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 Porucznik SB Konstanty Dębołęcki w czasie swojej długiej kariery trafił do niewielu równie 

ponurych miejsc. Aż trudno uwierzyć, że Partia wybrała ten skrawek umęczonej ziemi na miejsce, w 

którym wstanie nowy, lepszy dzień. Cud miał wskrzesić zardzewiałą maszynę Polskiej Republiki 

Ludowej. Niczym manna z nieba miał wylądować na pustych półkach, rozesłany przez wielki 

rozdzielnik towarów w każdy zakątek kraju. Już Trybuna Ludu obwieszczała w sieci Jantar wielki 

triumf polskiej myśli technologicznej, a telewizyjna gwiazda Szymon Krawiec zapraszał czerwonych 

prominentów i radzieckie delegacje, gdy kolejny cios spadł na te jałowe ugory. 

Znaleźli się pod czerwonym punktem nawigacji. Opancerzona nysa zatrzymała się pośrodku 

betonowego pustkowia. Zgasły ekrany obrastające ciasny kokpit. Zomowiec huknał wielką rekawicą 

w kask, budząc zawieszony wyświetlacz. 

- Jeden zelmer jest nad tą gorzelnia, drugi wisi nad kanałem - zameldowal milicjant. 

- Niech oddalą ten odkurzacz, aż tutaj go słychac. Nie chcemy, żeby sie zorientowali. 

Porucznik Debołęcki wysiadł i zapalił. Niezdrowa łuna Katowic biła zza czarnych hałd. Byli w 

samym środku przemyslowej strefy, w której niekończące sie kolumnady kominów nasaczały 

chmury trucizną. Najgorszy był jednak ten smród zepustej konserwy. Mieszał sie gryzącym w płuca 

oddechem mazutu i wgryzał się w skórę. To znak, że byli niedaleko. 

Ruszyli między hałdami węgla i potłuczonego szkła. Minęli zacinający sie ekran propagandowy – 

Rok 2028 rokiem przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Porucznik miał tylko trzech osiłków z pałkami 

szokowymi, jednak nie spodziewał sie oporu. Nie mieli do czynienia z zaciekłymi wrogami ludu, ale 

ze zwykłymi szkodnikami. Na swoje nieszczęście te pasożyty żerowały na szczególnym organizmie. 

Niby każdy kombinował, sprzedawał Prusakolep za mydło, zdobywał talony na sieć i doładowania 

do karty towarowej. To nie był jednak zwykły przekręt. Ślaskie zakłady wyrobów mięsopodobnych 

były oczkiem w głowie sekretarza Kociołka i partyjnej wierchuszki. 

- Wejdziemy tam bardzo kulturalnie. Zgarniemy figurantów i oczyścimy zakład pracy pod 
przybycie ekip śledczych – zarządził porucznik Dębołęcki. 

 Teraz był czas, żeby użyć wszystkiego, co nauczono go w esbeckiej akademii. Kondukt 

mowił jasno, jak przeprowadzać takie akcje. Kontynuacja Doskonalenia i Treningu znała odpowiedzi 

na każde pytanie. Przede wszystkim jednak, odróżniała go od zomowców, którzy nastawieni byli 

tylko na przepuszczanie ludzi przez ścieżki zdrowia. 

Podeszli do ciężkich wrót. Fabryka w niczym nie zdradzała niezwykłego przeznaczenia. 

Zrujnowany moloch z prefabrykatów, ozdobiony neonem i kiściami rozstrojonych ekranów. 

Gdy Dębołecki zadzwonił wideofonem, na pękniętym ekranie pojawiło się wielkie oko. 

- My do dyrektora kombinatu. 

- Kierownik zmiany Ropniak, kłaniam się nisko. 

- Wpuścicie nas? 

Otworzył im wystraszony człowiek w białym kitlu.



- Już panowie władza są. Oczywiście, już wpuszczam na zakład. Jesteśmy gotowi. 

- Nikogo z załogi nie uprzedzaliście - zapytał surowo Dębołęcki. 

- Nie, nikogo - zapewnił Ropniak. Widać było, że ma za sobą nieprzespaną noc. Bał sie i nic 

dziwnego. Nie było ludzi niewinnych. Programy szpiegujące zawsze znajdą coś, co obniży twoją 

punktację obywatelska. 

- Chcemy iść do dyspozytorni. 

- Już prowadzę. 

- I jeszcze jedno. Załatwcie nam jakieś maski. Niedobrze sie robi od tego smrodu. 

- Czy dyrektor został już uprzedzony? - zapytał Ropniak. 

- Tak - skłamał esbek. Nie mógł przecież przyznać, że dyrektor jest w rękach SB. Za 

niegospodarność dostanie ładnych parę lat. 

Przez wąskie okna sali kontrolnej widać było wnętrze monstrualnej hali. W półmroku czerwonych 

halogenów dostrzegł baseny i ludzi w maskach gazowych, polewających je woda i dokonujących 

pomiarów. 

- To jest to? - zapytał porucznik. Zimna gula przesunęła sie w górę przełyku. Miejmy to już 

za sobą - pomyślał, starając się nie patrzeć na przejaskrawione zbliżenia na ekranach. 

Miał ochotę zatkać uszy, żeby nie słyszec tego syczenia. Przypominało mu respirator. Tak samo 

oddychała jego matka, gdy kilka lat temu pozwolili mu odwiedzić ją w szpitalu. Patrzył wtedy na 

opadającą pompę i zastanawiał sie, kim była ta osoba za ceratowa zasłona, która kiedyś 

zadenuncjowała własnego męża, by mieć na odurzacze i bimber. Dla pielęgniarek była dogorywającą 

pijaczką. Tak też ją zapamiętał. 

- Towarzysze obywatele - powiedział do mikrofonów wystających z aparatury - proszę o 

uwagę. 

 Ludzie w kombinezonach stanęli jak wryci. Trzej zomowcy weszli już na halę. Z tej 

perspektywy wyglądali jak opancerzone żuki. 

- Tu mówi porucznik Służby Bezpieczenstwa Kontanty Dębołęcki. W związku z 

zagrożeniem radiologicznym ogłaszam dla zakładu kwarantannę do odwołania. Zachowajcie spokój, 

nie oddalajcie się. Partia dba o wasze bezpieczeństwo. Obywateli o nazwiskach, które wyczytam - 

sięgnął do kieszeni po telefon - proszę o wystąpienie.... 

 Tak jak podejrzewał. Któryś spanikuje i będzię chciał zwiać jak karaluch po zapaleniu 

swiatła. Postać oderwała sie od reszty i rzuciła w czerń hali. Porucznik nacisnął przycisk i fabrykę 

wypełniła piekielna syrena. Przez komunikator kazał jednemu z zomowców ruszyć w pościg. Może 

strzelać bez rozkazu. 

Na bajtku wybrał numer do majora Korolca. 

- Jak tam sytuacja? - zapytał dowódca. Ekran telefonu pokazywał tylko statykę. 

- Pod kontrolą. Zamknęliśmy zakład. Jeden się urwał. 

- To jak to mówicie, że pod kontrola? 



- Zelmery go namierzą. 

- A inni? 

- Posłusznie czekają. 

- Jeśli tak mówicie, to daję cynk ekipie. Dobrze się spisaliście. Zasłużyliście na wczasy. 

- Dziękuję majorze. 

Dębołęcki uruchomił wiatrak i zapalił ostatniego importowanego. Rozchylił żaluzje i spojrzał jeszcze 

raz na halę. Ludzie w gumowych kombinezonach nadal tam stali. Wrogowie ludu, którzy ukradli 

partyjne mięso. 

 

 

 

 
 Inżynier Wiktor Rzeszotarski inaczej wyobrażał sobie klinikę Technopolu. Zamiast sterylnej 

czystości były podejrzanie brudne sprzęty i komputery stare nawet jak na standardy PRL. Odsiedział 

swoje w kolejce, wpatrując się w niekompletną szachownicę zatłuszczonych płytek i ekran 

wyświetlający pochody pierwszomajowe na tle idealnych Miast Ciągłych. Ileż to już lat Partia 

karmiła masy nadzieją na życie na słonecznych tarasach schodzących ku Wiśle. Wstęp do innego 

wymiaru nowoczesności mieli jedynie prominenci. Większość znała świat przyziemny i pachnący 

zatrutym powietrzem. 

 Symbolem tych nierówności był prężnie rozwijający się syndykat zbrojeniowy Technopol. 

Od kiedy nastąpiły przetasowania u szczytu władz, macki jego wpływów zaczęły sięgać coraz to 

dalszych rejonów życia. W końcu dosięgnęły, będącej w zarodku biotechnologii, nafaszerowały ją 

sterydami pieniędzy ze Związku Radzieckiego i uczyniły królową nauk. 

Pielęgniarka przesunęła w jego kierunku wysięgnik. Obdrapany monitor wyświetlił ciąg komend i 

obracającą się głowę pacjenta. Syntezator mowy całkowicie zniekształcił głos Pola Raksy. Co za 

chałupnicze półśrodki i amatorskie podejście. Inżyniera ogarniał lęk na samą myśl, co czeka go za 

drzwiami gabinetu. 

Wziął głęboki oddech i wpisał datę, 23 listopada 2028 roku. Cel wizyty - zastrzyk. Sprowadzono go 

do roli petenta, który udowadnia urzędowi, jak bardzo się stara. Ze zredukowaną punktacją 

obywatelską każda czynność podlegała autocenzurze. Partia wystawiła mu dwóję i musiał pokazać, 

że zasługuje na więcej. 

 Nieważne która frakcja miała teraz największe wpływy, system traktował swych poddanych 

jak niepokorne dzieci, które należy zdyscyplinować i nauczyć wstydu. Tak właśnie się czuł – 

zawstydzony, nieforemny i nie na miejscu. Podobny do karalucha, który pełzł przez szpitalne płytki 

w stronę telewizora, wyświetlającego twarz sekretarza Kociołka. W przejaskrawionych barwach, 

jego oblicze miało kolor świeżej szynki. Mówił zresztą o aferze mięsnej. 

 Gdyby Rzeszotarski tak się nie bał, może sięgnąłby po pokrętło, by posłuchać co ma do 

powiedzenia pierwszy sekretarz. Sam najwyższy urzędnik władzy ludowej wygłaszał tyradę w jego  
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sprawie. W końcu to z powodu afery mięsnej, Rzeszotarski trafił do przychodni, wciśniętej między 

stołówkę i zakłady Polchem. Z obrzmiałych warg Kociołka wyczytał tylko dobrze znane słowa – 

uchybienie i wichrzyciele. Czy padło tam też słowo skazani? W pewnym sensie Rzeszotarski już 

został osądzony. Na razie zaocznie, gdyż próbował się wykręcić niczym przygnieciony robak. 

- Obywatel Wiktor Rzeszotarski proszony do środka! Obywatel Rzeszotarski do gabinetu - 

krzyknęła do mikrofonu pielęgniarka, nie spuszczając oczu z krzyżówki. 

- Mam wejść? - zapytał szeptem sam siebie. 

- Obywatelu, będziecie tam tak siedzieć? 

Nawet w dzieciństwie nie bał się pobierania krwi, a teraz ledwo mógł opanować drżenie rąk. 

Był zdrowy jak ryba, nie licząc sezonowego podtrucia smogiem i lekkiego naprominiowania, które 

wynosił z pracy. Jak na trzydziestolatka z kraju demoludów, był w niezłej formie. Tak przynajmniej 

mówił lekarz, gdy pierwszy raz pobrali mu wymaz i zaproponowali nietypową współpracę. Amnestia 

za eksperyment. Brzmiało lepiej niż dziesięć lat w więzieniu z gitowcami. 

Zgięty w pół, wślizgnął się do środka. Gabinet nie napawał optymizmem. Zamiast okien 

wisiały widoczki sielskich krajobrazów i wypłowiałe plakaty. Gwiazdor partyjnej sieci Jantar, 

Szymon Krawiec patrzył ze ściany z kpiącym uśmiechem. 

- Proszę zdjąć koszulę i się położyć – polecił doktor, wskazując brązową ławeczkę. 

 Poczuł jak jego plecy przylepiają się do zimnej skóry. Rękę położył na metalowej obręczy. 

Co za pechowy zbieg okoliczności sprawił, że się tutaj znalazł – pomyślał. Tysiące razy śledził 

rozwój wypadków, aż zaczęły żyć własnym życiem. Jego pamięć stopiła się z szumem 

informacyjnym i zwykłymi plotkami, które obrosły aferę mięsną jak cuchnąca narośl. 

Miał przed oczami tamten dzień. Baseny białkowe wypełnione cuchnącą pulpą, która miała uchronić 

kraj przed klęską niedoboru. Społeczeństwo przymusowych jaroszy pracowało mniej wydajnie. Fetor 

był nie do zniesienia, więc wszyscy nosili maski przeciwgazowe. Nie tylko dlatego zresztą. Chodziło 

też o prawdziwą kurację radiacyjną, jakiej poddawano puc mięsa, który miał przed Wielkanocą trafić 

na puste pułki. Przechylali się przez barierki i przytykali liczniki Geigera do wielotonowej szynki, 

rosnącej jak żywe ciasto na sterydowych drożdżach. Mierzono pozaustrojowe mięso dojrzewające w 

kadziach, ale nie ich spracowane ciała, wypluwane przez gumowe wrota komory dekontaminacyjnej. 

Zielone, niewygodne skafandry miały ich chronić przed skażeniem. Okazało się jednak, że nie 

uchroniły wszystkich. 

- Inżynier pracował dla zakładów mięsnych Technopolu? - zapytał lekarz znad pudełka 

ekranu, na którym przesuwały się kolumny danych. 

- Tak jest, zgadza się. 

- Dyrektor uprzedzał, że nas odwiedzicie – powiedział poważnie lekarz. Spojrzał na 

Rzeszotarskiego z nutą współczucia. Odczekał, jakby chciał dać inżynierowi chwilę do namysłu. 

Oboje jednak wiedzieli, że nie ma wyboru. 

- Wie pan, inżynierze, to dość specyficzny zastrzyk. Chce być z wami całkowicie szczery. 



Taka kuracja, rzadko, żeby nie powiedzieć nigdy, nie była stosowana u kogoś kto nie był 

wyczynowym sportowcem. Słyszał pan o słynnych enerdowskich pływaczkach albo bułgarskich 

siłaczkach? 

- Sterydy? 

- Nie do końca. To czym tam się zajmowaliście w tym Instytucie Przemysłu Mięsnego? 

- Odżywianiem wyrobów mięsopodobnych. 

- To chodzi o to mięso, które rośnie poza zwierzętami. 

- Można tak powiedzieć. Dokładnie modyfikowany pozaustrojowy produkt mięsopodobny. 

- Nie brzmi zbyt apetycznie, przyzna pan. Zdrowe to jest? Zjadliwe przynajmniej? 

- Jeśli ktoś zna wiejską kiełbasę to mu pulpa nie posmakuje, a jeśli ktoś nie widział w życiu 

zwierząt, to jaka różnica czy mięso na półce przyjechało z hodowli, czy z fabryki. Do żurku i 

pierogów się nada. Partia nie naciskała na walor smakowy, ale na podniesienie średniego spożycia 

kalorii w społeczeństwie. 

 - A co pan tam robił? – zapytał lekarz, by odwrócić jego uwagę od igły, którą pobierał 
roztwór. 

- Byłem kierownikiem drużyny pomp, podających pokarm do basenu C, gdzie rosło mięso na 

golonkę. Odpowiadałem za ich bezpieczeństwo, a trzeba było uważać. Proces produkcji wymaga, 

żeby było ciemno i wilgotno. Byłem tam praktycznie od początku, jak jeszcze tkanka ledwo 

obrastała kratownicę. To były takie farfocle koloru startego kolana, jak to ktoś kiedyś określił. Nie 

wyglądało to za dobrze, ale potem zrosło się i zrobiło pulchne. Pochwale się, że awansowałem od 

najprostszego operatora szlaucha, aż po kierownika – opowiadał z zadowoleniem Rzeszotarski, jakby 

zdążył zapomnieć, że wszystko to zostało już zaprzepaszczone. 

Doktor pokiwał głową, wpiął fiolkę z roztworem do gumowego spustu skomplikowanej maszyny i 

zasępił się nad wynikami, które pojawiły się na brązowym ekraniku. Głos znany z komunikacji 

miejskiej oznajmił – zgodność proporcji. 

- Teraz lekko nakłuję. Może zaboleć – powiedział lekarz, wbijając igłę w sztywną z nerwów 

rękę. 

- To nic takiego – powiedział z ulgą Rzeszotarski, przytrzymując wacik. Czuł jak 

wstrzyknięty płyn wędruje w górę żyły, wypełniając ją ciepłem. 

- Dobrze się czujecie? 

- Lekko swędzi, ale to nieważne – zapewnił go inżynier, choć zrobiło mu się słabo. Krew 

odpłynęła z twarzy, poczuł mrowienie, jak wtedy gdy pierwszy raz na koloniach wypili z kolegami 

wódkę. By odwrócić uwagę od narastającej słabości, miał ochotę opowiadać lekarzowi o swojej pracy w 

katowickiej fabryce. Nie mógł tylko wspomnieć o pracownikach, którzy przemycali noże, odkrajali zbytnio 

napromieniowane odrzuty i zabierali do domowej lodówki. Wiele rodzin jadło dzięki temu sztuczną 

wieprzowinę. Potem jednak przyszli ludzie z dozymetrami, wpisywali wartości w siwertach i bekerelach. 

Niektórzy z pracowników przyjęli wyjątkowo duże dawki. Tak inspekcja odkryła inne nieprawidłowości w 

zakładzie, brak higieny i nieprzestrzeganie norm. 
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On też brał mięso do domu, zawiózł rodzinie narzeczonej, a nawet wymienił na talony sieci Jantar. 

Potem jeden z techników z jego zmiany wpadł do kadzi, bo obluzowała się barierka. Rzeszotarski 

był wtedy kierownikiem zmiany. Aresztowali go z innymi, w dniu kiedy Kurier Wieczorny i 

sieciowy portal Trybuny Ludu obwieściły wykrycie afery mięsnej. Z dnia na dzień stał się wrogiem 

ludu. 

- Może pan już iść. Jest szansa, że wystąpią zawroty głowy, bezsenność, poty i lekka 

gorączka, ale szybko minie. Kolejny zastrzyk za tydzień. Do tego czasu proszę pić przegotowaną 

wodę, nie przemęczać się – powiedział doktor i wrócił do wyświetlaczy. 

Gdy Rzeszotarski wrócił na zewnątrz, zapadł już zmierzch. Po drugiej stronie dyszały przemysłowe 

kotły, a przez pachnące dymami powietrze niósł się metaliczny pogłos pracy. Niebo ponad 

kratownicą Polchemu nabrało czerwonej barwy. 

 Z klekotem silnika zatrzymał się przed nim pordzewiały Polonez. Pomyślał że to do niego. Z 

samochody wygramolił się gruby pasażer w skórzanym kaszkiecie, obrzucił go niechętnym 

spojrzeniem i zapalił. 

- Dobrze się pan czujesz? 

- Tak, tak – wyszeptał Rzeszotarski i oparł się o obdrapany terminal komputerowy Meriwa. 

- Pijecie od razu po robota? - zapytał tamten. 

W odpowiedzi Rzeszotarski zwalił się na chodnik. Ostatnim co widział, były okna bloków 

odbijających krwistą łunę hutniczych pieców. 

 

 

 

 
- Odin, dwa, tri - rozpoczął sieę teleseans leczniczy Kaszpirowskiego. Cały kraj, od kamienic 

takich ja ta, przez nieskończone blokowiska, po zapadłe pegieery, siadał przed swoim Rubinem lub 

Elektronem i liczył na powrót do zdrowej matrycy normy. Inżynier Rzeszotarski doszedł do wniosku, 

że dla niego to już niemożliwe. 

- Nie miał pojęcia co mu wstrzyknęli ale umierał z głodu. Nie dlatego, że nie miał co jeść ale 

dlatego, że wyczyścił już prawie całą kartę towarową i nadal było mu mało. Wystał swoje w  sznurze 

ludzi, zapłacił nawet babie kolejkowej, by wpuściła go przed siebie i zdobył zapas ryżu. Pożerał 

teraz rozgotowaną papkę przez ekranem swojej jednostki stacjonarnej Meriwa i roztrzęsiony 

przeglądał sieć Jantar. Nie odebrał telefonu od Marii. Nie w takim stanie. Jego narzeczona miała go 

za dobrego człowieka, ułożonego i potrafiącego dostosować się do trudnych warunków. Może nie 

typ przedsiębiorczego cwaniaka, ale kogoś kto umie pływać w mętnych rozlewiskach XXI wieku. 

Nie wspomniał jej ani o aferze mięsnej, ani o swoich podziemnych zainteresowaniach. 

Zanurkował głębiej w sieć, starając sie nie patrzeć na znikające talony wirtualne. Nie powinien tego 

robić w tym momencie. Programy blokujące, które jeszcze kilka lat temu pozwalały zatrzeć za sobą 

wirtualny ślad, dziś mogły być bezużyteczne wobec radzieckiej myśli informatycznej. Poczucie winy 



pojawiło się niczym rosnący garb spiętych mięśni. Pozorna wolność w Jantarze bywała pułapką. Im 

głębiej się zapuszczałeś, tym mocniej przyciągałeś uwagę SB. 

 Od trzech, może dwóch lat nie ryzykował. Gdy skierowano go do pracy w zakładach 

mięsnych, skończyły się wycieczki w niebezpieczne rejony sieci. Kiedyś zarywał noce, by odnaleźć 

resztki rozbitej Solidarności. Nigdy sie nie udzielał, wiedząc że opozycyjne strony roją się od 

prowokatorów. Potem przeczytał Teorie Konspiracji no i poznał Marię, co ostatecznie wybiło mu te 

głupoty z głowy. Książkę dostał na zapomnianym końcu bazaru. Opozycyjny bestseller, który 

zalegał u ludzi w pawlaczach obok książek Sołżenicyna i nagrań radia Wolna Europa. Książka  

przekonała go, że lepiej pielęgnować opór w sobie, aż nadejdzie właściwy moment. System, który 

dawno przekroczył swoją datę ważności, sam się rozpadnie. 

 Dwa lata później jego plan legł w gruzach. Popełnił błąd i wpadł w miażdżące tryby 

mechanizmu. Jechał na taśmociągu wprost w objęcia zgniatarki. Obserwatorzy z SB i komputerowe 

programy miały zmielić jego życie. 

Nie pozwoli na to. Nie teraz, gdy go okłamali i wstrzyknęli galaretowate świństwo. Tyle razy 

przekonywali go, że to niegroźne, że odzyska dzięki temu wiele punktów w rankingu obywatelskim. 

Mówili, że nie będzie to bez znaczenia przy wyliczaniu kwantyfikatorów przed jego wyrokiem w 

aferze mięsnej. 

 Nie mógł tak po prostu czekać, aż go to zabije. Musiał jak najszybciej dostać się do 

znajomego lekarza. Nie było to łatwe. Raz, że tamten mieszkał w Śląskim Mieście Ciągłym, gdzieś 

na wysokości Chorzowa, dwa że był już wieczór i ulice zostały zablokowane pod pozorem smogu. 

Było mu gorąco, jakby postawił przed sobą termowentylator. Wyłączył Meriwę i wyszedł w  deszcz. 

Jego kamienicę otaczały masywne wieże przemysłowe. Szymon Krawiec z telebimu reklamował 

sklepy Baltona, a komputerowa Pola Raksa zachwalała Prusakolep. W kiosku modułowym chrapał 

pijany dozorca. Obok zamkniętego Społem świecił się terminal Iwona. Wbił 

kod. Był wolny. 

 Podszyta smogiem mgła dawała poczucie bezpieczeństwa. System Czuwaj był oślepiony. 

Drogą przez zrujnowane peryferia dotarł pod masyw betonu, nakrapiany punkcikami 

heksagonalnych okien. O ile nadwiślańskie Miasta Ciągłe były jak wiszący ogród, to Ciąg śląski 

przypominał monstrualną fabrykę. Klatka 27, mieszkanie 842. Przeszedl jeszcze kilometr, 

zastanawiając się, czy to strach czy zastrzyki odebrały mu siły. 

- Halo? Kto tam? - odezwał sie zaspany głos Waldka. 

- To ja Rzeszotarski. Wybacz. 

- Wiktor, co się stało? - Głos był bardziej zmęczony niż zatroskany losem kolegi. Czego się 

spodziewał? Że przyjmie go w godzinę policyjną z otwartymi ramionami? Każdy wiedział z 

Teleekspresu o aferze mięsnej. 

- Mogę wejść? 

- Wiktor to nie najlepsza pora. Anna i córka sie obudziły. Może jutro? 



- Tylko na chwilę. Potrzebuję porady i sobie pójdę. 

- Dobrze wchodź, ósme piętro, ale tylko na chwilę. 

Winda ruszyła. Przez rozety w prefabrykatach widział opadający horyzont. 

- Waldek, ja naprawdę nie chce przeszkadzać. 

- Za późno - zażartował kolega, ale zabrzmiało na poważnie - no dobra, dobra wejdź. 

- Cześć Anna, przepraszam ja tylko... 

- Cześć Wiktor, chcesz herbatę? Macie tu kanapki z dżemem. Skąd ty przyszedłeś? 

Przewróciłes się? 

- Tak poproszę. Wszystko w porządku. Znaczy, szedłem na okrągło. Co tam słychać? 

- Tak sobie powiem szczerze. Wiesz ojca teraz wzielismy do siebie. Ma ołowice, górnik więc 

wiesz. No i zobaczymy ile to jeszcze potrwa. Tak to wszystko po staremu. Córka nam rośnie. 

- Ładnie tu macie. Normalnie, boazeria, meblościanka, wszystko jak w normalnym bloku. 

- Dziękuje. Jest jak jest. Trudne sąsiedztwo. Tu nie żyje czerwona elita i prominenci. Raczej 

wysiedleni z biedablokow. Potrzebowali lekarza i wielki rozdzielnik nas tu zesłał. Taki los. No 

dobrze ... ale mów co sie stało? – 

- Mam kłopoty, nie będę oszukiwał. 

- Domyśliłem się. Zachorowałeś? – zapytał Waldek. 

- Nie wiem właśnie. 

- Jak to nie wiesz? 

- Ty jesteś lekarzem. Myślałem że mi powiesz. 

- To co ci jest? 

Rzeszotarski podszedł do okna. Horyzont rozmyty światłami blokowisk, kopalni i huczących 

zakładów. Ciężki przemysł mielił jałową ziemię, wysysał osoczę i wtryskiwał w korzenie olej i 

chemikalia. Pozbawiona swej limfy przyroda obumarła aż po horyzont. 

- Wiktor musisz sie streszczać. Jest prawie północ. Żona i córka się boją. Nie chcemy mieć 

problemów. Wiesz, o co chodzi? 

- Wstrzyknęli mi coś. Najpierw wylali z zakładu i zaproponowali układ - wydusił z siebie i 

poczuł jak czerwienieje na twarzy. 

- Dobra, dobra, nie chcę wiedzieć więcej. Załatwmy to szybko. 

Waldek pobrał mu krew i schował w spłuczce. 

- I co teraz? 

- Zbadam w przychodni i dam znać. 

- Mogę iść doktorze? 

- Tak. 

- Dziękuję. 

- Niepotrzebnie. Nie zadzieraj z nimi. I błagam cię, nie mów że u nas byłeś.



 

 

 

 

 

 

 Zrobił to. Miał do wyboru, iść na kolejny zastrzyk i przepłacić to zawałem serca, albo podjąć 

beznadziejną próbę ucieczki. To drugie wydawało sie przez moment bardziej racjonalne. 

Pomyśleć tylko, że jeszcze niedawno największym zmartwieniem było, czy wielki rozdzielnik 

towarów przypisze mu więcej punktów na wyroby mleczarskie, albo czy doczeka się talonów na 

importowane towary w Pewexie. Wystarczył jednak jeden błąd i stał się odrzutem 

zaprogramowanego społeczeństwa. Wypadł z orbity swojego szarego życia i zmierzał prosto w 

pustkę. Nie było bowiem życia poza systemem kontroli. Albo żyłeś w pobliżu promieniującej 

ciepłem Partii, albo zamarzałeś gdzieś w podziemiu. 

Za oknem przesuwał się nijaki krajobraz, błotnisty rozbryzg prowincji, proste układanki miast, 

betonowe włókna blokowisk i morza torów. Pogranicze odpychało i kusiło zarazem, było strefą 

niczyją, emanującą obietnicą złudnej wolności. Tam dokąd jechał, przyroda odzyskała i wchłonęła 

ludzkie siedliska. Tam miał zamiar rozpłynąć się dla robotycznego systemu nadzoru i unoszących się 

nad nim zelmerów. 

Musiał jeszcze tylko gdzieś zadzwonić. 

- Czołem Waldek, tu Wiktor. 

- Czołem – odezwał się lekarz, wyraźnie niezadowolony telefonem dawnego kolegi. 

- Zbadałeś moją krew? 

- Ledwo cię słyszę, gdzie jesteś? 

- W pociągu. 

- Dokąd jedziesz? Zresztą, nie chcę wiedzieć. Mówiłem ci już, że nie chce mieć kłopotów. 

Ciężko pracuję, mam dziecko, żonę. 

- Wiem, po prostu powiedz mi co tam było. 

- Dobrze, powiem że mnie do tego zmusiłeś. Byli u mnie tamtej nocy, jak tylko wyszedłeś. 

- Waldek, powiedz mi do cholery co mi wstrzyknęli! – krzyknął Rzeszotarski. Ktoś z 

zewnątrz dobijał się do drzwi ubikacji. 

- Nie mam dobrych wieści. Nie wiem co to za technologia, ale wygląda na to, że to 

zwierzęce białka, modyfikowana ale geny są świńskie. 

- Co to znaczy? 

- To znaczy, że rośnie w twoim organizmie płat obcej tkanki. Narazie zapewne niewielki. 

Nie wiem, może tak chcą żywić ludzi, albo sprawdzają jakieś metody hodowli.



Opadł na podłogę. Miał ochotę skulić się w kłębek w brudnej toalecie i zapaść w nieskończone rojenia 

o szczęśliwszy życiu. 

- Jesteś tam? Słuchaj Wiktor, odpowiadasz za siebie, ale masz jeszcze szansę zawrócić i jakoś 

to wyjaśnić. To tylko eksperyment. Może to i dobrze dla nauki. 

- Od kiedy trzymasz ich stronę, co? Przekonali cię prawda? 

- Nie ma już ich i nas. Musimy trzymać się razem. Do cholery przecież ci pomogłem. 

- A teraz namawiasz mnie do poddania się. 

- To ty kradłeś mięso. Odpowiedz sobie kto jest temu winien. Muszę kończyć. Nie 

możesz do mnie więcej dzwonić. 

- Nie ma sprawy. Tam nie ma nawet zasięgu. 

 Wyszedł na korytarz, gdzie turkot kół zagłuszał jego myśli. Zamknął oczy i zapadł się w 

miąższ swojej rozpaczy, powracał do czarnej grzybni pierwotnego stanu. Tym stanem był 

instynktowny lęk, od którego starano się odgrodzić betonem cywilizacji. On ten habitat opuścił i 

pędził w stronę pustki. Gdzieś na granicy pojmowania błąkało się dobrze znane odczucie wstydu. 

Wszyscy od urzędników obsługujących wielki kalkulator punktacji obywatelskiej po telewizyjnego 

proroka postępu Szymona Krawca karmili ludzi papka wstydu za samych siebie, za ich marność i 

biedę, nasączali ich gorzką żółcią kompleksów. Miał ochotę je zwrócić ze wszystkimi toksynami, 

które wchłonęło jego ciało, uwiezione w tym niedokonanym czasie. 

 Z nicości wyrwał go pisk hamulców. Pociąg zatrzymał się w Częstochowie. Dworzec 

zbudowany był w duchu zrehabilitowanego socrealizmu. Im bardziej czerwone elity odchodziły od 

swych ideałów, tym bardziej starały się je manifestować w formie. Masy żyły więc w siermiężnej 

epoce poza czasem, a prominenci pławili się w zachodnich luksusach. 

 Do środka weszli milicjanci z owczarkami i pałkami szokowymi. Zdezelowany dron zawisł 

nad peronem. Te wysłużone modele były nieobliczalne. Nikt nie wiedział, co im strzeli do ich 

elektronicznego mózgu. 

- Wszyscy zostają na miejscach! 

- Kłaniam się nisko panie władzo – powiedział jakiś urzędnik w typie donosiciela. 

- Szukamy kogoś. 

- Proszę bilety – rzucił surowo konduktor. Za jego plecami kręcili się już siepacze z ZOMO. 

Rzeszotarski drżąca ręką oddał potwierdzenie z terminalu. Konduktor spojrzał na niego podejrzliwie. 

Zaraz jego dane pomkną łączami sieci Jantar i system podniesie alarm. Milicjanci dostana na 

interfejs ostrzeżenie, że legitymowany obywatel jest poszukiwany. 

Coś huknęło na zewnątrz. To dron obił się o pordzewiała wiatę, goniąc uciekającego wyrostka. 

Mundurowi rzucili się do wyjścia rozpychając pasażerów. 

- Łapać złodzieja! - krzyknął ktoś w biegu.



- Tam jest, wyrzucił towar! 

- Uprasza się o zachowanie porządku - zachrzęścił megafon - Partia dba o nasze 

bezpieczeństwo, wspomóżmy jej wysiłki. 

Tym razem nie chodziło o niego. Dostał kolejna szanse na dotarcie do celu. 

 

 

 

 

 

 Pordzewiała tabliczka ostrzegała – stój, niebezpieczeństwo. Porucznik Dębołęcki zostawił  za 

sobą siatkę, dziurawą w tylu miejscach, że mogłoby jej nie być. 

- Jak daleko on jest? – zapytał esbek. 

- Kto? – burknęła hiena. Zwykły szabrownik ubrany w wełniany sweter i mianujący się 

przewodnikiem po strefie wykluczenia. 

- Żarnowiec. 

- Elektrownia jest w prostej linii tylko kilka kilometrów stąd, ale droga nie jest łatwa. Bagna i 

wysypiska. Nie znając miejsc promieniowania można tam wcale nie dotrzeć. 

- Pójdę dalej sam – odparł ponuro Dębołęcki. Naciągnął maskę i uruchomił dozymetr. 

- Jak wolicie, ale mówiłem już, że przewodnik się przyda. Nie biorę dużo. Łatwo wdepnąć w 

radiację. Opad jest rozsiany nierówno. Idziesz spokojnie i nagle wpadasz w torf, który aż pali skore, 

bo gdzieś tam pod powierzchnia jest kawał grafitu. 

- Dobra, słyszałem to już po drodze. Którędy na wysypisko? 

- Tą rura pod wiaduktem. Lepiej przebiec, bo tam terkocze, potem trzymać się wału idąc w 

lewo. Dopiero jak dozymetr się uspokoi, można ruszać przed siebie. Omijajcie otwarte pole, na 

którym stoją ciągniki. Tam aż zęby wykrzywia. Dalej jest dworek, ale lepiej nie podchodzić, bo 

czasami koczują tam złomiarze. Za domkiem jest siatka i wzdłuż niej idzie się na wysypisko. 

- Dobrze, tu jest zapłata. 

- Można zapytać, po co tam idziecie? 

- Szukam kogoś – odparł Dębołęcki i ruszył w stronę nasypu. Strefa powitała go skrzekiem 

ptaków, trzaskiem gałęzi i chłodem nadciągającej ulewy. Do tego ten metaliczny posmak w ustach. 

Wiedział, że inżynier Rzeszotarski  nie  odejdzie  za  daleko.  Całą  robotę  wykona  chmara dronów. 

On tylko przyszedł posprzątać. Kamery ostatnio widziały uciekiniera na wysypisku plastiku. To było 

dziwne miejsce. Wysysające życiodajne soki, wtłaczające alkaliczne płyny, zastępowało żywą tkankę 

doskonalszym polimerem. Wymieniono tu korzenie na okablowanie, a biosferę na technosferę. 

Tekstylna, syntetyczna grzybnia maskowała się pod wierzchnią warstwą ściółki, by potem wychynąć 

spod spodu swoim elastycznym obliczem. Ludzkie ciało też wchłaniało sztuczne substancje, które 

stały się częścią jego struktury. Zmieniał się jego skład, wzbogacony radiacją i spalinami. Człowiek 

socjalistyczny stawał się reaktorem, filtrem i pochłaniaczem. 



Porucznik Dębołęcki znalazł miejsce, w którym dozymetr był spokojny. Kilka razy nieumiejętnie 

wszedł w miejsce, w którym licznik zaczynał wariować. Może trzeba było skorzystać z usług hieny. 

Teraz był już jednak na miejscu. Wystarczyło, że zaczeka. 

 

 

 

 

 
 Rzeszotarski zrozumiał, że koniec jego ucieczki jest blisko. Leżąc wśród wysokich traw, 

chciało mu się śmiać. On, najskromniejszy urzędnik przytula się teraz do ziemi wyrzucającej cała 

tablicę Mendelejewa, kryjąc się przed dronami latającymi pod ciężkim niebem. 

 Niby gdzie miałby dalej uciekać? Nie było żadnej drogi ku wolności. Teraz, gdy rząd Unii 

Europejskiej odsyłał emigrantów prosto w ręce esbecji, nie było nawet sensu marzyć o 

przeskoczeniu żelaznej kurtyny. Teraz mogłeś tylko schylić kark i próbować emigrować 

wewnętrznie. Zastanawiał się, kiedy pomieszało mu się w głowie. Czy to było wtedy, gdy 

internowali go w zakładach mięsnych, czy po tych zastrzykach, a może osuwał się w obłęd powoli 

od dawna? Nie zdążył nawet zauważyć, e ściany opresyjnego systemu zacieśniają się wokół niego od 

lat. Co on sobie wyobrażał? Że docierając na te pustkowia, odnajdzie życzliwych ludzi, którzy go 

ukryją, że przez Bałtyk pożegluje do lepszego świata? 

 W bezludnej strefie była już tylko noc, kołyszące się trawy i snopy światła szukających go 

dronów. Wydawało mu się, że prócz nadlatujących wirników słyszy też posępną muzykę.  Przebiegał 

puste przestrzenie i padał na ziemie, by nie wyszperały go kamery. Wszystko to zmieniało się w 

jakąś symulacje, nad którą tracił kontrolę. Coś, co było w zastrzykach poszatkowało jego 

świadomość. Przestrzeń zdawała się zapętlać. W niewiadomy sposób zawrócił w stronę wysypiska. 

Tutaj osłabł i nie był już w stanie biec. Czołgał się, walcząc z mdłościami. Czyżby to niewidzialny 

ciężar promieniowania przygwoździł go do ziemi? Gra skończona – pomyślał. 

 Wtedy z hałdy śmieci zeszła jakaś postać. Wydawała się przyjazna. Rzeszotarski wyciągnął 

ku niej dłoń. Tamten był w masce przeciwgazowej. Może jest lekarzem, który go uzdrowi? Niech 

uschnie ta chora odnoga czasu. Chce wrócić do swojej skorupy codzienności i zwinąć się jak ślimak 

w muszli. 

 Nawet nie poczuł jak w jego żyłę wbiła się strzykawka. Zdążył usłyszeć - Porucznik SB 

Konstanty Dębołęcki, obywatel Rzeszm452 internowany zgodnie z procedurą konduktu. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uciekinierowi użyłem fentanylu. No, koniec wycieczki nad morze. 

Wracamy do domu towarzyszu. 


