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Marcie i!Robertowi…
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Uciekaj, ch!opczyku, przez ciemny las
Zapomnij o"s!o#cu, powstrzymaj czas

Zapomnij o"bogach, drzemi$cych w"niebie
Pos!uchaj piosenki i"ratuj siebie…

La la la la… i"ratuj siebie…
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Ch!opiec bieg!, ile si! w" nogach. S!ysza! kroki goni#cych 
go istot w" swojej g!owie, jakby by!y zaledwie metr od nie-
go. Dwadzie$cia, mo%e dwadzie$cia kilka oddechów temu 
ksi&%yc skry! si& za"chmurami i"w"lesie zapanowa!a niemal 
ca!kowita ciemno$', która nie pozwala!a odró%ni' kostropa-
tych ga!&zi wyrastaj#cych z"pot&%nych pni od przerzedzonej 
cichym wiatrem mg!y ta(cz#cej mi&dzy drzewami.

Mg!a w" po$wiacie ksi&%yca by!a bia!awa, czasem nawet 
wydawa!a si& srebrzysta. Teraz jednak ch!opiec bieg! w"po-
nurych, niemal czarnych oparach, g&stych, jakby powsta!y 
z" pobliskich bagien, aby zamkn#' mu drog& ucieczki lub 
zmyli' kierunek i"przynie$' zgub&.

Las szepta! tej nocy wyj#tkowo cicho. Trudno by!o wy!o-
wi' z" ciemno$ci jakiekolwiek ostrze%enie" – szelest, skrzy-
pienie konarów czy najcichszy cho'by g!os %ycia. Za to za-
pach wdziera! si& do g!owy ch!opca niemal tak silnie jak 
kroki zza pleców, które niczym koszmarny chichot nie po-
zwala!y wychwyci' z" tego miejsca czegokolwiek, co pomo-
g!oby zdusi' strach. Las pachnia! kwitn#cym ja!owcem, wil-
goci# li$ci i"g&stym mchem. Zimozielone, d!ugie, w#skie ig!y 
sosen, a"nawet nasiona modrzewia nie umia!y tej nocy roz-
tacza' woni równie intensywnej, ale i"ich obecno$' ch!opiec 



potrafi! wyczu' i"wykorzysta', by kierowa' si& w"odpowied-
ni# stron&.

Gdyby jakikolwiek zwyk!y cz!owiek móg! by' teraz $wiad-
kiem tego, co widzia!y tylko zastyg!e drzewa, oniemia!by 
ze"zdziwienia. Zmys!y ludzkie nie maj# przecie% takiej mocy, 
aby im ufa' tak bezgranicznie. Jednak ch!opiec bieg! niezwy-
kle szybko, mijaj#c niewidoczne z"pozoru przeszkody, mkn#c 
wci#% naprzód i"naprzód. Istoty pod#%aj#ce za"nim, cho' by' 
mo%e mia!y wra%enie, %e s# coraz bli%ej niego"– myli!y si&. A% 
wreszcie posta' najpot&%niejsza z"nich, ros!a co najmniej na 
dwa metry i"pot&%nie umi&$niona na ca!ym ciele, zatrzyma!a 
si&. Nie wida' by!o ani po niej, ani po jej trzech towarzy-
szach zwyk!ego dla takiego wysi!ku zm&czenia. Wygl#dali 
na ludzi, ale ich sprawno$' wzbudzi!aby podobne zdziwie-
nie jak bezb!&dne ruchy ch!opca, który by! ju% daleko przed 
nimi. Wyrównuj#c oddech, patrzyli przed siebie z"gniewem 
i"rozgoryczeniem.
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5"+#+%(, 1

Dom stoj#cy na skraju lasu ponad wszelk# w#tpliwo$' nie 
by! zwyk!ym domem. Nie mia! w!asnego jednolitego koloru, 
typowego dla wiejskiej cha!upy ogrodzenia, stodo!y albo przy-
najmniej czego$ w"stylu komórki, ale mia! za"to"– co mo%e 
dziwne"– gara%. )ciany domu, a"nawet dach, wymalowane 
by!y we"wszystkie chyba mo%liwe barwy $wiata, pomieszane 
ze"sob# zupe!nie dowolnie. Raczej nie by!a tym malunkom 
nadana %adna konkretna forma ani chyba nawet zal#%ek 
koncepcji kolorystycznej. Niczego, jak nale%y si& obawia', 
twórca wizerunku domu nie chcia! nam przekaza'"– prócz 
wra%enia. Cho' mog!oby si& okaza', %e takie twierdzenie 
obrazi!oby gospodarzy, którzy w!a$nie budzili si& ze"snu. 
Pan gospodarz, o"fryzurze nieco nawi#zuj#cej do koncepcji 
artystycznej domu i"ciele nieprawdopodobnie wr&cz chudym, 
wsta! leniwie z" !ó%ka, w"którym zostawi! wci#% drzemi#c# 
%on&. Wszed! ko!ysz#cym si& krokiem do kuchni, by nape!ni' 
wod# z"kranu jedn# ze"szklanek stoj#cych na stole, a"nast&pnie 
wypi' j# do dna. Przeci#gn#! si&, przetar! oczy, rozejrza! si& 
dooko!a i"postanowi! wyrazi' dezaprobat&:

 – Cipucha!"– wrzasn#! na ca!e gard!o.
 – Zamknij si&, pojebie! Przecie% jeszcze $pi&!"– odwrzesz-

cza!a mu spod ko!dry pani gospodyni.
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 – Zostawi!a$ wczoraj taki burdel, %e rzyga' si& chce!
 – Bzdet, t&paku niedorobiony! Czy nie dochodzi do tego 

twojego jajowatego !ba, %e jeszcze $pi&?!!!
 – Chcesz co$ do %arcia?!
 – Chc& spa'!
Bzdet wzruszy! ramionami i"wróci! do sypialni. G!owa 

Cipuchy wype!z!a spod ko!dry.
 – Gacie by$ jakie$ za!o%y!"– mrukn&!a, otwieraj#c jedno oko.
 – Po co?
Dziewczyna wyci#gn&!a r&ce w"jego stron&.
 – Chod* tu do mnie, Mopiku mój $liczny"– zach&ci!a, po-

sy!aj#c mu buziaka na odleg!o$'.
Bzdet wskoczy! z"powrotem pod ko!dr& i"mocno przytuli! 

si& do %ony.
 – Moja ty Niunieczko najukocha(sza…"– zamrucza!, ca!uj#c 

j# delikatnie w"usta.
 – Grubasku s!odziutki…"– zrewan%owa!a si&, szczypi#c go 

po ko$cistych plecach.
 – Skarbeczka, %abeczka…
 – Bzdecik, omlecik…
 – Usteczka s!odziutkie…
 – Brzuszeczek mój najcudowniejszy…
Jesienne s!o(ce ra*niej wyjrza!o zza chmur nad samotnym 

domem o"nieokre$lonym kszta!cie artystycznym, raduj#c tym 
bardzo otwartych na pi&kno przyrody gospodarzy. Przygl#da-
j#c si& porannym zaj&ciom Bzdeta i"Cipuchy, kto$ nieostro%ny 
i"nieobiektywny w"swoich s#dach móg!by odnie$' wra%enie, 
%e to tylko para wychud!ych, rozczochranych punków, któ-
rym nie*le odwali!o. Bardziej uwa%ny obserwator dostrze-
g!by jednak w"tych szcz&$liwych ludziach t&sknot& nie tylko 
za"pierwotn# harmoni# z"przyrod# i"w!asnym poczuciem 
sensu %ycia, lecz tak%e za"silnym instynktem trzymaj#cym ich 
z"dala od miejskiej ob!udy, ludzkich zale%no$ci i"nielogicznie 
zhierarchizowanego tak zwanego spo!ecze(stwa. Cipucha 
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i"Bzdet byli wolni i"– o"czym $wiadczy!o wiele przyk!adów"– 
umieli z"tej wolno$ci czerpa' si!& do %ycia.

Bzdet po do$' dog!&bnym rozwa%eniu „za” i"„przeciw” zde-
cydowa! si& w"ko(cu w!o%y' gacie i"wyj$' na zewn#trz.

 – Jest wrzesie(!"– us!ysza! za"sob# ostrze%enie %ony."– Wpa-
kuj co$ jeszcze na siebie, bo b&dziesz chrycha! jak w"kwietniu!

Punk jednak nie odpowiedzia!, bo w!a$nie przyku! jego 
uwag& przedziwny widok. Pod $cian# domu, skulony w"k!&bek, 
trz#s! si& jaki$ ch!opiec. Na oko mia! pi&tna$cie, szesna$cie lat, 
d!ugie g&ste w!osy koloru dojrzewaj#cego %yta, szczup!e"– no, 
mo%e nie tak jak Bzdet, ale jednak"– cia!o oraz nieprawdo-
podobnie dziwaczne, trudne do porównania z"czymkolwiek 
ubranie.

 – Siemano, ch!opie!"– pozdrowi! go otwarty na wszelkie 
dziwy $wiata Bzdet i"podszed! bli%ej. 

W"pewnym momencie jednak zwolni! kroku, widz#c, %e 
strach w"oczach dzieciaka ro$nie. Wreszcie zatrzyma! si&, 
%eby dok!adniej obejrze' go$cia. Ch!opiec wci#% milcza!, nie 
spuszczaj#c wzroku z"gospodarza. Punk postanowi!, %e czas 
zach&ci' do kontaktu niespodziewanego go$cia bardziej zde-
cydowanymi argumentami.

 – S!uchaj, kole$"– zacz#! przyst&pnie."– Ja tu mieszkam. 
To mój dom i"moje podwórko. A"ty siedzisz pod $cian#, jest 
siódma rano i"jeste$ troch& za"m!ody na kaca. Wyczesany masz 
ten mundurek, ale zagadaj co$. Wiesz, nie najlepiej w"sumie 
wygl#dasz i"jak ci& zobaczy moja laska, która rano nie tryska 
raczej humorem, to b&dzie afera.

Jak na zawo!anie w"drzwiach pojawi!a si& Cipucha, któ-
ra zobaczywszy, %e jej m#% mówi do $ciany, szybko wysz!a 
z"domu, %eby si& dowiedzie', co si& dzieje. Dzieciak na widok 
drugiej osoby jeszcze bardziej skuli! si& w"sobie i" jeszcze 
szerzej otworzy! oczy.

 – Co jest grane?"– spyta!a cicho Bzdeta, na wszelki wypadek 
rozgl#daj#c si& uwa%nie dooko!a.



14

 – Nie wiem. Znalaz!em go tu przed chwil#. Nie chce gada'. 
Dla mnie jaki$ trefny jest.

 – To dzieciak. Cips jaki$.
 – Sk#d by tu cipsy si& szwenda!y? Na piechot& z"miasta 

przyszed!? Siedem kilometrów? Wygl#da jak przykurzony 
jaki$…

 – Ty, m!ody!"– zagadn&!a teraz Cipucha."– Jak masz $cie%-
k& w"organizmie albo przyjara!e$, nie bój. Tu nikogo nie ma. 
Chcesz wody?

Ch!opak nagle otworzy! usta i"z"du%ym trudem zacz#! wydo-
bywa' z"siebie jakie$ d*wi&ki. Cokolwiek to by!o, z"pewno$ci# 
w"%adnym zrozumia!ym dla gospodarzy j&zyku.

 – Nie kumam"– podsumowa!a Cipucha.
 – No co ty powiesz…
 – Nie dogadamy si& z"nim. On w"ogóle chyba nie !apie, co 

jest grane.
 – Widz&. A"ty widzisz, jakie ma ciuchy?
Dziewczyna wzruszy!a ramionami.
 – Mo%e lubi Star Trek albo urwa! si& z"jakiego$ zlotu dla 

innych $wirów.
 – I" co?! I" gadali tam na migi?!" – Bzdet wyra*nie by! 

rozdra%niony.
 – Dzwoni& po mendy"– stwierdzi!a Cipucha.
 – Wyluzuj. To tylko jaki$ dzieciak.
 – Wi&c mo%e potrzebuje pomocy, lamusie?
 – Od mend?! Zajebisty pomys!!
Ch!opiec nagle zamkn#! oczy, osun#! si& po $cianie i"straci! 

przytomno$'.
 – O"w"dup&!"– teraz Cipucha zdecydowanie si& wystra-

szy!a."– Dalej mam nie dzwoni'?
 – Dzwo(, ale nie do mend.
 – A"gdzie?
 – Na audiotele po jaki$ wózek, bo nam tu zejdzie!
 – Po pogotowie?!
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 – Ma!a, kurde, mózg ci przepali!o? No jasne, %e po pogo-
towie. Ja go bior& do domu.

Bzdet wzi#! szybko ch!opaka na r&ce i"wniós! po scho-
dach do pokoju go$cinnego. Po!o%y! go na kanapie i"szybko 
sprawdzi! oddech i"puls. Przykry! ch!opca kocem i"wróci! na 
dó! do salonu.

 – Zadzwoni!a$?"– spyta!.
 – Tak.
 – Kiedy przyjad#?
 – Szybko. Zadzwoni!am do Oli.
 – Kurwa, przecie% Olka to psychiatra!
 – No i"co z"tego? Ale j# znamy. Nie wierz& tym posranym 

wozakom z"miasta. Powiedzia!am jej, co jest grane, przyjedzie, 
z"kim trzeba. Oddycha?

 – Tak. I"ma puls, cho' jaki$ por#bany. Ciekawe, jak jej to 
zrelacjonowa!a$…

 – Tak, jak trzeba, przymule!

Doktor Aleksandra Sambierska, drobna rudow!osa lekarka, 
od!o%y!a s!uchawk& telefonu, ale jej oczy by!y nadal tak sze-
roko otwarte, %e wygl#da!y jak pi&cioz!otówki. Z"kolei doktor 
B!a%ej Kulawik, b&d#cy poniek#d $wiadkiem jej rozmowy 
przez telefon, ze"szczerym zaciekawieniem wymalowa! na 
swojej twarzy jeden wielki znak zapytania. Gdy Sambierska 
nieco si& otrz#sn&!a z"tego, co us!ysza!a, wzi&!a trzy g!&bokie 
oddechy i"odruchowo poprawi!a fryzur&.

 – Mo%esz mi da' szybko karetk&?"– spyta!a, wprowadzaj#c 
na swoje oblicze na razie udawany spokój.

 – Jak#?
 – Pe!n#. I"chc& wzi#' Grzesia.
 – Luksusowo…
 – Dzisiaj jest luz, jest ledwo po siódmej. Moi przyjaciele 

maj# k!opoty.
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 – Czyli?"– spyta! Kulawik, bior#c jednocze$nie s!uchawk& 
do r&ki."– R1 na dó!, szybko, i"wezwij doktora Jurg&."– Roz!#-
czy! si& i"zawiesi! wzrok na kole%ance, oczekuj#c odpowiedzi.

 – Dwoje moich przyjació! znalaz!o pod swoim domem 
nieprzytomnego nastolatka.

 – „Najarany anor w"stroju kapitana Kirka” to ten nastola-
tek?"– upewni! si& Kulawik.

Sambierska machn&!a niecierpliwie g!ow#.
 – To Cipucha.
 – Wiem. Tylko ona mówi tak przez telefon, %e s!ycha' 

w"drugim pokoju. Ola, to $wiry. Znowu wykr&caj# ci jaki$ 
numer.

 – Rany boskie, jeste$ psychiatr#! „)wiry” to chyba jednak 
niezbyt starannie i"adekwatnie dobrane s!owo!

 – Mieszkaj# trzydzie$ci kilometrów za"miastem!
 – Nie znaj# innych lekarzy oprócz nas.
 – +le mi si& kojarz#.
 – Wtedy to nie by!a ich wina. I"dobrze o"tym wiesz. Lec&!"– 

Poca!owa!a go w"czo!o, porwa!a p!aszcz z"wieszaka i"wybieg!a 
na korytarz.

Gdy znalaz!a si& w"drzwiach budynku „F” prowadz#cych na 
zewn#trz, karetka ju% podje%d%a!a. W"$rodku znalaz!a dwóch 
wozaków i"kierowc&, ale Jurgi nie by!o.

 – Gdzie Grzesiek?"– spyta!a, wskakuj#c szybko do wozu.
 – Ma by' przy szlabanie"– odpar! kierowca.
Doktor Grzegorz Jurga by! !ysawym, szczup!ym, do$' wy-

sokim, znanym z"flegmatycznego usposobienia sze$'dzie-
si&ciolatkiem. Nie przeszkadza!o mu to bywa' cynicznym 
z!o$liwcem, kiedy tylko zak!ócono jego spokój. Ola lubi!a go 
jednak za"(rzadk# u"lekarzy) samokrytyczn# trze*wo$' i"brak 
(cz&stego u"lekarzy) tak zwanego kompleksu boga wszystkich.

Wsiad! tu% przy wyje*dzie z"terenu szpitala, zaj#! miej-
sce przy Sambierskiej, ale nie fatygowa! si& ze"specjalnie 
entuzjastycznym powitaniem. Machn#! nieznacznie r&k#, 



17

pozdrawiaj#c wszystkich, opar! g!ow& o"obit# w"tym miejscu 
mi&kk# tapicerk# $cian& karetki i"zamkn#! oczy, usi!uj#c 
najprawdopodobniej si& zdrzemn#'.

 – Nie pytasz, dok#d jedziemy?"– Ola go szturchn&!a, zbyt 
zdenerwowana, by zosta' z"tym teraz sama.

 – Jestem kardiologiem pracuj#cym w"szpitalu psychiatrycz-
nym. Dok#d mo%emy jecha'?"– mrukn#! leniwie Jurga."– Do 
nieprzytomnego chorego psychicznie lub podejrzewanego 
o"k!opoty kr#%eniowe. Dzisiaj mi wszystko jedno. Mam zarwa-
n# noc, daj mi si& zdrzemn#'. S!ysza!em, %e jedziemy daleko.

Sambierska g!o$no westchn&!a, ale zostawi!a go w"spokoju. 
Jednak czujny stary lekarz, zbyt dobrze znaj#cy Ol&, postano-
wi! otworzy' oczy i"zaspokoi' w!a$nie pobudzon# ciekawo$'.

 – A"tobie co?"– spyta! z"kolei on, przygl#daj#c si& teraz uwa%-
niej kole%ance."– Pierwszy raz jedziesz do chorego? Co si& sta!o?

 – To moi… znajomi. To znaczy przyjaciele. Pierwszy raz do 
mnie dzwoni# po pomoc.

Kardiolog wyprostowa! si& i"przetar! oczy, %eby odp&dzi' 
senno$'.

 – Chcesz powiedzie', %e nie jedziemy do pacjenta „dla nas”?
 – Nie wiem.
Wozacy kulturalnie i"konsekwentnie udawali, %e nie s!ysz# 

rozmowy lekarzy.
 – Ola…"– Jurga $ciszy! g!os."– My nie jeste$my pogotowie! 

Mamy karetki tylko dla „naszych”! Co ty wyprawiasz?!
Sambierska zacisn&!a usta i"przez chwil& milcza!a.
 – No dobra, OK, spróbuj& to zrozumie'"– westchn#! kar-

diolog."– Po co mnie $ci#gn&!a$?
 – Bo to, co mówili, by!o dziwne.
 – Jezu… Tylko nie mów, %e to ci z"tego numeru sprzed 

pi&ciu lat?!
 – Nie ci… To znaczy ci, ale…
 – No to ci czy nie ci?!
 – Byli z"tym zwi#zani. Ale nie tak, jak my$lisz.
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Jurga zdecydowanie spowa%nia!.
 – Ola, pi&' lat temu na terenie tego szpitala zgin&li ludzie 

napadni&ci przez jakich$ por#banych mnichów z"mieczami, 
a"ty mi teraz mówisz, %e jedziemy do go$ci „z"tym zwi#zanych, 
tylko nie tak, jak my$l&”?!

 – Ciszej!
 – Jasne. W"ci#gu tych pi&ciu lat ju% mi kilka razy kazano na 

ten temat milcze'. W"co ty mnie pakujesz?"– S!ynny spokój 
Jurgi zosta! wyra*nie nadw#tlony, ale teraz szepta! prosto do 
jej ucha, pilnuj#c, %eby %aden z"wozaków tym razem niczego 
nie us!ysza!.

 – Nie by!o ci& wtedy. Nie masz si& czym niepokoi'. Niczego 
nie widzia!e$"– odpowiedzia!a rzeczowo Ola.

 – Ale teraz jestem. Mów, co si& dzieje, albo ka%& zatrzyma' 
karetk&!

Sambierska zmierzy!a koleg& piorunuj#cym spojrzeniem, 
pe!nym babskiego (przez co"– jak ma si& rozumie'"– gro*-
niejszego) oburzenia.

 – Jedziemy do przyjació!"– warkn&!a mu prosto do ucha."– 
To by!y ofiary tamtych wydarze(, a"nie sprawcy. Mówi& ci 
o"tym tylko dlatego, %e…

 – ,e co?
Ola chwil& si& zastanowi!a.
 – S# troch& ekscentryczni"– szepn&!a po chwili.
 – S# troch& ekscentryczni…"– powtórzy! jak echo Jurga, 

wpijaj#c w"ni# swój ca!kowicie ju% trze*wy, rozbudzony wzrok.
Lekarka pokr&ci!a g!ow# zniecierpliwiona, ale postanowi!a, 

%e nie da si& zbi' z"panta!yku.
 – Troch& inaczej si& ubieraj# i"czesz#. ,yj# na odludziu, ale 

to cholernie porz#dni ludzie.
 – Na odludziu?
 – No, mo%e troch& przesadzi!am. To pó! godziny drogi od 

Warszawy, na skraju lasu. Ale do najbli%szego s#siada maj# 
z"kilometr.
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 – Coraz lepiej…
 – Ludzie, do których jedziemy, nale%# do ruchu punkowe-

go."– Ola postanowi!a by' dok!adna."– Ich postawa jest kon-
testacj# zak!amanego i"egoistycznego, pozbawionego mi!o$ci 
i"duchowej wspólnoty uk!adu spo!ecznego"– wyrecytowa!a 
formu!k&, której nauczy!a si& ju% kilka lat temu."– Nawet ich 
pseudonimy i"pogarda dla nadanych im przy urodzeniu „przy-
porz#dkowanych” imion spo!ecznych znamionuj# ten bunt.

 – Co ty powiesz? Uczysz sze$'dziesi&ciolatka, kim byli 
punkowcy?

 – To nie s# zwyk!e „brudasy” spod trzepaka. Oni traktuj# 
to powa%nie. To ludzie idei"– zako(czy!a uroczy$cie."– Zreszt# 
s# doro$li. Maj# po trzydzie$ci par& lat. Mówi& ci to, aby$ nie 
rozdziawi! buzi, jak ja to zrobi!am, kiedy ich pierwszy raz 
zobaczy!am.

 – Bardziej interesuje mnie, które z"nich jest chore"– odpar! 
nieco cynicznie kardiolog, ale Ola domy$li!a si&, %e nie unik-
nie dalszych pyta( o"przesz!o$', cho' Jurga zapewne od!o%y! 
dr&czenie kole%anki na pó*niej.

 – ,adne. Pó! godziny temu znale*li na swoim podwórku 
nastolatka, który przy nich straci! przytomno$'. Jest bardzo 
dziwnie ubrany, mówi w"niezrozumia!ym j&zyku, oddycha 
i, jak twierdz#, ma puls, tyle %e dziwny. Dlatego chc&, %eby$ 
go zobaczy!.

 – Pewnie ma omamy i"be!kocze, a"nie mówi w"dziwnym 
j&zyku.

 – To ju% zostaw mnie. Ty zajmij si& somatyk#.
 – Co to znaczy „dziwny” puls?
 – Bardzo nieregularny, o"zró%nicowanym nat&%eniu. To 

nie s# lekarze. Tak wnioskuj& z"tego, co mówili. Ostatnie, co 
us!ysza!am, interpretuj& jako nadmiar wra%e(.

 – To znaczy?"– Jurga zacz#! mówi' nieco g!o$niej.
 – Powiedzieli, %e ch!opak przez chwil&… „sta! si& jakby 

przezroczysty”.
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 – Aha. No, to by' mo%e ca!kowicie prawid!owo, jedziemy 
do prawid!owych pacjentów"– podsumowa! kardiolog, chyba 
nieco si& uspokajaj#c.

 – Na pewno potrzebna jest pomoc.
 – I"to nie ci z"mieczami co wtedy?…
 – Tych „z"mieczami” nie widzia!am od pi&ciu lat"– sk!a-

ma!a Ola, szybko urywaj#c kolejn# prób& podj&cia przez Jurg& 
tematu, którego ponad wszelk# w#tpliwo$' by nie zrozumia!.

Gospodarz czeka! na nich przed domem.
 – Siemano, Ola!"– Punk poca!owa! Sambiersk# w"policzek, 

ale lekarka zauwa%y!a, %e znikn&!a jego dawna pogoda ducha, 
z"której tak bardzo by! znany w$ród, nielicznych zreszt#, 
przyjació!.

 – Gdzie?"– spyta!a szybko.
 – W"$rodku. Chyba na razie w"porz#dalu. Bzdet jestem!"– 

Wyci#gn#! r&k& do kardiologa.
 – -adnie"– przyzna! Jurga, potrz#saj#c chud# d!oni# pun-

ka."– A"ja jestem ziomal z"g!upotkowa. Siemano!
Bzdet uniós! nieco brwi. Ola do$' g!o$no wypu$ci!a po-

wietrze z" p!uc, ale pos!a!a na wszelki wypadek uspoka-
jaj#ce spojrzenie w" kierunku nieco zdezorientowanego 
chuderlaka.

 – To co?"– Jurga westchn#!."– Id& strzeli' ma!olatowi „de-
pesz& z"Damaszku” i"powró%& troch& z"kreski, OK?"– Po czym 
swoim lekko rozko!ysanym krokiem skierowa! si& w"stron& 
wej$cia do domu.

 – Spokojnie. On ma takie poczucie humoru."– Sambier-
ska klepn&!a Bzdeta po ramieniu."– Nie przejmuj si&. Mówi! 
o"badaniu EKG. Jest troch& zdenerwowany, nie spa! ca!# noc.

 – Dobry jest?"– spyta! punk.
 – To $wietny kardiolog. Miewa humory, ale na co dzie( to 

oaza spokoju.
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W"$rodku, w"pokoju dla go$ci, Cipucha siedzia!a przy !ó%-
ku, na którym le%a! ch!opiec.

 – Nie rozebrali$cie go?"– spyta!a nieco zaniepokojona Ola, 
ale bez pretensji w"g!osie.

 – Nie wiemy jak"– odpar! Bzdet.
Jurga spojrza! z" politowaniem na Sambiersk#. Cipucha 

wyczu!a w"jego oczach protekcjonalno$' w"stosunku do nich, 
ale z"pewno$ci# nie mia!a nastroju do k!ótni.

 – To bia!e, co ma na sobie, nie ma guzików, suwaków ani 
niczego, co mo%na by rozpi#'. Poza tym tak dobrze przylega 
do cia!a, %e !atwo daje si& wyczu' puls czy bicie serca.

 – Dobra, koniec wyg!upów, pod!#czam EKG"– zadecydo-
wa! Jurga. Da! znak jednemu z"wozaków i"przesun#! r&k# po 
klatce piersiowej pacjenta.

 – Tego naprawd& nie da si& zdj#'" – wtr#ci! spokojnie 
Bzdet.

 – Wida' przecie%, %e to jaki$ strój z"balu dla przebiera(-
ców. Przynie$cie no%yczki"– kardiolog postanowi! nie traci' 
czasu i"za!o%y! stetoskop.

 – Próbowali$my"– upiera!a si& Cipucha."– Ten strój tak 
do niego przylega, %e potniemy mu skór&.

 – A" mog& poprosi' no%yczki lub nó%? Mam tu nieprzy-
tomnego pacjenta!"– zniecierpliwi! si& Jurga.

Bzdet bez s!owa wyj#! z"kieszeni scyzoryk i"no%yczki, któ-
rych najprawdopodobniej próbowa! ju% u%y'.

Sambierska podesz!a do ch!opca z" drugiej strony !ó%ka. 
Wyj&!a latark& punktow# i"zacz&!a bada' reakcj& *renic.

 – W" porz#dku?" – spyta! kardiolog, próbuj#c znale*' ja-
kie$ miejsce do przeci&cia ubrania.

 – Reaguje prawid!owo"– odpowiedzia!a Ola, przesuwaj#c 
r&k# po ubraniu pacjenta."– To jest jakby przyklejone do nie-
go. Guma jaka$, cholera, czy co?

 – To staje si& raz zimne, a"raz ciep!e"– wtr#ci!a Cipucha.
 – Przejmuje temperatur& cia!a"– mrukn#! Jurga.
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 – A% tak?"– Ola podnios!a wzrok na kardiologa."– Dotknij 
jego brzucha.

Miejsce, na które wskaza!a Sambierska, by!o ciep!e jak 
rozgrzany kaloryfer, za"to klatka piersiowa pod d!o(mi Jurgi 
wydawa!a si& ch!odna.

 – Co jest, do cholery?!" – Teraz ju% nawet on si& zanie-
pokoi!. Od!o%y! no%yczki i" zacz#! szybko os!uchiwa' serce 
przez cienk# warstw& tego, w" co ubrany by! ch!opiec od 
pasa w"gór&.

 – Te spodnie te% jakie$ dziwne"– westchn&!a Ola.
 – S#, jak widzisz, grubsze"– przyszed! z"pomoc# Bzdet."– 

Miejscami jakby wyrze*bione w"styropianie. Te% nie da si& 
ich zdj#'. Jakby by! jakim$ cholernym kosmit#.

 – Wygl#da jak normalny ch!opiec. Bije mu serce, wszyst-
ko ma chyba na swoim miejscu"– b#kn&!a Cipucha, ale bez 
specjalnego przekonania w"g!osie.

 – Bo na pewno jest normalny."– Ola wci#% uwa%nie bada!a 
pacjenta."– Kto$ tylko w!o%y! sporo wysi!ku, by móg! zaimpo-
nowa' jakiej$ panience na balu, i"zrobi! mu ten strój. Potem 
pewnie !ykn&li nie te prochy, co trzeba, i"gówniarz wyl#dowa! 
pod waszym domem. Tylko sk#d?

 – Jak na wiejsk# dyskotek&, nie s#dzisz, %e to ciut zbyt 
postmodernistyczne?"– Jurga zdj#! stetoskop. 

Do pokoju weszli wozacy ze"sprz&tem do EKG.
 – Zanie$cie to z"powrotem i"przynie$cie nosze"– rzuci! 

szybko w"ich stron&.
 – Co robisz?!"– Ola oderwa!a si& wreszcie od ch!opaka.
 – Jest stabilny. Zabieramy go st#d.
 – Dok#d? Do nas?
 – Nie. Jedziemy na kardiologi& do Suchego. Mo%e w"karetce 

zrobi& wst&pne EKG.
 – Co jest?"– upiera!a si& Ola.
 – Nie wiem. Ale na pewno musimy go st#d zabra'. Po-

trzebny mi sprz&t. To, co s!ysz&, w"ogóle nie trzyma si& kupy. 
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Albo gówniarz ma wad&, o"której w"%yciu nie s!ysza!em, albo 
ma dwa serca.

 – Jezu…"– Cipucha spojrza!a ze"strachem na m&%a.
 – Dobra, nie ma co. Bywa!o ju% dziwniej"– próbowa!a uspo-

koi' wszystkich Ola."– Bierzemy go.
 – Jedziemy z"wami"– wtr#ci! Bzdet.
 – Nie da rady."– Jurga pokr&ci! g!ow#.
 – Mo%e jednak zosta(cie, zadzwoni& do was"– zapropono-

wa!a Sambierska.
 – Chcemy jecha'"– upiera! si& Bzdet.
Cipucha przytakn&!a.
 – W"porz#dku. Zapisz& wam adres szpitala. Nie dacie rady 

jecha' tak szybko jak my. Gliniarze by was zgarn&li. Jak b&-
dziecie na miejscu, zadzwo(cie do mnie.

Wozacy wnie$li nosze i"zr&cznie po!o%yli na nich ch!opca. 
Nast&pnie przykryli go kocem i"zacz&li wynosi' do karetki.

 – Uwa%ajcie na schodach, s# drewniane"– przypomnia!a 
Cipucha, cho' nie za"bardzo wiadomo po co, bo sanitariusze 
przeszli nimi ju% chyba co najmniej ze"trzy razy.

 – Pod!#czenie i"monitorowanie ca!y czas. Jak ruszymy, 
prosz& zadzwoni' do doktora Suchowskiego, numer jest 
w"notatniku w"skrzynce po prawej stronie. Je$li go nie ma 
w"szpitalu, popro$cie ode mnie, %eby natychmiast przyjecha!"– 
rzuci! jeszcze do wychodz#cych wozaków Jurga."– Albo nie, 
sam zadzwoni&. Po$pieszmy si&.

Kardiolog odwróci! si& do Oli.
 – Masz talent do dziwaków."– Pokr&ci! g!ow#.
 – To nie dziwak, tylko chory ch!opiec. Nie róbcie z" ig!y 

wide!!" – G!os Sambierskiej wydawa! si& ch!odny i" coraz 
 spokojniejszy. Ale Bzdet zbyt dobrze j# zna!. Wiedzia!, 
kiedy  zaczyna si& ba'. Przerobili to razem w" przesz!o$ci 
niejeden"raz.
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Karetka jecha!a bardzo szybko. Ch!opcu podano tlen i"pod-
!#czono go pod elektrokardiograf, ale na razie nie odzyska! 
przytomno$ci. Wóz Bzdeta i"Cipuchy znikn#! z"ty!u, jak prze-
widzia!a Ola, która teraz ograniczy!a si& do obserwowania 
pacjenta. Jurga rozmawia! przez telefon z"profesorem Maria-
nem Suchowskim, dawnym przyjacielem, którego do dzisiaj 
uwa%a! za"najwi&kszy autorytet w"kraju.

 – Tak… tak…"– mówi! prawie spokojnie do s!uchawki."– 
Oczywi$cie, %e go os!ucha!em. Gdybym mia! strzela', powie-
dzia!bym, %e dzieciak ma cztery komory i"co najmniej o"trzy 
zastawki za"du%o.

 – To niemo%liwe, z"czym$ takim powinien umrze' jako 
niemowlak. Mówisz mi, %e nastolatek ma dwa przedsionki, 
cztery komory i"ile… siedem zastawek?!

 – Maniek! Mam pod!#czone do niego EKG! Nawet przez 
ubranie widz&, %e… No, niewa%ne. W"%yciu nie widzia!em 
takiej depolaryzacji, takiego za!amka…

 – Co?!"– przerwa! mu nagle Suchowski."– Przez jakie 
ubranie?!

Jurga zacisn#! ze"z!o$ci usta, %e si& wygada!.
 – Jest czym$ oklejony… Nie umiemy tego zdj#'"– burkn#! 

przez z&by.
 – Czy ty jeste$ pijany?"– j&kn#! profesor."– Pod!#czasz 

elektrokardiograf przez jakie$ ubranie?!
 – Maniek!!!
 – Wiesz, %e nienawidz&, jak tak do mnie mówisz!
 – To mnie nie wkurwiaj! Mam tu nieprzytomnego gów-

niarza, nie mam kontaktu z"jego rodzicami i"nie wiem nawet, 
gdzie mieszka. Ma wad& serca, jakiej nie znam, a"to, co ma 
na sobie, przewodzi! Za!o%y!em „wilsona” i"odczytuje jak 
ze"skóry!

 – O"ile pami&tam, pisa!e$ doktorat o"dysfunkcjach komo-
rowych?"– spyta! dla pewno$ci profesor.

 – O" przerostach i" interpretacjach diagnostycznych, 
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zaproponowa!em jedn# z"metod leczenia przedoperacyjnego 
zwi&kszaj#c# skuteczno$'…

 – No, to kto ma si& zna' na wadach komorowych lepiej ni% 
ty?"– znowu przerwa! Suchowski.

 – Jeste$ najlepszy.
 – Nie b#d* taki cwaniak. Jestem od kardiochirurgii 

dzieci&cej.
 – Wioz& do ciebie dziecko.
 – Nie wiem, co kombinujesz, ale przyje%d%aj. Brzmi 

ciekawie.
 – Jak my$lisz, co mog& kombinowa'? Znasz lekarza, który 

bez powodu przyznaje si& do braku wiedzy na temat przypad-
ku?! I"jeszcze w!a%& ci w"ty!ek, %eby$ go przyj#! bez j&czenia?!

 – Fakt… to zagadkowe"– przyzna! profesor."– Sk#d go 
wzi#!e$?

 – Z"podwórka jakich$ $wirów.
 – Nic nie rozumiem.
Jurga g!&boko westchn#!.
 – Pó*niej ci wyt!umacz&. Za!atw pe!ne przebadanie ch!o-

paka od góry do do!u. Tylko o"to prosz&. A"w"zamian za"to 
zobaczysz przypadek, jakiego jeszcze nie mia!e$.

 – Po co$ si& przeprowadzi! do szpitala psychiatrycznego?"– 
spyta! nagle Suchowski.

 – To by!o wieki temu. Co to ma do rzeczy?
 – Nie lubisz mnie, a"zawsze do mnie dzwonisz po konsultacje.
 – Wci#% ci& ceni&. Byli$my kiedy$ przyjació!mi.
 – Byli$my. A"potem trzasn#!e$ drzwiami.
 – Bo zachowa!e$ si& jak dupek. Zreszt# zawsze by!e$ dup-

kiem, w"którym$ momencie mia!em tego do$'.
 – I"dlatego si& przeprowadzi!e$?
 – Podoba mi si& tutejsza atmosfera. B&dziemy za"dziesi&' 

minut, Maniek!
Roz!#czy! si&.
 – Zawsze tak musicie?"– westchn&!a Ola.
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 – Zawsze on zaczyna.
 – I"zawsze do niego dzwonisz.
Jurga machn#! r&k# ze"zniecierpliwieniem, zerkn#! na 

odczyt i"oderwa! fragment zapisu.
 – Co o"tym s#dzisz?"– spyta!, nawet nie spogl#daj#c na 

Sambiersk#.
 – Nie wiem. Nie jestem kardiologiem.
 – Jeste$ lekarzem.
 – Wygl#da na zwyk!ego ch!opca. Ma odruchy w"normie. 

Mo%e w!o%y! troch& dziwne ciuchy, ale ma twarz i"cia!o !ad-
nego, zdrowego szesnastolatka. Gdyby nie twoja diagnoza…

 – W"porz#dku."– Jurga spojrza! Oli prosto w"oczy."– Za!ó%-
my, %e si& myl&, a"jego serce ma po prostu tak# natur&. Mo%e 
jest co$, czego nie wiem, a"on jest zupe!nie zdrowy. +renice 
reaguj# prawid!owo. Ko(czyny przewodz# impulsy nerwowe. 
Oddycha miarowo, regularnie, prawid!owo. Nie ma z!ama(. 
Nie wychwyci!em %adnych szmerów ani nie zaobserwowa!em 
drgawek. Nie ma sinicy. Ci$nienie w"normie, puls nawet troch& 
tachykardiczny. W"zwi#zku z"tym ma!e pytanko: dlaczego jest 
nieprzytomny? Powinien tryska' energi#. To ma by' $pi#czka?

 – Prochy? Zatrucie? Encefalopatia? Jaki$ wirus?
 – By! przytomny, jak go znale*li?
 – Tak.
 – Szybko oddycha!, mia! jakie$ inne objawy?
 – Nie zd#%y!am zapyta'. Jak przyjad# do szpitala, zrobisz 

wywiad.
 – Wracasz do siebie?
 – Nie. I"ty te% nie. Je$li to wirus, musimy si& zbada' i"dopóki 

tego nie wyja$nimy, u"Suchego b&dziemy izolowa' chorego, 
siebie i…"– zastanowi!a si& chwil&"– …i"punków te%.

Bzdet spokojnie siedzia! w"pokoju, który wyznaczy! im Su-
chowski, i"odpowiada! cierpliwie na pytania Jurgi. Wreszcie, 
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jak to on, nie widz#c dalszego sensu, postanowi! sam podsu-
mowa' spraw& i"zako(czy' gadk&.

 – To niewiele da, doktorku"– stwierdzi! zdecydowanie."– 
Wsta!em o"siódmej, zobaczy!em go, gada! po murzy(sku, 
wreszcie straci! przytomno$'. Nie trz#s! si&, nie wygl#da! na 
zdyszanego, ale mia! senne oczy. Odnios!em pieprzone wra-
%enie, %e jest przestraszony. A"potem da! w"komarunek i"tyle.

 – Znaczy si&… zasn#!?"– spyta! dla pewno$ci Jurga.
 – Tak. W!a$ciwie straci! przytomno$'. Nic wi&cej nie zd#-

%y!em zauwa%y'. W"ogóle nie zajarzy!, co do niego mówi!em.
 – Pani te% nic nie zauwa%y!a?"– zwróci! si& do Cipuchy.
 – Nie"– odpar!a, przytulaj#c si& mocniej do m&%a.
 – Daj im spokój!"– nie wytrzyma!a wreszcie Ola."– Badaj# 

go, zaraz si& czego$ dowiemy. Ile ju% tam jest?
 – Pó! godziny. Id& tam, wy si& st#d nie ruszajcie.
 – )wietny pomys!, by' mo%e b&dzie przez chwil& cicho, 

musz& zadzwoni' do m&%a.

Xavril Ganti wszed! do obszernego pokoju, w"którym nie by!o 
%adnych mebli ani sprz&tów z"wyj#tkiem szerokiej na dwa 
metry oraz d!ugiej co najmniej na trzy"– czarnej, kamiennej 
k#pielnicy, uformowanej wewn#trz na kszta!t postaci ludzkiej, 
tak by osoba za%ywaj#ca k#pieli mog!a si& relaksowa', le%#c 
w"dok!adnie dostosowanej do swoich rozmiarów pot&%nej, 
wyrze*bionej „wannie”. Urz#dzenie to"– do$' tajemniczo 
nazwane przez projektantów oblitteratio"– ca!kiem niedaw-
no zbudowano dla kogo$, kto najwyra*niej nie tyle lubi!, ile 
z"jakich$ powodów by! zmuszony z"niego korzysta'. Ten kto$ 
musia! mie' cia!o ponad miar& pot&%ne, o"muskulaturze 
i"rozmiarach rzymskiego gladiatora. I"to on w!a$nie, zanu-
rzony teraz w"niebieskozielonej cieczy, uniós! wolno g!ow&, 
us!yszawszy wchodz#cego do !a*ni Gantiego, by skupi' na 
nim swój wzrok.
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Xavril zamkn#! za"sob# drzwi i"utkwi! z"kolei swoje spoj-
rzenie w"niemal przezroczysto niebieskich oczach olbrzyma.

 – Tak, zbli%aj# si&, Tyhronie"– potwierdzi!, mimo %e jego 
rozmówca nie otworzy! nawet ust.

Ganti „s!ucha!” przez pewien czas tego, co przekazuje mu 
olbrzym, i"znowu zacz#! odpowiada'.

 – Tak, przeka%& im wiadomo$'… Jestem pewien, %e to 
aurelici… na razie nie zagra%aj# nam i"nie wiedz#, kim jest 
ch!opiec.

Tyhron zamkn#! wolno oczy i"z"powrotem po!o%y! g!ow& 
na oparciu oblitteratio.

Ganti sk!oni! si& z"szacunkiem i"wyszed! z"pomieszczenia. 
Uda! si& natychmiast do lewego skrzyd!a domu, gdzie mie$ci-
!y si& jego prywatne pokoje. Zamierza! stan#' naprzeciwko 
swoich dawnych braci w"stroju tradycyjnym, bez strachu, tak 
by jego umys! wype!nia!y my$li pe!ne czysto$ci, ale i"odwagi. 
Zamierza! obmy' d!onie w"„wodzie Marcellina”"– po$wi&conej 
tego dnia przez „stra%ników” specjalnie dla niego. Dopiero 
tak przygotowany i" odpowiednio przebrany wyjdzie na ze-
wn#trz, by by' mo%e odebra' niebawem niejedno %ycie, je$li 
tak ka%e"przeznaczenie.

Andrea Villon, jeden z"najbardziej do$wiadczonych rycerzy 
aurelickich, ku zdziwieniu wielkiego mistrza sam poprosi! 
o"t& misj&. Villon rzadko ju% podró%owa! i"raczej niech&tnie 
opuszcza! zamek w"Châtillon. Ogranicza! si& do roli nauczy-
ciela adeptów oraz do rad dotycz#cych tajników strategii 
i"walki, je$li go o"nie poproszono. Ostatni rok odznacza! si& 
wyj#tkowym spokojem i" brakiem konfliktów. Roztropna 
polityka, któr# prowadzi! mistrz Luigi Balea, cechowa!a 
si& konserwatywn# dba!o$ci# o"star# dobr# dyskrecj& wraz 
z" jednoczesn# otwarto$ci# na nowoczesne metody utrzy-
mywania odpowiednich wp!ywów"– je$li tylko to mo%liwe: 
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bez uciekania si& do przemocy. W"$wiecie, w"którym Balea 
by! niepodzielnym w!adc#, cho' konflikt stanowi! nierzad-
ko niezb&dn# metod& post&pu, pokój oznacza! z!oty okres 

„zbierania %niw” i" umacniania pot&gi. Dlatego mistrz, gdy 
w!a$nie ów umi!owany przez niego pokój zosta! zagro%ony, 
ch&tnie przysta! na propozycj& Villona. Wierzy! w"do$wiad-
czenie i" znan# wszystkim m#dro$' nauczyciela. Balea nie 
tylko potrafi! poskromi' w" sobie !atw# pokus& pychy, lecz 
tak%e"– co najwa%niejsze"– umia! rozumnie pyta'. Jako naj-
m!odszy mistrz w"ponadtysi#cpi&'setletniej historii bractwa, 
przez pi&' lat swoich dotychczasowych rz#dów zdo!a!, dzi&-
ki mi&dzy innymi tak%e i" tym cechom, zdoby' i"utrzyma' 
szacunek tak m!odych, jak i"starszyzny"– do której zalicza! 
si& Andrea Villon.

Wie$ci by!y niepokoj#ce, a"co gorsza"– niekonkretne. Brak 
dostatecznej wiedzy na temat zagro%enia stanowi! za$ to, co 
zarówno mistrza, jak i" do$wiadczonego nauczyciela adep-
tów"– Andre&"– niepokoi!o najbardziej.

Xavril Ganti zadba!, by nikt nie przeszkadza! w"spotkaniu. 
Zszed! wolno z"tarasu, zobaczywszy na dziedzi(cu otoczonym 
drzewami Villona; mia! pewno$', %e trzech jego towarzyszy 
kryje si& w"pobli%u. To nale%a!o do zwyczaju. Zarówno dwóch 
przybocznych, jak i"zawsze obecny neutralny obserwator nie 
przeszkadzali, dopóki nie by!o to konieczne.

 – Witaj, bracie Villon"– zacz#! uprzejmie Ganti, zbli%aj#c 
si& do go$cia. By! ubrany w"tradycyjny aurelicki strój: ciem-
nozielony habit, peleryn& i"kaptur, który teraz zdecydowa! si& 
zsun#' z"g!owy na znak uprzejmo$ci i"ch&ci rozmowy. 

To samo uczyni! Andrea.
 – Witaj, Xavril. Ciesz& si&, %e ci& widz&. Czasy, kiedy mia-

!em zaszczyt by' twoim nauczycielem, wspominam wci#% 
z"koj#c# pogod# w"sercu.
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 – Twoje serce zawsze by!o wielkie, nauczycielu"– rzek! 
z"szacunkiem Ganti."– Ale lata, które nas rozdzieli!y, nie 
by!y !askawe.

 – Dlatego skupmy si& na tym, co wa%ne"– przeszed! do rze-
czy Villon."– Zdrajca Trantignan nie %yje, dlatego by' mo%e to, 
co nas dzieli!o, nie musi ju% niepokoi'. Mistrz Luigi wyci#ga 
do was r&k& i"prosi, aby$cie odwiedzili go w"Châtillon lub by' 
mo%e w"innym dogodnym miejscu.

Andrea nie mia! oczywi$cie nadziei, %e propozycja pokoju 
zostanie przyj&ta, wierzy! jednak, %e jego s!ów Xavril nie 
odbierze jako obrazy. Celem by!o okazanie nie tylko zdecydo-
wania, lecz tak%e otwarto$ci. Ganti z"!atwo$ci# to zrozumia!. 
Do niego teraz nale%a! nast&pny ruch. Zdawa! sobie spraw&, 
%e Villon pyta w"ten sposób o"now# sytuacj& i"o"to, czy mo%e 
ona w"jakikolwiek sposób zagra%a' interesom Châtillon. 

Balea swoj# pot&g# z"pewno$ci# wielokrotnie przewy%sza! 
Trantignana i"jego ludzi nawet w"czasach, gdy ich bunt przed 
pi&cioma laty osi#gn#! najwi&ksz# si!&. A"co dopiero teraz"– 
w"rok po smutnych wydarzeniach zako(czonych w"spokojnej 
do tej pory siedzibie rywala Luigiego w"Slazerho.e. Po tej 
pami&tnej krwawej nocy zosta!a zaledwie garstka buntow-
ników, którzy"– by unikn#' gniewu mistrza"– ukryli si& tak 
skutecznie, %e roztropny Balea zrezygnowa! ostatecznie z"ich 
ukarania. Teraz jednak wie$ci, jakie do niego dotar!y, musia!y 
budzi' zaniepokojenie, a"by' mo%e obudzi!y nawet dawny 
gniew. Nie l&ka! si& oczywi$cie niedobitków zbuntowanych 
by!ych aurelitów pod przywództwem Xavrila. Wzbudza!o 
w"nim jednak niepokój to, z" jak# !atwo$ci# dali si& znale*' 
i"wytropi', nie mówi#c ju% o"tajemniczych dzia!aniach, które 
przedsi&wzi&li kompletnie (by' mo%e tylko pozornie?) bez 
strachu przed pot&%nym mistrzem.

 – ,yjemy w" pokoju, uspokój mistrza Bale&, nauczycie-
lu"– odpar! zgodnie z"przewidywaniami Ganti."– Nie chce-
my obra%a' go swoim widokiem, ale zapewniamy o"pe!nej 
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harmonii, której nikt nie odwa%y si& zburzy'. Przysi&gam, 
%e to prawda.

Te ostatnie s!owa zaskoczy!y Villona. Tego typu pokora nie 
pasowa!a do ucznia Trantignana. Móg! przecie% na tysi#c 
sposobów odmówi' wizyty w"Châtillon, a"jednak zdecydowa! 
si& ugi#' przed przedstawicielem wroga. Powody mog!y by' 
dwa: albo co$ szalenie wa%nego Ganti ukrywa i"potrzebuje 
czasu, a"istotne jest to dla niego tak bardzo, %e w!a$nie pope!ni! 
wyra*ny b!#d, wzbudzaj#c podejrzenia Villona; albo jest wr&cz 
przeciwnie"– dok!adnie wie, co robi, a"wi&c ju% teraz trzyma 
w"r&kach argument, który, co oczywiste, pr&dzej czy pó*niej 
stanie si& $miertelnie niebezpieczny dla Châtillon.

 – Dzi&kuj& za"twoje s!owa."– Twarz nauczyciela wyra%a!a 
wyuczon# przez lata pewno$' siebie, spokój i"ostro%ny ch!ód."– 
Nalegam jednak na spotkanie, aby$my mogli wyja$ni' dawne 
sprawy. To konieczne.

Andrea wiedzia!, %e b&dzie zmuszony w"ko(cu u%y' si!y. 
Xavril by! zbyt ma!o do$wiadczony, aby umie' u$pi' jego 
czujno$'. Wci#% jednak próbowa!.

 – Nauczycielu, przecie% nigdzie si& nie ukrywamy. Z"!atwo-
$ci# nas znale*li$cie. Nie mamy wrogich zamiarów. Dlaczego 
sprawiasz mi ból takimi podejrzeniami? Dawne niesnaski 
odesz!y w"przesz!o$'. Obaj wiemy, %e nieroztropno$' mistrza 
Trantignana kosztowa!a nas sporo krwi. Ale on poniós! ju% 
kar&, a"my poddali$my si& jej sami, cierpi#c na wygnaniu. 
Rozsta(my si& w"pokoju.

Teraz Andrea by! ju% pewien, %e problem jest wi&kszy, ni% 
przewidywano podczas posiedzenia Wielkiej Rady w"Châtillon. 
Da! znak towarzysz#cym mu trzem braciom, aby si& przygo-
towali. Z"obu stron zza drzew wy!onili si& ubrani identycznie 
jak nauczyciel i"Xavril dwaj aurelici, po czym do!#czyli do 
Villona. Kilka metrów za"nimi „niedotykalny” mnich"– arbiter, 
zwany przez aurelitów faxem, czyli w"j&zyku za!o%ycieli brac-
twa „pochodni# pogrzebow#”"– sk!oni! si& wed!ug zwyczaju 
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i"w"przeciwie(stwie do pozosta!ych nasun#! g!&boko kaptur 
na g!ow&.

 – Dom, z"którego wyszed!e$, wydaje si& okaza!y"– rzek! 
Andrea, post&puj#c krok naprzód."– Chyba stosunkowo nie-
dawno zbudowany. Dooko!a pi&kny ogród. Dlaczego wybra-
!e$ na siedzib& akurat ten kraj, Xavrilu?

 – Jeste$my tu tylko w"go$cinie.
 – Czy pozwolisz, aby$my tak%e i"my tu dzi$ zago$cili?
 – Nauczycielu, nie jeste$my odpowiednio przygotowani.
 – Tak my$la!em."– Andrea westchn#! z"trosk# w"g!osie."– 

Wiesz, %e nie mog& wróci' bez ciebie, mój bracie. Nie sprze-
ciwiaj si&, wiesz, %e rozkaz mistrza Balei jest nieodwo!alny.

 – W"niczym wam nie zagra%amy"– spróbowa! ostatni raz 
Ganti."– Odejd*cie w"pokoju!

 – Daj& ci moje s!owo. Gdybym chcia! ci& zabi', nie roz-
mawialiby$my w"tym ogrodzie. Wojna sko(czona. To tylko 
pro$ba o"to, by$ zaufa!. Chcemy jedynie wiedzie', kim jest 
ch!opiec i"dlaczego tak bardzo wam na nim zale%y.

Xavril drgn#!. A" wi&c macki Balei si&gaj# a% tak daleko. 
Spó*nili si&. Teraz nie unikn# starcia, a"aurelici z"Châtillon 
b&d# próbowali im przeszkodzi'.

Ganti wolno wyj#! spod habitu miecz. Podobnie zrobili 
przyboczni Villona.

 – Nie rób tego!"– ostrzeg! Andrea."– Chcemy tylko szcze-
rych s!ów. Nie chcemy twojej krwi ani nikogo innego.

 – Nie mog& pój$' z" tob#, nauczycielu" – odpar! Xavril." – 
Ale wiedz, %e mówi& prawd&. To, co teraz robimy, w"%aden 
sposób wam nie zagra%a. Chcemy po prostu, aby$cie zosta-
wili nas w" spokoju. Chcemy by' wolni. Staj& przed wami 
w" rytualnym stroju, aby okaza' szacunek. Ale ja i" moi to-
warzysze nie jeste$my ju% tacy jak wy. Poszli$my inn# drog# 
i"mamy inne zadania. Nie wtr#camy si& w"wasze interesy. 
Nie wkraczamy tam, gdzie si&ga wasza w!adza. Pozwólcie 
nam odej$'.
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 – A"jednak nie u%ywasz przeciwko nam broni palnej ani 
%adnego podst&pu, który splami!by twój honor"– zauwa%y! 
z"szacunkiem Villon."– W"g!&bi serca zawsze pozostaniesz 
aurelit#, pos!usznym naszym zwyczajom i"prawom.

 – Odejd*cie, nie chc& nikogo krzywdzi'!
 – Jeste$ $wietnym szermierzem, Xavril, sam uczy!em ci& 

sztuki walki, ale teraz od!ó% swój miecz. Ka%dy z"rycerzy, 
których tu widzisz, by!by w"stanie pokona' nie tylko armi& 
alumnów, lecz tak%e ka%dego, kto kryje si& w"tym domu. 
B!ogos!awi!em osobi$cie wszystkich, którzy mieli szcz&$cie 
posi#$' nasz# sztuk&. Wszystkich, którzy opu$cili mury Châtil-
lon. Pami&tam ka%dego rycerza, który mia!by szans& nam si& 
przeciwstawi'. I"nie nale%y do nich %aden z"twoich towarzyszy. 
Od!ó% bro(, ch!opcze. Nie warto.

 – Sam uczy!e$ mnie prawa ka%dego aurelity do stawiania 
honoru na ostrzu swego miecza. Skoro nie mog& wykona' 
twojego polecenia, wolno mi si& broni'.

 – Ryzykujesz %ycie, ch!opcze!
 – Balea i"tak nie pu$ci mnie %ywego, nawet gdybym po-

szed! z"wami.
Villon po raz kolejny g!&boko westchn#!.
 – Zrozum, Xavril! Nie ma powodu pozbawia' ci& %ycia. 

Mistrz Luigi nie %ywi do ciebie urazy. Rozumie. Umie wy-
bacza'. Inaczej nie wyrzek!by si& zemsty. A"jednak %yjecie.

Ganti uniós! miecz.
 – Ostatnia szansa, aby$cie odeszli w"pokoju.
Andrea da! znak aurelitom, którzy natychmiast ruszyli do 

ataku. Ku zdziwieniu Villona Xavril rozpocz#! walk& wyj#t-
kowo spokojnie. Odbi! b!yskawicznie pierwsze ciosy, a"jego 
twarz nawet przez chwil& nie dawa!a oznak zaniepokojenia, 
l&ku czy nawet wysi!ku. Andrea zna! s!abe strony swego by!ego 
ucznia. By! szybki, ale porywczy. Umia! pokona' przeciwnika 
wytrwa!o$ci# i"si!#, ale nie technik#, do której talentu zawsze 
mu brakowa!o. Tym razem jednak by!o w"jego ruchach co$, 
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co z"sekundy na sekund& w"umy$le nauczyciela budzi!o na-
rastaj#c# obaw&. Swoim rzadko go zawodz#cym instynktem 
wyczuwa!, %e jest $wiadkiem czego$, co za"chwil& sko(czy si& 
tragicznie, a"on nie umie znale*' wyt!umaczenia dla tego, co 
widzi. Ganti zawsze by! szybki. Ale tego dnia jego szybko$' 
i"spokój wydawa!y si& zdumiewaj#ce i"niepoj&te. Niemo%liwe, 
aby przez cztery lata, kiedy si& nie widzieli, zrobi! a% takie 
post&py. Andrea uczy! go od dziecka. Zna! jego mo%liwo$ci jak 
nikt inny. Teraz nagle w"jego umy$le pojawi!a si& bezlitosna 
my$l, %e wynik walki jest nieunikniony. Ci&cie przez szyj& 
Rafaela, a"po chwili niemal niedostrzegalny cios przez g!ow& 
Jeana zgasi!y %ycie w"obu jego uczniach w"ci#gu kilku zaledwie 
sekund. Najgorsze jednak by!o to, %e móg! to zrobi' znacznie 
wcze$niej, niemal w"dowolnej chwili, ale podj#! jeszcze jed-
n# prób&, aby nauczyciel, zobaczywszy, co si& dzieje, mimo 
wszystko kaza! zaprzesta' walki.

Andrea nie móg! ju% jednak zrezygnowa'. Skupiwszy w"so-
bie ca!# energi& i"do$wiadczenie, ruszy! na Gantiego. Ka%dy 
$wiadek oceni!by zgodnie, %e ciosy Villona by!y mistrzowskie, 
p!ynne i"zadane technik# dla zwyk!ego $miertelnika niemal 
niedo$cignion#. A"jednak szybko$' Xavrila pozwoli!a mu za-
blokowa' ka%dy z"nich, po czym wyprowadzi' kontr&, rani#c 
nauczyciela w"rami&, tak %e bro( wypad!a mu z"d!oni. Andrea 
upad! na kolana pod si!# uderzenia Gantiego i"zamkn#! oczy, 
czekaj#c na szybk# $mier'. Xavril zaprzesta! jednak walki, 
wytar! miecz i"schowa! do umuri ukrytego pod habitem.

 – Nie mo%esz ju% walczy', nauczycielu"– rzek! spokojnie."– 
Fax arbiter pomo%e ci wróci' do domu. Je$li takie jest twoje 
%yczenie, nasi bracia zostan# oddani Niebu wed!ug rytua!u. 
Odejd* i"przeka% mistrzowi Balei, %e mu nie zagra%amy. Stara-
!em si& %y' w"pokoju. To wy zmusili$cie mnie do wyj&cia miecza.

Andrea uniós! wzrok. Nie ba! si& $mierci, a"to, %e jej unik-
n#!, przyj#! ze"spokojem, nie pozwalaj#c dostrzec w"sobie 
zaskoczenia.



 – Jak to mo%liwe, Xavrilu?"– spyta! tylko szeptem i"upad! 
na traw& wyczerpany up!ywem krwi. Fax szybko podbieg! do 
niego, by opatrzy' ran&.

Ganti doskonale wiedzia!, o"co pyta! nauczyciel, ale odszed! 
w"milczeniu. Gdy tylko zamkn&!y si& za"nim g!ówne drzwi 
domu, spotka! go wzrok Tyhrona. Sta! ubrany ju% po k#pieli 
na schodach, po których wolnym krokiem wspina! si& Xavril, 
by pój$' do siebie i"zmówi' modlitw& za"braci, poleg!ych przed 
chwil# od jego miecza. Zobaczywszy olbrzyma, zatrzyma! si& 
jednak, by przechwyci' jego spojrzenie.

 – Musia!em pozwoli' mu odej$'"– odpowiedzia! cicho."– To 
da nam czas. Niewiele, ale powinno wystarczy'. Gdyby wszy-
scy zgin&li, jutro mieliby$my na karku ca!# armi& aurelitów. 
Znam ich zwyczaje i"taktyk&. Musisz zawierzy' mojemu 
os#dowi… Tak, moi ludzie zajm# si& odpowiednio zmar!ymi… 
Tak, przekaza!em mu wiadomo$'… Nie, nie wiedz# o"ch!opcu, 
ale wiedz#, %e istnieje. S#dz#, %e robimy co$, co im zagra%a. 
Dlatego nie pozwol# nam spokojnie odej$'. Nasza taktyka 
da!a tylko chwilowo dobry skutek. Teraz musimy naprawd& 
znikn#'. Je$li nas znajd#, znowu poleje si& krew. A"to wszystko 
opó*ni. Zrobi!em, co w"mojej mocy.

Tyhron skin#! g!ow# i"odszed!. Xavril przez chwil& sta! 
jeszcze na schodach, zag!&biaj#c si& w"my$lach na temat 
tego, co sta!o si& przed domem. Nie wiedzia!, czy przekona! 
Tyhrona tym, co mówi!. Siebie nie przekona!. W"g!&bi serca 
tkwi! w"nim niepokój, %e nie zna sposobu na powstrzymanie 
Balei. Nikogo nie zdziwi fakt, %e si& broni!. Ale to, %e pokona! 
trzech rycerzy aurelickich, wywo!a alarm. Jedyna nadzie-
ja w"tym, %e darowa! %ycie nauczycielowi, którego, o"czym 
wszyscy w"Châtillon wiedzieli, od dziecka kocha!. Zreszt#… 
niewielka nadzieja.
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