
Samotność do szczęścia

    

         Idę ciemnym korytarzem, jest zimno i wilgotno, a jedynym dźwiękiem jest odgłos moich 

bosych stóp na betonie. Drogę oświetla mi latarka podłączona do P250 SIG Sauer. Nie wiem 

gdzie jestem i kim jestem. Pamiętam tylko, że obudziłem się na szpitalnym łóżku, w samych 

jeansach, z zapalonymi jarzeniówkami na suficie, a na stoliku nocnym leżał pistolet, ściany 

były białe i puste. Próbuję sobie przypomnieć cokolwiek z mojego życia, ale nie potrafię. 

Przede mną jest rozwidlenie, odruchowo zbliżam się do lewej ściany, przylegam do niej, 

czuję zimno bijące od szorstkiej ściany, korytarz ma od 3 do 4 metrów szerokości. Powoli 

przesuwam się w kierunku rozwidlenia, lustrując prawą ścieżkę i nasłuchując lewej strony, 

aby nikt mnie nie zaskoczył.

         Huk zatrzaśnięcia drzwi, odruchowo odwracam się do tyłu, stoję i oświetlam kierunek   

z którego przyszedłem, nic nie widzę, nic nie słyszę, żadnych kroków , decyduję się na bieg. 

Nie wiedząc co jest za rozwidleniem wracam do pokoju, z którego wyszedłem. Dobiegam do 

drzwi, zwalniam, jednocześnie starając się zapanować nad oddechem, jestem przy drzwiach 

i światło w pokoju jest zgaszone. Ktoś się tam chowa? Bardzo możliwe, bo nie słyszałem 

żadnych kroków. Nasłuchiwałem, ale nic nie usłyszałem, więc nie pozostało mi nic innego jak

tylko go zaskoczyć. Cofnąłem się do ściany naprzeciwko drzwi i wpadłem do pokoju              

z uniesioną bronią, na pierwszy rzut oka nikogo nie zauważyłem i ku mojemu zaskoczeniu, 

nie ma tu żywej duszy. Znalazłem włącznik światła, a jarzeniówki zapaliły się po chwili 

migania, potrzebowałem kilku sekund, aby przyzwyczaić się do oślepiającego światła. 

Myliłem się tylko w połowie, bo ktoś tu był, ale zdążył uciec. Zostawił jakąś teczkę i lustro na 

ścianie, bez sensu, ale w lustrze mogę się obejrzeć, dowiem się chociaż jak wyglądam. Mam

czarne, krótko ścięte włosy, niebieskie oczy, wyraźne rysy na pociągłej twarzy z tygodniowym

zarostem i lekko opaloną skórę. Chwila. Nie mogę zapomnieć o teczce. Co w niej może być. 

Podchodzę i ostrożnie otwieram, wyciągam kilka kartek.

         To moje dane, mam na imię Adam Warba, mam 35 lat i pochodzę z Bydgoszczy, jest 

tam mój adres, mojej żony Anny i córki Wiktorii, nie ma ich zdjęć. Co to ma znaczyć, o co 

chodzi i gdzie ja jestem? Przeczytałem resztę i już wiem skąd mam te odruchy i umiejętność 

obchodzenia się z bronią. Służyłem w jednostce specjalnej, moja żona uczy w przedszkolu, 

do którego chodzi nasza córka. Wyszedłem z pokoju, nie wiedząc za co tu trafiłem, 

doszedłem do rozwidlenia. I … i co, co mam teraz zrobić, w prawo czy w lewo, a co jeśli 

porwali moją rodzinę? O co tu chodzi i dlaczego mnie to spotkało?

         Idę w lewo, najwyżej się wrócę. Zastanawiam się gdzie jestem, to nie może być 

budynek, bo nie ma tu żadnych śladów po oknach, to chyba jakiś tunel podziemny, ale te 

pokoje się nie zgadzają. Interesujące też jest to, dlaczego ten ktoś daje mi wskazówki. Bawi 

się ze mną? Zakręciło mi się w głowie, jakiś przebłysk pamięci, to chyba moja rodzina, byłem



w ogrodzie, dziewczynka bujała się na huśtawce, a kobieta leżała obok mnie i coś mówiła, 

nie wiem co, nie zrozumiałem. Miała zielone oczy, brązowe włosy i piękny uśmiech, może 

jeszcze jest dla mnie szansa na przypomnienie sobie wszystkiego.

         Droga ciągnie mi się w nieskończoność, nie wiem jak długo idę, mam nadzieję że 

latarka nie wyczerpie mi się za szybko. Co to? Słyszę kroki. Nie ma mowy żeby mnie nie 

zauważył, przecież trzymam latarkę, ale jak on widzi w tej ciemności? Jest zbyt daleko żeby 

mógł go rozpoznać, ale co on trzyma? To broń? Składa się do strzału. Nagle wszystko 

zwolniło. Gdzie uciec? A może biec na niego? Nie, to pewna śmierć. Muszę znaleźć 

schronienie, zakręt, ale jest za daleko, co robić? Najpierw poczułem ciepło na lewym 

ramieniu, a potem piekący ból, dostałem. Co mogę zrobić? To oczywiste że się odwracam     

i uciekam. Biegnę ile mam sił w nogach i od razu czuję, że długo leżałem, bo nogi szybko 

zaczęły piec z wysiłku. Nie słyszę strzałów, musi mnie gonić, co chwilę oświetlam sobie 

drogę. Chyba zauważyłem drzwi, ale to bez sensu, bo wcześniej ich tu nie było. Usłyszałem 

kilka szybkich strzałów, to automat. Nie zastanawiając się długo chwyciłem za klamkę            

i pchnąłem. Odbiłem się od drzwi. Zamknięte!? Pociągnąłem i drzwi ustąpiły, świetnie idioto! 

Poczułem odłamek uderzający mnie w tył głowy, było blisko, trafił drzwi. Nogi pieką, ale 

muszę nasłuchiwać, adrenalina buzuje w żyłach dzięki czemu nie czuję piekącego bólu        

w ramieniu, próbuję uspokoić oddech jednocześnie słuchając kroków. Nie słyszę nic poza 

biciem własnego serca. Nie gonił mnie. Dlaczego? O co tu do cholery chodzi! Co tu jest 

grane! Używając latarki obejrzałem pokój. Znalazłem jakąś starą szmatę, a poza tym pokój 

nie wyróżnia się szczególnie. Obejrzałem ramię i na szczęście to tylko draśnięcie, 

zawiązałem ranę szmatką. To czas żeby ochłonąć, przemyśleć co zrobić dalej i najpierw 

sprawdzę magazynek. Oczywiście. Pełny. Dlaczego nie sprawdziłem go wcześniej? 

Nieważne. Ciekawe czy on tam dalej stoi, muszę... chwila, to przeciąg? Jak? Gdzie? 

Przyłożyłem palce do krawędzi drzwi, do tych samych którymi wszedłem do tego pokoju, 

poczułem chłód pod palcami, tam nie było tak zimno. Zwróciłem uwagę na drzwi w miejscu 

gdzie powinna być dziura, ale nie ma nic. Drzwi są całe, czemu nie uszkodzone, może coś 

mi się wydawało pod wpływem adrenaliny. Chwytam powoli za klamkę, naciskam ją, drzwi 

ustępują, powoli je pchnąłem, a moim oczom ukazał się zielony... las.

         Nie rozumiem. Jak to możliwe. Zwariowałem? Nie, nie wiem o co chodzi. Co się dzieje. 

Nieufnie postawiłem stopę na ścieżce, poczułem zimną twardą ziemię. Przede mną rozciąga 

się ścieżka prowadząca w głąb ciemnego lasu, jest w miarę jasno, niebo wygląda jakby 

świtało. Las na tle nieba wygląda przerażająco, ale nie mam wyboru, muszę tam wejść bo to 

jedyna ścieżka jaka tu jest. Niepokojąca cisza i chłód, ale nie ma co się dziwić, że jest mi 

chłodno skoro mam na sobie tylko jeansy. Dobra wchodzę. Ten las naprawdę wygląda 

niepokojąco, nie słychać żadnych ptaków, szumu liści, tak jakby ten las nie dopuszczał i nie 

wydawał żadnych dźwięków, nie słyszę nawet swoich kroków. Mam wrażenie jakbym w ogóle



się nie przemieszczał, wszystko wygląda identycznie, ciekawe dokąd prowadzi ta ścieżka. 

Odnoszę wrażenie, że już dawno powinien zapaść zmrok, ale nie rozjaśnia się i nie ściemnia,

jakby wszystko stanęło w miejscu. Ale co to? Coś zwisa z drzewa. To...to wisielec, jakiś facet.

Ma worek na głowie i jest ubrany tak jak ja. Mam go ściągnąć? Nie, bo co bym z nim zrobił.  

Szum? Pierwszy raz słyszę w tym lesie jakiś dźwięk. Co to? Dookoła mnie znajdują się 

identyczne wisielce i jeszcze ten szum jest coraz głośniejszy, ale to nie jest zwykły szum, to 

szepczące głosy, są nie do zniesienia, czuję jakby miała mi zaraz pęknąć głowa.

         Co się stało? Czemu leżę na ziemi? Zapadła ciepła noc. Już pamiętam, znalazłem 

wisielca, który wyglądał tak jak ja, potem było ich więcej i jeszcze te szepty, takie głośne, ale 

nie mogłem ich zrozumieć. O co chodzi i gdzie się te wisielce podziały! Mam już dość! Gdzie 

moja broń? O, jest w kaburze. Co? Jak w kaburze, przecież jej nie miałem, ale to akurat 

najmniejszy problem. Wyciągam P250 i słyszę jakby coś przebiegło po mojej prawej, kieruję 

pistolet w tamtym kierunku, ale nie strzelam, muszę oszczędzać amunicję, chwilę stoję         

w bezruchu, ale nic się nie dzieje. Muszę jak najszybciej wydostać się z tego lasu. Nie wiem 

co o tym wszystkim myśleć. To, co tu się dzieje, jest nierealne, nie wiem czy to jakiś koszmar,

czy coś innego, ale te doświadczenia są tak rzeczywiste, ból, zmęczenie, to wszystko temu 

zaprzecza. Mam dziwne wrażenie bycia obserwowanym, czuję, że to coś tam jest i patrzy się

na mnie, nie wiem co to, i mam nadzieję, że szybko stąd wyjdę. Droga jest żmudna, 

zwłaszcza dlatego, że nie mam z kim porozmawiać. Chyba widzę koniec drogi, jest daleko, 

ale widzę migające światło, jest regularne, to bardzo dziwna droga, tak niemożliwie długa jak 

na prostą drogę. Wrażenie poczucia obserwowanym nie znika, kilka razy słyszałem jakiś 

szmer. Nogi bardzo bolą, ale zostało mi około 1,5 kilometra, to naprawdę niewiele. Co to? 

Coś wychodzi zza krzaków, stoję w bezruchu, widzę jak czarna koścista kończyna z długimi 

szponami wyłania się zza krzaków, robi to powoli jakby się skradał, położył ją i trochę 

szybciej pokazuje się druga, są nienaturalnie długie, widzę głowę która jest równie czarna jak

reszta. Ma żółte kocie oczy i to one wpatrywały się we mnie przez tą całą drogę, te żółte 

przerażające ślepia. Teraz widzę to coś w całej okazałości, wygląd tego czegoś jest 

przerażający, długie szpony, kły, żółte oczy jak u kota, wygląda jak z najgorszych koszmarów.

Trzymam palec na spuście, dlaczego ta noc tak długo trwa. To coś tylko siedzi i się wpatruje 

we mnie, a ja w niego celuję, wystarczy wcisnąć spust i będzie po problemie,a co jeśli to mu 

nic nie zrobi, jeśli to go wkurzy i mnie rozszarpie tymi szponami. Może nic nie muszę robić, 

może wystarczy go wyminąć, przecież nie powinno oceniać się książki po okładce. Zrobiłem 

ostrożny krok do przodu i stwór zaczął wydawać niepokojąco wrogie dźwięki, po dobroci nie 

pójdzie. Unoszę broń na wysokość jego głowy i zgrywam ze sobą przyrządy celownicze, 

chociaż i tak z tej odległości tego robić nie muszę. To ma mnie na wyciągnięcie ręki. Stwór 

robi się coraz bardziej niespokojny, chyba wyczuwa moje zamiary, stanął na tylnych 

kończynach, ma ze 3 metry, celuję prosto w jego głowę. Strzelam. Poczułem znajome, 



przyjemne kopnięcie broni.

           Jakiś facet, moja pierwsza akcja pojmania. Nie wiem dlaczego mam go pojmać. Jest 

już u nas w bazie , torturujemy go i poniżamy, nie dlatego że musieliśmy, chcieliśmy, bo 

byliśmy młodzi, a to była nasza pierwsza akcja, uznaliśmy go za wroga, więc stwierdziliśmy 

że na to zasługuje. Pamiętam jego wzrok, czysta nienawiść jaką zobaczyłem w jego oczach 

przeraża mnie. Patrzy się tak na mnie za każdym razem gdy go mijam. Wypuszczamy go. 

Okazuje się, że ludzie z góry się pomylili i nikt, jak to w wojsku, nie może usłyszeć o takiej 

pomyłce.

          Jestem w tej samej pozycji, tylko gdzie jest potwór? Chwila, nie ma nocy, jest dzień      

i dookoła leży śnieg, ale, mimo zimy, jest ciepło. Już przestaje mnie to zaskakiwać, mam 

nadzieję, że w końcu wszystko się wyjaśni, a to okaże się jakimś pieprzonym koszmarem. 

Rozglądam się za potworem, nie widzę go, nie ma żadnych śladów po nim, zabiłem go? 

Znikł? Nie to by było zbyt proste, muszę przyspieszyć, bo jeśli on tu nadal jest to ja jestem   

w wielkim niebezpieczeństwie, ale skąd mam pewność, że nie pójdzie za mną do tego 

światła? Dobra już niedaleko, a co ma być to będzie. Trzask łamanej gałęzi. Dalej tu jest.

          Decyduję się na bieg, ale nie sprintem, bo jest za daleko, słyszę go za sobą, muszę 

trochę przyspieszyć, ale jestem tak bardzo wyczerpany. Obracam głowę i widzę jak mnie 

dogania, jest szybki, szybszy ode mnie, jestem w tarapatach, nie mogę patrzeć się na niego, 

bo to mnie spowalnia ,a do tego mogę się przewrócić. Cholera! Poślizgnąłem się na  śniegu, 

na jedną chwilę moje ciało oderwało się od podłoża i runąłem z powrotem, moja głowa 

uderzyła o coś twardego, trochę mi pociemniało. Otwieram oczy i widzę jak stwór stoi 

pochylony nade mną, kapie mu z pyska, muszę znowu spróbować go zastrzelić, sięgam ręką

do kabury, nie mogę namacać broni. Patrzę na lewo nie ma, na prawo. Jest! Szybkim ruchem

przeturlałem się w stronę pistoletu, chwyciłem go i pewnie wycelowałem w stwora. Strzeliłem,

pocisk trafił prosto w lewy bok potwora, pociekła czarna maź, a on uciekł. Czyli mogę go 

zabić, to dobrze. Podpieram się na rękach i wstaję, nic nie boli, jestem blisko.

           Podchodzę do czarnej bramy, ale skąd dochodziło to światło? Jest otwarta, 

przechodzę przez nią, staję naprzeciwko drewnianego domu, taka typowa leśna chata, jest 

jakoś dziwnie znajoma. Podchodzę do schodów prowadzących na werandę, podnoszę nogę  

i stawiam ją na pierwszym stopniu, przenoszę ciężar ciała na nogę, a stopień zaskrzypiał, to 

samo działo się z resztą schodów, jestem na werandzie, ten dom wygląda jakby był 

opuszczony, ale kto poza mną znajduje się w tak porąbanym miejscu. Bo jednak ktoś tu był, 

nie potrafię wytłumaczyć jak to się stało, że po wejściu do pokoju i wyjściu przez te same 

drzwi przeniosło mnie w inne miejsce, ale ktoś do mnie strzelał, przecież mam … gdzie jest  

moja rana? Przecież mnie postrzelił. Prawda? Jestem chory? Nie, nie jestem chory, tylko 

straciłem pamięć. Chyba. Nie to jest teraz ważne, tylko to co jest w środku, czuję to, jestem 

pewny, że niedługo wszystko się wyjaśni i okaże się, że jestem zdrowy, a to jest zły sen, 



Bardzo zły sen. Stoję dwa metry od drzwi, są stare i lekko zniszczone, przez małe wybite 

okienko widać, że w środku panuje półmrok, pistolet trzymam w gotowości, muszę pamiętać, 

że zostało mi 15 nabojów. Pewnie podchodzę do drzwi, a weranda cała zaskrzypiała jakby 

miała się zaraz rozsypać. Czego ja się boję? Chwytam klamkę, naciskam i popycham drzwi, 

przekraczam próg. Przed sobą mam salon, a w fotelu siedzi jakaś postać, ma sylwetkę 

człowieka, zapala się światło, celuję do niego, skąd w tak starym miejscu prąd? Facet wstał, 

jest mniej więcej mojego wzrostu, łysy, dobrze zbudowany, orzechowe oczy, mimo tego, że 

do niego celuję jest spokojny. Patrzy się, podchodzi do mnie z uśmiechem na twarzy, drewno

skrzypi pod jego stopami, ubrany w skórzaną kurtkę i jeansy. Nie jest mu gorąco? Stoi 

naprzeciwko mnie, wyciąga rękę.

- Wiktor – przedstawia się, w ogóle nie reaguje na to, że w niego celuję, a co jeśli to 

podpucha? Jak mam na imię? Już pamiętam.

- Adam – opuściłem broń, podałem mu rękę. Silny uścisk dłoni. Cały czas się na mnie patrzy 

i uśmiecha

- Pewnie chcesz wiedzieć, co tu się dzieje – jest bardzo pewny siebie, on nie może mieć 

dobrych zamiarów, a w dodatku te oczy i ten dom, są tak dziwnie znajome. Już wiem, to tutaj 

go pojmaliśmy, zabraliśmy go od rodziny i znajomych, to jego katowaliśmy, mam przerąbane.

- Halo, żyjesz? Obudź się – macha mi ręką przed twarzą – chcesz usiąść? Tak, lepiej 

usiądźmy, bo to będzie dla ciebie szok, ale widzę, że już wiesz kim jestem.

          Skierowaliśmy się w głąb salonu, usiadłem na fotelu, byłem pewny że jest twardszy, 

ale ku mojemu zaskoczeniu wręcz się w niego zatopiłem, on usiadł naprzeciw mnie.

- Co tu się dzieje, to jakiś koszmar? Jak się tu znalazłem, czym jest ten stwór – obrzuciłem 

go masą pytań, te oczy kiedyś były pełne gniewu, ale teraz nie widzę tej nienawiści, może ją 

ukrywa, jest niezwykle spokojny po tym, co przeżył.

- Zacznijmy od początku. Dowiesz się dlaczego tu trafiłeś, co jest z twoją rodziną – poczułem

przypływ adrenaliny i wściekłości, jak mogłem o nich zapomnieć, czy byłby w stanie zrobić im

coś złego?

- Tak to ja, ten którego torturowałeś, wtedy chciałem cię zabić, do tej pory nie wiem dlaczego 

mnie porwaliście, ale czas leczy rany, zacząłem cię obserwować, poznawałem twoje 

odruchy, zwyczaje, a w międzyczasie planowałem zemstę, później się ożeniłeś i żona 

urodziła Ci dziecko, czas się zbliżał, zwłaszcza dlatego, że kończyłem projekt – jego głos nie 

brzmi jak głos szaleńca, nie wiem jak to nazwać, to czysta i spokojna chęć zemsty, on nie 

jest szaleńcem, tylko ukrywa nienawiść.

-  Gdzie ja jestem? Co z moją rodzin..

- Spokojnie, wszystko Ci powiem, tylko po kolei, ale wiesz co mnie zastanawia? Dlaczego nic

nie pamiętasz, przez to musiałem coś wymyślić żeby cię nakierować, ale mniej więcej 

pamiętasz to co powinieneś, a co do twojej rodziny … to wiesz, jakby Ci to powiedzieć – 



poczułem jak złość rozlała się po moich żyłach, tylko nie to, tylko nie one – Nie żyją – serce 

mi stanęło, powiedział to z taką lekkością.

- Zabiję cię! Zabiję! Ty chory psycholu!

- Lepiej uważaj na słowa, bo tylko ja mogę cię stąd wyciągnąć, poza tym i tak nie możesz 

mnie tu zabić, nie w tym miejscu, nie potrafię Ci dokładnie powiedzieć gdzie jesteś, 

podłączyłem cię to komputera, ale to nie jest świat komputerowy, bo po części znajdujesz się

w swojej głowie. Jest sposób, żeby wyjść od środka, ale go nie pamiętasz, o ile się nie mylę, 

tak mówiłem Ci go, teraz będziesz musiał sobie przypomnieć, bo jeśli tego nie zrobisz, to 

będziesz się tu błąkał do … sam nie wiem jak długo, może całą wieczność.

          Jestem tak wściekły, chwyciłem stół i odrzuciłem go na bok, nawet nie zdążył 

zareagować, a ja wyciągnąłem broń i strzeliłem mu w kolano, zawył z bólu, strzeliłem mu     

w drugie kolano, 4 naboje mniej, a każdy ruch stawami sprawia mu olbrzymi ból. Powiedział, 

że nie mogę go zabić, ale ból mogę sprawić mu naprawdę wielki, podszedłem i wycelowałem

mu w głowę.

- I tak mnie tu nie zabijesz, nie tutaj, teraz mnie zastrzelisz i obudzę się w prawdziwym 

świecie, a ty nadal tu będziesz tkwił i walczył o życie. Pilnuj się, bo jest tu wiele 

niebezpieczeń … – 5 pestek mniej, zostało mi 12 nabojów. Poczułem się trochę lepiej, ale 

ulży mi jak go dorwę. Co teraz, gdzie trafię? Spojrzałem w kierunku okien, dalej widzę las, 

podchodzę do drzwi, podłoga skrzypi pod moimi stopami, chwytam za klamkę i … 

zamknięte. Okej? Wracam do Wiktora, bo może ma klucze, ale go nie widzę? Uciekł? Nie na 

pewno nie, dostał prosto między oczy, powiedział że stąd wyjdzie czy coś takiego. Trzask 

drewna pod moimi stopami, kolejny i delikatnie się zapadłem, rozglądam się dookoła            

w poszukiwaniu drogi ucieczki. Za późno spadam, dookoła mnie jest ciemność, może tak 

miało być?

          Leżę na czymś twardym i ciepłym, otwieram oczy, jest tak jasno, że moje oczy 

potrzebują chwili, żeby przyzwyczaić się do światła . Jestem na … asfalcie, podpieram się na

rękach i wstaję, ja... ja jestem w mieście, ale jest cicho a domy są opuszczone, czyli nie 

wróciłem, jeszcze tu tkwię, po lewej jest jakaś knajpa.

          Pijemy po zakończonej akcji, dookoła jest pełno ludzi, podchodzę do baru bo 

zauważyłem ładną kobietę, odwraca się w moim kierunku, to moja żona, tu ją poznałem. 

Siedzę obok niej, śmiejemy się. Nagle siedzę sam, czuję smutek, odszedłem z wojska, nie 

czułem się tam dobrze, to znaczy, wydawało mi się że to są moi przyjaciele, ale z drugiej 

strony mam wrażenie, że zawsze byłem gdzieś na uboczu. Teraz jestem tu sam, ale byłem 

umówiony z moimi niby przyjaciółmi, nie przyszli, co tylko potwierdza, że to była fałszywa 

więź, to niesamowite jak szybko coś potrafi się spieprzyć, znasz kogoś kilka, a może nawet 

kilkanaście lat, a tu po chwili bum, siedzisz sam w barze. Kiedyś byłem outsiderem, nie 

potrzebowałem towarzystwa żeby być szczęśliwym, nie lubiłem poznawać ludzi, to prawda 



że samotność uzależnia, ale to samo jest z towarzystwem, według mnie takie uzależnienie 

się od ludzi jest jeszcze gorsze. Uważam tak dlatego, że jeśli człowiek jest od samego 

początku sam to jest mu dobrze, jest samodzielny i niczego mu nie brakuje, a jeśli pozna 

jakieś towarzystwo i uzależni się od ludzi, to po dłuższym czasie bycia samemu zaczyna mu 

ich brakować, a jeśli oni nas zostawią to możemy popaść w depresję, tak jak w moim 

przypadku, no może depresji nie mam, ale czuję się oszukany i jestem wściekły na siebie, że

byłem taki głupi.

Co? Gdzie jestem? Chwila to mój dom, tylko tu ciemno, zapaliło się światło, to pokój mojej 

córeczki. A w nim moja żona i córka są związane, ja jestem przywiązany do krzesła i nie 

mogę się ruszyć, wchodzi Wiktor.

- Co? Co ty robisz? Zostaw moją żonę! Justyna nie patrz na to! – czuję ból i rozpacz, zabił 

moją żonę – Justyna, wszystko będzie dobrze, patrz na mnie. Nie podchodź do niej! 

Słyszysz mnie! Zabiję cię! Nie! Nie rób jej krzywdy, to tylko dziecko, to ja powinienem zginąć 

Nieeee! – poczułem, nie da się tego opisać, widziałem śmierć własnej córki – ty chory 

psycholu, to było niewinne dziecko! Zginiesz w męczarniach!  

          Czuję olbrzymią rozpacz, słone łzy płyną mi po policzkach, moja córeczka. Zostałem 

sam, nie mam nikogo, ani rodziny, ani przyjaciół, może jeszcze moi rodzice nie żyją, czy 

mam do czego wracać? Mam powód, muszę zabić Wiktora, ale czy na to zasłużył? Tu nie 

ma wątpliwości, że tak, to co ja mu zrobiłem, nie wiedziałem, byłem młody, głupi, a na 

dodatek byłem przekonany, że na to zasłużył, a on to zrobił świadomie. To, co ja mu zrobiłem

przy tym co on mi zrobił, to moja zbrodnia nie ma takiej mocy, on zabił kobietę i dziecko! To 

była moja rodzina! Z pewnością zasłużył na śmierć. Tylko jak ja stąd wyjdę. Powiedział, że 

wiem, ale skoro mi powiedział to znaczy że chce żebym wyszedł, więc po co to wszystko? 

Bo mogę stąd nie wyjść. Pewnie jeśli stąd wyjdę, tam ma coś na mnie przygotowanego, na 

pewno teraz śledzi każdy mój ruch. Muszę sobie przypomnieć jak stąd wyjść, usłyszałem 

przeraźliwy ryk, goni mnie potwór, jest blisko, a może …

- Żeby się stąd wydostać, musisz zrobić tylko dwie rzeczy, po pierwsze, zabić swój koszmar 

z dzieciństwa, bo jeśli tego nie zrobisz, on wróci razem z tobą, po drugie, co jest prostsze, 

wystarczy znaleźć miejsce, w którym zaznałeś największego bólu.

          Już byłem tak blisko ucieczki z tego chorego miejsca, ale nie wiedziałem, że mam to 

coś zabić, ma to sens, w końcu jestem po części w swojej głowie, więc będą tu moje 

koszmary, a to był mój największy z okresu dzieciństwa. Muszę znaleźć jakiś środek 

transportu, za tą knajpą o ile dobrze pamiętam, jest parking, a tam może będą jakieś 

samochody. Przechodzę przez ulicę i kieruję się w stronę parkingu, wchodzę na tyły knajpy, 

parking jest wyłożony asfaltem, który jest już stary i popękany. Winne temu są woda i słońce.

Niektórymi szczelinami wychodzą kępki trawy. Parking ma, na oko, łącznie dwadzieścia 

miejsc, a na nim stoi jakiś chevrolet, stare combi, i to co od razu przykuło moją uwagę, 



Harley-Davidson model FXDL Dyna Low Rider rocznik, chyba 93, ma piękny czarny kolor. 

Oczywiście wybieram motocykl, tylko jak ja go odpalę, podchodzę i dotykam baku, czuję 

przyjemny chłód na dłoni, wygląda identycznie jak moja … chwila. Kieruję rękę w stronę 

prawej torby, między nią, a kołem powinny być … są, mam klucze! To mój motocykl, zawsze 

chowałem je między torbą a kołem, to mój kochany motocykl, a raczej moja kochana Bestia. 

Przełożyłem nogę nad siodełkiem, usiadłem, a motocykl delikatnie zapadł się pod moim 

ciężarem, siodełko jest miękkie i wygodne, odpaliłem maszynę, a ryk wydobywający się        

z motocykla dobiegł moich uszu, kocham moją Bestię, tylko ona mi teraz została, była przy 

mnie w ciężkich chwilach, powoli ruszyłem i wydostałem się z parkingu. Wiem gdzie jechać,  

i mimo tego, co mnie spotkało, to jestem szczęśliwy, w końcu spotkałem jedną miłą rzecz i to 

coś, co kocham, od zawsze byłem samotnikiem, może to jest okrutne. To, co się stało, 

straciłem bezpowrotnie i muszę się z tym pogodzić, a Bestia mi w tym pomoże, tylko ona 

może to zrobić, już tylko przy niej będę szczęśliwy.

          Muszę udać się do mojego domu, słońce zachodzi, a niebo nabrało ładnego 

pomarańczowego koloru, jest pięknie i mimo końca dnia jest ciepło,a nawet gorąco. Skoro 

nikogo tu nie ma to mogę dodać gazu, brakowało mi tego. Sytuacja jest komiczna, bo 

straciłem znajomych, widziałem śmierć rodziny, co powoduje we mnie smutek, jestem          

w jakimś innym świecie, a na dodatek mój koszmar chce mnie zabić, ale czuję się 

szczęśliwy, bo mogę pojeździć motocyklem. Zwolniłem, zredukowałem bieg, skręciłem         

w lewo, teraz zachodzące słońce jest przede mną, promienie słoneczne ocieplają skórę, 

przyspieszyłem, Bestia zaryczała, a ja czuję kojący powiew na wcześniej ogrzanej skórze. 

Miasto. Nie wiem jak to opisać, po prostu jest tak, jakby wszyscy ludzie się wyprowadzili, 

jedyny dźwięk wydaje moja Bestia i ten stwór, ciągle go słyszę, ale nie boję się, między 

innymi dlatego, że i tak muszę się z nim zmierzyć.

          Jestem już blisko jeszcze około kilometra. Przestałem słyszeć potwora, będzie czekał 

na mnie w moim domu? Nie, to by było bez sensu. Przecież … Wjechałem na skrzyżowanie  

i poczułem jak coś uderza mnie w prawy bok z ogromną siłą. To oczywiste, że to on, 

zleciałem, z Bestii która sunęła jeszcze jakieś dziesięć metrów do przodu, a ja poleciałem na 

asfalt, zdzierając sobie skórę o chropowatą powierzchnię. Przez chwilę odzyskiwałem 

orientację i w ostatnim momencie schyliłem się, żeby uniknąć spotkania z 300 kilową Bestią, 

którą rzucił we mnie potwór. Mój piękny motocykl. To była ostatnia rzecz jaka mi została! A ty 

mnie jej pozbawiłeś! Skierowałem dłoń w kierunku kabury, ale nie ma tam broni, gdzie ona 

jest? Prawa, nie ma, lewa, jest pod szybą wystawową jubilera, to tylko 3 metry, ale on pewnie

zdąży do mnie dobiec, muszę spróbować, potwór powoli się zbliża. Bawi się ze mną? 

Ruszyłem pędem w kierunku broni, potwór zrobił to samo, jest dalej ode mnie ale szybszy. 

Dobiegłem. Nawet nie wiem kiedy. Zdążyłem tylko chwycić P250, bo potwór wbił się we 

mnie, wpychając mnie przez zbrojoną szybę do jubilera, wcale nie dziwi mnie fakt, że alarm 



nie zadziałał. Jeśli wtedy nie poczułem bólu w złamanych żebrach, to teraz musiałem, bolą    

i to bardzo. Wylądowałem na podłodze, wskoczył przez dziurę w szybie bardziej ją rozbijając,

z trudnością wycelowałem mu między oczy, zaczął podchodzić. Strzeliłem. 11 nabojów, 

trafiłem go w ramię, przyspieszył, strzeliłem ponownie 10 nabojów, nie trafiłem, ręce mi się 

trzęsą, skup się, teraz musisz trafić, jest metr od ciebie. 9, potwór dostał w brzuch aż się 

cofnął, to jego błąd , ponownie wycelowałem w głowę, twardy skurczybyk. Nagle doskoczył 

do mnie i chwycił mnie za głowę, podnosząc do góry, 8, 7, 6, wystrzeliłem mu trzy pociski     

w brzuch, a on nawet nie drgnął, chyba się wkurzył, rzucił mną o ścianę, szybko podchodzi, 

muszę wycelować w głowę, z ledwością podnoszę pistolet i celuję mu w twarz, on doskoczył 

i chwycił moją rękę, jakby chciał mi ją odgryźć. 5, na szczęście nacisnąłem spust i pocisk 

wyszedł mu drugą stroną głowy, potwór upadł na ziemię, nie mógł tego przeżyć. Wstrząsnęły

nim konwulsje, obracam się na brzuch i próbuję się podnieść, całe ciało mnie boli,                 

a najbardziej żebra, udało mi się wstać, jeszcze raz spojrzałem na potwora z ran wycieka 

czarna maź, już się nie rusza, nie chcę go więcej oglądać, jego szpony rozcięły mi bok,         

z którego płynie krew, ale nie tak bardzo, a poza tym rany znikną, jak pozostałe. Podchodzę 

do rozbitej szyby, ledwo przenoszę jedną nogę na zewnątrz, teraz druga, udało się, każdy 

ruch wywołuje olbrzymi ból, ostatnie spojrzenie na potwora żeby się upewnić, interesujące, 

potwór zaczął tak jakby wyparowywać, ale z pewnością nie żyje.

          Idę w stronę Bestii, nic z niej nie zostało, zawsze sam, no trudno, zaczynam się 

przyzwyczajać, muszę dostać się tam pieszo, na szczęście został tylko kilometr. Najgorsze   

z głowy, przez chwilę wydawało mi się że zginę, ale udało się, zabiłem swój koszmar             

z dzieciństwa, ha ha ha, co za komedia, żebra pieką jak diabli, kiedy wyzdrowieję? Chociaż 

nie ma to znaczenia, skoro zaraz wrócę do siebie. Teraz to jest cicho, bez hałasów potwora   

i mojej Bestii, ale to nie ten sam rodzaj ciszy, co w lesie, ta cisza jest przyjemna. Muszę 

zacząć zastanawiać się co zrobię jak wrócę, Wiktor pewnie wie, że jestem blisko, a co jeśli 

nie? To mi ułatwi sprawę. Ostatni zakręt i wrócę, teraz wchodzę w bogatszą dzielnicę, tak to 

tutaj mieszkam, a trafiłem tu dzięki własnej ciężkiej pracy, sam na to zapracowałem, swoimi 

rękoma, nie prosiłem nikogo o pomoc i nikt mi jej nie oferował. Ciekawe czy ktoś zauważył 

moje zniknięcie, ktokolwiek, chyba ktoś musiał, ciekawe ile mnie nie ma. Każdy krok, każdy 

oddech sprawia mi ból, co nie ułatwia mi sprawy, nie wspominając o rozciętym boku, który 

coraz bardziej krwawi, ale już widzę swój dom, w stylu modern, biały, a dookoła biegnie 

żywopłot, ma duże okna, których nigdy nie lubiłem, ale nie wygląd, a wnętrze się liczy, choć 

ten dom ma akurat wnętrze zepsute przez śmierć, przechodzę przez bramę, chwytam za 

klamkę, ale jak ja mam wrócić, wystarczy wejść? Otwieram drzwi.

          Otwieram oczy, oślepia mnie światło jarzeniówki, obraz jest rozmazany, wzrok powoli 

przyzwyczaja się, jestem przykuty do łóżka, wróciłem. Wróciłem! W końcu, ale żebra nadal 

bolą, dlaczego? Leżę w pomieszczeniu, takim samym jak to w którym obudziłem się             



w tamtym chorym świecie, ale czuję że wróciłem. Chyba. Pokój różni się tym, że tutaj są 

komputery i sporo szafek. Drzwi się otwierają, wchodzi Wiktor, ale ma bliznę na głowie          

i kuleje, poczułem jak wzbiera się we mnie gniew, jak rozlał się po moim ciele, gdy 

przypomnę sobie to, co zrobił mojej córce i żonie

- Wróciłem żeby cię zabić – wycedziłem przez zaciśnięte zęby.

- Tak, tak, tak, tylko powiedz jak się wydostaniesz? A i pewnie dalej bolą cię żebra.

- Ciebie będą bolały bardziej jak się wydostanę – spojrzałem na bok spodziewając się 

zobaczyć rozcięcie, ale jest tam tylko blizna.

- Nic tam nie masz idioto, to ból fantomowy. Ta blizna na mojej głowie, jak się domyślasz, jest

twoim dziełem, gdy mnie niby zabiłeś. Moje ciało odebrało to jako prawdziwy postrzał, ale 

mówiłem, nie mogłeś mnie tam zabić, a moje ciało, tak jak i twoje, zregenerowało się po niby

prawdziwej ranie, stąd ta twoja blizna. Poznajesz to miejsce?

- I co teraz ze mną zrobisz, na pewno ktoś mnie szuka – rzuciłem, nie zwracając uwagi na 

jego pytanie

- Nie, nie szukają cię, zniknąłeś z bazy danych, ot tak po prostu, jesteś mój i tylko mój. A tego

co z tobą zrobię dowiesz się niedługo – mówiąc to, podchodzi i wstrzykuje jakiś płyn do 

kroplówki.

Ciemnieje mi w oczach, mam nadzieję, że nie wracam tam.

          Otwieram oczy, reflektor świeci mi w twarz, znowu potrzebuję chwili żeby się 

przyzwyczaić, podchodzi Wiktor i obniża reflektor żebym mógł cokolwiek zobaczyć, jest 

zadowolony, siedzę na krześle przywiązany do niego, a ręce mam z tyłu, chyba skute 

kajdankami. Już wiem co zrobię. Dostaję w twarz, głowa odskakuje na bok, po chwili czuję 

jak czerwona, ciepła, ciecz spływa mi po łuku brwiowym.

- Dzień dobry – Wiktor jest pewny siebie.

- Dzień dobry Wiktorze – odpowiadam z entuzjazmem.

- O jaki zadowolony, pewnie dlatego że udało Ci się wrócić, ale spokojnie, zaraz zrzednie Ci 

mina – powoli, staram się wykonać, trik którego nauczyłem się kiedyś w wojsku, ale tak żeby 

tego nie zauważył, muszę czekać aż się odwróci.

- Zastanawiam się od czego zacząć, może … o już wiem – odwraca się i idzie w kierunku 

szafek. To moja chwila. Łapię za kciuka, wykonuję szybki ruch, ukłucie bólu, i wysuwam rękę.

Wiktor podchodzi ze śrubokrętem i młotkiem – co ty na to żeby wbić Ci go w kolano, ja 

jestem za – mówiąc to zbliżył twarz do mojej twarzy, jest pewny siebie, nie wie że mam 

wolne ręce, to ta chwila, teraz albo nigdy. Uderzam go z główki, Wiktor się cofnął, próbuję 

wykonać kopnięcie, ale coś mnie powstrzymało, patrzę na nogi, mam je przywiązane do 

krzesła, skaczę tak żeby przenieść ciężar ciała na ręce, a potem odbijam się nimi od ziemi    

i uderzam Wiktora krzesłem. Drewniana konstrukcja roztrzaskuje się i mój przeciwnik leży na

ziemi, a ja na nim, wykonuję przewrót w tył i staję na nogach, psychol gramoli się na swoje 



nogi, nastawiam wybity palec. Wiktor już stoi na nogach i idzie na mnie z rękami w górze, 

wykonał uderzenie lewą ręką, a ja schyliłem się i uniknąłem ciosu, przez chwilę jest 

odsłonięty dzięki czemu mogę wykonać uderzenie i trafiam go z całej siły w szczękę, 

nokautuję go, Wiktor pada na podłogę. Co teraz z nim zrobię. Rozglądam się                        

w poszukiwaniu krzesła i znajduję jeszcze jedno, pewnie chciał na nim siedzieć i patrzeć jak 

cierpię. Podnoszę go, jest ciężki. Udaje mi się go dociągnąć do krzesła i na nim usadowić.  

Przywiązuję go tak jak on mnie, szukam klucza w jego kieszeniach, żeby otworzyć kajdanki   

i to robię, krępuję mu ręce. Wiktor otwiera oczy, a ja uderzam go tak samo jak on mnie.

- Gdzie twój uśmieszek – pytam szydząc z niego i idę po śrubokręt.  

- Wal się – jest wkurzony – przeżyłem te tortury, nie ruszysz mnie!

- Zobaczymy. Pamiętasz, zabiłeś moją córkę i żonę, nie popełnię tego błędu drugi raz, nie 

przeżyjesz tego – ale czy to ma sens, po co mam go torturować, mogę go od razu zabić, 

tortury już przeszedł.

- Tak pamię... - Wykonuję szybki ruch i wbijam mu śrubokręt w głowę, poczułem opór,           

a potem tylko coś miękkiego, krew trysnęła w górę brudząc mi rękę, którą wytarłem w białą 

koszulkę Wiktora, nie było sensu go torturować, nie jestem tym samym człowiekiem co 

wcześniej i nie będę tym kim on się stał

          Rozglądam się żeby znaleźć wyjście, są drzwi, podchodzę i otwieram je, nie patrząc 

na Wiktora. Już się wystarczająco napatrzyłem. Idę schodami w górę i natrafiam na kolejne 

drzwi, popycham je i wychodzę na klatkę schodową. Trzymał mnie w piwnicy? No cóż. 

Wychodzę, jak się okazuje, z bloku, jest rano i ciepło, cieszę się na widok ludzi tylko dlatego, 

bo to jest znak, że wróciłem. W końcu wróciłem. Przechodnie patrzą się na mnie ze 

zdziwieniem na twarzy, ale nikt nie spyta czy pomóc. Ludzka znieczulica. Nie dziwię im się, 

wyglądam strasznie, pobity, w samych jeansach. Mogłem poszukać ciuchów. Chwila, czy to 

… tak to ta knajpa, mieszkał naprzeciwko, cały czas mógł mnie obserwować. Czyli skoro 

Bestia uległa zniszczeniu w mojej głowie, to może tutaj będzie nieruszona. Przebiegam 

przez ulicę gdy nie przejeżdża żaden samochód, idę na parking, nikogo nie ma, ale moja 

Bestia wiernie czeka na mnie. Podchodzę i sprawdzam czy kluczyki są tam gdzie powinny. 

Nikt ich nie ruszał, przestałem zwracać uwagę na bolący tors. Siadam na maszynie, 

odpalam, Bestia jeszcze lepiej brzmi w prawdziwym świecie, ruszam i, tak jak poprzednio, 

kieruję się w stronę domu. Wiatr we włosach, ryk Bestii i tylko jej towarzystwo, tyle 

potrzebuję do szczęścia, pojadę do domu żeby się wykurować, ogarnę się i jadę jak najdalej 

stąd, skoro nie ma mnie w danych to nikt nie będzie mnie szukał, a to mi na rękę. To 

niesamowite, że po tym, co przeszedłem, czuję się szczęśliwy tylko dzięki samotności. To 

tylko udowadnia, że nie trzeba mieć masy pieniędzy, znajomych i miłości do szczęścia, bo 

wystarczy też motocykl i samotność. Tak, jestem szczęśliwy.      

 


