


Prolog

Nie przypomina� sobie takiego lata. Nikt sobie nie

przypomina�.

Siedzia� w barze sam. �aden podró�ny dzi� si� jeszcze nie

zatrzyma�. Nic dziwnego. Ka�dy, kto by� zmuszony do

podró�y, chcia� pokona
 tras� jak najszybciej, zanim

samochód zamieni si� w rozgrzan� do czerwono�ci puszk�.

Spojrza� na kalendarz.W taki upa� mo�na straci
 rachub�

czasu. Zerkn��, jakby jeszcze chcia� si� upewni
, na

wy�wietlacz telefonu. Zreszt� nie mia� nic lepszego do

roboty. By� czwartek. Zbli�a�o si� po�udnie. Nie by�o czym

oddycha
.

Byle do jutra, pomy�la�. Byle wytrwa
 jeszcze jeden dzie	.

I zacznie si� szale	stwo. Ostatni weekend wakacji. Fala

powrotów i rozwrzeszczanych dzieci, udr�czonych matek

i ponurych ojców, którzy zatrzymaj� si� na ostatni�

w sezonie mazursk� rybk�. I pizz�. Z my�l� o dzieciach

poszerzy� asortyment i nauczy� si� swoimi ogromnymi

�apskami wyrabia
 ciasto. Pos�ucha kilku drobnych



sprzeczek i uciszy jedn� wi�ksz� awantur�.

Ale to si� zacznie dopiero za jakie� dwadzie�cia godzin.

W takie dni, gdy powietrze stoi bez ruchu i miesza si�

z lepk� nud�, muchy �pi� w ukryciu, a ka�de stworzenie

szuka schronienia, �a�owa�, �e przeniós� si� z Wybrze�a.

Tam nigdy nie czu� takiego skwaru. Andrzej Polak. Zapa�nik,

waga ci��ka, nawet dzi� bez problemu znalaz�by prac�

w dowolnym klubie. Tak. Z takim do�wiadczeniem i wiedz�

o nocnym �yciu. Si�gn�� po �cierk� i bardziej dla zabicia

czasu ni� z potrzeby przelecia� ni� po kontuarze z drewna

o kasztanowym odcieniu. Wspomnia� stare dobre czasy,

które nagle si� sko	czy�y. Pewnego dnia Andrzej Polak

zwariowa�. Znaczy: zakocha� si�. Za kobiet� pojecha�.

Przyjecha� tutaj. I tu ju� zostali. Na dobre, na z�e,

a najcz��ciej przeci�tne. I z tym barem szumnie zwanym

karczm�. Czasami, prawda, zdarza�a si� inna robota. Kto�

prosi� o pomoc.W�a�ciwie zawsze ten sam cz�owiek. I wtedy

przydawa�y si� zapa�nicze umiej�tno�ci. Ale w ostatnich

latach korzystano z jego us�ug coraz rzadziej. Zreszt� co si�

dziwi
. Mo�e uznali, �e si� zestarza�. A poza tym do

Wielbarka, gdzie mieszka�, kilka kilometrów, a do Szczytna

to ju� kawa�ek. Jak trzeba, maj� ch�opaków na miejscu.

Radio cicho gra�o i podawali wiadomo�ci. Kobiecy g�os

przypomina�, �eby dba
 o uzupe�nianie p�ynów, a starszym

ludziom zaleca� pozostanie w domu. Rekordowe

temperatury odnotowano w kolejnych województwach.

Poziom wody w Wi�le nigdy nie by� tak niski. Mówili, �e

s� miejsca w Warszawie, gdzie mo�na przej�
 przez rzek�.



Z dnawydobywano kolejne znaleziska, zdaje si�, �e natrafili

nawet na co� sprzed pierwszej wojny. Mnóstwo jakiego�

z�omu. Akurat tu, w okolicach Wielbarka i Szczytna, by�o

tak samo. Zawsze, odk�d pami�ta�, szukano tu z�otych

monet i w�szono za rublami genera�a Samsonowa, ale nigdy

tak jak teraz. Takiej gor�czki rosyjskiego z�ota nigdy nie

by�o. Poszukiwacze czasem zaje�d�ali tu do baru, z aparatur�

do wykrywania metali, z któr� nie rozstawali si� na krok,

podnieceni, niektórzy z ob��dem w oczach, a jeszcze inni

z po�ó�k�ymi od s�o	ca i powycieranymi do cna mapami

z czasów pierwszej wojny.W lipcu zahaczyli tu rycerze spod

Grunwaldu. Kawa�ek drogi. Teraz nazywaj� si� grupami

rekonstrukcyjnymi. G�upiej si� nie da. Zreszt� co to niby

ma znaczy
. Dwa tygodnie po nich w�saci kowboje udawali

si� na Piknik Country.

No, powiedzie
 nie mo�na, czasami i tu si� co� dzia�o.

Ale nie w takie dni jak dzi�. Teraz w radiu mówili

o uchod�cach. W Austrii znaleziono ci��arówk� pe�n�

trupów. Skrzywi� si�. Ci, co j� otworzyli, mieli niez�y widok.

I zapach pewno te�. Na ca�e �ycie. Uzna�, �e d�u�ej nie

wytrzyma. Odwróci� si� i w��czy� wiatrak. I wtedy

skrzypn��y drzwi.

Chwil� trwa�o, zanim podró�ny przyzwyczai� si� do

panuj�cego w �rodku mroku. Na zewn�trz o�lepia�o go

s�o	ce, tu by�o prawie jak w ciemni fotograficznej. Rozejrza�

si�. Wszystko w drewnie. Nieco ja�niejsze �awy i krzes�a,



ciemniejszy bar. Surowe wn�trze i prostota. �adnych

obrusów i kwiatków maj�cych uprzyjemnia
 konsumpcj�.

Nikt takimi detalami tu si� nie przejmowa�. Na �cianie

kalendarz W�glozbytu, z pot��nym frachtowcem, tu� obok

p�yty winylowej i koperty. Podszed� bli�ej. Krzysztof

Klenczon i Trzy Korony. Jak to sz�o? Wró�my nad jeziora?

To chyba on napisa�. Tylko �e z Czerwonymi Gitarami.

Wjazd do Szczytna ozdobiono gitar�, podobizn� muzyka

i informacj�, �e to „miasto Klenczona”, wi�c wszystko si�

zgadza�o.

M��czyzna si� nie spieszy�. By� jedynym go�ciem. To ju�

zd��y� zauwa�y
. Odwróci� si� i podszed� do baru. Spojrza�

na barmana i przeniós� wzrok na menu w plastikowej

koszulce.

– Ale upa�, co? – us�ysza�. – Jak pan to znosi, bo ja...

Karczmarz najwyra�niej by� spragniony rozmowy. Inaczej

ni� podró�ny.

– No dobrze, co dla pana, znaczy... przepraszam, dla

ksi�dza?

W pierwszej chwili nie spostrzeg� koloratki. Do�
 dziwnie

to wygl�da�o. M��czyzna by� ni�szy od niego o g�ow�, mia�

hiszpa	sk� bródk�. Koszula khaki, bojówki, co� w stylu

piasku pustyni, tak chyba na to mówi�, i bejsbolówka.

I koloratka. Dziwna kombinacja.

– Poprosz� tyskie. Czy ja – m��czyzna wskaza� na okno

– mog� usi��
 tam na zewn�trz pod parasolami? Czy to do

konkurencji nale�y?

Andrzej Polak u�miechn�� si� i po�o�y� na blacie pot��ne



d�onie. Rozcapierzy� palce i lekko si� pochyli�, jakby pragn��

wyzna
 sekret.

– Tu ju� nie ma �adnej konkurencji. – Z naciskiem na

„ju�”.Wyprostowa� si�. – Mo�e ksi�dz tam, ale lepiej zosta


w �rodku. Na powietrzu nie da si� wytrzyma
. Tam to ju�

ca�kiem jak w Dolinie mierci.

Nalewaj�c piwo, wyjrza� przez okno. Dziwne, pomy�la�.

Ksi�dz, jedzie samochodem i pije. Samo w sobie nie jest to

takie dziwne, przecie� czarny te� cz�owiek i napi
 si� lubi,

ale jeden browiec w tak� pogod� to jak ze trzy w zwyk�y

dzie	. Cz�owiek jest ugotowany od razu. Dziwne by�o

jednak to, �e nie zauwa�y� auta. Nie by�o go na podje�dzie.

Mo�e postawi� gdzie indziej? Bo jak by si� tu dosta�?

Rowerem, jak ksi��ulo z serialu? Wszystko jedno, przecie�

i tak nie ma tu skrawka cienia. Zreszt� nie jego sprawa.

Klient to klient. Nawet ksi�dz.

Us�ysza� zamówienie. Pizza z salami. Mówisz, masz.

Skin�� g�ow�. Tym razem si� nie odezwa�. Drog�

przejecha�a ci��arówka wy�adowana drewnem

z wielbarskiego tartaku. W radiu piosenkarka obiecywa�a,

�e na ciele rozma�e z �ez tatua�e. Taki przebój. Wart tyle,

co i ca�e to lato. �opatki wiatraka furcza�y, a ich odg�os

skojarzy� mu si� z odg�osem wydawanym przez zastyg��

w powietrzu wa�k�.

Postawi� pizz� przed ksi�dzem.

– A o tych nowych pods�uchach s�ysza� ksi�dz? – Nie

wytrzyma� jednak. – A co tam – machn�� r�k� – ksi�dz to

si� swoje nas�ucha. W konfesjonale.



M��czyzna nie odpowiedzia�. Siedzia� z g�ow� wspart�

na r�kach i wpatrywa� si� w stó�.

– Smacznego – burkn�� karczmarz.

Wzruszy� ramionami i ruszy� za bar. Gbur. Zna� takich.

Siedz� cicho, a potem robi� zadym� w lokalu i trzeba ich

kopniakami wyprasza
. Znów zerkn�� na wy�wietlacz

telefonu. A potem uniós� g�ow�. Popatrzy� na pierwszego

i jedynego tego dnia klienta. A nast�pnie przeniós� wzrok

na talerz z pizz�, który wyl�dowa� na kontuarze.

– Co� – wskaza� palcem – z ni� nie tak?

– Czy Henryk Koenig te� jada tu pizz�? – us�ysza� ciche

pytanie. – Je za darmo?

– Kto?

– Jak to kto? Henryk Koenig. Przecie� powiedzia� pan,

�e tu – ksi�dz powiód� r�k� – nie ma �adnej konkurencji.

To znaczy, �e tu wszystko musi nale�e
 do Koeniga. Tu

i tam. I tam za Szczytnem te�.

Barman nie odpowiedzia�. Czu�, jak t��eje mu twarz.

I mi��nie. Jak wieczorami w klubach na Wybrze�u, gdy

trzeba by�o zaprowadzi
 porz�dek.

Ksi�dz si�gn�� do bocznej kieszeni bojówek. Wyj��

zawini�tkow serwetce, jak� dostaje si� do hot doga na stacji

benzynowej.

– A czy temu Koenigowi nie zagin�li ostatnio jacy�

ludzie? Nie znikaj� tu wam ludzie?

Barman zamruga�. A nast�pnie powoli wsun�� r�k� pod

blat. Sytuacja zaczyna�a wymyka
 si� spod kontroli. Nie

by�o sensu czeka
. Pod kontuarem trzyma� kij bejsbolowy.



I siekier�. By� pewien swojej si�y i umiej�tno�ci, ale zawsze

dobrze mie
 co� przy sobie. Zacisn�� palce na trzonku.

Ksi�dz chrz�kn��. Bardziej by�a to oznaka dezaprobaty

ni� ostrze�enie. Nieznacznie pokr�ci� g�ow�. Wpatrywa� si�

w karczmarza nieruchomymi br�zowymi oczami.

By�o w tym spojrzeniu co�, co sprawi�o, �e Andrzej Polak

zmieni� zamiar.

– Powiada �wi�ty Jakub, m�czennik zreszt�: „Je�eli przeto

zak�adamy koniom w�dzid�a do pysków, by nam by�y

pos�uszne, to kierujemy ca�ym cia�em”. I dalej mówi tak:

„J�zyka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okie�zna
, to z�o

niestateczne, pe�ne zabójczego jadu”*. Przyznaj�, te�mia�em

k�opot, by si� z tymi trzema dogada
.

Po�o�y� zawini�tko na pizzy.

– Wi�c gdy Koenig przyjedzie co� zje�
, podaj mu razem

z tym. Nigdy czego� takiego nie jad�. Zapewniam.

Ruszy� do drzwi.

Andrzej Polak trwa� bez ruchu za barem. Ubranie

przylgn��o do cia�a, a podmuch wiatraka spowodowa�, �e

pierwszy raz tego dnia poczu� ch�ód. Nie odczu� jednak ulgi.

Odpakowa� zawini�tko i wpatrywa� si� w zawarto�
.

Us�ysza� odg�os odpalanego silnika.

Poczu�, �e si� trz�sie. By� gór� mi��ni, która w jednej

chwili rozpad�a si� i przemieni�a w galaret�.

Jak on to powiedzia�? „Z�o niestateczne, pe�ne zabójczego

* List �w. Jakuba 3,3 oraz 3,8. Ten i inne cytaty z Biblii za: Pismo
�wi�te Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Pozna	–Warszawa 1990.



jadu”.

Zrozumia�, co widzi przed sob�. Na serwetce le�a� ludzki

j�zyk.

Le�a�o co�, co kiedy� by�o ludzkim j�zykiem, a sta�o si�

kawa�kiem mi�sa.

A potem si�gn�� po telefon i przewin�� wybieranie

numerów do litery „K”.

Zbudzi� mnie jaki� odg�os. Le�a�em bez ruchu.

W pierwszej chwili nie wiedzia�em, gdzie jestem, ale

w drugiej ju� tak. Poruszy�em g�ow� i sykn��em. Zmru�y�em

oczy, a ból przywróci� mi pami�
, cho
 nie powinien.

Wbrew temu, co s�dz� specjali�ci od duszenia,

podtapiania i zrywania paznokci, tortury nie aktywizuj�

hipokampu. Uaktywniaj� za to rdze	, który odpowiada za

instynkt przetrwania. Cz�owiek wymy�la niestworzone

historie, byle tylko prze�y
 i wydosta
 si� z zakl�tego kr�gu

bólu. Generuje fa�szywe wspomnienia. Konfabuluje.

A w tym akurat jestem dobry. Poza tym trzeba mie


odrobin� szcz��cia i najwyra�niej mia�em farta.

Przypomnia�em sobie swój PESEL, imi� i nazwisko.

Marcin H�asko. Urodzony pod szcz��liw� gwiazd�.

Przynajmniej wiele na to wskazywa�o. Wielbiciel przygód

ekstremalnych.

Pierwsz� rzecz�, któr� sprawdzi�em, by�y r�ce. Ca�e

i nieskr�powane. Nóg te� mi nie zwi�zali. Nie by�o �le. Mój

powrót zza grobu musia� nawet na takich ludziach, a mo�e



zw�aszcza na nich, zrobi
 wra�enie. Na pewno byli ciekawi,

dlaczego znów �aduj� si� w paszcz� lwa. Przecie� wszystko

wskazywa�o, �e b�d� martwy. Zdecydowanie martwy.

Powoli usiad�em. Wzrok si� ju� nie rozje�d�a�, a md�o�ci

ust�pi�y. Rozejrza�em si� wokó�. Trafia�em ju� w miejsca

o wy�szym standardzie. U�o�ono mnie w niedu�ym pokoju,

na który przeznaczano resztki farby. Cz��
 zamalowano

bia�o, spod kawa�ka �ciany wyziera� seledyn, w innym

miejscu zgni�a ziele	. Na suficie jarzeniówka. W rogu

umywalka, a nad ni� nadt�uczone i za�niedzia�e lustro.

Nade mn� niewielkich rozmiarów okno. Nawet st�d

widzia�em, �e jest wypaczone. Zim� musi tu hula
 wiatr.

Wszystko by�o tu jakie� stare, niedzisiejsze i sam czu�em si�

tu jak rupie
. Rzucono mnie na co�, co w przyp�ywie dobrej

woli z dziesi�
 lat temu mo�na by nazwa
 materacem. Poza

tym w pomieszczeniu nie by�o nic. Musia�o starczy
 dla

takich go�ci jak ja. Bo pewnie nie by�em tu pierwszy.

Us�ysza�em ten sam d�wi�k co poprzednio. R�enie konia.

Zbudzi�o mnie r�enie koni.

Zwlok�em si� z materaca i stan��em przy oknie.

Ciemnoczerwone smugi s�o	ca wskazywa�y, �e zbli�a� si�

wieczór. Ile przele�a�em? Niepe�n� dob�? Dwa dni? By�

wrzesie	, ale jaki jest dzie	. Wtorek? Czwartek? Straci�em

rachub� czasu. Odruchowo spojrza�em na przegub lewej

r�ki. Mog�em podziwia
 bia�y �lad w miejscu, gdzie zwykle

znajdowa� si� pasek zegarka. Pomaca�em boczne kieszenie.

By�y puste. Telefon mi zabrali. Pistolet oczywi�cie te�.

Nawet je�li przejrzeli komórk�, nic ciekawego tam nie



znale�li.

Szyba by�a upstrzona szcz�tkami owadów, których nikt

nigdy nie zeskroba� i pewnie ju� tego nie zrobi. Okno

wychodzi�o na wybieg dla koni. Ch�opak prowadzi�

masywnego siwka na lon�y. Zdaje si�, tak to si� nazywa.

Nie znam si� na tym. Drugi m��czyzna, znacznie starszy,

sta� wsparty o ogrodzenie i przypatrywa� si�. Po wybiegu

biega�y jeszcze luzem dwa konie z czarnym umaszczeniem.

Oba zbli�y�y si� do ogrodzenia i wysun��y �by w stron�

starego, jakby spodziewa�y si� nagrody. Podbieg� pies, ten

sam, którego ju� widzia�em, i zacz�� si� �asi
 do m��czyzny.

Kilkadziesi�t metrów za ogrodzeniem, tam gdzie rozci�ga�o

si� ju� pole, sta�o co�, co mog�o by
 ambon� my�liwsk�

albo prowizoryczn� wie�yczk� stra�nicz�. Równie dobrze

mo�na stamt�d strzela
 do dzika lub sarny, co ustrzeli


nieproszonego go�cia. Przy ambonie wygrodzono jeszcze

jeden wybieg, ale ten by� pusty. Wychyli�em si� w prawo

i zdaje si�, �e mign�� mi brzeg jednego z jezior. Na wprost

rozci�ga�a si� linia lasu. A potem zaczyna� si� bezkres

drzew. Gdzie� tam mia�em wczoraj umrze
. A mo�e jednak

przedwczoraj.

Podszed�em do umywalki. Spojrza�em w resztki lustra.

Sza�u nie by�o. Odk�d si� tu znalaz�em, nie kwalifikowa�em

si� na ok�adk� „Esquire’a”. W najlepszym razie wzi��by

mnie jaki� magazyn dla survivalowców. Podkr��one oczy.

Grudki ziemi wczepione w brod� i w�osy. W dwóch

miejscach zarost sklejony krwi�. Usta napuchni�te.

Wygl�da�em jak ofiara ataku ca�ej rodzinki Mansona.



Jakbym nagle postarza� si� o pi�tna�cie lat. J�zykiem

sprawdzi�em przednie z�by. By�y ca�e i nienaruszone. Nos

spuch� i bola� przy dotkni�ciu. Odkr�ci�em wod�. Co�

zaszumia�o, a potem trysn��a rdzawa ma�. Poczeka�em

dobr� minut�, a� sp�ynie, i op�uka�em twarz. Zdj��em

�mierdz�cy T-shirt, lepki od potu i strachu. Zarzuci�em na

cia�o flanelow� koszul�, te� nie pierwszej �wie�o�ci. D�u�sz�

chwil� sta�em nieruchomo, a� uzna�em, �e jestem gotów

zmierzy
 si� ze �wiatem.

Otworzy�em drzwi. Korytarz by� krótki. Po lewej stronie

ko	czy� si� solidnymi drzwiami pokrytymi br�zow� farb�

i zamkni�tymi na jeszcze solidniejsz� k�ódk�. Po prawej,

trzy kroki ode mnie, znajdowa�y si� schody. Porusza�em si�

po ciemku w dó�, naliczy�em osiem schodków, potem skr�t

w lewo i jeszcze siedem skrzypi�cych stopni. Umie�cili mnie

w bocznym, nieu�ywanym skrzydle, tyle wiedzia�em. Oczy

zd��y�y przyzwyczai
 si� do mroku, zanim dotar�em do

kolejnych drzwi. Nacisn��emklamk�. O�lepi�omnie s�o	ce.

Zamkn��em oczy i znów �upn��o mi w g�owie. Wzi��em

kilka g��bokich wdechów, sprowadzi�em �o��dek na

w�a�ciwe miejsce i wci�gn��em w nozdrza zapach

rozgrzanego powietrza.

Rozejrza�em si�. Nie mia�em powodu, by si� spieszy
.

Zreszt� nie chcia�em si� spieszy
. A poza tym by�em pewny,

�e ka�dy mój krok jest obserwowany.

Trzy konie wci�� by�y na wybiegu. Tym razem wszystkie

luzem. Zwróci�y �by w moim kierunku. Siwy zar�a�.

Ch�opaka i tego starego nie by�o. Zza w�g�a dobiega� inny



d�wi�k. G�uchy, rytmiczny odg�os r�bania drewna.

Poszed�emw tamt� stron�. Raz jeszcze g��boko wci�gn��em

powietrze. Zapach ziemi, palonego gdzie� ogniska

i ko	skiego �ajna. Idealne miejsce dla fanów agroturystyki.

A jako bonus, drodzy pa	stwo, nasz o�rodek proponuje

uprowadzenia, taliba	skie tortury i zakopywanie �ywcem.

Wszak jeste�my w Starych Kiejkutach.

Splun��em na ziemi�. Jeba
 taki dom nad rozlewiskiem.

M��czyzna sta� plecami do mnie. Szczup�y, �ylasty, ani

grama t�uszczu, krótkie siwe w�osy. To ten starszy, którego

widzia�em przez okno. Naprzeciw górowa� sztapel drzewa,

równiutko por�banego, umieszczonego na drewnianych

podk�adkach, a od góry chronionego zadaszeniem. Poci�te,

pouk�adane drewno przypomina�o armi� podczas defilady.

A na �rodku placu sta� samwielki wódz z pie	kiem i siekier�.

Podszed�em i stali�my teraz w jednej linii, zwróceni w t�

sam� stron�. Obaj milczeli�my.

– Jaki dzi� mamy dzie	? – zapyta�em w ko	cu.

Nie przerwa� pracy. Palce lewej r�ki zaci�ni�te na k�odzie,

kciuk schowany, ruchy by�y wy
wiczone, prawa r�ka unosi�a

si� rytmicznie i opada�a. Szczapy od�upanej brzozy nie

odskakiwa�y chaotycznie na wszystkie strony, tylko

l�dowa�y blisko pie	ka, i to te� �wiadczy�o o du�ej wprawie.

O wypracowanej latami ekonomii ruchów i wysi�ku. Da�o

si� wyczu
 zapach r�banego drewna, cho
 nie tak

intensywny jak wiosn�, gdy rozchodzi si� wo	 soków albo



�ywicy.

Drwal opar� siekier� o pieniek, otar� pot z czo�a

i wyprostowa� si�. Mia� twarz pooran� bruzdami

widocznymi pod ciemnym zarostem. Jak na faceta po

sze�
dziesi�tce, tak go oceni�em, trzyma� si� �wietnie.

Chcia�bym w jego wieku by
 w takiej formie. O ile do�yj�.

– Taki dzi� dzie	 jak i wczoraj. – Wpatrywa� si� we mnie

uwa�nie. Podbieg� popielaty kundel, tr�ci� mnie mokrym

nosem i poliza� w r�k�. Pog�aska�em psa. Przynajmniej ten

mi nic nie zrobi.

Twarz m��czyzny przecina� grymas ni to niech�ci, ni

akceptacji. On tak�e pog�aska� psa, cmokn��, znów spojrza�

na mnie i pokr�ci� g�ow�.

– Wiem, �e nie wygl�dam najlepiej – powiedzia�em – ale

mia�em trudny wieczór. Nie wiem tylko, czy ostatni, czy

przedostatni...

– Nie wiem, jaki mia� pan wczorajszy wieczór. Nie by�o

mnie tu. Ale pewnie nale�a�o si� panu. Tamtemu zreszt� te�

– doda� ciszej.

A wi�c to by�o wczoraj. Wie�ci o nocnych wydarzeniach

szybko si� rozesz�y. Nie zdziwi�o mnie to za bardzo.

Wzi�� kolejne polano i postawi� na pie	ku. Si�gn�� po

siekier�. Spojrza� na mnie spode �ba. Ten sam grymas co

poprzednio, jakby facet dojrzewa� do jakiej� decyzji. Wytar�

obie d�onie o koszul�.

Ale najpierw poszed� do drewutni i wróci� z drug�



siekier�. Pierwszy raz widzia�em tak�. G�owica przypomina�a

d�uto zako	czone z jednej strony jakim� dziwnym bolcem.

– W Finlandii takie cudo wynale�li – wyja�ni�. – Szef

kupi�, bo powiedzia�, �e trzeba mie
 co� takiego. Ale to

wszystko pic na wod�. Prawdziwa siekiera to ta. – Chwyci�

trzonek narz�dzia, którego u�ywa� wcze�niej. Wygl�da�

z ni� jak m�� z �on�. Zgodne ma��e	stwo po pi�
dziesi�ciu

latach po�ycia. – Wiesz, dlaczego r�bi� teraz drzewo? Nie

musz�. – Powiód� r�k� po sztaplu. – Drewna pod dostatkiem.

To nie jest pora na robienie sk�adu i sezonowanie drzewa.

– Nie czeka�, a� odpowiem. – R�bi�, bo jest to najprostsza

robota na �wiecie, która wygl�da�a tak samo tysi�c lat temu,

dwie�cie, sto i tak samo wygl�da teraz. – Przy ka�dym

s�owie od�upywa� kawa�ek. – I tak b�dzie do ko	ca �wiata.

Bo to robi z nas ludzi. A nie to, co wy tu wszyscy robicie.

– Wzi�� kolejn� brzoz�. – I nie ma bujania w ob�okach.

Uderzasz i – pokaza� na szczapy – jest roz�upane. I ju� nie

ma odwrotu. – Siekiera znów posz�a w ruch. – Trzeba by


sob�. A wy – spojrza� na mnie – udajecie. Wszyscy tu kogo�

udajecie. To si� �le sko	czy. – Przerwa� r�banie. Uniós�

g�ow�. – Nie powinno tu pana by
.

Us�ysza�em czyje� kroki i odwróci�em si�.

Pi�
 metrów od nas sta�o dwóch osi�ków. IQ trzy i IQ

cztery. Ten o twarzy zdradzaj�cej hemoroidalne cierpienia

i podobny do niego mastodont.

– Zaczniemy od tego, �e przywalicie mi na dzie	 dobry

z lewej czy z prawej? Tylko sami widzieli�cie, jak si� to

ko	czy. – Ostrzegawczo unios�em palec.



Nie odpowiedzieli. Wiedzia�em, �e dzi� mnie nie uderz�.

Ma�o tego. W ich zachowaniu dawa�o si� wyczu
 troch�

dystansu i co� na kszta�t szacunku. To, co sta�o si� z ich

szefem, nawet na takich troglodytach musia�o zrobi


wra�enie. Nie podeszli do mnie bli�ej ni� na trzy kroki.

Czuli, �e musz� by
 ostro�ni, bo maj� do czynienia

z psychopat�. Regularnym psycholem ju� nie na uwi�zi, ale

na wolno�ci. W ich zachowaniu odczuwa�o si� respekt i co�

wi�cej. Niepewno�
 i strach to kombinacja upokarzaj�ca

nawet dla takich palantów.

– Idziemy – powiedzia� IQ trzy. – Pan Koenig chce si�

z tob� widzie
.

Ruszyli�my. Jeden szed� przede mn�, drugi za mn�.

G�siego min�li�my pomieszczenia gospodarcze kryte

falistym dachem i jak�� rupieciarni�. I jeszcze murowany

budynek, który móg� by
 wolno stoj�cym gara�em.

Przeszli�my obok stajni. Tr�ci�em nog� walaj�ce si� puste

wiadro. Nie mia�o dna. Ten o hemoroidalnym obliczu

odwróci� si� w moj� stron�.

U�miechn��em si� do niego szeroko.

– B�agam, nie patrz tak, bo ca�y si� trz�s�. Poza tym

ba�agan tu w obej�ciu. Mogliby�cie posprz�ta
. Robota

w sam raz dla takich parobków jak wy.

Reszt� drogi pokonali�my w milczeniu. Zastanawia�em

si�, czego chce ode mnie Koenig. Jak to rozegra? Prze�y�em.

I musia�o go zastanowi
, dlaczego zdecydowa�em si� na

powrót. Powinienem by� uciec i jak najszybciej zapomnie
,

�e kiedykolwiek tutaj by�em. Zafundowa
 sobie terapi�



u najlepszego warszawskiego psychologa i wymaza


z pami�ci wczorajsze prze�ycia. Tymczasem wróci�em.

Z niecodziennym prezentem. I powiedzia�em co�, co okaza�o

si� prawdziw� przyn�t�. Haczykiem, którego nie móg� nie

chwyci
.

Weszli�my do domu. Min�li�my kuchni�, jadalni� i dwa

kolejne pomieszczenia. Drzwi do jednego z nich by�y

uchylone. Pusta przestrze	 z rze�niczym hakiem wbitym

w kafelki. Czu�em, �e mi��nie znów mam napi�te. Nie

chcia�em trafi
 tam jeszcze raz, tyle �e w tej chwili zale�a�o

to ode mnie i tego, jak wszystko rozegram. Znajdowali�my

si� w d�u�szym skrzydle. Liczy�em. Trzydzie�ci kroków

w linii prostej. Jakby co, nie ma szans, by dobiec do drzwi

bez kuli albo �rutu w plecach. Dobrze wiedzie
.

Koenig nie by� sam.

Siedzia� rozparty w fotelu. Przy otwartym oknie sta�

m��czyzna. Od razu by�o wida
, �e co� jest z nim nie tak.

Gdy nas zobaczy�, zacz�� si� trz��
. Wiek trudny do

okre�lenia. S� takie przypadki, �e mo�esz da
 takiemu

trzydzie�ci, ale równie dobrze pi�
dziesi�t lat. P�owe,

przerzedzone w�osy, trójk�tna twarz, wytarte d�insy

i podkoszulek na anorektycznych ramionach. I wielkie

przera�one oczy.

– Skoro ju� zosta�e� z nami, H�asko, to mam do ciebie

dwie sprawy – zacz�� Koenig. W palcach obraca� szklank�

z jakim� p�ynem.

– Je�li chcesz, �ebym pogna� po mieszade�ko z parasolk�

– wskaza�em na drinka – to po�lij którego� z tych



bystrzaków. – Kiwn��em na dwóch jaskiniowców.

Wyd�� usta.

– Nie o to chodzi.

– To najpierw ja mam spraw�. Czy mo�esz odda
 mi

komórk� i zegarek? Nie jest dla ciebie wiele wart, a dla

mnie, sam rozumiesz...

Upi� �yk. Poruszy� �uchw� w lewo i prawo, jakby ten ruch

mia� mu pomóc w podj�ciu decyzji. Zza okna dobiega�

uporczywy jazgot owadów. Dopiero teraz go us�ysza�em.

– Komórka le�y na stole. Zegarek... Wiesz gdzie. Id�, we�

sobie.

Podszed�em do kredensu z rze�bionymi my�liwskimi

motywami. Raz jeszcze przebieg�em wzrokiem przedmioty,

które Koenig nazwa� wczoraj „skalpami”. D�u�ej

wpatrywa�em si� w jeden z nich, ten na pó�ce w g��bi po

lewej stronie. Wstrzyma�em oddech. I tak jak poprzednio,

zakr�ci�o mi si� w g�owie. A potem wzi��em mój zegarek

marki B�onie z bia�ym kiedy� cyferblatem. Zbli�a�a si�

siódmawieczorem. Si�gn��em po telefon. By� roz�adowany.

Schowa�em go do bocznej kieszeni.

Henryk Koenig przypatrywa� si� mi uwa�nie.

– Nie by�o mi�dzy nami zgodno�ci, co z tob� zrobi
.

Pewne wzgl�dy – wykona� gest r�k�, jakby brak�o mu

cierpliwo�ci, �eby wszystko t�umaczy
 – sprawi�y, �e

podj��em tak� decyzj�, a nie inn�. O tym pó�niej. A teraz

popatrz na niego. – Skin�� na m��czyzn�, który znów zacz��

dygota
. – Mieszka pi�
dziesi�t kilometrów st�d, nazywaj�

go Przyg�upem. A wiesz dlaczego? Bo to zwyk�y przyg�up



jest.

IQ trzy roze�mia� si�. Dopiero teraz zauwa�y�em, �e nie

ma górnej jedynki. Dwójka by�a ukruszona. Pi�kny Z�bek

otwart� d�oni� trzasn�� Przyg�upa w kark. Ten j�kn��

i osun�� si� na kolana.

– Wi�c Przyg�up jest na tyle g�upi, �e postanowi�

podprowadzi
 ryby z mojego stawu. I dlatego tu jest.

Podnie�cie go – zarz�dzi� Koenig. – Opowiedz, Przyg�up,

mojemu koledze, czym si� zajmujesz?

– Pu-puszki zbieram. Z-z�om te� – wyj�ka� Przyg�up.

– P-przy owocach pomagam. I jeszcze g-grzyby.

– I kra-kradniesz cudze ry-ryby – szydzi� Koenig.

– R-raz. Nie dla mnie. O-obieca�em komu�...

– Drugi raz! – warkn�� Koenig. – Za pierwszym razem

moi ch�opcy wyja�nili ci, �e tak nie wolno. �on� i dzieci

masz?

– �o-�on� i s-syna. Podstawówk� ko	czy...

– To mo�e wyjdzie na ludzi. Nie tak jak ty.

Odstawi� szklank� na stoliczek i po�o�y� obie r�ce na

oparciu fotela. Delikatnie porusza� palcami, jakby gra�

koncert. Pami�ta�em ten jego gest. Tak samo zachowywa�

si� wczoraj. Patrzy� na roztrz�sionego z�odzieja, po czym

przeniós� wzrok na mnie. Dwóch osi�ków nie zaszczyci�

spojrzeniem.

– Zrobimy tak... – Odchrz�kn��. – Puszcz� ci�. Puszcz�

i masz pó� godziny, by opu�ci
 mój teren. Je�li ci si� uda,

jeste� wolny. Co ty na to?

M��czyzna poruszy� si� niespokojnie. Troglodyci chwycili



go pod r�ce.

– Gdy minie pó� godziny, moi ludzie zaczn� ci� szuka
.

Tu albo w Lemanach. Albo w Szczytnie. Albo wWielbarku.

Taka forma polowania. I jak to bywa na polowaniu, mo�e

b�dziesz mia� szcz��cie. Czasem nawet takim idiotom co�

si� trafia. Chocia� obstawiam, �e jednak ci si� nie uda.

Wiesz, co si� stanie, je�li ci� z�api�?

Przyg�up dysza�.

– N-nie... n-nie... Nie chc�.

– Nie chcesz? – Koenig wsta� z fotela i podszed� do

z�odzieja. – Przecie� masz w sobie �y�k� ryzykanta, skoro

mnie okradasz... Wi�c jak to, nie chcesz? – Poklepa�

Przyg�upa po policzku.

Podszed� do kredensu my�liwskiego i opar� d�onie na

kolumnach z wyrze�bionymi psami go	czymi. Wpatrywa�

si� w gromadzone przez lata trofea. Podziwia� swoj�

kolekcj�, a ja kolejny raz wstrzyma�em oddech. Potem

wspar� si� na komodzie, która sta�a obok. By�a wykonana

z ja�niejszego drewna i zdobiona rze�bionymi strzelbami.

Za pancernym szk�em naliczy�em osiem luf. Koenig mia�

pod r�k� niez�y arsena�.

– W takim razie... w takim razie mamy tylko jedno

wyj�cie. – Wci�� sta� plecami do nas. – Id� do Dziemba�y

– nakaza� Pi�knemu Z�bkowi – i przynie�... Wiesz co. – Gdy

osi�ek wyszed�, zwróci� si� do mnie: – Opowiem ci co�,

H�asko. To by�o w pi�
dziesi�tym pi�tym, nie,

w pi�
dziesi�tym szóstym musia�o to by
, bo Gomu�ka

doszed� ju� do w�adzy...




