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Aż pociemniało mu w oczach.  

Zmrożony, śliski chodnik zachwiał się i skoczył w stronę twarzy. Jednocześnie gdzieś w górę uciekły 

neony i uliczne latarnie, słabo oświetlające okolice poczty. Jeszcze przez chwilę widział mrugający 

zielony napis: POCZTA, ale po chwili stracił z oczu i to.  

Gdzie moi ludzie? – przeszło mu przez głowę, ale nie miał czasu rozejrzeć się za nimi.  

Poczuł jeszcze tylko, że czyjeś mocne dłonie łapią go w chwili, kiedy twarz nieuchronnie zbliżała się 

do grudy stwardniałego śniegu tuż pod aparatem telefonicznym.  

Chciał się podeprzeć, odwrócić, dowiedzieć, kto i dlaczego uderzył go w głowę, ale cały świat rozmył 

się jak widokówka oglądana przez brudne okulary.  

A potem stała się ciemność.  

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

 

 

– Dziestmmm...? 

Chciał wyraźnie zapytać, gdzie jest, ale z zaschniętego gardła wydobył się tylko dziwny pomruk.  

Potworny ból głowy.  

To było pierwsze, co dotarło do jego świadomości. Czuł się, jakby szalony goryl uderzył go w głowę 

stalową łopatą. Skronie pulsowały, z oczu pociekły łzy, każdy oddech wzmagał łupanie nad czołem.  

Ciemność.  

Zrozumiał, że wokół panuje całkowita czerń, w chwili kiedy zatrzepotał powiekami. Żeby przekonać 

się, że nie jest po prostu ślepy, spojrzał na zegarek.  



– Noo... – sapnął uspokojony nieco, kiedy dostrzegł fosforyzujące wskazówki.  

Zimno.  

Całe ciało drżało. Wiedział, że powinien opanować drgawki, bo przez to traci coraz więcej energii, co 

z kolei wzmaga drżenie... Zaklęty krąg! Ale nie był w stanie nic poradzić.  

Wilgoć.  

Na wpół siedział oparty plecami o twardą ścianę. Kiedy uniósł dłoń, poczuł, że po palcach cieknie mu 

woda. Miał zupełnie przemoczone ubranie na plecach i całe siedzenie.  

– Dzieejstmmm...?  

Nie zawsze można znaleźć prostą odpowiedź na proste pytanie.  

Tak było i tym razem.  

Bardzo powoli wyprostował plecy i pochylił głowę. Dziwne błyski przeszyły czaszkę. Znieruchomiał 

na chwilę, po czym jeszcze wolniej uniósł rękę. Zbadał przestrzeń nad sobą. Można się podnieść...  

Wstał i ucieszył się, że obok jest ściana. Twarda i mokra, ale jest. Gdyby się o nią nie oparł, runąłby 

w ciemność. Przez minutę słaniał się, próbując uspokoić wirujący wokół świat...  

Kto mnie tak urządził? – przemknęło mu przez głowę. – Dostałem w łeb, z tyłu... Ale kto to zrobił?  

Nie mógł sobie przypomnieć ani sprawcy, ani nawet okoliczności. Może później.  

Krok za krokiem, ostrożnie stawiając stopy, powędrował wzdłuż chropowatej ściany. Szybko odkrył, 

że na wysokości pasa ciągnie się w murze rodzaj rowka, w który można włożyć dłoń. Nie miał pojęcia, 

czemu miałoby to służyć. Jemu przydało się jako poręcz.  

Pomieszczenie nie było wielkie.  

Oślizły, zimny loch miał co najwyżej pięć metrów długości, szeroki był na dwa i pół metra. Pod 

stopami na betonowej posadzce chrzęściły kamyki i szurał piach, porowate, jakby cementowe ściany 

nie miały żadnych nisz, zagłębień, nie mówiąc o oknach. Pokrywała je za to wilgoć – gdziekolwiek 

sięgnął, stykał się z marznącymi kroplami.  

Jestem w piwnicy – przemknęło mu przez myśl. – Ale gdzie jest wyjście...?  

W ciągu godziny obszedł pomieszczenie dziesięciokrotnie. W lewo, w prawo. Badał ścianę na 

poziomie stóp, łydek, oczu, i wysoko nad głową. Sprawdził podłogę w miejscu zetknięcia ze ścianą. Nie 

odnalazł żadnych drzwi, klapy ani włazu.  

Tylko beton.  

Zrezygnowany odwrócił się i zrobił trzy kroki w stronę środka pomieszczenia.  

Tu jeszcze nie był.  

Przekonał się o tym w chwili, kiedy nogą zahaczył o coś miękkiego, i zanim zdążył zareagować, 

wylądował na podłodze niemal w tym samym miejscu, w którym się obudził.  

– Kurrr-na!  

Tępy ból z tyłu głowy znów odezwał się potężną falą, kolorowe kręgi pojawiły się przed oczyma.  



Ale tym razem nie to było najważniejsze.  

Z przerażeniem zorientował się, że tajemnicza przeszkoda, przez którą przeleciał, jęknęła.  

– A ty kto? – wrzasnął, instynktownie oddalając się o kilka kroków.  

Długo czekał na odpowiedź. Wreszcie do jego uszu dotarł słaby, dziewczęcy głos:  

– ...nna...  

– Jak?  

– A...Anna – wyszeptała dziewczyna i pociągnęła nosem.  

– Co ty tu robisz?  

Oczywiście natychmiast zdał sobie sprawę, że pytanie jest bezsensowne, ale chwilowo nic mądrego 

nie przychodziło mu do głowy. Zrobił kilka kroków w stronę Anny i ponowił pytanie.  

– Co robię? Leżę – odparła dziewczyna. – I nie jestem pewna, skąd się tu wzięłam. Pamiętam tylko, 

że obok mnie, na głównej ulicy Wałbrzycha, zatrzymał się wielki samochód i jakiś pan poprosił o 

wskazanie drogi do Wrocławia. Potem tylko coś psiknęło i...  

Rozłożyła ręce. Nie zobaczył tego, ale poczuł na ramieniu lekkie uderzenie.  

– Przepraszam cię najmocniej...  

– Taaak – odparł i wsłuchał się w ciche stukanie. Dopiero po kilku sekundach pojął, że dziewczyna 

po prostu podzwania zębami. – Zimno, nie? – zapytał, próbując ukryć własne drżenie.  

– Nie jest tak źle... A ty? Nie przedstawisz się? – zagadnęła wreszcie słabym głosem.  

– Jasne... Mam na imię... Hm. Mam...  

Poczuł zimny dreszcz przebiegający jego ciało. Tym razem nie z powodu wilgoci i niskiej temperatury.  

– Mam na imię... Jezu, nie pamiętam!  

– Jak to nie pamiętasz? – zdziwiła się dziewczyna. – Masz amnezję? Doznałeś urazu czaszki?  

Przez chwilę oddychał głęboko, by nie popaść w omdlenie.  

– Nie wiem, czy mam amnestię, i co to ma do rzeczy?  

– Amnezję – grzecznie poprawiła Anna. – Zanik pamięci.  

– Aaa! No, tak... Tego...  

Nic już nie mogło ukryć faktu, że wyszedł na głupca. Ale co go to obchodzi?  

– Łeb mi nawala jak diabli, to chyba mam jakiś uraz – dorzucił po chwili, chcąc zagadać swoje głupie 

zachowanie. – Musieli mnie czymś nieźle zaprawić, zanim mnie tu wrzucili. A ty? Czemu cię tu trzymają?  

Nic go to nie obchodziło, ale nie miał siły mówić. Słuchać mógł.  

– ...mama zniknęła przed miesiącem, wyszła z pracy, z laboratorium, i nikt jej więcej nie widział. 

Policjanci nieraz rozmawiali ze mną i z sąsiadami... Mówią, że są na tropie, ale widzę wyraźnie, że nic 

nie wiedzą. Może nawet przestali szukać. Mnie już w życiu nic nie zdziwi. Kazali mi mieszkać w drugim 

domu, to znaczy u ciotki w Wałbrzychu. Tam też mam swój pokój, bo na każde wakacje i na niedziele 



jeżdżę do cioci. A w naszym mieszkaniu w Łodzi mam się nawet nie pokazywać – dziewczyna znów 

zgrzytnęła zębami i ze świstem wciągnęła powietrze. – To, że mnie tu trzymają, musi mieć jakiś 

tajemniczy związek ze zniknięciem mamy. A ty co? Dalej niczego nie pamiętasz?  

– Nic...  

Potrząsnął głową i poczuł, że nowa fala bólu przeszywa mu czaszkę. Teraz już nie wiedział, czy to 

pamiątka uderzenia, czy emocje. Jak można nie pamiętać nawet swojego imienia?!  

– I co zrobimy?  

Przez chwilę jeszcze oddychał szeroko otwartymi ustami, po czym szepnął:  

– Kładź się.  

– Co? – dziewczynie wyraźnie nie spodobał się ten pomysł. – Nie masz prawa mi rozkazywać! Mój 

nowy chłopak, Tomek, nigdy nie odważył się tak do mnie odezwać! A poza tym... to bardzo 

niehigieniczne. Ta brudna podłoga pełna jest drobnoustrojów, które...  

– Kładź się dokładnie tak, jak leżałaś. Jakbyś się jeszcze nie obudziła! – syknął. – Mam gdzieś twojego 

nowego Tomka i jego drobnoustroje – dodał po chwili. – Gruboustroje też. Leżysz?  

Przez chwilę szurała po podłodze.  

– No leżę, owszem, ale czy możesz mi wytłumaczyć...  

– Zamknij się! – syknął. – Nie słyszysz, że ktoś idzie?!  

Nie uzyskał odpowiedzi. I w tej chwili nie interesowało go, czy po prostu posłuchała, czy się 

śmiertelnie obraziła. Jakiś wewnętrzny głos kazał mu tak działać. Dlatego sam na powrót usiadł pod 

ścianą i przymknął oczy.  

Czekał.  

Odgłos kroków dobiegał gdzieś z góry, jakby z sufitu.  

Widocznie jestem w jakiejś piwnicy z wejściem przez klapę w podłodze! – pomyślał, ale wciąż się nie 

poruszył.  

Przez szpary w deskach czy prętach na górze przedarło się kilka błysków latarki, chwilę ktoś mocował 

się z łańcuchem i kratą, po czym do środka wpadł silny promień światła latarki.  

– No, macie ich w środku. Są zdrowi i cali, tylko na razie jeszcze śpią po środkach nasennych... – 

zaczął tłumaczyć niski, męski głos.  

– Ania! – krzyknęła z góry jakaś kobieta. – Aniu, żyjesz? Ania! Zgadzam się – powiedziała ciszej. – 

Zgadzam się, tylko natychmiast uwolnijcie moje dziecko!  

Spod przymkniętych powiek obserwował wszystko, co dało się dostrzec. Kiedy światło nie padało na 

jego zmęczone oczy, rzucał spojrzenia w obie strony.  

W blasku reflektora błysnęły kasztanowe włosy jego towarzyszki niedoli. W ułamku sekundy 

dostrzegł okrągłą twarz, gładką szyję i szczupłe ramiona.  

Ramiona!  

Dziewczyna ubrana była w sukienkę i całe ręce miała odkryte...  



– Aniu! – jeszcze raz krzyknęła kobieta.  

Wtedy dziewczyna otworzyła oczy i uniosła się na łokciach.  

– Mama? – wyszeptała cicho, po czym krzyknęła: – Mama! Mamusiu, zabierz mnie stąd, proszę! 

Mamusiu, co ty tam robisz?  

– Zabiorę cię, słoneczko, już niedługo! – zdążyła odkrzyknąć kobieta, zanim mężczyzna z latarką 

warknął, aby się nie odzywała.  

Reflektor przeskoczył w lewo.  

Okazało się, że piwnica ma kształt czworobocznego lejka, zwężała się w górę aż do otworu w suficie 

dobre pięć metrów nad nimi.  

– Zabierzesz ją, a jakże... jak tylko zrobicie swoje.  

– Ale to potrwa! Ania jest wątłego zdrowia! Wilgoć... Aniu! Aniu, jak się czujesz?  

– Spokojnie – przerwał mężczyzna. – Żyje, słyszałaś! Oboje zaraz dostaną, czego potrzeba.  

Chłopak słuchał uważnie, ale wciąż się rozglądał. Zanim oślepiło go światło reflektora, dostrzegł 

jeszcze równy rząd stalowych rurek wprawionych w pochyłą ścianę.  

Drabinka!  

– A pani? Chce się pani przyjrzeć Pawełkowi?  

Druga kobieta odpowiedziała powoli:  

– Nie. Starczy. Ślepa nie jestem, tylko zła.  

Paweł?  

A więc mam na imię Paweł?  

Czekał, aż za wspomnieniem imienia przyjdą inne: obrazy rodziców, jakiegoś brata, może siostry, 

adres, miasto... Zamiast tego przed oczyma ukazał się mur z namalowanym czarnym trójkątem z żółtą 

kropką. O co chodzi?!  

Z zamyślenia wyrwał go trzask stalowej kraty i dźwięk oddalających się kroków.  

I ciemność.  

Podniósł się, powoli otrzepując dłonie z wilgotnego piachu.  

Anna zaszurała stopami, pociągnęła nosem.  

– To była moja mama... Nic z tego nie rozumiem... A ty?  

Właśnie próbował się skupić, żeby pojąć cokolwiek. Wzruszył więc tylko ramionami.  

Nie mogła tego zauważyć. Odczekała więc jeszcze chwilę, i spokojnie już zapytała:  

– Więc masz na imię Paweł? Czy od teraz tak mogę się do ciebie zwracać?  

Westchnął i wstał szybko.  

– Może się pani zwracać, jaśnie pani! – warknął zły, że dziewczyna przeszkadza mu w rozmyślaniach.  



Kim jestem? Czym jest trójkąt z kropką? Czy tędy prowadzi droga do mojej przeszłości? I kto to był, 

ta kobieta na górze?  

Przemyślenia nie przyniosły jednak niczego prócz kolejnej fali pulsującego bólu, który podstępnie 

uderzył w jego skronie.  

Wiedział jedno.  

Na pewno zaraz dostaną, czego trzeba.  

Nie był jednak pewien, czy ma ochotę na to czekać z założonymi rękami.  

Po chwili wiedział, że nie może. Razem z Anną spełnili już swoje zadanie: przekonali te dwie kobiety 

na górze do współpracy z bandytami.  

Więc?  

Wstał powoli i ruszył w kierunku przeciwległej ściany, wyciągając przed siebie ręce. Zapamiętał 

kształt pomieszczenia na tyle, by bezbłędnie trafić pod stalową drabinkę.  

– Co robisz? – doszedł go głos dziewczyny.  

– Idę na spacer. Teraz mój ruch.  

– Nie zaczekasz? Ten pan mówił, że...  

– Nie. Ja nigdy nie czekam.  

Odbił się mocno i wyciągniętymi w górę dłońmi uchwycił od razu drugi szczebel.  

Anna w tym czasie zdążyła wstać.  

– Kimkolwiek są, przecież muszą nas wypuścić. Nie uciekniesz sam, tam są kraty. Paweł!  

Odwrócił się odruchowo.  

A więc chyba naprawdę jest Pawłem.  

– No?  

Podciągnął się maksymalnie w górę i lewą ręką złapał kolejny szczebel.  

– Ta kobieta, którą przyprowadzili, żeby na ciebie spojrzała... To była twoja mama? Twoją też 

porwali?  

Myślał o tym od kilkunastu minut. Ale nie był od tego dumania mądrzejszy ani na jotę.  

– Nie. Chyba nie... – powiedział. – Jej głos był jakiś taki... zupełnie obcy. Ale to nieważne.  

– A co jest ważne?  

– Nie wiesz, co jest najważniejsze? Pilnuj własnego tyłka! I dlatego ja stąd spadam.  

– Chcesz uciec sam? – podkreśliła ostatnie słowo. – Nie zabierzesz mnie z sobą?  

Myślał przez chwilę, po czym znieruchomiał na starej, zardzewiałej drabince. Mógł odpocząć, bo 

nogami opierał się już na pierwszym szczeblu. Przez kilka sekund wsłuchiwał się w pojedyncze 

stuknięcia kropli spadającej w ciemności do niewidzialnej kałuży.  



– Umówmy się – powiedział powoli. – Nie proszę cię o pomoc i sam nie będę cię dźwigał na karku. 

Jak chcesz, znikaj stąd razem ze mną. Jak nie, zostań i czekaj, aż ci z góry wyłowią cię stąd. Albo i nie. 

Mnie tam wszystko jedno.  

Złapał kolejny szczebel. Droga nie była łatwa: małe żelazne rurki pokryte były wieloletnią rdzą, której 

okruchy wbijały się w rozmoczony naskórek, a poza tym trzeba było wędrować pod kątem – lekko 

odchylając głowę w tył.  

– Dziękuję za szczerość – po chwili odezwała się dziewczyna. – Ja też będę szczera. Nie lubię cię, i 

jeśli mam wybierać, wolę tu poczekać, niż iść za tobą. Poczekam, mimo naprawdę niehigienicznych 

warunków.  

Paweł dotarł już do połowy drogi. W ciemności nie mógł tego stwierdzić z całą pewnością, ale 

wiedział, że drabinka nie ma więcej niż dwadzieścia szczebli. Dziewięć już pokonał.  

– A zostań, księżniczko – sapnął z góry. – Jak wyziębisz się do reszty i dostaniesz jakiegoś zapalenia 

płuc, zatęsknisz za wolnością.  

– Wolę to niż twoje wulgaryzmy.  

– Chociaż nie – chłopak zmienił zdanie. – Nie zdąży cię dopaść zapalenie płuc. Wykorkujesz z głodu.  

– Nie będę pierwszą w historii odważną dziewicą, którą spotkała śmierć głodowa.  

– Twoja wola, dziewico...  

– Gdybym była księżniczką, żaden rycerz nie pozostawiłby mnie na pastwę porywaczy. Ci ludzie 

pokazali mnie mojej mamie, sam widziałeś! Czegoś od niej chcą... Muszę jej pomóc, a nie uciekać jak 

szczur!  

– Dobrze, że nie jestem rycerzem – bezczelnie odparł Paweł i namacał dłonią kratę. Ze szpar między 

prętami powiało mroźnym wiatrem. – A co do szczurów, to bardzo mądre zwierzęta. I zdaje mi się, że 

one wcale nie będą uciekać. To dla nich wymarzone miejsce.  

– Wolę tu zostać ze szczurami, niż...  

– ...i na pewno na noc pozwolą ci się wtulić w swoje oślizłe futerko!  

– Jesteś straszny! Zaraz wyjdę z siebie!  

– Tylko nie trzaskaj drzwiami!  

Anna prychnęła i chyba zerwała się z miejsca, bo usłyszał kilka stąpnięć. Wreszcie do jego uszu 

dotarło westchnienie.  

– Dobra, wygrałeś. Idę z tobą. Jak się tam dostałeś?  

– Normalnie – odparł. – Podskocz, złap szczebel i się podciągnij.  

– Podciągnąć się? – w jej głosie wyraźnie zabrzmiała prośba o pomoc.  

– Trenuj, trenuj – mruknął Paweł i ruszył w górę.  

Słyszał, jak dziewczyna kilkakrotnie bezskutecznie próbuje złapać niewidoczną rurkę, wreszcie syczy 

z bólu i postękuje. To był znak, że z podciągnięciem jakoś radzi sobie sama.  



Złapał dłońmi za ostatni, najwyższy szczebel drabinki i prostując nogi, naparł ramieniem na kratę. 

Coś zaszurało, zgrzytnęło, ale zamknięcie wielkości blatu stołu ledwie drgnęło.  

– Może tym? – zapytała Anna. Wspięła się na wysokość pięciu metrów dwukrotnie szybciej niż Paweł 

i teraz dyszała mu nad ramieniem.  

– Czym? – zapytał zdenerwowany i podważył kratę jeszcze raz. Z podobnym skutkiem. – Masz może 

laskę dynamitu? Albo działo przeciwpancerne?  

Anna dotknęła dłonią jego wilgotnego rękawa.  

– Nie mam. Za to mam spinkę. Chyba dosięgniesz do kłódki, prawda?  

Aż odwrócił się w jej stronę.  

– Spinka? – wybełkotał. – I co ja mam z tym zrobić? Postraszyć tę kłódkę? Chyba że masz spinki 

wielkie i twarde jak łomy...  

Dziewczyna odchrząknęła.  

– Możesz ją wpiąć w swoje czarne włosy.  

– Skąd wiesz, że mam czarne?  

Sam nie wiedział. Nie pamiętał.  

– Widziałam w świetle latarki.  

Paweł westchnął.  

– Dobra. A serio? Co z tą spinką?  

– W którejś powieści awanturniczej czytałam niedawno, jak bohater otwierał spinką zamek... – 

szepnęła speszona. – Myślałam, że skoro jesteś taki nieokrzesany, to i spinką umiesz się posługiwać.  

Paweł w tym czasie sięgnął do kłódki między prętami.  

– Awanturniczej mówisz? – sapnął. – Nieokrzesany? Jak ktoś nie mówi do ciebie szanowna 

koleżanko, to jest nieokrzesany? Dobra, niech tak będzie. Ale tu jest twarde życie, a nie Robin Hood i 

Kaczor Donald.  

Dziewczyna zamarła na chwilę.  

– Czyli co? Nie wyjdziemy? To ja wracam... – i chyba zaczęła schodzić, bo usłyszał jej sapanie nieco 

niżej.  

– Baba z wozu, konie w śmiech – szepnął pod nosem.  

– Co?  

– Hmmm... Nic. Na co czekasz? Dawaj tę spinkę.  

Wróciła z prędkością pociągu pospiesznego.  

– Masz. Tu, bliżej mnie...  

Wyciągnął rękę, ale to, czego dotknął, nie było spinką.  

Otwartą dłonią trafił dokładnie w przemoczoną sukienkę Anny. A jeszcze dokładniej – w jej biust.  



Chrząknął tylko i szybko machnął ręką, czując, że zalewa go fala gorąca. Pierwsze ciepło, odkąd się 

przebudził.  

Przed jego oczyma pojawił się krótki, intensywny błysk. Wiedział, że w okolicy nie ma żadnego źródła 

światła. Ta poświata pochodziła z głębi jego mózgu.  

Natychmiast po błysku ujrzał scenę: czterech młodych ludzi, wysoki płot zakończony ostrymi 

szpicami drutu kolczastego... Wysoki, długowłosy rudzielec z małym drucikiem w dłoni pochyla się nad 

masywną kłódką łączącą dwa ogniwa łańcucha. Na jego rękawie migocze jakiś znak. Trójkąt, a pośrodku 

żółta kropka... I następny obrazek: brama otwarta, Rudzielec prowadzi towarzyszy przez podwórze...  

Kim jest ten Rudzielec?  

Błysk.  

Sceny zniknęły. Wrócił mrok.  

Porwał spinkę i opierając się czołem o krawędź otworu z kratą, wygiął w ciemności drut na kształt 

prostego klucza. Jego palce same rozszerzyły dwa ramiona spinki, jedno z nich wyprostowały, drugie 

zgniotły i zakręciły.  

Chłopak nie brał udziału w tej operacji, rejestrował tylko, co się dzieje.  

Tymczasem palce błyskawicznie namacały kłódkę, wprowadziły prowizoryczne narzędzie w jej 

niewidoczny otwór, po czym dłoń przekręciła się powoli...  

Lekki zgrzyt towarzyszył odskoczeniu zapadki i ucho kłódki uwolniło ciężki skobel.  

– Poszło.  

Tylko tyle potrafił powiedzieć. Nie mógł ochłonąć po tym, czego sam dokonał.  

Anna aż wstrzymała oddech.  

– Już? Tak szybko? Nie sądziłam... Chociaż, mnie już w życiu nic nie zdziwi. Gdzie się tego nauczyłeś?  

Wzruszył ramionami.  

– Uwierz mi: chciałbym to wiedzieć jeszcze bardziej niż ty.  

Zdjął kłódkę, rzucił ją w dół i znów nacisnął ramieniem na kratę.  

Tym razem puściła bez oporów.  

Reszta była już prosta.  

Wyszedł z więzienia i z wyciągniętą dłonią zrobił trzy ostrożne kroki, aż trafił na ścianę. W tym czasie 

z otworu wydostała się Anna. Słyszał szuranie jej stóp obok siebie.  

Paweł wciąż bez słowa wrócił do kraty i zamknął ją na tyle dokładnie, na ile pozwalało działanie na 

oślep.  

– Co robisz? – chciała wiedzieć dziewczyna.  

– Cicho! – szepnął. – Zamykam. Im później się zorientują, że im spierniczyliśmy, tym lepiej dla nas.  

– Uciekliśmy – poprawiła go, ale nawet nie zrozumiał, o co jej chodzi.  

– Jeszcze nie. Teraz, jak chcesz iść ze mną, to dziób na kłódkę i lewą ręką wzdłuż ściany. No, wio!  



Sam ruszył przodem, słysząc za sobą postukiwanie jej butów.  

– Cicho! – upomniał znowu. – Co ty, podkuta jesteś, czy co?  

– Nie, ale mam metalowe fleki.  

– I tak masz nie stukać! – zażądał i znów ruszył przed siebie.  

Nie wiedział, jak długo przyjdzie im poruszać się ostrożnie w całkowitej ciemności. Ale z minuty na 

minutę przestawał wierzyć w szybkie ujrzenie promieni słońca...  

Wędrowali w milczeniu, każde zatopione w ponurych myślach. Po długiej chwili usłyszał, że Anna 

odchrząknęła.  

– Masz w ogóle pojęcie, dokąd zmierzamy?  

Głos Anny zabrzmiał cicho i słabo.  

Paweł zatrzymał się i odwrócił. Krocząca za nim dziewczyna uderzyła pochyloną głową w jego 

mostek.  

– Przepraszam najmocniej... – wyjąkała, kiedy aż stęknął zaskoczony.  

– Nie przepraszaj mnie, tylko raz na zawsze się zamknij! – fuknął na nią szeptem. Od kilku minut łowił 

w ciemności pojedyncze szumy, szelesty, dwa razy wydawało mu się, że słyszy przelatujący samolot. – 

Czy nie rozumiesz, że w tych tunelach głos niesie na setki metrów? Chcesz, żeby teraz ktoś się 

zainteresował, co robią smarkacze? A może myślisz, że lepiej wołać o pomoc, hę? Przyjdzie dobry wujek 

i wyprowadzi nas z tego grobowca?  

– Jesteś jednak nieokrzesany. Nigdy nie będziesz miał przyjaciół.  

– A na diabła mi przyjaciele?  

– Jak to? – zdziwiła się. Jej zmarznięte usta nie potrafiły już artykułować wyraźnych dźwięków. 

Czasem musiała powtarzać dwa razy, aby w ogóle cokolwiek zrozumiał. – Przecież przyjaciele to... to...  

– Wiem, wiem! – odburknął, wsłuchując się w coraz bliższe odgłosy. – To kupa szczęścia!  

– No właśnie!  

– ...z przewagą kupy.  

Dziewczyna zachłysnęła się zimnym powietrzem, po czym wyszeptała:  

– Z kim ja tu idę! Ty, człowieku, jesteś jakiś jaskiniowiec!  

– A ty głupia gęś! – zawyrokował, wciąż szeptem.  

– Gęsi wcale nie są głupie. Jeśli chcesz wiedzieć... – rozpoczęła wykład, ale Paweł zupełnie zignorował 

jej słowa, ciągnąc dalej:  

– Chcesz, to wróć do tej nory i tam możesz sobie gadać, krzyczeć i śpiewać, ile dusza zapragnie. Ale 

jak idziesz ze mną, to kiedy przyjdzie ci do głowy o coś zapytać, to i tak milcz. Nie mam ochoty dla ciebie 

narażać swojej skóry.  

– Wiem, znam twoje zasady: Pilnuj swojego... tego... tyłu!  

– Zatkaj się, jak rany...!  



Wreszcie zamilkła.  

W ostatniej chwili.  

Paweł usłyszał kolejny, bliski dźwięk.  

Zanim zdążyła zrozumieć, co się dzieje, złapał ją za ramię i wciągnął w boczny korytarzyk. Ponieważ 

próbowała krzyknąć, oparł się plecami o zimną ścianę, przyciągnął dziewczynę do siebie i objął tuż pod 

szyją. Trafił na odsłonięte prawe ramię. Było zimne jak lodowy sopel. Prawą dłonią zatkał jej usta.  

Trzej mężczyźni wyłonili się zza zakrętu labiryntu. Korytarzem szerokim na pięć metrów i wysokim 

na trzy dreptali z latarkami w dłoniach. Każdy z nich w drugiej ręce niósł puste metalowe wiadro. Nie 

rozglądali się, jakby czuli się zupełnie bezpieczni i znali podziemne korytarze jak własną kieszeń.  

Paweł poczuł, że oddycha szybko, a serce wali jak kafar. Nie był tylko pewien, czyje to serce tak się 

wyrywa – jego, czy Anny.  

– Ty, a ty masz fajki przy sobie? – odezwał się jeden z mężczyzn.  

– O, ja cię przepraszam, zapomniałem! Są w kanciapie przy laboratorium!  

– To co, wracasz? – zakpił najwyższy, dwumetrowy drągal o niskim głosie.  

– No gdzie, kilometr będę zasuwał, lazł po tej głupiej pochylni, żeby zapalić fajkę? Poczęstujecie 

mnie, jak wyjdziemy na śnieg...  

– To już drugi raz w tym tygodniu. Znalazłeś sobie jeleni, czy co? Dobra, ale oddasz dwie w kanciapie.  

– To już jest lichwa, Boguś! Dobra... A jak wypalimy, mamy zajrzeć do tych gówniarzy.  

Najwyższy odchrząknął.  

– Wiem. Są przeznaczeni do odstrzału. Za dużo widzieli.  

Właściciel papierosów aż się zatrzymał.  

– Profesorek ci powiedział? Nie myślicie, że on jest trochę walnięty? Po co kasować dwa bąble, które 

i tak nic nie kapują? Mógłby je potrzymać do Wigilii z wszystkimi, potem i tak będzie po robocie.  

– Po robocie? Myślisz, że ich rozwali?  

– A co, ma ich puścić? Naukowcy zaraz powiedzą, co produkowali, i zanim Profesorek zadziała, znajdą 

na to jakieś antybiotyki, czy co tam się używa.  

– Na to nie ma antyciał – powiedział niski człowiek. – To jest jakiś wredny zarazek, co go wymyślili 

jeszcze w czasie wojny. On to znalazł w podziemiach i teraz ci jego naukowcy robią dla niego jakieś 

eksperymenty z tym dziadostwem. Pewnie mają go obudzić...  

– Profesorka?  

– Nie, matole. Zarazka. A Profesorek będzie nim straszył rząd. On rzeczywiście jest trochę walnięty.  

– Nie trochę, tylko zdrowo – odparł wielkolud. – Porwał dzieci tylko po to, żeby przekonać te dwie 

baby do pracy. A skoro przekonał... Ale za to dobrze płaci, więc robię, co każe.  

– Dlatego nie będziesz strzelał.  

– Nie? – wielkolud był wyraźnie zawiedziony.  



– Nie. Mam dla nich specjalne kanapki. Zjedzą, na pewno są głodni...  

W tym momencie wtrącił się trzeci, niski mężczyzna.  

– Ale zajmijcie się nimi sami, ja muszę zaraz lecieć na drogę, przyjedzie jeden ważniak z głównego 

laboratorium po to – wyciągnął z kieszeni małą płytkę, jakby kartę telefoniczną.  

– Co to znowu za świństwo?  

– Bo ja wiem? Profesorek mi to dał i powiedział, żeby pilnować jak diabli, bo jak to trafi w obce ręce, 

to wszyscy jesteśmy ugotowani. To jakiś zapis tych chemicznych doświadczeń, co oni je robią na 

czwartym poziomie. Warte grube miliony. Mam powiedzieć gościowi na motorze, że koduje się od tyłu.  

– Że co?  

– A ja wiem...? Mam tylko powiedzieć...  

– Ty, to może by tak podwędzić i sprzedać na targu?  

– Ty świrze! Na targu nikt ci za to nie da złotego.  

– Za to w ciągu tygodnia dostałbyś całkiem za friko serię w plecy. Albo przypadkowo przejechałby 

cię jakiś star.  

– Ja tylko tak, żartowałem!  

– No to pilnuj tego jak diabli.  

Paweł nie usłyszał reszty słów, choć szmer rozmowy, echo kroków i podzwanianie wiadrami brzmiały 

jeszcze przez chwilę.  

Puścił Annę, ale zaraz złapał jej rękę.  

– Chodź, nie możemy ich stracić z oczu!  

Dziewczyna szarpnęła się.  

– Chcesz ich śledzić? Głupi, jeśli nas złapią...  

Głos uwiązł jej w gardle. Pewnie w końcu zrozumiała, jakie są zamiary tych, którzy ich porwali. I 

zrozumiała, jak blisko była miejsca w życiorysie, za którym nie ma już niczego poza krzyżykiem i datą.  

– Nie chcę iść za nimi – szybko szepnął Paweł. – Nie chcę. Ale muszę.  

– Nie chcesz, ale musisz? Już jeden taki był... A dlaczegóż musisz?  

– A dlategóż – wściekł się i szarpnął ją, wciąż jednak pamiętając o mówieniu szeptem – że faceci 

mówili, że idą palić.  

– A co, chcesz z nimi...?  

– A to, że będą palić na śniegu. Czyli poza tymi pieprzonymi bunkrami.  

– Ty musisz się tak wyrażać?  

– Nie rozumiesz jeszcze, że jesteśmy w jakimś wielkim, starym, podziemnym bunkrze? Ile szliśmy? 

Pół godziny? Godzinę? To są kilometry korytarzy. Możemy tu wykorkować, łażąc jak po tej... piramidzie 

Tutajchłomona.  



– Tutenchamona – poprawiła go odruchowo.  

– Nieważne – odszepnął, wciąż ciągnąc ją za sobą. Sto metrów dalej zobaczył migoczące światła 

latarek. – Może być nawet piramnida famfarona Hej-hopsa. Chodź, oni znają drogę... Albo zostań, jak 

chcesz. Mnie to dynda!  

Anna nie wyrywała już dłoni.  

Przez chwilę szli w milczeniu. Kiedy Paweł uznał, że zbliżyli się za bardzo, przystanął, łapiąc 

dziewczynę za przedramię. Poczuł chłód, zimno i drżenie, choć sam był wilgotny i wyziębiony.  

– Masz, włóż to – zrzucił z siebie skórzaną kurtkę. Była mokra, ale i tak zatrzymywała trochę ciepła, 

a na pewno chroniła przed wiatrem.  

Wiatr!  

Od pewnej chwili czuł na twarzy przeciąg.  

– Jesteś pewien? – zdziwienie zabrzmiało w jej głosie. – Mówiłeś, że każdy dba o siebie, a teraz...  

– Dbam o siebie, żeby była jasność – przerwał jej i wychylił się zza zakrętu korytarza. – Powiedziałem, 

że nie będę cię nosił, a ty jesteś taka zimna, że zaraz zamarzniesz i padniesz z hukiem. Wtedy oni się tu 

zlecą jak sępy...  

Gadał bez sensu. Wiedział, że gada bez sensu, i wiedział, że ona wie. Próbował zamaskować jakiś 

ludzki odruch, który obudził się w nim wbrew całej złości, jaka buzowała w mózgu od chwili, kiedy 

otworzył oczy.  

Nie wiedział, kim jest, co tu robi, głowa bolała go wciąż po uderzeniu, którego nie pamiętał. Świat 

był ciemny, zimny i wilgotny. Ci trzej faceci włazili właśnie w otwór w ścianie, zza którego bił niemal 

oślepiający, słoneczny blask...  

Słońce!  

Odwrócił się do dziewczyny, która założyła kurtkę i zapięła jej zamek aż po szyję.  

– A teraz czekamy, aż wrócą i pójdą w diabły. Potem cię wyprowadzam i idziemy do pierwszego 

domu, jaki spotkamy. Ja biorę kurtkę i znikam. A ty rób, co uważasz...  

Spojrzała na niego czarnymi oczami. Zobaczył to, choć światło odbite od szarych, betonowych ścian 

było skąpe i rozproszone.  

– Dziękuję – powiedziała powoli i położyła mu drżącą dłoń na nadgarstku. Może nawet chciała 

ścisnąć, ale palce miała zbyt skostniałe.  

– E, tam... – mruknął pod nosem i pociągnął ją szybko w jakiś ciemny, boczny korytarz.  

Nie to, żeby musiał się spieszyć z ukryciem.  

Po prostu nie chciał, by zobaczyła rumieniec, jaki pojawił się na jego policzku.  

Stali pięć minut, czekając w milczeniu, aż mężczyźni skończą palić. Wreszcie całą trójką skierowali się 

w drogę powrotną.  

– Dobra, chłopy, trochę was podprowadzę – powiedział jeden z mężczyzn i rzucił za siebie 

niedopałek.  



Anna wyrwała się z uścisku Pawła i zaciekawiona wyjrzała za załom muru.  

– Nie wychodź, on się zatrzymał! – syknął Paweł, ale było za późno.  

Najniższy z mężczyzn właśnie zakończył rozmowę, podał wiadro wielkoludowi, machnął latarką i 

wracał, żeby zapewne – zgodnie ze swoimi słowami – oddać kartę komuś, kto po nią przyjedzie. Jaką 

kartę i komu, nie było teraz najważniejsze.  

Mężczyzna uniósł latarkę dokładnie w chwili, kiedy Anna wyszła zza załomu. Przez chwilę oboje 

stanowili niemal pomnik: ona zastygła w przerażeniu, on zdziwiony, jakby zobaczył przed sobą ducha. 

Nie mogło to jednak trwać wiecznie, więc skończyło się po długich trzech sekundach. Mężczyzna 

stęknął i jak dziki zwierz rzucił się bez słowa w stronę dziewczyny.  

Anna nie zdążyła krzyknąć.  

Paweł odczekał dwie sekundy, przykucnął, po czym wysunął się zza rogu tuż przed pędzącym 

mężczyzną. Lewą ręką złapał jego kostkę tak niespodziewanie, że człowiek runął jak długi, czołem 

uderzając o podłogę.  

Głuche echo uderzenia rozeszło się po mrocznym podziemiu i powróciło do nich jak stłumiony 

armatni wystrzał.  

Ale Paweł nie wsłuchiwał się w odgłosy. Wiedział, że od tej chwili liczy się czas.  

Pochylił się nad nieprzytomnym mężczyzną, posłuchał jego serca i przyłożył ucho do ust.  

– Żyje, ma tylko guza – stwierdził obojętnie, spoglądając przelotnie na wciąż skamieniałą Annę.  

Oddychała szybko szeroko otwartymi ustami, jej oczy przypominały wielkie półmiski. Zarys jej 

postaci niknął na tle ciemnej ściany, tylko twarz błyszczała w świetle rozproszonych promieni słońca 

wpadających przez wąską szczelinę w murze.  

– Gdyby Tomek to widział... Ale on brzydzi się przemocą – dziewczyna pochyliła się nad mężczyzną. 

– Znasz tego człowieka? 

Paweł spojrzał na nią przelotnie.  

– Tak, jasne! Oczywiście, że znam! Nie widzisz? To Krecik, czołowy działacz podziemia!  

– Kpisz sobie ze mnie! – pokręciła głową. – Tomek nigdy by tego nie zrobił...  

– Na szczęście nie jestem twoim Tomkiem. To musi być jakieś straszne lelum-polelum!  

Obraziła się i odwróciła.  

Paweł w tym czasie sięgnął do kieszeni mężczyzny, pogrzebał chwilę i wyjął tylko jeden przedmiot.  

Nie był to portfel.  

– Teraz to wy mnie będziecie szukać, aż czegoś o was się dowiem – mruknął pod nosem i złapał 

dziewczynę za rękę. – Nikt mi nie będzie odbierał przeszłości.  

Tymczasem ważne było, by zapewnić sobie jakąś przyszłość. Dlatego Paweł powędrował szybkim 

krokiem w stronę otworu, z którego sączyło się białe, dzienne światło.  

Przymrużył powieki, kiedy ostry blask odbity od połaci śniegu uderzył go w oczy...  



Miliony białych płatków spadały bezszelestnie na grubą, białą czapę pokrywającą pozbawiony liści 

las, wąską drogę, owalne, małe jeziorko i wielki betonowy prostokąt. Poza niszą, w której stali, jedyne 

ślady, jakie ujrzeli, to były odciski drobnych łapek wróbli i większych, wronich. Dalej rozpościerała się 

nieprzenikniona zasłona mgły, gęstej jak smar.  

Trop butów trzech mężczyzn zawracał właśnie w niszy. Tylko trzy podłużne pasy na śniegu znaczyły 

jeszcze miejsce, w którym mężczyźni nabrali białego puchu do wiader.  

– Gdzie jesteśmy? – wyszeptała dziewczyna.  

Cisza nie była już obowiązkowa, ale Anna wyraźnie nie miała siły mówić głośno.  

Spojrzał w jej twarz.  

I zniknął las, śnieżna czapa, miliony chłodnych wojowników spadających z nieba zasłanego grubymi 

kołdrami chmur. Zniknęła radość, że udało mu się wydostać ze śmiertelnej pułapki.  

Oczy dziewczyny płonęły dziwnym, szklistym blaskiem. Blada twarz czerwieniła się na policzkach i 

czole, zaróżowiony był także koniec nosa.  

Wory pod oczami i sine wargi nie sprawiały miłego wrażenia, a do tego błotne zacieki mieszały się 

na policzkach z rozmazanym tuszem do rzęs.  

Sukienka wystająca spod wytartej kurtki nie będzie się już nadawać na wystawne bankiety: jej 

fragment zwisał teraz luźno na wysokości kolan dziewczyny, przypominając zapomnianą, zdartą dawno 

flagę.  

Szare rajstopy Anny miały więcej dziur, niż najlepszy szwajcarski ser.  

I buty!  

Niskie czółenka na obcasie, brudne i zachlapane!  

Jednym słowem Anna nie była ubrana stosownie do czekającej ich zimowej wyprawy przez las.  

A jednak było w tej dziewczynie coś, co powodowało, że Paweł nie mógł oderwać od niej wzroku.  

Może jest po prostu ładna? – przemknęło mu przez myśl, ale zaraz skrzywił się. – Tak, jest ładna, ale 

to nie to. Ona jest jakaś taka... dostojna! – przypomniał sobie to określenie.  

Tymczasem dostojna dziewczyna rozglądała się tylko przez chwilę, po czym przytupując w miejscu 

pytająco, spojrzała na Pawła.  

A ten zamyślił się jeszcze bardziej. Tym razem wyobraźnia przeniosła go do ich niedawnego 

więzienia...  

– Dobra, koniec podziwiania. Nie ma czasu. Oni zaraz tu będą...  

– Oni? – coraz słabszym głosem zapytała Anna. – Jak to?  

– Poszli nas nakarmić. Myślisz, że co zrobią, jak nas nie znajdą? Przylecą sprawdzić, czy nie wyszliśmy 

tędy.  

– I sprawdzą...? Mimo mgły?  

– Będą szukać śladów.  

– No to znajdą.  



– Nie. Nie znajdą.  

Zabronił jej się ruszać, a sam wielkimi krokami dotarł do najbliższego drzewa. Bez zastanowienia 

zerwał gęstą, jodłową gałąź i wrócił po własnych śladach do niszy.  

Anna ani drgnęła, nie licząc przebiegających jej ciało dreszczy.  

Ruchem głowy wskazał jej swoje własne ślady.  

– Idź aż do drogi. No, ruchy! Tylko nie dotykaj gałęzi ani krzaków. Tam śnieg musi leżeć, jak leżał... – 

instruował, wycofując się wzdłuż betonowego bunkra. Szedł tyłem, ciągnąc szeroką jodłową gałąź. 

Poruszał nią równomiernie, aby sypki śnieg wpadał do ich głębokich śladów.  

Chwilowo pogoda mu sprzyjała – śnieżne płaty już po minucie wyrównywały szeroki pas tak, że 

pozostawało tylko płytkie wgłębienie.  

– Teraz za drzewem, i do tej drogi. Nie, nie idziemy drogą! Przejdź przez nią i poczekaj przy tych 

bunkrach po drugiej stronie. Tam, gdzie są pod śniegiem... Co to jest? Jakieś worki cementu, czy jak...? 

No nic, idź tam!  

Instrukcje były proste i jasne. Tak przynajmniej wydawało się Pawłowi, który mówił przez zaciśnięte 

zęby, aby opanować szczękanie i zgrzytanie.  

Cienki, poplamiony, wilgotny sweter, to nie było to, czego potrzebował na zimową wędrówkę.  

Ale nie miał wyboru.  

Anna zgodnie z instrukcją weszła na drogę. Aby ukryć się po jej drugiej stronie zmuszona była 

pokonać wąski rów i zejść z metrowej skarpy.  

To okazało się ponad jej siły.  

Kiedy przeszła przez rów, sięgnęła do przodu, ale nie zdążyła złapać rosnącego tam pnia. Jęknęła 

lekko i bezszelestnie osunęła się w biały puch.  

Paweł widział to, a jednak jeszcze przez dobrą minutę zamiatał za sobą śnieg, zanim dotarł do 

przydrożnego rowu. Nic, tylko kłopoty z tą dziewuchą! Dlaczego nie została w piwnicy? No, nie, przecież 

gdyby została... Tylko co mnie to wszystko obchodzi?  

Czuł, że powinien rzucić się Annie na pomoc. Ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, że jeśli nie zatrze 

śladów, może od razu wrócić grzecznie do swojego więzienia...  

Kiedy przechodził przez rów, od dołu dobiegł jego uszu narastający jazgot silnika.  

Na leśnej drodze zasypanej śniegiem nie było żadnych śladów, nie była zbytnio używana. Dlatego na 

logikę Paweł powinien wyskoczyć teraz jak wariat i zatrzymać człowieka, który na motorze wyłonił się 

z mgły, i zażądać pomocy.  

Ale tu prosta logika się kończyła.  

Bo Paweł pamiętał słowa mężczyzn w podziemiach.  

Dlatego wskoczył za ziemny wał i pochylił się nad Anną. Uniósł jej głowę, posadził dziewczynę przy 

ścianie utworzonej przez twardą jak skała stertę worków z cementem, i ostrożnie wychylił głowę.  

Motocyklista zatrzymał się i wyłączył silnik. Zsiadł z pojazdu, po czym rozejrzał się uważnie. Wokół 

nie było nikogo, zrobił więc kilka kroków w stronę bunkra.  



Paweł nie czekał na dalszy rozwój wypadków. Resztę mógł sobie wyobrazić.  

Dlatego, kiedy tylko mężczyzna w skórzanym kombinezonie zniknął za rzędem ośnieżonych 

krzewów, uniósł dziewczynę i zarzuciwszy ją sobie na plecy, podreptał ostrożnie w stronę najbliższego 

zakrętu drogi. Dopiero tam będzie mógł wyjść z krzaków i poboczem iść dalej.  

Tylko dokąd?  

 

[…] 
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