskażoną 

żadną myślą żądzę mordu. Zaatakował pierwszy. Zamachnął się szponiastą dłonią i o mało 

nie rozerwał mi skóry na klatce piersiowej (przez moją niefrasobliwość oczywiście nie 

osłoniętej choćby skrawkiem tkaniny). Na szczęście udało mi się odskoczyć, po czym, 

zadziwiająco sprawnie, przejść do ataku. Mój pierwszy cios minął się z celem, jednak drugi 

uderzył ghula w odsłonięte żebra. Odgłos, jaki wydał łom uderzający o rozkładające się ciało 

mógłby się zapewne spodobać mojemu wujkowi – zawodowemu rzeźnikowi. Ja jednak 

takiego powołania przynajmniej jak na razie nie czułem, toteż skrzywiłem się z obrzydzenia. 

Ghul również się skrzywił, podejrzewałem jednak, że powodem tego był bardziej ból aniżeli 

odraza. Nie tracąc czasu, zerwałem się do biegu. Przemknąłem przez stację medyczną, długi 

hol i niby-recepcję. Odwróciłem się dopiero w skalnym korytarzu. Syczący z wściekłości ghul, 

zapewne pragnący jak najszybciej zainteresować mnie profesją wuja na mojej własnej 

skórze, był niebezpiecznie blisko. Gdyby wyciągnął rękę, a raczej to, co z niej zostało, 

najdalej, jak tylko mógł, prawdopodobnie musnąłby moje plecy. Niedobrze, pomyślałem, a 

chwilę potem pływałem już w lodowato zimnej wodzie. No tak, zbiornik! Na śmierć o nim 

zapomniałem. Na szczęście ghul chyba także, bo wyhamował tuż przed wodą i, jak mi się 

wydawało, przez chwilę zastanawiał się, czy ma dziś ochotę na orzeźwiającą kąpiel. Chyba 

jednak miał, po krótkim wahaniu wskoczył do akwenu i kontynuował pościg. Kiedy 

wynurzyłem się z wody i posunąłem się parę susów w przód, odwróciłem się i zauważyłem, 

że stracił jakieś cztery metry, jednak wciąż był zbyt blisko. Na dodatek prawdopodobnie 

wiedział gdzie i, co ważniejsze, czym kończy się korytarz. Nie miałem jednak wyjścia. Biegłem 

przed siebie, zastanawiając się na ile starczy mi sił. Po jakichś dwustu metrach odezwała się 

nie ręka (ta pulsowała regularnie od początku biegu), a noga. Zdawała się kamienieć. 

Szybkim biegiem musiałem przyspieszyć działanie trucizny. Rewelacja, pomyślałem, z 

niepokojem zdając sprawę, że zaczynam zwalniać. Ghul natomiast cały czas poruszał się w 

takim samym tempie. Dzieliło mnie od niego może z dwa metry. Całe moje ciało pokryły 

drobne kropelki potu. Półtora metra. Już niemal czułem na swojej szyi śmierdzący oddech 

mutanta. Metr. Zacisnąłem w dłoni łom, gotowy w każdej chwili się odwrócić i wyprowadzić 

rozpaczliwy atak. Pół metra. Końca korytarza wciąż nie było widać, a noga zaczęła się 

zachowywać, jak gdyby ktoś wykuł ją w kamieniu. Czterdzieści centymetrów. Chyba mógł już 

mnie uderzyć. Najwyraźniej postanowił jednak nie narażać się na ryzyko ucieczki intruza. 

Chciał po prostu mnie złapać. Trzydzieści. Zobaczyłem przed sobą zakręt. Zdobyłem się na 

ostatni wysiłek. Być może uda mi się zyskać choć trochę podczas skrętu. Dwadzieścia pięć. 

Poczułem na sobie, jak na moich barkach zaciskają się kościste ręce ghula. Udało mi się 

jeszcze dobiec do zakrętu, a wtedy… 
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Oślepił mnie niewyobrażalnie jasny blask. Moje oczy nie były w stanie funkcjonować 

normalnie, jednak inne zmysły zachowały trzeźwość. Poczułem, że mutant rozluźnił uchwyt. 

Wykorzystałem to i rzuciłem się to przodu, nawet nie myśląc o tym, co może się znajdować 

przede mną. Miałem szczęście; okazało się bowiem, że z tej strony zejście jest dużo 

łagodniejsze. Jakimś cudem udało mi się nawet zachować równowagę. Przebiegłem, wciąż 

osłaniając się jedną ręką przed słońcem, jeszcze paręnaście metrów, po czym odwróciłem się 

w stronę wylotu korytarza. Po chwili, kiedy przestały migotać mi przed oczami 

różnokolorowe plamy, zobaczyłem, że ghul wciąż osłania narząd wzroku. Widocznie nie 

wychodził z podziemi od dłuższego czasu. Tym lepiej dla mnie, pomyślałem, po czym 

rzuciłem w jego kierunku łomem. Upadł gdzieś pod jego stopami. Mutant odpowiedział 

rzuconym niemal na ślepo kamieniem. Oczywiście nie trafił. Ja zaś, potruchtałem w kierunku 

rozciągających się przede mną pustkowi. Jeszcze przez kilka minut słyszałem niezrozumiałe, 

syczane niż mówione przekleństwa. Kiedy umilkły, spojrzałem w kierunku wzgórza raz 

jeszcze. Ghula już tam nie było. Widocznie rad nierad wrócił do swojej podziemnej kryjówki. 

Odetchnąłem z ulgą. Ruszyłem przed siebie. Dopiero teraz zacząłem analizować to, co się 

stało. Miałem niesamowite szczęście. Godzina później i słońce roztaczałoby nad pustynią 

jedynie delikatną łunę. Zresztą i teraz blask, kiedy już się do niego przyzwyczaiłem, nie 

wydawał się być szczególnie oślepiający. Kiedy napotkałem na swojej drodze jakąś samotną 

skałę, przysiadłem na chwilę. Wyjąłem z tylnej kieszeni spodni wyniesione z laboratorium 

dokumenty. Całkowicie przemoczone. Nie można już było z nich odczytać absolutnie niczego. 

Westchnąłem. Trudno. Kiedy przeschną, będę chociaż miał czym rozpalić ognisko. A to już 

było coś. Zmiąłem wciąż mokry papier i wcisnąłem do zewnętrznej kieszonki plecaka. Póki co 

miałem na głowie ważniejsze problemy. Bez niepotrzebnego ociągania się, zaaplikowałem do 

jednej z pustych strzykawek odtrutkę (na wszelki wypadek podwójną dawkę) i wstrzyknąłem 

w drętwiejącą nogę. Nie lubiłem zastrzyków, w tym jednak przypadku nie było innej 

możliwości zażycia leku. Odchyliłem głowę w tył. Poczułem na swojej przemoczonej klatce 

piersiowej przyjemnie ciepłe promienie powoli chylącego się ku zachodowi słońca. 

Przymknąłem oczy. Ani się spostrzegłem, a kolejny raz tego dnia zapadłem w 

niespodziewaną drzemkę. 

Tym razem nie zajęła mi ona jednak więcej niż dwadzieścia minut. Kiedy się 

ocknąłem, słońce wciąż jeszcze nie dotykało linii horyzontu, choć brakowało mu do tego już 

bardzo niewiele. Poruszyłem zatrutą nogą. Wydawała się być całkiem sprawna. Widocznie 

podwojenie dawki przyspieszyło działanie odtrutki. Podniosłem się z ziemi. Nawet ręka 

dokuczała mi zdecydowanie mniej. Być może zadziałał płyn regeneracyjny, a być może 

ścięgno zaczęło odnawiać się samo. W każdym razie dalsza wędrówka nie wydawała się 

czymś specjalnie uciążliwym. Zarzuciłem na ramię plecak i ruszyłem w stronę zachodzącego 

słońca. Pustynny wiatr delikatnie mierzwił mi włosy, a piasek znajomo chrzęścił pod ciężkimi 

butami. Czułem się naprawdę dobrze. Silny, młody i, przede wszystkim, wolny. 

Drzwi mojego domu zobaczyłem półtorej godziny później. PB jak zawsze bezbłędnie 

wskazał mi kierunek, w jakim mam się poruszać, toteż nie musiałem błądzić. Wprawdzie 

słońce już zaszło, jednak na tyle niedawno, że nie zdążyłem jeszcze zmarznąć. Poza tym w 
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czasie drogi założyłem cokolwiek już suchszą kamizelkę. Wolałem nie pokazywać się w domu 

całkiem goły. 

 Jeszcze zanim wszedłem na ganek, drzwi uchyliły się i ujrzałem w nich znajomą twarz. 

- Nareszcie wróciłeś. Bałam się, że coś ci się stało. 

- Nie, wszystko było OK, mamo – skłamałem z uśmiechem – Mam wszystko, o co 

prosiłaś – mówiąc to, otworzyłem plecak i pokazałem jego zawartość. 

- Widzę, dobrze się spisałeś, synku – kobieta wzięła butelki z mlekiem – A co ci się 

stało w rękę? 

- W rękę? – udawałem głupiego. 

- Tutaj – wskazała na moją podrapaną dłoń. 

- Aaach! Nawet nie zauważyłem. To nic takiego – odpowiedziałem w zasadzie zgodnie 

z prawdą. 

- Mam nadzieję. W końcu podróżowałeś długo 

- Daj spokój, mamo. Przecież to tylko wypad do sklepu – skwitowałem po czym 

roześmiałem się na cały głos. 


