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Rozdział 1

G

iena Zwornik i jego banda czasy świetności mieli już
za sobą. Co więcej, dało się odczuć, że czarna seria
trwa nie od wczoraj. Nawet Tolik, który ledwo jedną
nogę zdążył w Zonie postawić, zorientował się, że jest
źle. Naprawdę źle. Nie to, że dostrzegał jakąś tendencję
ku gorszemu, ale po prostu widział: wszyscy trzymali
nosy na kwintę. Na nic lepszego nikt nie liczył, a to naj‑
pewniejszy znak, że będzie już tylko gorzej.
Już trzeci tydzień kręcił się Tolik Skrzypek z ekipą
Zwornika – niby i niedługo, ale wystarczająco, żeby wy‑
robić sobie własne zdanie. Teraz chłopak miał już pew‑
ność, że o romantycznych przygodach w Zonie opowia‑
dają tylko idioci. Tam, za Kordonem, wszystko jawiło
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mu się jak posypane brokatem: odważni, zaradni zio‑
male, zero strachu, płuca pełne wolności, żadnej władzy,
żadnej psiarni. Stalkerów można będzie kroić na lewo
i prawo, zabierać im chabar, na mutasy polować, zbierać
cenne fanty i artefakty... Chociaż to już lekka przesada.
Nie wypada, żeby prawilny ziomal miał się takim rze‑
miosłem parać. Ale można, a co! Wydawać by się mog‑
ło, że trzeba tylko do tej legendarnej Zony trafić, a tam
już życie się samo ułoży! I kasiora, i radocha! Och, jak
się Tolik cieszył, kiedy mu obiecali, że przez Kordon go
przerzucą... I to nie byle kto obiecał, bo sam Czardasz.
Tolikowi wydawało się, że ten plugawy typek jest
nie lada jakim autorytetem; w rzeczywistości Czardasz
był tylko pionkiem, płotką w kryminalnej hierarchii,
chłopcem na posyłki do zadań drugiej ważności. Jed‑
nym z jego obowiązków było właśnie odławianie i wy‑
syłanie do Zony nazbyt kłopotliwego narybku – takiego
jak Tolik. Na dzielni od razu było spokojniej, gdy odpo‑
wiednio uregulować pogłowie młodych wilków, a jeśli
koleżka przez pierwszy miesiąc nie wyciągnie kopyt, to
może i da radę wynoszonym chabarem spłacić zaciąg‑
nięty dług.
– Ja ci, rozumiesz, na tamten brzeg bilet ogarniam –
zakomunikował mu Czardasz, taksując Tolika nieza‑
dowolonym wzrokiem, gdy chłopak stanął przed nim,
prosząc o przerzut. – Ale, rozumiesz, krewny mi teraz
będziesz. Łapiesz?
I wymienił sumę. Ot, klasyczne warunki – dwóch
kumpli Tolika na robotę do Zony tak samo przerzucili...
A to, że żaden z nich nie dawał znaku życia, samego
Skrzypka ani trochę nie niepokoiło. Głównie dlatego, że

Rozdział 1

7

sam siebie uważał – jak każdy zresztą – za doświadczo‑
nego i sprawdzonego gościa. W końcu dwa prawomoc‑
ne wyroki na koncie, co nie? Co prawda jeden w zawia‑
sach, a paragrafy mało groźne. W zasadzie to frajerskie
nawet: ot, chuligaństwo i rozbój, ale jakkolwiek by pa‑
trzeć, dwa wyroki miał!
Tolik jakoś uskrobał pierwszą ratę. Czardasz ode‑
brał od niego plik banknotów, nawet nie przeliczył, po
czym kazał zgłosić się w wyznaczonym punkcie ze swo‑
im szpejem. Co prawda czym jest ten „szpej”, musiał
się Tolik dyskretnie wypytać starszych... Do tego dostał
jeszcze nabity towarem plecak – przesyłkę dla czekają‑
cego po drugiej stronie drutów Gieny Zwornika.
Przyszłemu postrachowi Zony przykazano wleźć
na pakę wymalowanej w kamuflażowe esy‑floresy cię‑
żarówki, siedzieć cicho, nie ruszać się i nie pierdzieć.
Dwaj znudzeni żołnierze przyrzucili Tolika stertą wor‑
ków, a potem jeszcze Czardasz coś powiedział, ale jego
słowa zagłuszył ryk silnika. Samochód ruszył. Po ja‑
kichś dwóch godzinach żołnierze otworzyli burtę i ka‑
zali Tolikowi... No, kazali mu szybko sobie iść. Chłopak
wyskoczył na asfalt, rozejrzał się.
Ciężarówka faktycznie wjechała już do Zony, mi‑
nąwszy posterunek o całe dwadzieścia metrów. Po
obydwu stronach popękanego asfaltu był las – zupeł‑
nie zwyczajny, zielony las. Tyle tylko, że jakiś cichy, ani
ptaków, ani nic... Ale Tolik, chłopak z miasta, na takie
szczegóły nie zwracał uwagi.
Żołnierze z karabinami snuli się przy ogrodzeniu
i bardzo starali się na Tolika nie patrzeć. Wtedy do nie‑
go dotarło: zegar tyka, a tamtych aż ręce swędzą, żeby
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mu strzelić w plecy. Oj, ciężko im musi być udawać, że
go nie widzą. Chłopak zarzucił potwornie ciężki plecak
na ramię, odwrócił się i pobiegł, z trudem przebierając
zdrętwiałymi nogami.
Nikt Tolikowi w plecy nie strzelił, nikt go nie ścigał,
ale i tak odbiegł dobry kilometr od Kordonu. Szczegól‑
nego strachu nie odczuwał, ale pojawiło się jakieś takie
dziwne uczucie, że coś jest nie tak. Właśnie to wraże‑
nie nierzeczywistości sytuacji gnało go dalej, zmuszając
do robienia kroku za krokiem, coraz szybciej i szybciej,
byle tylko nie stać bez ruchu.
Dopiero potem, pochodziwszy trochę po Zonie, To‑
lik zrozumiał, że miał naprawdę niezłego farta. Wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa powinien był zdechnąć
od razu, zaraz pierwszego dnia, w pierwszych minutach.
Ale szczęście mu sprzyjało, więc do obozu Zwornika do‑
tarł bez przygód. W zasadzie doprowadził go tam już
sam Zwornik, czekający na miejscu oznaczonym przez
Czardasza na pda chłopaka. Wbudowany licznik Gei‑
gera pokazywał dość wysoki poziom tła, więc Tolik aż
się wystraszył, że jego nowy szef będzie niezadowolony –
w końcu musiał czekać na świeżaka w skażonym kwa‑
dracie... Ale Giena zachowywał się jak gdyby nigdy nic.
Skrzypek później dowiedział się, że musi sobie ze
strachem przed radami, rentgenami i siwertami po pro‑
stu poradzić – szabrownicy cały czas musieli siedzieć
właśnie tam, gdzie tło było wyższe. Ot, dla bezpieczeń‑
stwa. Zwierzęta radiacji się nie boją, a stalkerzy tak. Nie
mówiąc już o żołnierzykach z sił pokojowych, tamci
w ogóle się o zdrówko trzęsą, więc jak tylko licznik za‑
czyna się drzeć, od razu przestają człowieka gonić.
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Po drodze Tolik chciał pogapić się na anomalie,
wszystko było takie ciekawe, ale Zwornik szedł szybko,
na pytania odpowiadał zdawkowo, niczego nie wyjaś‑
niał i nie dawał czasu, żeby podelektować się cudami
Zony. Burknął tylko mimochodem, że jeszcze się mło‑
dy napatrzy, a teraz lepiej się pospieszyć, żeby nie ster‑
czeć na widoku.
Obozowisko ekipy też nie miało w sobie nic ro‑
mantycznego: ot, porzucony plac budowy gdzieś po‑
śród pustkowia. Wokół pęki poskręcanych drutami rur,
stosy betonowych płyt, wagon kolejowy bez kół i stara,
przekrzywiona na bok koparka.
Ponurzy oberwańcy, siedzący przy ognisku, zmie‑
rzyli świeżego wzrokiem od stóp do głów. Zwornik do‑
piero wtedy zabrał mu plecak, wręczył obrzyna i garść
nabojów. Na tym zakończyła się ceremonia inicjacji.
Nawet wódki mu na nową znajomość nie zapropono‑
wali. Co prawda Tolik tak się złaził, że nawet i wypić jak
należy by nie miał siły – plecak od Czardasza okazał
się ponad miarę ciężki. Chłopak próbował się przywi‑
tać, ale zareagował tylko jeden, grubas o pyzatej twa‑
rzy pacholęcia.
Tolik wyciągnął paczkę sucharów i ugryzł kęs,
ukradkiem przyglądając się nowym towarzyszom.
Szczerze mówiąc, ekipa Zwornika nieszczególnie zro‑
biła na nim wrażenie; nie tak sobie wyobrażał ikonicz‑
nych bohaterów Zony. Dwóch z nich, Kolę i Hantla, od
razu zidentyfikował jako rodzonych braci – podobnych
do siebie, chudych i zgarbionych, tak samo małomów‑
nych i z przygaszonymi oczami, osadzonymi głęboko
w ostro zarysowanych twarzach. Trzeci z towarzyszy,
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grubas Budda, zdawał się ciekawszy, bo i pogadać sobie
lubił: od razu opowiedział Tolikowi, jak to „przekisił się
dwa pełne na filozo, rzygać mu się chciało od tych wy‑
mądrasów i tutaj się dygnął, na praktyczne ćwiczenia”.
Tolik, rzecz jasna, nie załapał i zaczął się dopytywać.
Przetłumaczona z ichniego na ludzki, biografia Buddy
wyglądała tak: dwa lata pouczył się na wydziale filozo‑
fii lokalnego uniwersytetu, mądrości teoretyczne mu się
znudziły, więc ruszył w Zonę, żeby sprawdzić, ile słowa
rzekomo mądrzejszych od niego warte były w praktycz‑
nych warunkach ekstremalnych. Czwarty z bandytów
też był typem nietuzinkowym – dezerterem z kontyn‑
gentu pokojowego onz, nie wiadomo nawet, Anglikiem
czy Amerykaninem, wysokim, ognistym rudzielcem.
Jako że po rosyjsku ledwo gadał, to wołali go wszyscy
„Mister”. Tolikowi wydało się cokolwiek dziwne, że do
bandy przylepiło się tych dwóch – student i żołnierz –
ale naturalnie w przyczyny nie wnikał. Pilnować swego,
w cudze nosa nie pchać – żelazna zasada.
No i sam Zwornik. Kawał chłopa, były bokser i za‑
paśnik, ten przynajmniej był dla Tolika mniej więcej
zrozumiały, bo ludzi jego pokroju widział jeszcze na
Dużej Ziemi pod dostatkiem: zagrożony kolejnym wy‑
rokiem, Giena zdecydował się przeczekać za Kordonem.
Na końcu pojawił się ostatni z członków grupy, Sań‑
ka Zwierzak. Długa, dziwna i niewygodna ksywa wyda‑
ła się Tolikowi cokolwiek obraźliwa, ale przynajmniej
Sania na nią reagował. Ten nie zwrócił na nowego na‑
wet śladowej uwagi, od razu podszedł do Zwornika i za‑
czął mu coś szeptem raportować. Sania robił w bandzie
za tropiciela, więc dlatego też ciągle kręcił się po oko‑
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licy, wypatrywał, nasłuchiwał... Posłuchawszy jeszcze
trochę wymądrzającego się Buddy, Tolik w końcu uło‑
żył się do snu.
A już kolejnego dnia dostał swoją pierwszą fuchę,
podczas której zresztą otrzymał ksywkę „Skrzypek”.
Okazało się, że ich tropiciel odkrył stalkerów, którzy
zatrzymali się na nocleg w lesie. Zwornik postanowił,
że zdejmą frajerów nad ranem. Tamci na pewno wra‑
cali z chabarem na cmentarzysko maszyn, nie zdążyli
dojść za dnia i musieli zrobić postój. Było ich raptem
trzech, więc sprawa prosta.
Gdy szli tak przez szary las we mgle przedświtu, To‑
lik trzymał się na końcu grupy i uważnie dreptał tą samą
ścieżką co towarzysze – jego pda co rusz się zawieszał,
wyświetlał komunikaty o błędach, więc chłopak musiał
korzystać ze sprawdzonej przez innych drogi.
A potem Zwierzak przykazał:
– Teraz cicho! Za tamtymi jałowcami siedzą.
Zwornik obejrzał się, zatrzymał wzrok na Toliku.
– Naprzód. Masz okazję się wykazać.
No, to teraz będzie prawdziwa inicjacja! – domyślił
się Tolik. Skinął głową i ruszył ku wskazanym przez
tropiciela zaroślom. No cóż, rzecz naturalna, że na
przód wysyła się kota, żeby popatrzeć, co jest wart. Tak
powinno się dziać w każdej prawilnej brygadzie.
Pozostali rozciągnęli się tyralierą i ruszyli jego śla‑
dem. Tolik nie musiał się oglądać, ale sapanie i trzask
gałązek pod buciorami dawały znać, że towarzysze idą
za nim.
Stalkerzy rozłożyli się na popas w rzadkim zagaj‑
niku. Tolik widział szarą smużkę dymu, unoszącą się
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ponad czubkami młodych sosenek – a więc ognisko też
mieli. Pewnie nad ranem przygasło nieco, więcej już
popiołu niż żaru, więc i dymek ledwo, ledwo się sączy.
Zmniejszywszy odległość do pięćdziesięciu me‑
trów, Tolik zaczął iść ostrożniej, chowając się za cien‑
kimi, krzywymi pniami klonów i jesionów, starając się
przebiegać od krzaka do krzaka. Drzewka i zarośla nie‑
szczególnie go skrywały, ale lepsze to niż nic. Serce biło
mu coraz mocniej, po plecach zaczął strugami ściekać
pot, aż tu nagle Tolika zdjął blady strach. Z każdym
krokiem jego niedawna pewność siebie tajała w oczach –
ale co tam naprawdę jest za tymi choinkami? Przecież
tamci na pewno już nie śpią... A może? Nie, nie mogą
spać, na pewno przynajmniej jeden pilnuje. Pilnuje,
i teraz pewnie już innych obudził! Sania mówił, że ma
ich być tylko trzech, więc mieli sześć gnatów na trzy –
przewaga liczebna po ich stronie była oczywista, ale
jakoś pewności siebie to Tolikowi nie dodawało. Nagle
dotarło do niego: a co za różnica, ile luf bije i ile kul leci?
Jemu, idącemu na szpicy, wystarczy ta jedna...
Był coraz bliżej, a rzekome obozowisko stalkerów
milczało jak zaklęte. Tolik starał się iść najciszej, jak
tylko potrafił, i wkurzał się na nieustannie hałasują‑
cych i szurających nogami towarzyszy – no normalnie
jakby celowo to robili!
A tam, za jałowcami, skąd niósł się dymek – cicho,
spokojnie... Żadnego ruchu. Tolik wytarł spływającą po
czole kroplę potu i jeszcze mocniej złapał śliski chwyt
broni. No dobra, jeszcze trochę... jeszcze trochę...
I wtedy drgnęła ledwo zauważalnie iglasta gałązka,
niechybnie znamionując siedzącego w zasadzce wro‑
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ga. Tolik aż westchnął z ulgą, po czym huknął dokład‑
nie w to miejsce ze swojego obrzyna i od razu walnął
się jak długi, plackiem za cieniutką osikę. Zaterkotały
karabiny stalkerów, spóźnione dosłownie o ułamek se‑
kundy – kule poszarpały drzewko w drzazgi, zasypując
chłopaka deszczem kawałków drewna i liści. Tolik, nie
śmiejąc nawet unieść głowy, wyciągnął obrzyna przed
siebie i dał ognia z drugiej rury.
Po lewej i prawej strzelali ludzie Zwornika, przycis‑
kając stalkerów do ziemi. Tolik wykorzystał chwilę spo‑
koju, przeturlał się na bok, w jakiś wykrot, złapał dwu‑
rurkę i zaczął gorączkowo przeładowywać. Jak zwykle,
kiedy się człowiek spieszy, nic mu nie wychodziło, na‑
bój nie chciał wleźć do komory. W końcu wepchnął go
na siłę, zamknął, odciągnął kurki i korzystając z chwili
ciszy, poderwał się, chcąc dopaść biegiem do tych prze‑
klętych jałowców, już posiekanych przez kule. Wypa‑
trzył sobie nawet porządniejsze drzewko, za którym bę‑
dzie mógł się ukryć...
Jeszcze w biegu poderwał strzelbę, ale wyszło mu
mało epicko – z przyzwyczajenia chciał znaleźć ramie‑
niem kolbę, której nie było, więc wystrzelił zupełnie nie
tam, gdzie zamierzał, posyłając obydwa ładunki śrutu
w bok, w zielone zarośla. Jęknął tylko żałośnie, rzucając
się szczupakiem za upatrzone wcześniej drzewo, sku‑
lił się na ziemi.
Kilkanaście kroków od niego czołgał się Mister, ro‑
biąc intensywnie kolanami i łokciami, rzucając to na
lewo, to na prawo chudym tyłkiem, ledwo wypełniają‑
cym za duży na niego kombinezon. Rudzielec zamarł,
potem wycelował i puścił krótką serię.

14

Wiktor Noczkin

Ktoś krzyknął z bólu, a potem wrzasnęli towarzysze
Tolika. Chłopak nie załapał, co się stało – był zajęty, po
raz kolejny przeładowywał dwururkę. Dopiero kiedy
obok niego przeleciał ciężkim cwałem Budda, zrozu‑
miał, że stalkerzy musieli uciekać. Nic innego nie po‑
derwałoby grubasa do tak bohaterskiego ataku.
Rzeczywiście, strzały ze strony przeciwnika cichły,
oddalały się; kryjący się nawzajem ogniem stalkerzy
odchodzili głębiej w las. Tolik poderwał się i pobiegł
za byłym studentem, już w biegu zamykając śrutówkę.
Okazało się, że niepotrzebnie się chował – stalke‑
rzy podali tyły, zostawiając za sobą zabitego przyjaciela.
Karabiny jeszcze grały, a Budda już obszukiwał kiesze‑
nie trupa, pod którym powoli rozpływała się ciemna
kałuża. Krew szybko wsiąkała w ziemię, jakby wsysana
przez rude, suche igły.
Nie wiadomo skąd wychynął Sania Zwierzak – na
ugiętych nogach, niemalże podpierając się rękami, wyj‑
rzał z zielonych zarośli. Niezwracający na to uwagi Bud‑
da skonstatował flegmatycznie:
– A otóż i krew wsiąka już w liście opadłe, ziemią
się stając. Do ziemi życie ludzkie wraca, ziemią się staje,
a nowe życie z ziemi w drzewach i trawie się podnosi.
Koło sansary zatoczyło pełen obrót!
Przy tych słowach dłoń grubego szabrownika wę‑
żowym ruchem wśliznęła się do kieszeni. Tolik zauwa‑
żył, Zwierzak też.
– O nowym życiu se potem pogadasz – mruknął Sa‑
nia. – A teraz kieszeni po kryjomu nie dociążaj.
Na polanę wyszli pozostali członkowie brygady.
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– Do kieszeni coś schował – zameldował Zworni‑
kowi od razu tropiciel.
– Magazynek do makarowa – spokojnie ripostował
gruby. – A co, nie wolno? Moja zdobycz, ja go trafiłem.
Martwy stalker dostał w głowę, całkiem możliwe,
że faktycznie wykończył go Budda ze swojej pukawki.
– Pokaż, coś tam zachomikował!
– Wielkie mi co... – Budda wywrócił kieszeń, poka‑
zując dwa załadowane magazynki.
– Niech będzie – warknął Zwornik. – Tylko gówno
byś dał radę wziąć, jakby nie ten nowy. Zobaczcie, jak
tego tu śrutem posiekało... Poderwał się i sam ci pod
lufę wlazł. Sprawdź jeszcze, co tam ma w kieszeniach,
jak już zacząłeś.
– No więc przecież mówię... – jęknął Budda, ale
Zwornik już nie słuchał.
– Koleczka, weź plecak, potem się go przekopie. Mi‑
ster, Hantel, ruszcie kawałek tropem tamtych. Nie ma
co się wygłupiać, ale postraszcie ich trochę, żeby od
razu za nami nie poleźli... A ty, świeżak, całkiem, cał‑
kiem. Dobrze się sprawiłeś.
Ostatnie tyczyło się Tolika. Chłopak nie wiedział,
co odpowiedzieć, rozłożył tylko ręce.
– No bo... tak jakoś...
– On tego obrzyna trzyma, jakby na skrzypcach
grał – dodał Zwierzak. – Skrzypek normalnie...
Zabrzmiało to bynajmniej nie obraźliwie, wręcz jak
pochwała.
– No i git, Skrzypek – pochwalił go znowu Zwor‑
nik. – Tak dalej trzymać, nie cykaj i nie świruj za ostro,
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to dłużej pociągniesz. Tylko mówię, bez chojraczenia.
Zona śmiałym sprzyja, ale głupich karze. Czardaszowi
zaraz grypsa zrzucę, że jesteś przyjęty. Twoja działka
pójdzie na drugą ratę, powoli będziemy dług spłacać.
Dopiero teraz do Tolika dotarło, że mogli go prze‑
cież nie przyjąć. I co wtedy? Zwornik kazałby mu iść
precz? Albo od razu kula w łeb, żeby nie było niepo‑
trzebnych świadków? Ale na całe szczęście poszło na‑
wet gładko, i tak Tolik ochrzczony został Skrzypkiem.
Chabar co prawda uzbierał się skromny, więc i lu‑
dzie Zwornika nieszczególnie fetowali swoje zwycię‑
stwo – ot, przeszukali szybko obozowisko, zabandażo‑
wali Hantlowi przestrzeloną rękę i pozbierali dokładnie
wszystko, co tylko miało jakąkolwiek wartość. Potem
Giena dał rozkaz do odwrotu, wyjaśniając jeszcze:
– Tych dwóch, co uciekło, tylko patrzeć, jak Kitaj‑
cowi podkablują, a ten tutaj zadymę zakręci. Psa zeżarł,
sam teraz jak pies wściekły chodzi. Zbieramy się, szybko.
Z całej brygady najsympatyczniejszy wydawał się
Tolikowi Budda, więc do niego właśnie przykleił się
nasz świeżak. Ten z chęcią opowiedział o tym, jak to
na cmentarzysku techniki prym wiedzie rzeczony Ki‑
tajec, który faktycznie ksywę dostał za to, że podobno
z braku innej zdobyczy zjadł kiedyś ślepego psa.
– A zły jest Kitajec dlatego, że go od środka zżera
chciwość – opowiadał dalej Budda. – Władza go kusi,
walczy o autorytet. Dlatego i naszych braci ścierpieć nie
może. Byle pretekst, od razu obławę urządza. Teraz ci,
których my pogoniliśmy, do niego na skargę pobiegną,
a Kitajec naszym śladem pójdzie.
– Że co, sam? – nie zajarzył Skrzypek.
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– Aha, już, sam... i cukierków ci przyniesie! A ty my‑
ślisz, że my czemu właśnie tutaj siedzimy? Tam, na Wy‑
sypisku, samotników jest wielu, można ich po kawałku
wybierać, jak i dzisiaj. Gdzie pod siebie Wolność zbiera,
albo jeszcze gorzej, Powinność, to za wysokie progi. Te‑
raz tam Kitajec swoje porządki wprowadzać chce, z sa‑
motników brygadę zebrać... A tamci się go słuchają, głu‑
pi. Jemu wystarczy gwizdnąć i pójdą, nie damy im rady.
– Mothafucka Kitajec – burknął Mister, wyprzedza‑
jąc kołyszącego się z boku na bok Buddę. – You fuckin’
lepiej mów anomalia, świeżak więcej‑lepiej.
– A słusznie – zgodził się grubas. – Widzisz tam,
Skrzypek, jak się tam takie coś kręci?
Tolik przypatrzył się: pośrodku polany dostrzegł
przez zrudziałą trawę krąg gołej ziemi. Nad łysiną po‑
woli, jak drobinki kurzu w promieniu światła, wirowały
kawałki liści, połamane gałązki i inne śmieci.
– To jest właśnie „karuzela” – wyjaśnił Budda mą‑
drym tonem. – Jak w taką wleziesz, to zakręci, ściągnie
do centrum, a potem pierrdut! Rozładuje się, trzaśnie,
i wszystko, co wciągnęła, porwie na kawałki. A mnie,
rozumiesz, ten twór Zony jako memento służy. Wielkie
koło sansary mi przypomina... Tak samo my wszyscy
się kręcimy wokoło w objęciach kłamliwego życia, to
wyżej, to niżej, coraz szybciej i szybciej, nie znając ni
drogi, ni celu. Listkowi takiemu w „karuzeli” się wyda‑
je, że to cały świat wokół niego się kręci, a tak naprawdę
to on sam wiruje wokół centrum anomalii. A przecież
taka „karuzela” to wcale nie pępek świata, podobnych
do niej wiele jest na świecie. Ja myślę w ogóle, że anoma‑
lie też są porozmieszczane w Zonie wedle d
 okładnego
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planu, jak litery na karcie pergaminu... No, coś jak prze‑
słanie dla nas, rozumiesz? Och, gdyby tak umieć je od‑
czytać! Wtedy na wyciągnięcie ręki byłaby prawda i peł‑
nia zrozumienia satori...
Tolik zatrzymał się, patrząc na anomalię.
– Kto do „karuzeli” wpadnie, temu koniec pisany –
paplał dalej grubas. – Na kawałeczki go porwie, a po‑
tem te kawałeczki mutanty zrodzone z Zony zeżrą. I kto
wie czy przy kolejnym obrocie koła sansary twoja dusza
nie zamieszka w ślepym psie? Jeśli karmę masz parszy‑
wą, to może ci wypaść taka forma odkupienia...
– Budda, weź ty po ludzku mów...
– Nie da się po ludzku. Po co językiem ludzi mó‑
wić? Ludzie po swojemu mówią i tak samo myślą, bo
u nas słowa i myśli są jednym. Mowa – to werbalna
projekcja duszy. Gdybym był tylko człowiekiem, to nie
pojąłbym, że anomalie są literami w nieznanym nam
alfabecie. A ja...
– Ej, a co to jest, o tam? – Tolik pokazał palcem. –
Tam, widzisz? Czerwone takie?
Grubas spojrzał we wskazanym przez Skrzypka kie‑
runku, potem popatrzył szybko po towarzyszach; na‑
potkawszy wnikliwe spojrzenie Hantla, zamachał ręka‑
mi i zawołał z udawaną radością w głosie:
– Opsa! Chłopaki, stać! Skrzypek „krewkamień” za‑
uważył!
Tolik zrozumiał, że skrewił: lepiej by było po cichu
sobie artefakt przygarnąć, ale było już za późno. Bry‑
gada stanęła, Zwierzak ostrożnie podszedł i długim ki‑
jem przyciągnął artefakt bliżej. Podniósł, obejrzał, od‑
dał Zwornikowi.
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– Nieźle, młody – pokiwał głową Giena. – I to też
na twój dług wobec Czardasza zaliczymy. Masz farta,
dzieciaku. Pierwszy dzień, a tu już z dziesięć procent
do przodu, no, no. Może z tobą na pokładzie w końcu
się do nas szczęście uśmiechnie!
I jakoś tak wtedy po raz pierwszy Skrzypkowi błys‑
nęła w głowie myśl, że jego nowa ekipa musi ledwo, led‑
wo ciągnąć. Ba! Im dalej, tym bardziej oczywisty stawał
się dla niego ten fakt. Wieczorem przy ognisku osu‑
szyli dwie połówki parszywej wódy, ale nawet gorzałka
nie rozwiązała języków: wszyscy siedzieli ponurzy, nie
zdradzając się z myślami.
Kola i Hantel odeszli od ogniska, zapalili po samo‑
skrętce. Zaciągali się głęboko, wstrzymując powietrze –
widać było, że musieli tytoń chrzcić konopiami. Tolik
jakoś nigdy się do ganji nie przekonał, chociaż zdarza‑
ło mu się dla towarzystwa popalać i nawet udawać, że
go to brało.
Ponury Mister nie odzywał się, patrząc w ogień. Po‑
marańczowe płomienie odbijały się w jego nierucho‑
mych, martwych oczach i tańczyły po twarzy, rozpa‑
lając grzywę ryżych włosów przedziwnym blaskiem.
Zwierzak znów szeptał ze Zwornikiem, rozglądając się
tylko, czy aby ktoś nie podsłuchuje. Zwornik słuchał,
kiwał głową... Nawet gadatliwy Budda się zamknął,
usiadł prosto. Z zaskakującą łatwością skrzyżował i za‑
plótł nogi, ułożył dziecięce dłonie na kolanach i wpa‑
trzył się w pustkę. Tolik pomyślał sobie, że tylko patrzeć,
a zacznie mu tu doskwierać samotność.
I jeszcze coś do niego dotarło: szansa na to, że kiedy‑
kolwiek w całości spłaci rzekomo zaciągnięty dług, była
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bliska zera. Owszem, Zwornik rzucił mu ochłap, że niby
już, już dziesięć procent odrobił – ale to przecież kla‑
syczna śpiewka, żeby frajera w bajerę wkręcić! Najpierw
trzeba postraszyć, potem dać nadzieję, znaczy się rozbu‑
jać jelenia, a dalej już samo idzie. Dokładnie tak samo
mu Zwornik powiedział: o, tylko patrzeć, zaraz się roz‑
liczysz na zero. Tak tylko, żeby mógł sobie wyobrażać.
A potem, z czasem, przywyknie Skrzypek do myśli,
że już z tą brygadą na dobre się związał. I tak zostanie.
Dokładnie tak się stało: przez następne trzy tygo‑
dnie Giena ani słowem się o długu Tolika nie zająk‑
nął. To nic, że zaliczyli jeszcze cztery strzelaniny; ow‑
szem, trzy razy stalkerzy dali odpór, ale raz udało im
się urwać chabaru, i to nawet niezłego, solidniejszego
niż za pierwszym razem. I co? I nic.
Wtedy też zdecydował Tolik, że przekisi się ze Zwor‑
nikiem tylko tyle, żeby liznąć nieco więcej mądrości
i życia w Zonie, a potem... Potem wyczeka na okazję,
żeby się z niefartowną brygadą po cichu pożegnać.
Za dnia jeszcze jakoś sobie Tolik radził, chociaż to
jego, jako kota i świeżaka, ganiali to do zbierania drew‑
na, to do jakichkolwiek innych niewdzięcznych posyłek.
Ot, chociażby do gotowania wody – a z wodą marnie
było, gotowali ją po trzy, cztery razy, zasypywali woj‑
skowymi tabletkami odkażającymi...
Dopiero pod wieczór przychodziła prawdziwa me‑
lancholia, ale to taka, że aż się wyć chciało. Wejść na
starą koparkę i wyć razem ze ślepymi psami, które też
zgodnym chórem wyśpiewywały niebiosom sprzeciw
wobec niesprawiedliwego losu – ale do odejścia nie był
Tolik gotowy. Jeszcze za wcześnie, nie ma się co do gro‑
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bu spieszyć, a w pojedynkę o to nietrudno. Inni człon‑
kowie ekipy też bali się samotności – w pojedynkę cho‑
dził tylko Sania Zwierzak.
Pewnego dnia Sania wpadł do obozu zdyszany, spo‑
cony. Machał rękami, pokazywał, chrypiał, ale nijak nie
mógł wykrztusić z siebie słowa. Zwornik od razu pod‑
skoczył do niego z licznikiem Geigera – szef miał naj‑
mocniejszy aparat, o wiele bardziej czuły niż te zwyk‑
łe, wbudowane w bransolety pda. Odczyty musiały się
Gienie nie spodobać.
– O, brachu, widzę, że w przeciągu stałeś. – Pokrę‑
cił głową, wyciągnął wódkę z plecaka. – Masz, chlapnij
sobie lekarstwa.
– Potem... – wychrypiał Sania, ale od razu odkręcił
korek i upił spory łyk. Czknął, otarł usta brudnym rę‑
kawem i wyrzucił z siebie: – Potem. Potem wszyscy na
leczenie. Teraz trzeba spadać. Wojskowi idą.
Bandyci od razu się zakręcili, zbierając manele
i upychając swoje rzeczy do plecaków. Kola zakrztusił
się skrętem, zaczął pluć i kasłać, rozganiając ręką kłęby
śmierdzącego dymu.
– Fuckin’ śmigło leci, shit – warknął Mister w swojej
typowej mieszance angielskiego i żargonu.
Koło sansary przyspieszyło znacząco.
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