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Rok 2012 nadchodzi nieodwołalnie.
Każdy kolejny dzień zbliża nas do daty 
już osnutej wieloma fakto-mitami, które 
jednych przerażają, natomiast innych 
przyprawiają o dreszczyk ekscytacji. 
Stare symbole właśnie ożywają, pulsując 
dawno zapomnianą mocą…
Interpretacji jest wiele, a prawda będzie 
tylko jedna i poznamy ją we właściwym czasie. 
Jednak wędrowcy z całego świata, już teraz 
wychodzą jej na spotkanie. Prowadzeni 
niesłyszalnym głosem, pchani niewidzialną 
siłą przeznaczenia, zaczynają swoją Wędrówkę. 
Ale nikt tak naprawdę nie wie kim są, 
skąd i dokąd podążają… 
Czy jesteś jednym z nich? 
Czy słyszysz wewnętrzne wołanie? 
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Przyjacielowi Bartkowi Jankowskiemu, 
za wiarę w moje pisanie 

i niestrudzonemu wędrowcowi,
Michałowi Banasiowi 
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R O Z D Z I A Ł   P I E RW S Z Y

Poczatek zdarzen
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I 

Polska, Zielona Góra
Godzina zero zdarzeń

 

Do tego czasu piąłem się w górę i w dół, wszerz i wzdłuż, 
na boki, w pionie i poziomie. Ślimaczyłem się zażyłą co-

dziennością dni pochmurnych i bezmiarem szczerości obcej 
wszelkim słowom prawdy, pierwszego ślimaka na drodze. 
Codzienną wędrówką po mchem pokrytych posadzkach 
zmarzniętego bruku i wesołych odbiciach skośnookich zna-
ków drogowych. W wędrówce tej zaznaczyłem swoją obec-
ność, w myślach gorzkich i szczeżujowatych, spychanych ra-
dosną pogonią za nieznanym wschodem nowego krajobrazu. 
Plącza zmyślnych sufitów i sprytnych, wciąż zamkniętych 
klamek, znały mnie równie dobrze, jak nagłe promyki ożyw-
czych strumieni przeplatanej nadziei. Jeszcze głosy nie umil-
kły od rozsiewanych przez media poklasków i nieustających 
klekocących wywiadów, jeszcze płynęły potoki natchnień 
dla opisujących sumę zdarzeń pisarzy i bazgraczy.

Z dnia na dzień jednak wszystko zostawało zmienione, 
rozdrobnione i przełknięte przez wąskie gardła histeryków, 
rozkładających każdy kęs na czynniki pierwszego zaczynu. 
Obraz zaczynał się zamazywać, zdarzenia uzwyczajniać, tra-
wić, by zaznaczyć swoją obecność w karnym szeregu niezli-
czonej ilości encyklopedycznych tomów w każdej szanującej 
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się księgarni, potem bibliotece, później kiosku, aż wszystko 
to znalazło swoje miejsce na jednej z niezliczonych półek, 
rosnących jak grzyby po deszczu hiperextrabig marketów, 
leżąc jako ogólnie dostępne wśród pachnących mydełek 
i kolorowych do tyłka papierów, by służyć za naturalnie 
lekkie antidotum na codzienne wzdęcia. 

Dawna prawda nie była już dawna, za to pospolita 
i zwyczajna, jak niezwyczajne stało się noszenie kalesonów 
w ciemną i zimną wieczorową porę. Niektórzy mówili, że 
już po mojej twarzy można się było domyślić, że byłem po-
etą. Inni domyślali się tego po moich dziwacznych wynu-
rzeniach. W każdym razie, jak cała rzesza innych począt-
kujących bazgraczy, skrobałem coś od czasu do czasu, ale 
nie przynosiło mi to jednak spełnienia. Zbyt często smutek 
mnie ogarniał. Chwilowy jednak, bo wiedziałem, że taka jest 
rzeczy kolej i spirala przeznaczenia kieruje mnie ku nowym 
początkom wciąż tych samych, pączkujących nieustannie 
zdarzeń i odkryć. Co bardziej wtajemniczeni w zawiłości 
mej prywatności wiedzieli, że radość upatruję w zajmowa-
niu się sprawami daleko bardziej ulotnymi i pokręconymi, co 
skrócić można do modnego obecnie „rozwoju duchowego”. 
Zrozumiałe więc, że wzlatując coraz bardziej w sprawach 
ducha, coraz mocniej pchała mnie znowu rzeka zdarzeń ku 
wirom, do podświadomości, by w nowym świetle ujrzeć 
i przeżyć wciąż to samo znajdowanie i tracenie. Jak głoszą 
mądre księgi świata tego, należało wylać stare i oczyścić 
sadzawkę, by znów usłyszeć śpiew światła. Ale dość księgi. 
Ja po prostu wiedziałem to. Przy całej pokręconości mej 
psyche, czułem, że nastąpi. Tak samo czułem, jak wówczas, 
w tych momentach właśnie, które kazały mi się uważniej 
przyglądać rzeczywistości, jakbym za chwilę miał ujrzeć 
znak niezwyczajny, zapraszający do nowej wędrówki. Jak 


