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Zaniki 
 

Znał ten zapach 

Siedzieliśmy przy ognisku. Ja i pięciu mężczyzn, których nie znałem, mimo iż podróżowaliśmy razem 

od ponad tygodnia. Każdy z nas się nauczył, że im mniej w tych czasach się kogoś zna, tym łatwiej później 

go opuścić. A nikt z nas nie miał złudzeń, że rozstanie prędzej czy później nadejdzie. Byliśmy zlepkiem sześciu 

cieni snujących się wspólnie (i tymczasem) przez martwą planetę. 

Wydarzenia sprzed dwunastu lat zredefiniowały cały świat. W roku 2027 nadeszło to, co pukało do naszej 

cywilizacji już od kilku lat. Wojna nuklearna. Powtarzam te dwa wyrazy czasami na głos, upewniam się, czy 

brzmią one równie nieprawdopodobnie, jak w moich myślach, czy zapisane na papierze (słodki Jezu, jak 

bardzo chciałbym zdobyć choć strzępek niezapisanej strony!). Za każdym razem dziwię się, jak inne one są, 

jak inaczej brzmią, kiedy wyrzucam je z ust w głuchą przestrzeń. Dziwię się, jak bardzo apokaliptyczny jest 

kontekst, w który są wpisane. Jest to takie samo zdziwienie, które przeżyłem we wrześniu A.D. 2027. 

Wrzesień byłby dla Stanów Zjednoczonych podwójnie symboliczny, gdyby nie bomby nuklearne, które 

zmiotły z powierzchni ziemi wszystko, wliczając granice państw. Jakże niepojęta jest prostota działań 

ludzkich! Doprowadzić do apokalipsy w imię wartości, które zostaną zmiecione jednym tchnieniem! 

Apokalipsa… kolejne słowo, które może wybrzmieć, zdawać by się mogło, wyłącznie na kartach młodzieżowej 

powieści. A tymczasem wystarczy się rozejrzeć, żeby jej dotknąć. A ja...? Bękart. Brat innych bękartów. 

Niedobitków. Ofiar, z którymi nic mnie nie łączy. 

Mściciel 

Podzieliliśmy się ściągniętymi znad ognia dwoma konserwami, które parzyły dłonie. Głupio przyznać, 

ale lubiłem być parzony przez konserwy ściągnięte znad ognia. Wtedy naprawdę czułem, że mam w rękach 

coś, co utrzyma mnie przy życiu. Wrażenie to było tak sugestywne, że do ust momentalnie napływała mi 

ślina. Matko, stałem się psem Pawłowa… 

Mężczyzna naprzeciw nie był zbyt uważny. Zaangażował się w otwieranie posiłku tak mocno, że przeciął 

palec, z którego szybko popłynęła krew, 

Znał jej smak 

ale nie przejął się tym faktem, bo bardziej zainteresowała go dawno przeterminowana gęsta masa, 

do której w końcu się dostał. Ja wylosowałem krótszą słomkę, więc miałem dostęp jedynie do trzeciej części 

zawartości, resztę oddałem trzeciemu i piątemu mężczyźnie. 

Nie znałem ich imion, więc ich ponumerowałem. Ludzie byli jak ofiary holocaustu – wiecznie wygłodniali, 

bez nadziei i woli życia, z zapadniętymi oczyma wpatrzeni w przeszłość, bo od przyszłości każdy już odwrócił 

wzrok, nie tliła się tam żadna nadzieja, nic, co dałoby złudzenie woli życia. Pozostał tępy nawyk przeciągania 

egzystencji rozpiętej między szarymi, krótkimi dniami. Różnica była taka, że nigdzie nie było bram, przez 

które można by było przeskoczyć i uciec od cierpienia. Świat był niczym jeden wielki obóz koncentracyjny,  

a ja dorzucałem swoje trzy grosze numerując w głowie 

Rozszarpując ich głowy  

inne osoby. 

Czwarty mężczyzna był skutkiem ubocznym wydarzeń z dwudziestego siódmego. Miał na szyi olbrzymią, 

sześciokilogramową narośl. Sprawiała ona, że głowę miał wiecznie przechyloną lekko w lewo. Odrzut, 

półczłowiek, ofiara. Ja miałem to szczęście, że mimo iż teoretycznie byłem wystawiony na promieniowanie 



przez kilka miesięcy, to nie odczułem tego na sobie. Czasami tylko bolała mnie głowa i nie pamiętałem, jak 

przespałem noc (zapewnie beznadziejnie, jak zwykle), ale kto obecnie nie znajdował powodów 

do narzekania? 

 Tak właśnie to wszystko wyglądało. Nie stwierdzę, że źle. Lub okropnie, bez sensu, czy dobijająco. Nie, 

wszystko było po prostu bezbarwne. 

Pamiętam, jak byłem dzieckiem. Lubiłem się zastanawiać nad abstrakcyjnymi rzeczami, tak jak każdy  

w dzieciństwie miał w zwyczaju, gdy nie rozumiał otaczającego go świata, a otaczający go świat nie rozumiał 

jego. Ja często zadawałem sobie pytanie, jak wyglądałby świat bez słońca. I sam sobie odpowiadałem, 

że szaro i brzydko. Kilkanaście lat później śmiałem się ze swej naiwności. Dlaczego tak bardzo dystansujemy 

się od świata, który kiedyś tworzyliśmy? Dziś gorzko uświadamiam sobie, że przecież jest szaro i jest brzydko. 

Gigantyczne warstwy pyłu nie przepuszczają przez siebie nawet najwytrwalszych promieni słonecznych. 

Jedyne, czego tamten dzieciak nie wiedział, to że jest aż tak szaro, aż tak brzydko… 

Ognisko dogasało, drugi mężczyzna dorzucił dwa ostatnie nadgnite skrawki desek, które wyszarpaliśmy  

z pozostałości ogrodzenia przy jednej ruderze. Powoli zbliżał się czas 

Na który tyle czekał tak długo już czekał nadchodził jego czas czas krwi i nareszcie znowu będzie mu dane 

odurzyć się oddechem śmierci 

snu. Miałem być pierwszy na warcie, bo wylosowanie krótszej słomki rekompensował dłuższy czas snu, 

musiałem tylko przeczekać na pierwszej zmianie. Takie sobie podwaliny prawa stworzyliśmy. Prawa, które 

nie ma szans przetrwać dłużej niż kilka tygodni.  

Nie lubiłem jednak tych zmian. Nie lubiłem zostawać sam na sam z nocą, kiedy wszyscy kładli się spać 

po błogosławionym posiłku (nie, nie ironizuję, nie będę posiłku ujmował w cudzysłów lub faszerował 

cynizmem; zbyt wiele razy przed snem karmiłem się tylko strachem, by teraz nie być wdzięcznym 

za odrobinę starej konserwy. Może gdybym wylosował połowę porcji, posiłek napisałbym wielką literą?). 

Wtedy najczęściej do mojego otumanionego umysłu docierały pytania: kiedy to się skończy? jak przetrwam 

kolejny dzień? co zrobię, gdy już skończy się ten stugramowy kawałek czerstwego chleba i ćwiartka wody? 

On mu pomagał on wiedział jak przetrwać to nie było dla niego takie trudne 

Czemu tego nie zakończę? Nie chodziło o religijność. Kiedyś odwiedzałem kościół co tydzień. Z rodziną 

mieliśmy każdą niedzielę uschematyzowaną, msza była jej najważniejszym punktem. Teraz jednak wiem, 

że Bóg najprawdopodobniej wyparował ze świata razem z wszystkimi kościołami, grzechami  

i poczuciem wiary. Po wojnie atomowej zniknął cały świat, ale jego koniec nas, nieszczęśników, pominął. 

Utknęliśmy w próżni, byliśmy echem pobrzmiewającym w świecie pozbawionym odgłosów. Byliśmy jednak 

do niego również przytwierdzeni. I te fakty były sznurkami, które sterowały nami – marionetkami zlepionymi 

z rozpadającego się brudnego materiału wypełnionego kośćmi i skórą. Nie mieliśmy nawet odwagi sięgnąć 

rękami w stronę śmierci. Nasze życia były tak bardzo wypełnione beznadziejnością, że nie dopuszczaliśmy do 

siebie tak absurdalnych pomysłów na ich zmianę jak samobójstwo. Tak absurdalnych, jak świat bez słońca… 

Ogień dogasł. 

Jeszcze chwila 

Najbardziej brakowało mi rozmów. To frazes i slogan propagujący, zdawałoby się, płytkie treści, 

ale człowiek naprawdę nie docenia czegoś, dopóki tego nie utraci. Rozmowy były czymś tak elementarnym  

w mym życiu sprzed apokalipsy (ech, te niebrzmiące w ciszy zwroty…), że nie zwracałem nigdy na nie uwagi, 

tak jak nie zwracałem uwagi na kolejne wdechy i wydechy. Ciężkie doświadczenia były dla nas jak Ondyna dla 

swego ukochanego, lecz te kazały pamiętać o człowieczeństwie. My jednak przestaliśmy rozmawiać  

i człowieczeństwo obumarło w nas jak wszystkie rośliny i drzewa na suchej planecie. 

Strzępków zdań, za pomocą których wymienialiśmy informacje, nie można było nazwać rozmowami. 

Każdy zlepek słów podszyty był ostrzeżeniem i zamiast zmniejszać, tylko zwiększał dystans. Sam szyłem 



grubymi nićmi przestrogi. Nici te były niemiłe w dotyku, szorstkie i odpychające. Brzydziłem się sobą, ale 

musiałem zaakceptować taki stan rzeczy. Można było być złym lub mniej złym, to jest biernym. Bywałem zły, 

gdy coś mi zagrażało 

Bardziej zły niż zazwyczaj myślał to on szarość świata wymieszał z czerwienią 

i bywałem bierny, gdy coś zagrażało komuś innemu. Teraz kobiet już prawie nie widywało się na świecie. 

Dzieci wcale. Kiedyś jednak nie było tygodnia, w którym nie zbaczałem z drogi widząc gwałty, handel i takie 

poniżenie człowieka, że parę razy poczułem dawny odruch humanitarności, który szybko musiałem tłumić. 

Czasami zmieniałem drogę kilka razy dziennie.  

Po około półtorej godziny zbudziłem czwartego mężczyznę i ten objął wartę. Ja ułożyłem się na zimnej 

ziemi najmniej niewygodnie, jak to tylko było możliwe, przykryłem się kawałkami starej narzuty i folii, które 

miałem szczęście odnaleźć w piwnicach pewnej willi i zamknąłem oczy. Dziś trochę znów narzekałem na ból 

głowy, więc sen nie przyszedł szybko. Dopiero po pół godziny poczułem, jak zaczyna mnie obejmować.  

W końcu zasnąłem. 

W końcu się obudził poczuł jak po długim czasie wyzwala się jak szpony wysuwają się z dziką namiętnością 

kły nabierają rozmiarów a mięśnie zaczynają boleśnie nabrzmiewać on jednak lubił ten ból, lubił go, 

bo oznaczał nadchodzącą rozkosz której tyle czasu już nie czuł tak długo czekał na tę okazję czekał i w końcu 

otrzyma swoją nagrodę tak otrzyma ją czuł już że całe ciało obrosło ciemną sierścią poczuł jak krew zaczęła 

pulsować w skroni ciało nabrało dwukrotnie większych rozmiarów poczuł niewyczerpaną moc i nie chciał już 

dłużej czekać i rzucił się najpierw na tego czwartego i zanurzył pazury w ohydnej szyi ucinając krzyk 

na poziomie krtani która została przerwana chlusnęła krew ciało opadło na ziemię drugi mężczyzna zerwał się 

jako jedyny krzyknął ale jemu już nie zależało na dyskrecji chciał ofiar chciał słuchać krzyków z jego gardła 

wydobył się przeraźliwy ryk wszyscy się zerwali a on mógł zacząć polować drugi mężczyzna zaczął uciekać, ale 

po kilku krokach go dopadł i zatopił kły w jego szyi zaatakował od tyłu jednak dosiągł arterii i po chwili ciało 

było już bezwładne dwóch uciekło na zachód jeden został próbował uratować swoje cenne rzeczy podszedł 

do niego wolno, a tamten stanął prosto zmrożony w miejscu, nie wiedząc, co zrobić 

Zamachnął się ręką 

Materiał 

Skóra 

Żebra 

Prawe płuco 

Uniósł go nabitego na szpon i rzucił jak szmacianą lalkę w powietrzu rozpostarła się krwawa smuga 

podążając za ciałem które padło nieżywe rzucił się w pogoń za pozostałą dwójką która ku jemu 

niepocieszeniu nie utrudniła mu polowania rozdzielając się było ciemno ale widział w powietrzu dwie smugi 

smrodu strachu ciągnące się dalej i dalej po minucie słyszał też już ich chrapliwe oddechy jeden zwolnił 

myśląc że mu się udało uciec to jego dopadł pierwszego złapał za głowę oderwał od reszty ciała odrzucił 

na bok i ruszył w stronę pierwszego jedynego którego chciał posmakować jego zostawił na sam koniec i teraz 

rzucił się po raz ostatni naprzód biegł dłużej niż powinien ale wkrótce zobaczył samotną smugę podążył za nią 

biegł dalej nabierając rozpędu a kiedy czuł że to już blisko zaczął gonić ofiarę na dwóch nogach a szpony 

wysunął jeszcze bardziej pierwszy mężczyzna nie próbował krzyczeć i wzywać pomocy próbował tylko biec 

dalej i dalej sądząc że uda mu się uciec i nawet kiedy odpadła mu pierwsza ręka nie zatrzymał się zatrzymało 

go dopiero uderzenie w kręgosłup zwalił się na ziemię i tylko cicho jęknął kiedy na jego głowę spadła ciężka 

pięść oddychał jeszcze przez chwilę i skonał on jednak walił pięścią jeszcze i jeszcze 

Rozpoczął ucztę 

Rano obudziłem się w innym miejscu. Samotny i porzucony po raz kolejny. Ograbili mnie nawet z ubrania. 


