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Potem dosiadł największego siwego konia... którego zwał Nis, od krainy marzeń i snów... i odjechał  

na południowy wschód w białe ziemie Empatii, wioząc przed sobą w siodle tobołek z ekwipunkiem.

– Stephen King „Mroczna Wieża”

Człowiek wędruje po świecie w poszukiwaniu tego, czego mu trzeba i wraca do domu, by tutaj  

to znaleźć.

– George Moore

Wiesz, co mówią Meksykanie o Pacyfiku? Ocean Zapomnienia..Tam chcę przeżyć resztę  

swojego życia. W ciepłym miejscu, bez wspomnień.

– Cytat z filmu „Skazani na Shawshank”

Getaway, runaway, fly away

Lead me astray to dreamer`s hideaway

I cannot cry `cause the shoulder cries more

I cannot die, I, a whore for the cold world

Forgive me

I have but two faces

One for the world

One for God

Save me

I cannot cry `cause the shoulder cries more

I cannot die, I, a whore for the cold world

– Nightwish, „The Poet and the Pendulum”

Powieść dedykuję Rodzicom
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Prolog

– A zatem opowiem ci tę historię; daj mi jedynie chwilę, bym zdecydował, od czego 

zacząć. I od kogo. Bo ta opowieść ma wielu bohaterów i gdybym któregoś pominął, 

zakłamałbym rzeczywistość. Nie otrzymałbyś pełnego obrazu, a bardzo ważne jest, 

abyś poznał każdy aspekt tej historii, każdy detal, każdą perspektywę, abyś zrozumiał 

każdy motyw.

Dawniej  sądziłem,  że  wszystkiemu  winien  był  przypadek,  że  po  prostu 

wpadliśmy w cały ten wir wydarzeń. Ale przypadek to tylko wymysł tych, którzy 

boją się stawić czoła prawdzie i uwierzyć w wyższy sens własnej egzystencji. Sam 

zauważysz, że splot tak niesamowitych sytuacji nie mógł być dziełem jedynie zbiegu 

sprzyjających  okoliczności.  Że  każda  z  tych  rzeczy  musiała  się  wydarzyć, 

doprowadzając w efekcie do naszego spotkania.
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Część I. WYSPA 
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Rozdział I: Plaża 

To już koniec. Rozpaczliwy szept rozdzierał mu głowę.

Michał przeciągnął się i ziewnął potężnie; nie zamierzał jeszcze wstawać, było 

mu ciepło i wygodnie. Jednak po chwili stwierdził z irytacją, że jest mu wręcz za 

ciepło. Obrócił się na drugi bok i uderzył głową o coś twardego. Skrzywił się i usiadł 

powoli,  pocierając  dłonią  miejsce,  gdzie  nabił  sobie  guza.  Otworzył  oczy.  Zrazu 

wszystko było zamazane, ale gdy skupił wzrok, spostrzegł ze zdumieniem, że leży na 

piasku. Obok znajdował się kamień, o który się uderzył.

Czując narastające zaniepokojenie, rozejrzał się wokół – widok zaparł mu dech 

w piersiach.  Po  raz  kolejny  przetarł  oczy,  by  upewnić  się,  iż  krajobraz  nie  jest 

wytworem jego umysłu. Znajdował się na plaży. Początkowo nawet zastanawiał się, 

co to za wielka woda przed nim, aż wreszcie dotarło do niego, że patrzy na bezmiar 

morza.  Spojrzawszy  za  siebie,  zobaczył  natomiast  las  jakichś  nieznanych  drzew, 

które kojarzyły mu się z tropikami.  Ponad lasem wznosiła się dosyć stroma, lecz 

niewysoka góra. Wulkan – to pierwsza myśl, jaka przyszła mu do głowy.

Wstał. Jego ubranie, składające się z długich zielonych spodenek i czerwonej 

podkoszulki,  było  z  tyłu  mokre  i  oblepione  piaskiem,  zaś  z przodu  wysuszyło  je 

prażące bezlitośnie słońce. Powoli docierało do niego, że naprawdę znalazł się na 

tropikalnym wybrzeżu. Próbował opanować wirowanie w głowie. Upewnił się, czy 

może  ustać  pionowo  w  miejscu  i  otrzepał  się  z piasku.  Ponownie  rozejrzał  się 

zdesperowanym wzrokiem po pustej  plaży, szukając czegoś,  co podpowiedziałoby 

mu skąd, jak...

To nie był sen, sztorm naprawdę miał miejsce. Tylko dlaczego wspomnienie o 

nim było tak mgliste, tak nierealne? Czy tylko on się uratował? Gdzie podziali się 

inni?  Napięcie  wezbrało w nim,  serce załomotało.  Wtem dostrzegł  dwie  postacie 

zmierzające ku niemu przez plażę.
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Beżowa  połać  piasku  biła  po  oczach  odbitym  światłem  słońca.  Michał 

zmarszczył brwi, przyłożył dłoń do czoła,  tworząc daszek,  by lepiej przyjrzeć się 

przybyszom. Uważnie obserwował dwóch chłopców, swoich rówieśników, z których 

jeden był wyższy od drugiego o głowę. Aż zaśmiał się z ulgi, kiedy ich rozpoznał.

Rozczochrane,  ciemnoblond  włosy  przybyszy  lśniły  od  wilgoci.  Michał 

uświadomił  sobie,  że  na  jego  czole  też  wystąpiły  kropelki  potu  –  zimne  i jakby 

potęgujące niechęć do działania wywołaną upałem. Radek, niemal dorównujący mu 

wzrostem, przywitał go ze szczerym, choć nieco nerwowym uśmiechem:

– Nareszcie się obudziłeś. Jak z tobą? – Starał się mówić wesoło, lecz kiepsko 

mu to wychodziło.

– Czuję się... chyba dobrze – mruknął Michał, sam nie wiedząc, jak właściwie 

powinien się czuć.

– Gdzie Darek? – zapytał rzeczowym tonem Krystian, rozglądając się.

– Kto?

– Darek. Miał tu zostać i cię pilnować, aż się obudzisz. My przeszukiwaliśmy 

plażę.

– Nikogo tu nie było. – Michał pokręcił głową, przypominając sobie zarazem 

twarz ponurego chłopaka, którego poznał na statku.

– Gdzie on, do cholery, polazł? – jęknął Krystian.

– Może do lasu...?

– Nie ma bata, musimy go odnaleźć.

– Znając go – zaczął Radek – pewnie znalazł żarcie i teraz się objada.

– Przeszukamy plażę – postanowił Krystian. Wyraźnie się niepokoił, co Michał 

przyjął  z pewną ulgą;  dzięki  temu łatwiej  radził  sobie  z własnym lękiem.  – Tam, 

gdzie jeszcze nie szukaliśmy. Może próbował nas wyręczyć.
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Ruszyli więc we trójkę wzdłuż plaży w kierunku przeciwnym niż ten, z którego 

przyszli  Radek i  Krystian. Morze było spokojne,  fale delikatnie obmywały brzeg. 

Buty chłopców niekiedy całkowicie zatapiały się w mokrym piasku.

– Czy... czy tylko my czterej... – zaczął Michał i urwał. Nie musiał kończyć.

– Tak, chyba...  raczej  tak – odparł  Radek.  –  Ale możliwe,  że  jeszcze kogoś 

spotkamy. Mogli ocknąć się wcześniej, w innym miejscu i skierować w głąb wyspy.

Michał  pokiwał  głową,  wyrażając  w  duszy  cichą  nadzieję,  że  uda  im  się 

odnaleźć wszystkich pasażerów statku.

Gdy przyglądał się twarzom towarzyszy, widział nieudolnie skrywaną rozpacz i 

pomyślał,  że  sam  musi  wyglądać  podobnie.  Żaden  z  nich  nie  potrafił  głośno  i 

otwarcie przyznać, w jak beznadziejnej sytuacji się znaleźli, krzyknąć z gniewu, żalu 

i bezsilności. Tłumili te wszystkie okropne uczucia, nie chcieli okazać słabości przed 

sobą nawzajem. W pewien sposób obecność kompanów dodawała im sił.

Michał daremnie usiłował przypomnieć sobie, co działo się wczorajszej nocy. 

Powracały  do niego jedynie  niewyraźne,  urwane  i mgliste  wspomnienia,  na  czele 

z dudniącym w czaszce echem szeptu: To już koniec.

–  Wie  ktoś  może,  gdzie  jesteśmy?  –  zapytał,  by  nie  myśleć  o  palących 

promieniach słońca i żeby przerwać nieprzyjemne milczenie.

– Najprawdopodobniej na jakiejś niewielkiej wyspie na Morzu Sargassowym – 

odrzekł Krystian. – Może nawet w samym Trójkącie Bermudzkim.

Michał westchnął nerwowo na myśl, że utknęli tu na dobre. Nieznane napawało 

go lękiem i jednocześnie dziwną ulgą, której jeszcze nie potrafił  zdefiniować. Nie 

zamierzał  jednak  spędzić  reszty  życia  na  tej  wyspie.  Przerażała  go  świadomość 

własnej niesamodzielności. Prawdopodobnie nie przeżyłby samotnie choćby jednego 

dnia – nie miał pojęcia, jak rozpalić ogień, nie był dość zaradny, by własnoręcznie 

zdobyć pożywienie.
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Niebawem znaleźli Darka, z mozołem starającego się rozbić kokos o wystający 

z piasku kamień. Nieopodal,  pod jedną ze sterczących wysoko palm, rosnących w 

graniczącym z lasem pasie  zgniłej  roślinności  i  ostrej  trawy,  leżało  kilka  innych 

orzechów.

–  Widzę,  że  znalazłeś  żarcie  –  odezwał  się  Krystian.  –  Ale  chyba  miałeś 

pilnować Michała.

– Po co? – burknął  Darek, nawet na nich nie spojrzawszy. – Nikt by go nie 

ukradł. Tu nikogo nie ma.

Darek,  podobnie jak  Michał,  był  wysokim  blondynem,  obdarzonym  jednak 

bardziej okrągłą twarzą i mniejszym nosem. Michał nie miał dotąd okazji, by z nim 

porozmawiać, ledwie kilka razy minęli się na statku. Darek nie sprawiał wrażenia 

towarzyskiego, ale sytuacja się zmieniła. Skoro z katastrofy ocaleli tylko oni,  musi 

nauczyć się żyć z pozostałymi rozbitkami.

Wzięli  sobie  po jednym ze strząśniętych przez Darka  owoców. Idąc  za  jego 

przykładem,  każdy  rozciął  wierzchnią  warstwę  swojego  kokosa  ostrą  krawędzią 

kamienia,  zdarł  ją,  a  dotarłszy  do  włochatego  orzecha,  wydłubał  w  nim  dziurę 

mniejszym kamykiem.  W ten  sposób  mogli  uraczyć  się  mleczkiem kokosowym i 

zwilżyć wyschnięte gardła, ale Michał uznał, że to stanowczo za mało na ugaszenie 

pragnienia.  Będą  musieli  znaleźć  jakieś  źródło,  żeby  porządnie  się  napić,  no  i 

poszukać czegoś do przegryzienia. Lęk budziło w nim przekonanie, że sam nigdy nie 

wymyśliłby sposobu na otwarcie kokosa.

–  Mam nadzieję,  że  nas  szukają  –  odezwał  się,  gdy  usiedli  na  piasku obok 

Darka.

– Jeśli nas szukają,  znajdą nas  w przeciągu kilku dni – ożywił się Krystian, 

wyraźnie próbując dodać otuchy towarzyszom niedoli. – Mają satelity i inny sprzęt, 

powinni nas  odnaleźć  bez problemu.  Mówię wam,  za kilka dni  znajdziemy się  z 

powrotem w domach.
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– No, to nie ma problemu – Michał natychmiast się rozpromienił.

– Jest problem i to niemały – wtrącił Darek. Ułożony na piasku, z rękami za 

głową, wpatrywał się w piękne, nieskazitelnie czyste niebo. – Statek zatonął. A wraz 

z nim wszyscy, którzy się na nim znajdowali. Nikt nie przeżył. To oficjalna wersja, 

łapiecie? Nie będą nas poszukiwać, ponieważ zginęliśmy. I tak powiedzą waszym 

rodzicom.

– Co ty gadasz?! – oburzył się Michał, kiedy zdołał wreszcie coś wykrztusić po 

tym wiadrze zimnej wody, jakim były słowa Darka.

– To, że jesteśmy skazani na tę wyspę. Nie liczcie na niczyją pomoc, bo żadna 

nie nadejdzie.

– Umiesz poprawiać humor – mruknął smętnie, czując jak opuszcza go wszelka 

nadzieja.

–  To  niemożliwe!  –  zdenerwował  się  Krystian.  –  Nie  żyjemy  w  czasach 

Robinsona Crusoe! Mamy dwudziesty pierwszy wiek!

–  On  ma  chyba  rację  –  Radek  niechętnie  zgodził  się  z  Darkiem;  Michał 

wiedział, że choć znali się od dawna, nie znosili się.

Chłopcy  zamilkli.  Do ich uszu docierał  jedynie  delikatny szum wiatru,  mile 

łechtającego karki. Zastanawiali się, co należy dalej robić.

– Miałem w domu książkę o Robinsonie Crusoe – powiedział po chwili Radek z 

wyraźnym smutkiem w głosie. – Teraz żałuję, że jej nie przeczytałem.

– Że co?! – wykrzyknął Krystian. – Chcesz powiedzieć, że miałeś w rękach 

instrukcję obsługi wyspy i jej nie przeczytałeś?

–  Wiesz,  z  jakiegoś  powodu  nie  przewidziałem,  że  znajdę  się  w  podobnej 

sytuacji!

–  Nie  kłóćmy  się,  tylko...  zróbmy  coś  konkretnego  –  mitygował  Michał, 

próbując nie zważać na swoje galopujące tętno. Podziwiał Krystiana, który żartami 

starał się nie dopuścić do paniki. – Musimy sami opanować sztukę przetrwania.
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– Popieram – uśmiechnął się Krystian. – Za kilka dni żaden Robinson nam nie 

podskoczy.

...

– To już koniec...

Nie  miał  pojęcia,  co  robić,  był  całkowicie  zdezorientowany.  Wokół  szalał 

żywioł,  który  zdawał  się  drwić  z  przerażenia  malutkich  i  nieporadnych  w jego 

obliczu  ludzkich  istot.  Michał  wstał  powoli,  usiłując  nie  myśleć  o bólu  pleców. 

Wszystko wokół wirowało.

Co robić? Ludzie skakali do wody, szukając w niej ratunku lub śmierci, a on stał 

na zalewanym nieustannie pokładzie, starając się przypomnieć sobie, gdzie jest i co 

tu robi. Gdyby ktoś mógł mu powiedzieć...

I  wtedy  TO zobaczył.  Potworna  fala.  Wysoka  na  chyba  trzydzieści  metrów, 

stroma,  niemal  pionowa  ściana  wody,  zwieńczona  pianą  spływającą  z mokrego 

szczytu  jak  wodospad.  Z otwartymi  szeroko  oczyma  –  przerażony  i  zachwycony 

groźnym pięknem morskiego spektaklu – spoglądał na nadciągające monstrum. Nie 

potrafił wykonać najmniejszego ruchu, mimo przeświadczenia, że zaraz zginie, a fala 

obróci statek w perzynę, nie pozostawiając niczego prócz kilku unoszących się na 

powierzchni oceanu desek.

Wtem ktoś z wielką siłą chwycił go, podniósł i pociągnął za sobą. Odrętwiały 

Michał  widział  tylko  przesuwające  się  przed  jego  oczami  barwne  plamy.  Kilka 

sekund później wpadł do wzburzonej wody.

...

– Kto mnie stamtąd zabrał? – spytał Michał, kiedy nieoczekiwanie wróciło do niego 

wspomnienie ostatnich wydarzeń na statku „Joanna”.

– Co takiego? – Radek uniósł brew.

– Kiedy statek zalała fala, przewróciłem się i uderzyłem o drzwi. Nie byłem 

w stanie  o własnych  siłach  opuścić  statku.  Wcale  nie  myślałem o  tym,  żeby  się 
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ratować, byłem zbyt oszołomiony. Zginąłbym tam, gdyby ktoś nie pociągnął mnie za 

sobą. Wiesz, kto to mógł być?

– Nie  –  odparł  Radek,  a  Krystian  pokręcił  głową.  –  Nie  mam pojęcia.  Nie 

widziałem cię  od chwili,  gdy wybiegłeś  do kapitana.  Zrobiłem to,  co wszyscy – 

zabrałem koło i wyskoczyłem.

– Chciałbym wiedzieć, kto to był.

Odwrócił się do Darka, chcąc zadać mu to samo pytanie, ale gdy tylko spojrzał 

na  jego  kamienną  twarz,  zastygłą  w  surowym  grymasie,  zaniechał  pytania  o 

cokolwiek. Zastanawiał się, dlaczego ten chłopak tak bardzo odsuwa się od innych. 

Poczuł, że go nie lubi i, przynajmniej na razie, nie chce z nim rozmawiać.

Zamyślił się przez moment nad słowami Radka. Chwycił się za głowę, kiedy 

wspomniał twarze pasażerów statku.

– Cholera, tyle osób...! Nasi trenerzy, cała załoga... I wszyscy ci...

Łzy  napłynęły  mu  do  oczu,  a  coś  zimnego  boleśnie  ścisnęło  wnętrzności. 

Zadygotał. To już koniec.

– Dlaczego tylko my przeżyliśmy? Tyle osób było na pokładzie... a tylko nasza 

czwórka trafiła na wyspę.

– Nie myśl teraz o tym – poradził Radek, bardziej samemu sobie niż Michałowi, 

bo jego głos drżał, jakby miał się zaraz rozpłakać. – Już ci mówiłem, może jeszcze 

kogoś uda nam się znaleźć. Tak... Jak myślicie, będą za nami... tęsknić? – dodał po 

chwili.

– Na pewno. Chyba tak. Może – odpowiedział Krystian. – Co za różnica? Ja za 

nikim nie  tęsknię.  Jeśli  mógł  na bezludnej  wyspie  żyć Robinson Crusoe,  to  i my 

możemy.  Damy  sobie  radę  –  dowodził,  lecz  ton  jego  głosu  nie  brzmiał  już  tak 

zdecydowanie.

Michał pokiwał z lekka głową. Właściwie też za nikim nie tęsknił. Może oprócz 

matki – ale ona sobie poradzi, ma jeszcze dwóch synów.
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–  Naprawdę  za  nikim  nie  tęsknisz?  –  spytał  z  powątpiewaniem  Radek, 

odrywając Michała od smętnych myśli. – Nawet za Dominiką?

– Masz na myśli to, że chodziliśmy ze sobą? – odpowiedział pytaniem Krystian. 

– Informuję cię zatem, że rozstaliśmy się dwa dni przed rejsem.

– Co? – Radek szczerze się zdziwił. – Ale to znaczy, że byliście parą przez trzy 

dni!

– Dokładnie  czterdzieści  dziewięć  godzin –  odparł  beznamiętnie  Krystian.  – 

W poniedziałek o piętnastej  spytałem ją,  czy chciałaby zostać moją dziewczyną i 

uzyskałem odpowiedź twierdzącą.  W środę o szesnastej  oznajmiła  mi,  że  pragnie 

zakończyć znajomość, ponieważ nie potrafi zapomnieć o swoim byłym – wyjaśnił 

głosem  pełnym  sarkazmu.  –  Chyba  nie  wyobrażałeś  sobie,  że  spędzę  z  jakąś 

dziewczyną trzy miesiące, jak ty z Ulą!

– Tak, to byłoby rzeczywiście nie w twoim stylu – przyznał Radek. – Ale trzy 

dni  to  swoisty  rekord.  Najbardziej  dziwi  mnie,  że  ona  zerwała  z tobą,  a nie 

odwrotnie. Przyznaję, że tego bym się nie spodziewał.

–  Co  robimy?  –  Michał,  którego  nieco  dziwiła  –  choćby  wymuszona  – 

niefrasobliwość tej rozmowy, postanowił przejść do istotnych problemów.

–  Przede  wszystkim musimy  poszukać  zdatnej  do  picia  wody  –  oświadczył 

autorytatywnie  Krystian.  –  Na  wyspie  na  pewno  jest  jakieś  źródełko.  Widziałem 

przelatujące nad lasem ptaki, muszą skądś brać słodką wodę.

– Czyli ustalone. Która godzina? – zapytał Radek. – Bo mój zegarek przemókł. 

Do niczego się już nie nadaje.

– Ja mam wodoodporny – Krystian uniósł  nadgarstek.  – Jest  za dwadzieścia 

czwarta.

– Dawno po południu... A grzeje jak w środku dnia – rzekł Radek.

– Więc sobie popływajmy – zaproponował Michał, który już od pewnego czasu 

zwracał myśli ku nieprawdopodobnie czystej morskiej wodzie.
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– Chcesz pływać? – Radek wytrzeszczył na niego oczy.

– No co?

– Myślałem, że zajmiemy się teraz przeszukiwaniem lasu! To chyba ważniejsze, 

żebyśmy mieli co pić, niż...

– Oczywiście – przerwał mu Michał. – Ale jeśli mam tu spędzić ostatnie dni 

życia, chcę się dobrze bawić. – Zaczął zdejmować podkoszulkę i spodenki.

– Idę z tobą. – Krystian przyłączył się. – Chodź, Radek, nie marnuj życia!

– Ale ja nie umiem pływać!

–  Jak  nie  będziesz  próbował,  to  się  nie  nauczysz!  –  krzyknął  Krystian,  z 

pluskiem wbiegając do wody.

Radek w końcu się  przemógł,  ściągnął  ubranie i  poszedł  w ich ślady.  Tylko 

Darek  pozostał  na  plaży,  walcząc  z  kolejnym  kokosem.  Woda  w morzu  była 

niezwykle  przejrzysta,  a  do  tego  ciepła,  co  czyniło  kąpiel  naprawdę  przyjemną. 

Michał  nie  pamiętał,  kiedy  ostatnio  czuł  się  tak  dobrze.  Nigdy dotąd  nie  pływał 

w morzu i pomyślał, że wyspa ma swój urok, a pobyt na niej może stać się całkiem 

ciekawym doświadczeniem... niemalże spełnieniem jego marzeń o wolności. Kiedy 

tego  dnia  się  przebudził,  widok  wyspy  przyprawił  go  o dreszcz.  Teraz  natomiast 

plaża, las i górujący nad nimi szczyt zdawały się tworzyć najpiękniejsze miejsce na 

świecie.

Krystian wprost wariował w wodzie, Radek z kolei starał się jakoś unosić na jej 

powierzchni.  Zabawę  przerwał  wreszcie  pierwszy  z  nich,  krzycząc,  że  zobaczył 

meduzę.  Od  razu  wybiegli  na  brzeg.  Krystian  przyznał  wówczas,  że  mógł  się 

pomylić. Michał i Radek obdarzyli go poirytowanymi spojrzeniami.

Położyli się na brzegu, żeby wyschnąć na słońcu.

– Może tu wcale nie będzie tak źle – Radek wyraźnie starał się dodać sobie i im 

otuchy. Po chwili zapomnienia i beztroski wróciła bowiem świadomość tragicznego 

położenia, w jakim się znaleźli.
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– Zwiedźmy całą wyspę – zaproponował Krystian.

– Dzisiaj na pewno już nie zdążymy – zauważył Michał. – Chyba, że będzie to 

konieczne, ze względu na wodę. Bez niej nie pobędziemy tu długo.

Ruszyli  powoli  wzdłuż  brzegu,  rozprawiając  o  swych  planach  –  często 

fantastycznych – związanych z pobytem na wyspie. Za nimi powlókł się Darek.

Zamilkli  na widok wielkiego żółwia, który właśnie wypełzł na ląd. Bez lęku 

zmierzał w ich kierunku. Dotarłszy w upatrzone miejsce, zatrzymał się, odwrócił i 

zaczął  energicznie  machać  tylnymi  płetwami,  rozkopując  piasek  i  obsypując  nim 

stojącego najbliżej Krystiana.

Radek uniósł brwi.

– Pierwszy raz widzę coś podobnego.

– Pewnie przybędą następne, co? – zgadywał Michał.

Krystian,  który  uważał  się  za  znawcę  w niemal  każdej  dziedzinie,  najpierw 

oddalił się od żółwia na bezpieczną odległość, a potem potwierdził:

–  Tak.  Przybędą  ich  tysiące.  Stada  żółwi  są  ogromne.  Ale  przypłyną  tylko 

samice, żeby złożyć jaja.

– A więc mamy nowego towarzysza na naszej wyspie – zażartował Michał. – 

Musimy obmyślić uroczyste powitanie, zanim zaczną się tu zjeżdżać.

Z jakiegoś powodu żaden z chłopców nie potrafił powiedzieć nic więcej. Cała 

trójka zamilkła, obserwując pracujące zwierzę, ale w ogóle o nim nie myśląc. Michał 

poczuł  gwałtowny  przypływ  żalu  i smutku.  Dotarła  do  niego  przykra  prawda  – 

utknęli na wyspie. Są tu całkowicie sami, zupełnie jak ten żółw, zdani wyłącznie na 

siebie.  Nie  wiadomo,  jaka  odległość  dzieli  ich  od  najbliższego  zamieszkałego 

miejsca. Znaleźli się gdzieś, gdzie nigdy tak naprawdę nie chcieli się znaleźć. Michał 

wspominał znajome osoby, których zapewne już nie zobaczy – może wcale nie byli 

tacy źli, jak się mu dotąd wydawało? Nie potrafił wyrwać się z lodowatych objęć 

potwora,  który  zimną  łapą  ściskał  go  za  gardło.  Bał  się.  Nie  chciał  okazywać 
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słabości, ale w środku cały drżał. Spojrzał na Radka i Krystiana – oni także wyglądali 

na strapionych.

Darek skierował się w stronę lasu.

– Chodźmy – Michał szturchnął lekko kolegów w plecy. – Poszukajmy tej wody.

Bez słowa odwrócili się i ruszyli za Darkiem.

Ledwie wkroczyli do lasu, Michał odniósł wrażenie, jakby z egzotycznej plaży 

przeniósł się w sam środek amazońskiej dżungli. Rosły tu drzewa, które widział po 

raz pierwszy w życiu, a na nich owoce, jakich nigdy nie jadł. Mimo podobieństw 

wszystkie  okazy  flory  należały  zapewne  do  odmiennych  gatunków.  Zadziwiająco 

różnorodna i liczna okazała się fauna. Już po paru chwilach chłopcy spostrzegli sznur 

mrówek, dużo większych od tych, które znali. Chmary ważkopodobnych stworzeń 

unosiły się w powietrzu, po ziemi pełzały wielkie chrabąszcze i długie, ohydne wije. 

Zdecydowanie  ciekawszy  był  widok  jaszczurek,  umykających  przed  nimi 

z zadziwiającą prędkością, albo kolorowych ptaków, przelatujących im nad głowami. 

Zachwyt ogarniał ich mimo woli.  Chwilami Michał  zapominał,  że przyszedł tu w 

poszukiwaniu wody, a nie w celu podziwiania przyrody. Niestety, choć zmierzali w 

kierunku wzgórza, nie natrafili na najmniejsze choćby źródełko.

–  Nie  chcę  marudzić  –  skrzywił  się  Michał  –  ale  coś  mi  się  zdaje,  że  nie 

znajdziemy żadnej wody.

– Tu musi być jakieś źródło, przynajmniej jedno – upierał się Krystian. – Może i 

owadom wystarczy deszczówka, ale większe zwierzęta muszą coś pić.

– Ptaki mogą polecieć przecież na inną wyspę – zauważył Radek.

– Ale są tu też jaszczurki, żaby i inne takie. Przecież na pewno nie piją morskiej 

wody!

– Ciii! – uciszył ich Darek.

Chłopcy  stanęli  w  miejscu,  wstrzymując  oddechy.  Dopiero  wtedy  do  uszu 

Michała  dobiegły szelesty – jakieś duże stworzenie  przedzierało się  przez krzaki. 
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Trochę go to zaniepokoiło, czekał na reakcję pozostałych. Niespodziewanie szmery 

ustały.
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Rozdział II: Jaskinia

Darek  zrobił  kilka  ostrożnych  kroków.  Znów  coś  cicho  zaszeleściło.  Chłopak 

nieznacznie  wyjrzał  zza gałęzi  obsypanej  szerokimi,  językowatymi liśćmi.  Michał 

wyciągnął szyję, chcąc dostrzec więcej, ale nie odważył się podejść bliżej. Zobaczył, 

że Darek wysunął rękę, potem usłyszał coś podobnego do pisku i głośniejszy szelest. 

Zadrżał. Darek coś mówił, ale Michał nie rozumiał słów.

– Do kogo on gada? – szepnął.

– Nie wiem. – Radek zerknął niepewnie do przodu.

Tymczasem znów rozległ się głos Darka:

– Kim jesteś? Do you speak English or... Polish?

–  Yes,  I  do  –  odpowiedział  czyjś  głos.  Dziewczęcy  głos,  pomyślał  ze 

zdumieniem Michał.

Istotnie, Darek cofnął się o krok i zza drzewa wyłoniła się dziewczyna, będąca 

mniej  więcej  w ich  wieku.  Jej  niezbyt  czyste  ubranie  składało  się  z  dżinsowych 

spodenek  i  żółtej  koszulki  z krótkimi  rękawami.  Nosiła  okulary  w  modnych 

oprawkach i miała krótkie, farbowane na rudo włosy. Nieco niepewnym wzrokiem 

zmierzyła  dokładnie  każdego  z  nich.  Jakby  dawno  nie  widziała  ludzi,  uderzyło 

Michała.

Darek zwrócił się do dziewczyny po angielsku:

– Kim jesteś?

– Mam na imię Ivy. A kim wy jesteście?

I nim zdążyła cokolwiek dodać, Michał wtrącił:

– A po jakiemu wy właściwie rozmawiacie?

Spojrzenia kolegów powiedziały mu, iż popełnił straszną gafę.

– Po angielsku – prychnął Radek. – Nawet ja to wiem!
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– No, tak... – mruknął Michał i postanowił się już nie odzywać. Pożałował, że 

nie  uważał  na  lekcjach  angielskiego.  Na  szczęście  nie  zrozumiała  tego,  co  

powiedziałem.

Darek przedstawił siebie i swych towarzyszy, po czym wyjaśnił:

– Płynęliśmy statkiem, w nocy złapał nas sztorm, a nad ranem obudziliśmy się 

na tej wyspie. To cała nasza historia. A skąd ty się tutaj wzięłaś? Czyżby wyspa była 

zamieszkana?

– Niezupełnie – odparła Ivy. – Nasz statek również zatonął podczas sztormu, 

więc nasza historia jest podobna. Sztormy muszą tu często występować – dodała po 

chwili namysłu.

Michał nic nie rozumiał  – dla niego mogli  równie dobrze gadać po chińsku. 

Radek  rozróżniał  większość  słów,  lecz  nie  potrafił  ułożyć  ich  sobie  w  sensowną 

całość. Z pomocą przyszedł im Krystian, starając się jak najwierniej przetłumaczyć 

treść rozmowy.

– Nasz statek...? – powtórzył Darek. – Czy to znaczy, że nie jesteś tutaj sama?

– Jasne, że nie! Jest tu ze mną mój brat i dwóch naszych przyjaciół.

– Skąd pochodzicie?

– Ze Stanów, a wy...

– Z Polski.

Michał  słuchał  tłumaczenia  Krystiana  jednym uchem,  a  wypuszczał  drugim. 

Zdał sobie sprawę, że nie potrafi oderwać oczu od dziewczyny. Kiedy spojrzała w 

jego kierunku, zarumienił  się  niczym  sztubak i odwrócił  wzrok. Ivy zaśmiała się; 

usiłował nie okazać, jak głupio mu się zrobiło.

Darek zamyślił się. Dalszą rozmowę podjął Krystian:

– Od jak dawna tu jesteście?

– Prawie...  dwa tygodnie. Wy rozbiliście się tej  nocy, tak? – A gdy Krystian 

potwierdził, dodała: – Słyszeliśmy burzę, ale na szczęście nie dotarła do wyspy.
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– Hej, spytaj ją, co oni tu jedzą – szepnął Radek do Krystiana, który natychmiast 

powtórzył Ivy jego słowa.

– Głównie owoce – padła odpowiedź.

– A skąd wiecie, które są jadalne?

– Nie wiemy. Jak na razie żadne nam nie zaszkodziły – odparła z uśmiechem, 

który Michałowi wydał się słodszy niż wszystkie owoce świata. – No, to jak będzie? 

Zamierzacie tu stać i gadać, czy może przyłączycie się do nas?

– Gdzie są twoi przyjaciele? – spytał Krystian.

– Nocujemy kawałek stąd, w jaskini. Wyłożyliśmy ją liśćmi, więc nie śpimy na 

gołej ziemi. Niedaleko jest źródełko słodkiej wody. Powinniśmy dotrzeć na miejsce 

przed zachodem słońca. To jak, idziecie?

– Jasne! – wykrzyknął Krystian. – Nie ma na co czekać! Opowiecie nam więcej 

o życiu tutaj.

Ivy przytaknęła. Odwróciła się i ruszyła przez las, a chłopcy poszli gęsiego za 

nią.

– Może nie będzie tu tak źle – powtórzył Radek.

– Mam przeczucie,  że się  nie mylisz – odparł  całkowicie o tym przekonany 

Krystian.

Brnęli  zatem  przez  las,  maszerując  za  Ivy.  Przedzierali  się  przez  zieloną 

gęstwinę, starając  się  nie  potknąć  o wystające  korzenie  i  nie  utknąć  w plątaninie 

krzewów.  Słońce  chyliło  się  już  ku  zachodowi,  musieli  uważać  na  każdy  krok. 

Michał pomyślał, że właśnie zaczyna się nowy rozdział w jego życiu. Pragnął jak 

najszybciej poznać przyjaciół Ivy, a ją samą chciał poznać jak najbliżej.

Słońce  całkowicie  zaszło  i  świat  opanowała  ciemność.  Na  niebie,  ledwo 

widocznym poprzez gęste listowie, pojawiła się srebrna tarcza księżyca.

– Daleko jeszcze? – Krystian nie bardzo miał ochotę wędrować po ciemku przez 

chaszcze, zwłaszcza że usychał z pragnienia.
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–  Cierpliwości  –  odparła  Ivy.  –  Wyspa  jest  dużo  większa  niż  się  z  pozoru 

wydaje.

Michał  nie  spuszczał  z  niej  wzroku.  Zastanawiało  go,  dlaczego  dziewczyna 

wciąż zerka za siebie. Może na niego...?

– Nie licz na nic – dobiegł go zza pleców szept Darka. – Nie masz u niej szans.

Aż tak to widać? – pomyślał zażenowany, czując delikatne wypieki na twarzy. 

Mam nadzieję, że tylko on to zauważył i że nic nie wygada.

Dotarli  na  miejsce  kilka  minut  później.  W  mroku  nocy  ledwie  zauważyli 

jaskinię, w której płonęło niewielkie ognisko. Widok ten ucieszył Michała, gdyż jego 

ciało  objął  już  chłód  nocy.  Dwie  skulone  przy  ogniu  postacie,  zauważywszy 

przybyszy, natychmiast się podniosły.  Chłopcy zatrzymali się, nie bardzo wiedząc, 

jak się zachować. Ivy podbiegła do rezydentów jaskini, którzy po krótkiej wymianie 

zdań wyraźnie się uspokoili. Na jej znak Michał, Radek, Krystian i Darek podeszli 

bliżej i zasiedli wraz z gospodarzami wokół ogniska.

W świetle płomieni Michał przyjrzał się dwóm wysokim chłopakom. Pierwszy, 

wyjątkowo  szczupły,  miał ciemne  włosy  i  piwne  oczy,  takie  jak  Radek.  Drugi, 

niewiele niższy, był ogromnej postury blondynem. Obaj liczyli sobie nie więcej niż 

siedemnaście lat i uważnie przyglądali się gościom.

– Gdzie jest Mike? – spytała Ivy.

–  Poszedł  cię  poszukać  i  przynieść  trochę  drzewa.  Martwi  się  o  ciebie,  nie 

powinnaś łazić po wyspie sama – odpowiedział brunet.

Ivy, nie zważając na połajanki, streściła przyjaciołom losy przybyszy i dodała, iż 

dwoje  z nich  dobrze  zna  angielski.  Następnie  przedstawiła  chłopców,  a  dopiero 

potem swoich towarzyszy:

– To jest Eric – wskazała na bruneta – a to Gary. – Blondyn kiwnął głową.

Atmosfera  wokół  ogniska  szybko  się  rozluźniła.  Ivy  opowiedziała  swoją 

historię. Wraz z bratem Mike’em oraz rodzicami płynęli transatlantykiem do Francji, 
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gdzie  mieli  spędzić  wakacje  u  rodziny.  Na  tym  właśnie  statku  poznali  Erica  i 

Gary’ego. Już pierwszego dnia rejsu pogoda była okropna, a następnego rozpętał się 

sztorm. Stracili bliskich, ale sami jakimś cudem uratowali się i trafili na wyspę. Od 

półtora tygodnia żyli na niej i – jak na razie – dobrze im się wiodło, chociaż dopiero 

po kilku dniach nauczyli się rozpalać ogień.

–  Interesujący  zbieg  okoliczności  –  powiedział Radek  po  polsku.  – 

Zastanawiające,  że  aż  dwie  grupy  rozbitków znalazły  się  na tej małej,  bezludnej 

wyspie... W okolicy rzeczywiście muszą często występować sztormy.

– No, a co wy tu jecie? – zainteresował się Krystian.

Na myśl o jedzeniu Michałowi zaburczało w brzuchu. Zawstydzony, spojrzał 

szybko na Ivy – usłyszała! I na dodatek zaczęła się śmiać. Co gorsza, nie ona jedna. 

Zarumieniony odwrócił wzrok.

– Przede wszystkim jemy owoce – odpowiedział Gary, kiedy chichoty ustały. – 

Ale tylko te, którymi żywią się ptaki, bo nie znamy tutejszych roślin.  Na szczęście 

zwierzęta wiedzą, co dobre.

– Jedliśmy też żółwie jaja – dodała Ivy. – Są dużo smaczniejsze, niż mogłoby się 

wydawać.

– Żółwie jaja?! – w głosie Krystiana dało się słyszeć obrzydzenie.

–  Tak,  wygrzebujemy  je  z  piasku  –  odparł  Eric.  –  Niedawno  przybyło  tu 

mnóstwo samic i złożyło jaja na plaży. Z większości wykluły się małe żółwie, ale 

udało nam się niektóre zebrać i upiec.

– Widzieliśmy dzisiaj jedną samicę, składającą jaja. Widocznie spóźniła się na 

imprezę.

– Jestem głodny – udało się powiedzieć Radkowi po angielsku.

– Chodźcie, tu w pobliżu jest źródełko słodkiej wody – Gary wstał. – Pokażemy 

wam to miejsce i po drodze zerwiemy trochę owoców.

– Okej – zgodził się Krystian i cała grupka opuściła jaskinię.
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Gary wskazał chłopcom ledwie widoczne w mroku źródełko. Gasili pragnienie, 

podczas gdy Amerykanie zrywali owoce z pobliskiego drzewa.

Zaszeleściło w krzakach i z ciemności wyłonił się kolejny chłopak. Michał nie 

widział dokładnie jego twarzy, ale uważnie obserwował, jak podchodzi do Ivy i łapie 

ją w objęcia. Choć domyślił się, że to jej brat, poczuł lekkie ukłucie zazdrości.

– Ivy! Tyle razy ci mówiłem, żebyś nie chodziła sama po wyspie! – powiedział 

Mike karcącym, lecz pełnym zatroskania głosem.

Ivy nadąsała się, dając do zrozumienia, że nie chce być traktowana jak mała 

dziewczynka.  Pragnąc  szybko  zmienić temat,  przedstawiła  bratu gości  i  w  paru 

słowach  streściła  ich  historię.  Mike  patrzył  na  nieznajomych  ze  zdziwieniem  i 

niezadowoleniem, jakby nie życzył sobie nikogo nowego na wyspie. Przywitał ich 

uściskami dłoni.

– Cześć – mruknął.  – Nie spodziewałem się,  że jeszcze kogoś tu  spotkamy. 

Zwłaszcza tak szybko.

Pozbierał gałęzie, które upuścił na widok siostry i cała grupa wróciła do jaskini. 

W świetle ogniska Michał ujrzał wyraźnie oblicze Mike’a i poczuł niechęć. Niby Ivy 

też  miała  pofarbowane  na  rudo  włosy,  ale  jej  brat  wyglądał  w  takiej  fryzurze 

okropnie. I jeszcze ten kolczyk w nosie... Zdecydowanie nie przypadł mu do gustu 

ten cały Mike. Że też musiał być bratem Ivy...!

– I jak wam się tu żyje? – zapytał Krystian, zajadając się nieznanymi owocami. 

– Dobrze?

– Oczywiście! – prychnęła Ivy, jakby pytanie było absurdalne. – To po prostu... 

wolność... – wyjaśniła po chwili marzycielskim tonem.

–  Możesz  tu  robić,  co  tylko  ci  się  podoba  –  przyznał  Eric.  –  Żadnych 

obowiązków, wrogów... całe zło zostało daleko.

–  Już  po  kilku  dniach  stwierdzasz,  że  nie  potrzebujesz  ani  telewizora,  ani 

komputera, ani niczego, czym żyłeś do tej pory – dodał Gary.
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– No i raz na zawsze koniec ze szkołą – pisnęła Ivy z nutą triumfu w głosie.

Michał  nie  mógł  zgodzić  się  z  tym argumentem.  Przecież  gdyby  nie  nauka 

angielskiego w szkole, Krystian nie dogadałby się z rozbitkami. Osobiście żałował, 

że nie nauczył się języka przynajmniej na tyle, by rozumieć, co mówi Ivy.

Owoce okazały się naprawdę soczyste i smaczne –  cieszył się, że teraz będzie 

miał ich pod dostatkiem. Niepokoiło go co innego. Zerknął w stronę Darka – czy ten 

cichy chłopak zachowa milczenie? Darek spokojnie wcinał owoc i najwidoczniej ani 

myślał  rozmawiać  o czymkolwiek.  A gdyby jednak postanowił go  wydać...?  Nikt 

inny chyba niczego nie zauważył. Może więc to nie było takie oczywiste, że zadurzył 

się w Ivy? Ale w takim razie jak Darek to odkrył? Czyżby tylko żartował? Nawet 

jeśli, Michał swoim zachowaniem potwierdził jego podejrzenie. I co teraz począć?

Rozbitkowie  rozprawiali  na  najróżniejsze  tematy.  Amerykanie  opowiadali 

o przeżytych  na  wyspie  przygodach.  Ekscytowali  się każdym  szczegółem,  jakby 

dzielenie  się  swoimi  przeżyciami  i  zdobytym  doświadczeniem  sprawiało  im 

niekłamaną radość. Wokół ogniska zapanowała przyjazna atmosfera i chyba nikt w 

tamtym momencie nie tęsknił za domem. Jedynie Darek milczał. Natomiast Michał 

z przyjemnością używał Krystiana jako tłumacza, od czasu do czasu popisując się 

zabawnym komentarzem.

Targały nim sprzeczne uczucia. Wiele osób zginęło i to było naprawdę okropne, 

ale zarazem przeżywał najwspanialsze wakacje. Do niedawna nie znał świata poza 

Malborkiem. Potem, dzięki miłości do piłki, trafił na statek, podróż którym dla wielu 

okazała  się  zgubą  i  końcem  drogi,  ale  dla  niego  –  wybawieniem  i  nowym 

początkiem. Znalazł się na wyspie oddalonej o wiele kilometrów od jakiegokolwiek 

lądu, jedynie z garstką ludzi... i chyba właśnie tego szukał przez całe życie.

Powoli wszyscy kładli się w zasłanym liśćmi rogu jaskini. Pierwsza zasnęła Ivy. 

Michał bezustannie na nią zerkał – ciągle nie mógł się napatrzeć. Przestał zważać, 

czy ktoś widzi, że wciąż się na nią gapi. Tymczasem Gary i Eric zaczęli opowiadać 
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dowcipy.  Krystian  pospiesznie  tłumaczył,  dorzucając  własne  żarty.  Zrobiło  się 

wesoło.

– Zobaczycie, tu naprawdę jest super! – zapewnił ich Eric. – Jeśli potrafisz sobie 

znaleźć żarcie i rozpalić ogień, nie zginiesz.

– Tak – poparł go Gary. – Zapominasz o dawnym życiu i czujesz się po prostu 

rewelacyjnie!

Rozmowy w końcu umilkły i chłopców kolejno morzył sen. Tylko Darek wciąż 

czuwał. Siedział przy ognisku, wpatrując się w dogasający płomień. Michał widział 

zarys jego postaci, milczącej i ponurej.

– Nie idziesz spać? – zapytał.

– Nie musisz się o mnie martwić – odburknął po swojemu Darek.

Michał zatem przestał się martwić; ułożył się możliwie najwygodniej, zamknął 

oczy i zasnął twardym, spokojnym snem.
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Rozdział III: Reminiscencje

– On zwariował – usłyszał głos z lewej strony.

Darek cedził słowa z kamienną twarzą, wpatrzony w postać za oknem. Michała 

od początku peszyła  jego pewność  siebie  i  pogardliwy stosunek do innych ludzi. 

Lekceważył wszystko i wszystkich, stokroć bardziej niż Michał. A ten jego obecny 

spokój, obojętność na panujący wokół chaos były po prostu przerażające.

Ale miał rację. Co ten Łuska wyrabiał? Michał patrzył na kapitana i  nic nie 

rozumiał.  Czuł,  że spada w niezbadaną przepaść,  z której nie będzie już ratunku. 

Trzeba coś zrobić... czemu wszyscy stoją i patrzą, zamiast działać?

Nie  namyślając  się  dłużej  i  nie  bacząc  na  krzyki  załogi,  tknięty  osobliwym 

przeczuciem wybiegł na pokład.  Niemal od razu zwaliły go z nóg połączone siły 

wiatru i deszczu. Wstał jednak i podbiegłszy do kapitana, chwycił go za ramię.

–  Co  pan  wyprawia?!  –  wrzasnął,  starając  się  przekrzyczeć  szum  wiatru 

i wzburzonych fal. – Powinien pan ratować statek!

Kapitan nie patrzył na niego.

– Nie ma już czego ratować – odparł ledwie słyszalnym głosem.

– Niech pan... – zaczął Michał, lecz w tej chwili Łuska nagle się ożywił i patrząc 

na niego fanatycznym wzrokiem, krzyknął:

– Ale ciebie  można ratować! Ty musisz przeżyć! Weź koło,  skocz do wody, 

zanim fale zatopią statek i spróbuj dopłynąć do najbliższego brzegu!

– Ja?...

– Rób, co mówię! I wierz mi, uda ci się! Trzymaj! – Wyciągnął złoty klucz i 

wcisnął mu go w dłoń.

Michał nic z tego nie rozumiał, ale nie zdążył zapytać o cokolwiek. Potężna fala 

zalała  pokład,  przewracając  ich obu.  Ślizgał  się,  aż  uderzył  plecami  o drzwi,  zza 

których właśnie wysypywali się ludzie. Gdy woda opadła, z przerażeniem zobaczył, 
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że  wielu  z  nich  z krzykiem  wyskakuje  za  burtę  – czasami nawet  bez  kół 

ratunkowych.  Wydawało  mu  się,  że  wyskoczył  również  Radek,  lecz  nie  miał 

pewności.

Przypomniał  sobie  o  kapitanie.  Zaczął  szukać  go  wzrokiem,  ale  z  powodu 

ciężkich  kropel  deszczu  wypatrzył  go  dopiero  po  chwili.  Leżał  na  pokładzie, 

nieprzytomny.  Michał  zbliżył  się do  mężczyzny na  czworakach  i  potrząsnął  nim 

gwałtownie. Łuska nie dawał oznak życia.

– Boże, żeby on tylko...

Powieki  kapitana  uniosły  się,  ukazując  martwe  białka  oczu.  Jego  wargi 

rozchyliły się i dobiegł z nich ponury szept:

– To już koniec...

***

Michał gwałtownie otworzył oczy, kiedy wspomnienie martwej twarzy przyprawiło 

go o mdłości. Wybiegł z jaskini i zwymiotował w najbliższe krzaki. Cały się trząsł, w 

głowie  wirowało  mu do tego stopnia,  że  z  trudem utrzymywał  pion.  Dopiero po 

opróżnieniu żołądka zdał sobie sprawę z panujących wokół chłodu i ciemności.

Pospiesznie  wrócił  do  jaskini,  gdzie  spokojnie  spali  pozostali  rozbitkowie. 

Położył się na swoim miejscu. Miał dreszcze, bolały go mięśnie, a w głowie okropnie 

szumiało. Zastanawiał się, dlaczego tylko jego dręczyły takie objawy. Przypomniał 

sobie,  że  przez blisko pół  dnia  leżał  na  plaży w piekącym słońcu.  Pewnie dostał 

udaru. Spóźnionego, bo do tej pory nie czuł niczego niepokojącego, poza lekkimi 

zawrotami głowy tuż po przebudzeniu.

Tej  nocy  już  nie  zasnął.  Kilkakrotnie  zbierało  mu  się  na  wymioty,  dreszcze 

bardzo długo nie ustępowały, chyba dostał też gorączki. Nie chciał nikogo budzić, 

próbował  zasnąć,  lecz  nie  mógł.  Bał  się  mroku  na  zewnątrz  i  szumu  wiatru  w 

gałęziach. Starał się tam nie patrzeć.
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Skupił się na wydarzeniach ostatnich dni, aż do tragicznego końca rejsu.

***

Pamiętał bardzo dobrze, jak tuż przed finałem ogólnopolskiego turnieju młodzików 

w piłce nożnej, gdy obie drużyny kończyły rozgrzewkę, podszedł do niego chłopak o 

rozczochranych srebrnych włosach i wyciągając dłoń, przedstawił się:

– Cześć! Jestem Radek. Słyszałem, że jesteś kapitanem waszej drużyny.

Michał zmierzył go pogardliwym spojrzeniem.

– Ta, bo co? – mruknął, nie mając zamiaru uścisnąć mu dłoni.

Radek niepewnie cofnął rękę, ale nie poddawał się.

– Podobno... dobrze grasz...

–  Co  ty  nie  powiesz?  –  parsknął  Michał.  Celowo  lekceważąc  przeciwnika, 

odwrócił się i ruszył w kierunku szatni.

Usłyszał  za  sobą  gniewny  pomruk  i  uśmiechnął  się  do  siebie  z  ponurą 

satysfakcją, że przegonił natręta. Irytowali go tacy przyjacielscy frajerzy.

Pamiętał również,  jak wściekły i rozgoryczony był po przegranym meczu.  Jak 

miotał się po boisku, nie potrafiąc inaczej wyrzucić z siebie tej złości, gdy widzowie 

oklaskiwali  zwycięstwo  zespołu  z  małej  wioski  na  północy  Polski,  Msześwicic. 

Wiedział,  że  jest  najlepszym zawodnikiem z  Malborka,  wiedział  też,  że  każdy  z 

przeciwników  był  nieporównywalnie  słabszym  piłkarzem  od  niego  –  a mimo  to 

przegrał.

Zobaczył  tego  samego  chłopaka,  który  podszedł  do  niego  przed  meczem, 

rezerwowego przeciwnej drużyny, cieszącego się zwycięstwem wraz z resztą zespołu. 

Po raz pierwszy w życiu poczuł, że powinien przyznać się do porażki.

Stał w pewnym oddaleniu od wesołej  hałastry, a gdy napotkał wzrok Radka, 

odezwał się:

– Sorry za tamto.
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– Nie ma sprawy – odparł Radek, zapewne tak szczęśliwy, że uściskałby w tej 

chwili cały świat.

Może  właśnie  w  tamtym  momencie  porozumiewawcze  błyski  w  oczach 

przypieczętowały ich przyjaźń. A może stało się to później – już na statku, którym 

oba zespoły popłynęły w rejs po Karaibach w nagrodę za dotarcie do finału.

Polecieli do Stanów i tam wsiedli na pokład.

„Joanna”  była  naprawdę  okazała.  Michał  nie  mógł  wprost  uwierzyć,  że 

wszystkie pomieszczenia, w które wyposażono statek, zostały oddane na te kilka dni 

do ich wyłącznej dyspozycji.

Wbrew  oczekiwaniom,  nie  nudził  się  podczas  podróży  ani  przez  chwilę. 

Zapewne  pomógł  fakt,  że  coraz  częściej  opuszczał  grono  swojej  drużyny, 

by przebywać  wśród  niedawnych  przeciwników.  Okazali  się  dużo  ciekawszym 

towarzystwem niż  jego  koledzy  i  szybko  się  z nimi  zaprzyjaźnił,  a najbardziej  – 

co jego samego zdumiewało, kiedy się nad tym zastanawiał – z Radkiem, który może 

nie grał najlepiej, ale za to posiadał sporą wiedzę o piłce.

Wśród załogi „Joanny” znajdował się niejaki Edek, dwudziestoletni wyrostek, 

który  nagminnie  wykręcał  się  od  pracy,  wykorzystując  dobre  serce  swego 

przełożonego, a czas wolał spędzać wraz z chłopakami. Lubili go za świetne dowcipy 

– pod tym względem mógł się z nim równać jedynie Krystian. Często obserwowali 

ucieczki Edka przed kapitanem zaganiającym go do pracy. Jeśli jakimś cudem dał się 

złapać, potrafił potem skutecznie wymigać się od roboty. Cały jego pobyt na statku 

był jedną wielką labą – zupełnie jakby i on płynął nim w nagrodę.

Wyjątkową postacią na statku  okazał się kapitan, Tytus Łuska – wysoki, tęgi 

mężczyzna  w  średnim  wieku,  z  krótką  bródką,  grający  rolę  srogiego,  groźnego 

kapitana, postrachu mórz i oceanów rodem z książek o piratach. Zachowywał się tak, 

jakby urodził się dwieście lat temu. Niejednokrotnie nazywał chłopców „szczurami 

lądowymi”. Jednak udawanie kogoś innego wcale Łusce nie wychodziło – wszyscy 
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wiedzieli, że to w gruncie rzeczy miły człowiek o wielkim zamiłowaniu do morskich 

opowieści, które też co wieczór serwował pasażerom. Historie te,  pełne przygód i 

bohaterskich  czynów,  wbrew  początkowym  obawom  Michała,  były  naprawdę 

ciekawe. Nie mógł tylko dociec, czy kapitan sam je wymyślił, czy gdzieś usłyszał i 

przeinaczył tak, by stać się ich główną postacią. Niemniej był wspaniałym oratorem i 

przyjemnie się go słuchało. Gawędy kapitana stanowiły miłe zwieńczenie każdego 

dnia.

Pewnego  wieczoru,  kiedy  padał  deszcz,  chłopcy  z  własnej  woli  zebrali  się 

u kapitana, by wysłuchać kolejnej opowiastki. Po raz pierwszy, od kiedy go poznali, 

Łuska nie miał na to ochoty. Na jego twarzy malował się dziwny niepokój i długo 

musieli go namawiać.

– No, dobra – mruknął w końcu. – W takim razie słuchajcie uważnie. Wyznam 

wam sekret, którego dotąd nikomu nie wyjawiłem, ale teraz czuję, że muszę się nim 

podzielić.

Mimo tego tajemniczego wstępu, chłopcy spodziewali się, że kapitan powtórzy 

którąś z wcześniejszych historii. Miło się rozczarowali.

–  A więc  było  tak  –  zaczął  Łuska.  –  Kiedy  miałem  ze  dwadzieścia  lat, 

pracowałem jako zwykły majtek na statku, pływającym po Morzu Śródziemnym i 

przewożącym  towary  do  Egiptu.  Byłem  jeszcze  niedoświadczonym  młodzikiem, 

niewiele  wiedzącym  o  morzu,  ale  pełnym  zapału  i  żądzy  przygód...  chociaż 

zajmowałem się głównie szorowaniem pokładu.

Już tu każdy ze słuchaczy zauważył, że ta opowieść różniła się od innych – 

kapitan  zawsze  przedstawiał  siebie  jako  wprawionego  wilka  morskiego,  nigdy 

natomiast nie wspominał o początkach morskiej kariery.

–  Pewnego  razu  – ciągnął  Łuska  –  rozpętał  się  straszliwy  sztorm.  O  tak 

przerażającej  burzy  nie  śniłem  w  najgorszych  koszmarach.  Byłem  pewny,  że 

zginiemy. Kiedy wydawało się nam, że to już koniec, wydarzyło się coś niebywałego. 
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Zamknąłem oczy ze strachu, a kiedy chwilę później je otworzyłem, wokół panowały 

ciemność i całkowita cisza. Pomyślałem, że umarłem, ale wcale się nie bałem, wręcz 

przeciwnie  –  czułem  się  błogo  i spokojnie,  miałem  wrażenie,  że  stopniowo  się 

unoszę... I chciałem, by ta chwila nigdy się nie skończyła...

Tu  kapitan  zrobił  pauzę,  marszcząc  brwi  i  uśmiechając  się  łagodnie,  jakby 

przypominał  sobie  coś  naprawdę  przyjemnego.  Słuchacze  czekali  w  napięciu  na 

dalszą  część  opowieści,  tak  różnej  od  innych.  Wydawała  się  nieprawdopodobna, 

wymyślona od a do zet,  ale sposób, w jaki opowiadał  ją Łuska,  jego ton głosu i 

zadumana mina wydawały się temu zaprzeczać.

Kapitan kontynuował:

– Wtem zupełnie znikąd wyrósł przede mną wysoki mężczyzna. Znajdował się 

blisko, ale nie mogłem dostrzec jego twarzy, nie wiem, dlaczego... Na pewno nie z 

powodu ciemności, nie, raczej blasku, który od niego bił. I przez pewien czas – nie 

mam pojęcia, jak długi – patrzyliśmy na siebie. Przynajmniej ja patrzyłem, bo jego 

oczu nie widziałem... I panowała taka cisza... a ja nadal wcale się nie bałem. Sam 

tego nie rozumiem. Odezwał  się pierwszy, mówiąc:  „Przybyłem, by powierzyć ci 

misję,  którą  musisz  wypełnić”.  Twierdził,  że  mnie  zna,  wymienił  nawet  moje 

nazwisko,  ale  sam  się  nie  przedstawił.  Może  to  i  lepiej.  Potem  dodał,  że  jeśli 

wypełnię misję, otrzymam najwyższą nagrodę. Do dziś nie dowiedziałem się, co miał 

na myśli... Patrzyłem tak na niego, milcząc i dziwiąc się jego słowom. Nie byłem w 

stanie nic odrzec, więc znowu odezwał się on: „Od dziś staniesz się pośrednikiem 

przeznaczenia”.  I wręczył  mi  złoty  klucz  z  rozkazem  przekazania  go  następnej 

osobie. Dopiero wtedy udało mi się coś wykrztusić i spytałem, kto to ma być. Odparł, 

że serce samo wskaże mi właściwą osobę. Póki to nie nastąpi, mam klucz zatrzymać 

dla siebie. Oto on.

Wyjął  z  wewnętrznej  kieszeni  marynarki  duży,  złoty  klucz  i  pokazał  go 

słuchaczom.  Blask  przez  moment  oślepił  Michała,  który  na  widok  przedmiotu 
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mimowolnie  wstrzymał  oddech.  Zapomniał  o  otaczających  go  osobach,  jakby 

zniknęły,  na  jedną  chwilę  zostawiając  go  sam na  sam z  kluczem.  Lecz  kim był 

mężczyzna, który wręczył go Łusce? Kim będzie następny właściciel? I do czego on 

w ogóle służył? Przedmiot krył wiele tajemnic.

– Spojrzałem na swoją dłoń trzymającą klucz – dotarł  do niego odległy głos 

kapitana.  –  I nagle  zorientowałem się,  że  nieznajomy zniknął,  a  ja  znalazłem się 

znów na statku z resztą załogi. Po sztormie nie pozostał ślad, a po całej historii – 

jedynie ten klucz. Schowałem go, żeby oprócz mnie nikt o nim nie wiedział. Gdyby 

nie on, uznałbym, że wszystko, co mnie spotkało, było przywidzeniem. Gdy traciłem 

wiarę, wyciągałem klucz. Czując w dłoni jego ciężar, widząc odbijający się w nim 

blask słońca, musiałem wierzyć, choć prawda wyglądała jak sen, straszny i piękny 

zarazem... 

Głos  mu  się  załamał,  schował  klucz  do  kieszeni,  rozczarowując  Michała  i 

pozostałych.

– Może w poprzednich opowieściach pozwoliłem sobie na odrobinę fantazji – 

przyznał  melancholijnym głosem Łuska – lecz dzisiejszego wieczoru usłyszeliście 

najszczerszą  prawdę.  Nadal  niewiele  z  tego  rozumiem.  Czekam  na  dzień,  kiedy 

oddam komuś ten klucz i przestanę się martwić, że nie wypełnię zadania.

***

Klucz kapitana Łuski delikatnie  go uwierał. Wsunął dłoń do kieszeni i wyciągnął 

złoty  przedmiot,  który  błyszczał  tajemniczo  w  chłodnym  świetle  księżyca, 

wsączającym się nieśmiało do jaskini. Nie rozumiał,  dlaczego właśnie on otrzymał 

ten  podarunek.  Do czego służył  klucz,  o  ile opowieść  kapitana  zawierała  ziarnko 

prawdy? Tu, na wyspie, z pewnością będzie bezużyteczny, ale Michał  wiedział, że 

musi go zachować, ku pamięci wszystkich, którzy zginęli podczas sztormu. Poza tym 
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kapitan dał mu swój skarb tuż przed śmiercią, przed którą on sam ledwie umknął. Nie 

potrafiłby klucza wyrzucić lub oddać komuś innemu.

Wraz ze zbliżaniem się świtu objawy choroby ustępowały. Odczuł wielką ulgę, 

pamiętał  bowiem  historie  o  różnych  paskudnych  choróbskach,  które  nawiedzały 

przebywających w tropikach. Jednak jeszcze długo bał się  podnieść z obawy przed 

mdłościami.

Inni już wstawali, gdy Michał dopiero zasypiał. Obudził się około południa. W 

jaskini pozostali jedynie Krystian i Mike. Nie zamierzał jeszcze wstawać. Leżąc w 

grocie obok resztek ogniska, rozmyślał nad tym, co mu się przytrafiło.

Coraz silniej  uświadamiał  sobie,  jak wielkie miał  szczęście,  że udało mu się 

przeżyć.  Ocknięcie się na bezludnej  wyspie, podczas gdy tylu ludzi zginęło, było 

prawdziwym cudem. Cudem, którym dzielił się z trójką towarzyszy. A myśl, że być 

może  jest  na  nich  skazany  do  śmierci,  wcale  mu  nie  przeszkadzała.  Od  dawna 

próbował wyrwać się ze znanego sobie świata.

Radek bardzo szybko stał się jego najlepszym przyjacielem. W pewnym sensie 

stanowił dla Michała autorytet – w każdej kwestii oprócz piłki nożnej. Cieszyło go, 

że to właśnie z nim trafił na wyspę. Co do Krystiana sprawa wyglądała nieco inaczej. 

Nie  wiedział,  co  o nim  sądzić.  Podziwiał  go  za  spryt,  ale  nie  cierpiał  jego 

wymądrzania się, choć i jemu samemu zdarzało się to robić. Pod wieloma względami 

byli do siebie podobni, lecz Michał wolał tego nie widzieć. Z jednej strony Krystian 

go irytował, z drugiej wzbudzał w nim pewną obawę, nie wiedział jednak dlaczego. 

W każdym razie  Krystian  okazał się wielce pożyteczny, a wręcz niezbędny – jako 

tłumacz. Bo Darek jakoś nie miał ochoty na tłumaczenie.

Darek w ogóle nie miał ochoty na nic. Był chyba najbardziej zagadkową osobą, 

jaką Michał spotkał w swoim trzynastoletnim życiu – tajemniczy, zamknięty w sobie, 

odzywał się jedynie wtedy, kiedy musiał. Wiedział o nim niewiele, właściwie tylko 

tyle,  ile  usłyszał  od  Radka.  Podobno  wychowywał  się  w  domu  dziecka,  a jego 
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rodzice pozostawali nieznani; chyba go porzucili. Czy to dlatego zachowywał się tak 

dziwnie? Michał znał w końcu kilka osób, które również mieszkały w domu dziecka, 

ale one zachowywały się zupełnie normalnie, jak wszyscy inni, nie izolowały się. A 

Darek prawdopodobnie najchętniej  sam zamieszkałby na wyspie, żeby nie musieć 

odzywać się do nikogo. Michał nie potrafił go rozgryźć i podejrzewał, że nigdy mu 

się to nie uda. Ale mimo całego jego wyalienowania, mimo głębokiej niechęci Radka 

wobec mrukliwego kolegi – szanował go. Nie lubił, ale cenił. Podejrzewał, iż Darek 

poradziłby  sobie  na  wyspie  bez  niczyjej  pomocy,  podczas  gdy  on  nie  przeżyłby 

samotnie  jednego  dnia.  Poza  tym  Darek  znał  angielski,  chyba  nawet  lepiej  niż 

Krystian. No i jako jedyny zauważył jego zauroczenie Ivy.

Właśnie – Ivy. Ależ ona była piękna! Jakie to szczęście, że ją spotkał! Gdyby 

tylko umiał ten cholerny angielski! Na pewno zagadałby do niej, może coś by z tego 

wyszło... A tak nie potrafił wybąkać ani słowa. Musi nadrobić zaległości, żeby nie 

zostać  jedynym  na  wyspie  nierozumiejącym  angielskiego.  Radek  znał  kilka 

przydatnych zwrotów i szybko uczył się nowych. A jeżeli to, co czuł do Ivy, okaże 

się tylko przelotną miłostką? Może zresztą lepiej, że nie potrafił rozmawiać z nią bez 

tłumacza. Nie palnie niczego głupiego. Rozmyślając dalej, dotarło do niego, że Ivy 

jest jedyną kobietą na wyspie. Zakładając, że jej nie opuszczą i nie przybędzie nowa 

„dostawa”, prędzej czy później zostanie czyjąś partnerką. Najlepiej jego niż kogoś 

innego, na przykład Krystiana. Ten podrywacz wyraźnie się do niej zalecał podczas 

wczorajszej rozmowy! Trzeba coś z nim zrobić, żeby się nie mieszał... Ale jak, skoro 

tylko dzięki niemu mógł porozumiewać się z Ivy?

– Wstaniesz wreszcie? – pogonił go czyjś żwawy głos. Odwrócił się w stronę 

wyjścia i zobaczył Radka. Nawet nie zauważył, kiedy znikli Krystian i Mike.

– Jasne, już wstaję – odparł, podnosząc się z ziemi.

– Czemu ty musisz się tak długo wylegiwać? – marudził Radek, kiedy zmierzali 

przez las w kierunku plaży. – Wszyscy dawno już wstali!
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– Co robią?

– Pływają. Rozumiem, że masz zamiar się przyłączyć?

– Jasne! Oby tylko nie było tam żadnych meduz.
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Rozdział IV: Horyzonty

Piach na plaży parzył stopy. W lesie było duszno jak w rozgrzanym piecu i jedynie w 

ciepłej  morskiej  wodzie  rozbitkowie  mogli  doznać  niejakiej  ochłody.  Słońce 

przypiekało z taką mocą, że po kąpieli Michał znów poczuł zawroty głowy. Schował 

się w cieniu palm.

W pobliżu wylegiwali się Mike i Darek. Ivy opalała się, a Gary i Eric, gawędząc 

wesoło, siedzieli na brzegu tak, że nadpływająca woda obmywała im stopy. Radek i 

Krystian przeczesywali brzeg w poszukiwaniu wszelkich żyjących tam stworzonek. 

Kiedy Michał poczuł się odrobinę lepiej, dołączył do nich. Olbrzymi krab rozpoczął 

pasjonującą walkę z innym, nieco mniejszym. Bójka trwała dość długo, aż większy 

odciął drugiemu jedną ze szczypiec. Całą trójkę rozbawiła zaciętość skorupiaków. 

Obserwację  zakończył  Eric,  który  podszedł  do  nich  i przebił  kraba  naostrzonym 

kijem.

– W sam raz na śniadanie – powiedział z uśmiechem.

– To co  będziemy teraz  robić?  –  zapytał  Krystian,  licząc  na  jakieś  ciekawe 

zajęcie.

– Chyba pora coś zjeść – stwierdziła Ivy.

– Dobra – ożywił się Gary. – To bierzcie kije i idziemy!

– Gdzie? – zdziwił się Radek.

– Zobaczycie. Weźcie kije, które tam leżą i chodźcie z nami.

– Co będziemy robić? – dopytywał się Krystian. 

– Poszukamy żółwich jaj – odrzekł Eric. – Wiele małych żółwi już się wykluło, 

ale jeżeli dopisze nam szczęście, może jeszcze jakieś znajdziemy.

–  A kije  są  po  to,  żeby  je  wygrzebać?  –  upewnił  się  Krystian,  choć  znał 

odpowiedź. Wzięli zatem kije, które Eric przygotował jeszcze przed ich przybyciem 

na wyspę i ruszyli przez plażę za Amerykanami.
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Dotarłszy w odpowiednie miejsce, zaczęli dźgać piasek. Mimo intensywnych i 

długotrwałych poszukiwań nie udało im się znaleźć niczego oprócz kilku pustych 

skorupek.  Kiedy  zastanawiali  się,  czy  aby  na  pewno szukają  w dobrym miejscu, 

Radek zwrócił się do Michała:

–  Hej,  pamiętasz  może  gdzie  składał  jaja  ten  żółw,  którego  wczoraj 

widzieliśmy?

–  Zaraz...  to  było  w  pobliżu  tego  dużego  kamienia,  o  który  rozdzieraliśmy 

kokosy.

Miejsce znajdowało się całkiem niedaleko. Chłopcy odkopali jamkę, w której 

kryło się mnóstwo małych, przypominających piłeczki pingpongowe jajeczek.

– Świetnie – ucieszył się Mike. – Może starczy nam ich na dłużej.

Zabrali wszystkie jaja i powrócili do Ivy. Zgodnie z radą Mike’a pozostawili je 

na plaży, aby upiekły się na słońcu.

Nagle Krystian wskazał palcem na morze i krzyknął:

– Patrzcie!

Rozbitkowie natychmiast podążyli za jego wzrokiem. W oddali, na horyzoncie, 

widniała mała ciemna plamka. Spoglądali na nią, a w ich sercach wezbrała nadzieja; 

poczęli  nawoływać  statek,  krzyczeć,  machać  rękami,  skakać.  Po  chwili  plamka 

zniknęła.

– Przestańcie – odezwał się Darek. – Nie ma sensu.

Uciszyli się więc, lecz nadal stali, wpatrując się w bezmiar wód. Michał poczuł 

się  zażenowany  i  tak  nieporadny,  jak  nigdy  dotąd.  Czym  to  nazwać?  Pechem? 

Naiwnością?  Machanie  do  statków  mijało  się  z  celem.  Muszą  wymyślić  coś 

skuteczniejszego, jeżeli chcą wrócić do  domów.

Zupełnie jakby usłyszał jego myśli, Mike zaproponował:

– Wiem,  co  zrobimy.  Ułożymy na  plaży  ogromny napis  „S.O.S.”  z kamieni, 

gałęzi i czego się da. W końcu jakiś samolot to zauważy.
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Zabrali się do roboty. Wszyscy, nawet Darek, któremu pewnie nie tyle zależało 

na ratunku, co po prostu potrzebował zajęcia. Przeszukali brzeg i skraj lasu, układając 

wszelkie znalezione kamienie, gałęzie i muszle w wielkie „S”. W końcu uznali, że 

litera powinna być dobrze widoczna i zabrali się za następną. Mike odezwał się do 

Erica:

–  Słuchaj,  weź  dwóch  chłopaków  i  idźcie  na  polowanie.  My  tymczasem 

dokończymy napis.

Kiedy  Krystian  przetłumaczył  propozycję,  Michał od  razu  zgodził  się  iść 

z Ericem; na drugiego pomocnika zgłosił się więc także Radek. Zabrali kije-włócznie 

i ruszyli w głąb lasu.

Las miał dość monotonny charakter. Powtarzały się na zmianę drzewa cienkie 

i wysokie oraz grube, wyglądające jakby ktoś zwinął kilka w jedno. Przedzierali się 

przez ogromne paprocie, krzewy i mniejsze młode drzewka, choć nawet te wydawały 

się olbrzymie. Michał odnosił niekiedy wrażenie, że został zmniejszony, widząc, jak 

niesamowicie wysokie są tutejsze rośliny. W parnym powietrzu ciężko się oddychało, 

co  gorsza  dokuczały  im  muchy  i  komary,  od  których  bez  przerwy  musieli  się 

opędzać. Mimo to Michał czuł radość w sercu, mogąc wędrować przez dzicz, wśród 

głosów ptaków latających wysoko nad ich głowami, przez świat tak piękny i tak inny 

od tego, który dotąd znał. Chwilami chciał tu zostać na zawsze, lecz dobrze wiedział, 

że musi wrócić – chociażby dla matki, by wiedziała, że jej syn żyje i ma się dobrze.

Z drzew zwieszała się masa pnączy i lian, które często  musieli rozsuwać. Eric 

nakazał  im wypatrywać zagrożeń,  zwłaszcza węży. Znajdowały się  najczęściej  na 

drzewach  i  tak  doskonale  wtapiały  się  w otoczenie,  że  trudno  je  było  zauważyć. 

Radek nieco nieporadnie  przetłumaczył  jego słowa.  Michał  nieustannie  napotykał 

wzrokiem  wędrujące  owady:  mrówki,  termity,  modliszki i  wiele  innych.  W  

zakręconym liściu wypełnionym wodą zrobiła sobie kryjówkę żaba. Wśród krzaków 
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biegały  jaszczurki,  ale  Eric  powiedział  im,  że  dają  mało  mięsa,  a  poza  tym  są 

niesmaczne.

Po pewnym czasie Radek wypatrzył wielkiego węża, owiniętego wokół drzewa i 

syczącego groźnie.

– Pokażę wam, jak to się robi. – Eric zbliżył się ostrożnie do gada. Wycelował 

swoją prowizoryczną włócznią i wbił mu ją z całej siły w łeb. Rozległ się tępy trzask 

i zwierzę znieruchomiało. Michał aż się skrzywił z odrazy, kiedy wąż po raz ostatni 

głośno  syknął,  po  czym  umilkł  na  zawsze. Amerykanin zdjął  z  drzewa  martwe 

cielsko gada, nabił je na kij i niósł przez całą drogę.

Jednak  z  dalszych  łowów nic  nie  wyszło.  Prócz  węża  nie  znaleźli  żadnego 

większego stworzenia.

Na szczęście trafili na coś lepszego – bananowce. Zerwali tyle owoców, ile tylko 

dali  radę unieść.  Na plażę wędrowali  w dobrych humorach i  z ogromnym łupem, 

choć innym niż zakładali.

Na brzegu czekali  na nich pozostali.  Zdążyli już ułożyć napis,  a kiedy trójka 

myśliwych wróciła, odłożyli jajka, które jedli i rzucili się na banany. Nie przejmowali 

się, że łowcy przytargali tylko jedną mięsną zdobycz. Resztę owoców Eric zaniósł do 

jaskini. Gary zabrał się za mozolny proces wzniecania ognia, by upiec na nim węża. 

Michał miał nadzieję, że gad będzie smakował dużo lepiej, niż wyglądał.

***

Wieczorem każdy udał się w swoją stronę,  szukając samotności. Michał usiadł na 

brzegu z dala od pozostałych. Czar wyspy nieco przyblakł. Zastanawiał się, jak długo 

będzie tu tkwił. Czy ktoś ujrzy napis „S.O.S.” i uratuje ich? Czy zostaną skazani na 

wieczny pobyt tutaj, aż skończą się zasoby i umrą z głodu? A może nie powinien 

panikować po zaledwie dwóch dniach?  Wróci do domu.  Na pewno.  Już wkrótce. 
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Choć nawet mu się tu podobało, nie potrafił sobie wyobrazić, by mógł mieszkać na 

wyspie do końca życia. Nie widział jednak sposobu na jej opuszczenie.

Nie pamiętał, kiedy ostatnio tak długo nad czymś rozmyślał, ale nie nudził się, 

siedząc z założonymi na kolanach rękami i obserwując morze. Wtem spostrzegł, że 

fale unoszą... słoik! Początkowo nie zainteresował się nim – zupełnie, jakby słoik 

dryfujący na morskich falach był rzeczą najzwyczajniejszą w świecie. Dopiero kiedy 

wylądował na brzegu, Michał wstał i podszedł bliżej. Podniósł znalezisko i odkręcił 

zakrętkę.  W środku  znajdował  się  kawałek  kory.  Wyryto  na  nim nożem list,  ale 

Michał zwrócił uwagę na podpis: E. Stokura. Edward Stokura... A więc Edziu żyje!

Zabrał słoik, kawałek kory i popędził do reszty.

Radek odczytał list na głos. Zawierał napis „S.O.S” i przypuszczalne położenie 

geograficzne rozbitków. Edziu musiał znajdować się na jakiejś pobliskiej wyspie.

– No, jasne! – wykrzyknął Gary. – Czemu i my tak nie zrobiliśmy?

– Bo nie  mamy ani  słoika,  ani  niczego,  czym moglibyśmy taką  wiadomość 

napisać – wytłumaczył cierpliwie Mike.

– Swoją drogą, ciekawe skąd Edziu miał słoik i nóż – dziwił się Krystian. – Co z 

tym zrobimy?

– Wyrzucimy z powrotem do morza – odparł Radek. – Edziu musiał się przecież 

rozbić gdzieś niedaleko. Jeśli zaczną szukać jego, może odnajdą też nas.

Michał zabrał więc słoik z wiadomością, poszedł na brzeg i wrzucił go do wody. 

Fale poniosły go dalej.

Gdy  grupa  rozdzieliła  się,  ponownie  usiadł  na  brzegu  i  zapatrzył  się 

w malowniczy  zachód  słońca.  Wyspa  idealnie  nadawała  się  do  refleksji.  Nigdzie 

indziej nie natrafił na tak spokojne, idylliczne i piękne miejsce. Nieco dalej siedziała 

Ivy. Również obserwowała zachód, wydawała się zamyślona. Gdyby znał angielski 

równie dobrze jak Krystian... przysiadłby się do niej i zagadał... A tak mógł jedynie 

siedzieć bezczynnie i patrzeć. Jakież to było dołujące!
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Pojawił się Krystian, niosąc dwa banany. Przysiadł się i  wręczył  mu  jeden z 

owoców.  Pogadali  o  słoiku,  o  polowaniu,  nawet  o bananach  –  że  wydają  się 

smaczniejsze niż te, które jedli w Polsce – i o całym ich pobycie na wyspie.

Krystian wciąż coś mówił, ale Michał przestał go słuchać. Widząc to, gaduła 

zamilkł  i  także zapatrzył  się  na pomarańczowoczerwone niebo.  Michał  zdał  sobie 

sprawę,  że  nigdy  dotąd  nie  oglądał  zachodu  słońca.  Nie  doceniał  piękna  tego 

zwykłego, codziennego zjawiska. W ogóle nie przypatrywał się naturze tak jak tu, na 

wyspie. Bo też co go mogły obchodzić drzewa czy biegające po lesie zwierzaki? Nie 

miał ani czasu, ani ochoty, by przystanąć na moment i dostrzec to, czego dotąd nie 

zauważał.  A teraz  zdało  mu  się,  że  rozumie  i  pochwala  ideę  ochrony  przyrody. 

Nadzwyczajne  piękno  tego  zakątka  świata,  dziewicza  natura,  zwierzęta,  które 

prawdopodobnie nie spotkały nigdy człowieka – to wszystko sprawiało, że Michał 

drżał  o  los  wyspy.  Zginie,  a  na  pewno  zmieni  się  nieodwracalnie,  jeżeli  ludzie 

wyciągną po nią swoje pazerne łapy.  To miejsce powinno na zawsze pozostać w 

swym pierwotnym stanie.

Pokochał wyspę. Dobrze rozumiał, że musi ją opuścić i wrócić do domu, lecz 

miała  w sobie  niepowtarzalny  urok,  niesamowitą  siłę  przyciągania.  Postanowił  w 

duchu, że kiedy już powróci do domu, poświęci więcej uwagi przyrodzie.

Gdy słońce zaszło niemal całkowicie, do chłopców podeszła Ivy.

– Nie idziecie jeszcze spać? – zapytała.

– Tak, tak, już się zbieramy – odparł Krystian.

Wstali i powrócili do jaskini. Położyli się na liściach, pogawędzili chwilkę, po 

czym powoli odpłynęli do krainy snów.

Zasnęli, nie mając pojęcia o burzowych chmurach, nadciągających nad wyspę.
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Rozdział V: Deszcz, pioruny i cienie

Wrzask Radka: „wstawaj,  Michał, wstawaj!” nie zdał się na nic – dopiero potężny 

huk gromu obudził go z twardego snu. Rozejrzał się półprzytomnym wzrokiem po 

ciemnej jaskini, z trudem odróżniając sylwetki towarzyszy od czarnego tła. Słyszał 

tylko szum, wszechobecny szum. Poczuł też, że cały jest mokry.

– Co się stało? Skąd ta woda? – pytał, wstając powoli.

– Burza, głąbie! – ryknął Radek. – Zalewa nam jaskinię!

Upiorna  błyskawica  rozświetliła  grotę,  po  niebie  przetoczył  się  z łoskotem 

grzmot,  dudniąc  ponuro.  W  długim  błysku  Michał  dojrzał  resztę  rozbitków, 

starających  się  bezskutecznie  wylewać  wodę  poza  jaskinię.  Dali  sobie  w  końcu 

spokój, z rezygnacją patrząc na szalejący żywioł.

Z nieba raziły kolejne pioruny, zamieniając noc w dzień. Nawałnica wydawała 

się jeszcze straszniejsza od tej, przez którą trafili na wyspę. Nie pojmował, czemu ryk 

takiej burzy wcześniej go nie obudził.

Piorun  uderzył  w  pobliskie  drzewo,  niszcząc  je  doszczętnie  i  oślepiając  na 

moment rozbitków; drzewo wprost rozsypało się na kawałki. Ivy pisnęła przeraźliwie 

i przylgnęła do brata. Mike przytulił ją do siebie.

– Spokojnie, nic nam się nie stanie, spokojnie...

Michał powtarzał sobie: to jest przecież jej brat, ale nie mógł pozbyć się myśli, 

że to w jego ramionach powinna skryć się Ivy.

Żywioł  dopiero  rozpoczął  zabawę.  Woda  niby  przestała  ich  zalewać,  lecz 

w niektórych miejscach sięgała im po kostki. Całą wyspą co rusz wstrząsały pioruny. 

Przerażeni, uwięzieni w  jaskini robinsonowie słyszeli trzaski i gruchoty, świadczące 

o tym, że kolejne drzewa gięły się pod naporem znacznie silniejszej od nich potęgi. 

Padały kolejno,  to bliżej,  to dalej.  Wybuchały pożary,  ale przynajmniej  taki  mieli 

pożytek  z deszczu,  że  szybko  gasił  wszelkie  płomienie,  mogące  im  zagrozić. 
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Niemniej  wyspa ginęła,  rozszarpywana przez gigantyczną nawałnicę.  Zimny wiatr 

nieustannie zmieniał kierunek, a rozbitkowie mogli jedynie bezczynnie spoglądać na 

to szaleństwo natury, rozpętane wbrew ich woli.

– W życiu nie widziałem takiej burzy! – krzyknął przejęty Radek.

Ani  ja,  pomyślał  Michał,  zastanawiając  się,  kiedy  skończy  się  to  potworne 

widowisko.

Kolejna błyskawica rozświetliła najbliższą okolicę i dostrzegł wśród pobliskich 

drzew stojącą nieruchomo sylwetkę. Odskoczył jak oparzony.

– Co się stało? – zapytał Krystian. – Przestraszyłeś się tego pioruna?

– Tam ktoś jest! – odparł Michał ściszonym i nieco drżącym głosem.

– Co ty opowiadasz? – zdziwił się Radek. – Gdzie, kto?

– Tam, za tymi drzewami, stał tam! – krzyczał Michał, zdenerwowany tym, że 

tylko stoją i gapią się na niego.

Ponownie rozbłysło światło błyskawicy, lecz choć wypatrywał uważnie, nigdzie 

nie dostrzegł najmniejszego ruchu. Tajemnicza postać znikła.

– Coś ci się przywidziało – stwierdził Radek.

– Ale on tam był... – upierał się Michał, jednak jego głos nie brzmiał już tak 

stanowczo.

– Połóż się, uspokój, przyniesiemy ci lekarstwo – zażartował Krystian – i znów 

będziesz grzecznym chłopczykiem... – dodał, śmiejąc się głośno wraz z Radkiem.

Michał pokręcił głową, wpatrując się w ciemny las.

– Ja go widziałem...

Lecz czy na pewno? Coś widział, ale co konkretnie? Sylwetka nie była wyraźna. 

Nie widział twarzy, nie mógł powiedzieć, czy był to mężczyzna, czy kobieta... Nie 

mógł rozpoznać nawet,  czy postać nosiła ubranie, ale czuł,  że nie są tu sami. Na 

wyspie znajdował się jeszcze ktoś. Jeżeli też był rozbitkiem, to dlaczego nie uciekł 

45



Dariusz Kankowski: RE-HORACHTE Pierwsze spotkanie   R W 2 0 1 0

przed burzą,  czemu nie  wszedł do jaskini,  skoro widział  ich i  słyszał?  Może jest 

ranny, zemdlał albo...

Bez zastanowienia wybiegł na zewnątrz.

– MICHAŁ! – ryknął Krystian.

Nie słuchał, biegł dalej przed siebie, ku miejscu, w którym zobaczył zagadkową 

postać. Ciężkie krople deszczu biły go po głowie, zalewały mu twarz; nie widział 

dokładnie,  gdzie  biegnie,  lecz  chyba  udało  mu się  dotrzeć  we właściwe miejsce. 

Przetarł  oczy.  Nikogo  nie  znalazł.  Obcy  musiał  znajdować  się  trochę  dalej. 

Przeszukał  pobliskie  krzaki,  ale  nic  nie  wskazywało  na  to,  że  ktoś  tu  w  ogóle 

przebywał.

– Michał, ty IDIOTO! – doleciał go z tyłu wściekły głos; Krystian już nadbiegał 

wraz z Garym. Obaj chwycili go za ramiona. Pozwolił im zaciągnąć się z powrotem 

do jaskini. Usiadł w kącie, nie rozumiejąc, gdzie zniknął nieznajomy i wstydząc się 

własnej ryzykanckiej głupoty.

Burza trwała niemal całą noc.  Kiedy deszcz przestał  padać,  a  na horyzoncie 

ukazało się słońce, zmęczeni, niewyspani rozbitkowie zabrali się za wylewanie wody 

z jaskini. Potem zrobili sobie wczesne śniadanie i ruszyli przez zalany, zniszczony las 

ku plaży. Michał  szukał  wzrokiem śladów czyjejś bytności,  ale znów niczego nie 

znalazł. Teraz, kiedy czuł się tak znużony, pomyślał, że może rzeczywiście coś mu 

się przywidziało. 
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Rozdział VI: Wulkan

Wraz z nadejściem  poranka rozbitkowie przekonali się na własne oczy o ogromie 

spustoszeń  dokonanych  przez  burzę.  Las  był  kompletnie  zniszczony  –  wszędzie 

leżały  przewalone i rozdarte  pnie,  a  gdzieniegdzie  zwęglone  kręgi  znaczyły 

roślinność niczym wypalone plamy zieloną koszulę. Pojawienie się takiej nawałnicy 

w  większym  mieście  przyniosłoby  katastrofalne  skutki.  Rezydenci  jaskini  mogli 

dziękować Bogu za to, że znaleźli tak bezpieczne schronienie.

Największy  problem  stanowił  brak  miejsca  do  spania.  Grota  całkowicie 

przemokła,  a plaża  zamieniła  się  w  bagnisty  pas  między  oceanem  a  drzewami. 

Wprawdzie  chmury  prędko  zostały  przegnane,  a  słońce  bez  zbędnych  ceregieli 

zabrało  się  za  osuszanie  wyspy,  jednak  rozbitkowie  jeszcze  długo  nie  mogli 

odpocząć.

Wbrew obawom Michała szybko zapomniano o jego nocnych przywidzeniach. 

Po  porannej  kąpieli  w  morzu  Radek  i  Krystian  zaproponowali  mu  wspólną 

przechadzkę.  Chcieli  zobaczyć,  jak  wygląda  las  po  burzy.  Pomimo  niewyspania 

zgodził się bez namysłu. Słońce przygrzewało równie mocno co poprzedniego dnia, 

ale tym razem upałowi towarzyszył przyjemny, chłodny wiatr.

Wiele drzew pozostało nienaruszonych, lecz były to z reguły drzewa mniejsze i 

cieńsze.  Grubsze  pnie,  w  większości  roztrzaskane,  leżały  w  nieładzie  wśród 

połamanych  paproci  i  krzewów.  Niektóre  partie  lasu  zostały  niemal  zupełnie 

ogołocone i pozbawione kopulastej zasłony liści.

Przeprawa  okazała  się  znacznie  trudniejsza,  niż  spodziewali  się  chłopcy.  Po 

kilkunastu  minutach musieli  zrezygnować z  dalszej  wędrówki,  gdyż przez  pewne 

miejsca po prostu nie dało się przejść. Do tego zaczęło doskwierać im zmęczenie. 

Zatrzymali  się  w pobliżu  jednego  z  ocalałych  drzew i zerwali  owoce,  które  Eric 

uznawał za jadalne.
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– Na samych owocach długo nie pociągniemy – stwierdził po chwili Radek. – 

Zresztą, nie wiadomo na jak długo nam ich starczy.

– Nie wiem – odparł Krystian – ale też się zastanawiałem, czy ta wyspa nie jest 

za mała dla ośmiu osób.

–  Jak  nam  zabraknie,  poszukamy  sobie  innej  wyspy  –  zażartował  Michał 

z udawaną obojętnością.

– Dzisiaj pójdę z wami na polowanie – postanowił Krystian. – Ciekawe, czy 

żyją tu jakieś większe zwierzęta?

Wrócili  do  jaskini  i  zabrali  stamtąd  kije,  po  czym  pobiegli  na  plażę  w 

poszukiwaniu pozostałych. Próbowali przekonać Erica i  Mike’a do polowania, ale 

tamci  wytłumaczyli  im  spokojnie,  że  dzisiaj  nici  z  łowów.  Należałoby  upiec 

ewentualne zdobycze,  a przecież nie da się  rozpalić  ognia przy pomocy mokrego 

drzewa. Tego dnia musiały im wystarczyć jedynie owoce.

Zjawili  się  Gary  i  Ivy  z  naręczami  bananów.  Kiedy  dzielili  posiłek,  Gary 

zawołał:

– Hej, przecież was było czterech!

– No, tak – zgodził się Krystian. – My i Darek.

– Nie było go z wami?

Chłopcy spojrzeli na siebie.

– Nie – Krystian pokręcił głową. – Nie widzieliśmy go od rana.

– My też nie – powiedział Eric.

Wszyscy  robinsonowie  zamilkli,  wymieniając  niepewne  spojrzenia.  Krystian 

przerwał ciszę:

– No dobra, poszukamy go. Na pewno kręci się gdzieś w pobliżu.

– W porządku – potaknął Mike. – Tylko sami się nie zgubcie.

– Nie martw się – odparł Krystian i skinął głową na przyjaciół.  – Chodźcie, 

przejdziemy się jeszcze trochę.
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– Po co mówiłeś, że go poszukamy? – zapytał poirytowany Radek, kiedy znów 

znaleźli  się  w lesie,  znikając  Amerykanom z oczu.  –  Nie jest  dzieckiem,  pewnie 

gdzieś się wybrał, ale zaraz wróci...

– Wiem, jaki on jest – odparł wymijająco Krystian, przeskakując zwalony pień. 

–  Ale  nic  nam  nie  zaszkodzi  go  poszukać.  Może  po  drodze  znajdziemy  coś 

interesującego.

Całkiem zgrabnie wybrnął z tej sytuacji, pomyślał Michał, bo Radek, choć wciąż 

nieco obrażony, już się nie odezwał.

Jednak wbrew sugestiom Krystiana, nie zdołali znaleźć ani Darka, ani „niczego 

interesującego”.  Blisko  półgodzinne  poszukiwania  nie  przyniosły  rezultatów. 

Zrezygnowani i wyczerpani usiedli na jednym z pni.

– Gdzie ten głupek się podziewa? – denerwował się Radek. – Łazi sobie nie 

wiadomo gdzie, a teraz my musimy go szukać!

– Dobra – westchnął Krystian. – Jeżeli nie znajdziemy go w ciągu pięciu minut, 

wracamy.

Michał spoglądał w górę, na korony drzew. Latały wśród nich ptaki; wydawało 

się,  że  wszystkie  zmierzały  ku  morzu,  jakby  uciekały  od  cienkiego,  ledwie 

dostrzegalnego pasa szarego dymu... Wstał i wytężył wzrok – dym wydobywał się 

chyba z wulkanu. Przyszedł mu do głowy pewien pomysł, lecz przeczuwał trudności 

w przekonaniu do niego kolegów.

– Co takiego ciekawego tam widzisz? – Krystian podążył za jego wzrokiem.

– Tak sobie myślę... – zaczął ostrożnie Michał. – Ciekawe, jak wygląda wulkan 

od środka... Nikt przed nami pewnie nie próbował go zdobyć...

Spodziewał się, że Radek wyskoczy z krzykiem: „oszalałeś?”, ale on milczał; 

zamiast niego odezwał się Krystian:

– A ty zamierzasz to zrobić?

Wiedział, że sporo ryzykuje, lecz zdobył się na odwagę.
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– Czemu nie? Skoro już tu jesteśmy, zabawmy się. Chcę raz w życiu zrobić coś 

szalonego.

– Za mało miałeś ostatnio przygód? – zakpił Radek.

Michał wzruszył ramionami.

– Mam gdzieś konsekwencje.

–  Jestem z  tobą  –  Krystian  poklepał  go  po  plecach.  –  Wleźmy  na  tę  górę 

i udowodnijmy, kto tu rządzi. Wulkan nie jest zbyt wysoki, damy sobie radę.

Miał już zwycięstwo w kieszeni: skoro namówił Krystiana, Radek również się 

zgodzi. Ten pokręcił głową, uśmiechając się krzywo.

– Obaj jesteście idiotami – skwitował.

– I wcale się tym nie chwalimy! – Krystian wykrzywił się pociesznie. – Chodź, 

nie  bądź  orangutan...  Nie  ma  człowieka,  który  nie  chciałby  zerknąć  do  środka 

wulkanu!

– No dobra – zgodził się Radek, wstając. – Lepsze to niż szukanie Darka.

Skierowali się ku zboczu. Gdy opuścili las, zrobiło się bardziej stromo, jednak 

nadal  radzili  sobie nader dobrze.  Mniej więcej  w połowie drogi na szczyt Michał 

obejrzał  się  za siebie.  Objął  wzrokiem wschodnią część wyspy oraz morze,  które 

zdawało się okalać całą kulę ziemską.

–  Fantastyczny  widok  –  szepnął  do  Krystiana,  który  przystanął  obok,  żeby 

złapać oddech.

–  Na  szczycie  będzie  jeszcze  lepszy  –  odparł  Krystian,  ruszając  dalej.  – 

Pośpieszże się! – zawołał do Radka, który gramolił się na samym końcu.

– Przecież się śpieszę!

Zrobili  sobie  jeszcze  jedną  przerwę,  a  pod  koniec  drogi  musieli  pomóc 

Radkowi,  którego  złapała  kolka,  lecz  i  tak  dotarcie  na  szczyt  zajęło  im niewiele 

czasu.  Z  góry  mogli  objąć  wzrokiem całą  wyspę.  Miała  kształt  płaskiego,  ostro 

zakończonego  kamienia  i zwężała  się  ku  południowi.  Wulkan  znajdował  się  w 
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samym jej sercu, niby bura narośl  na bukowym liściu.  Jego południowo-zachodni 

stok  ciągnął  się  ostrym szpikulcem aż  do  plaży;  z  północy  i  ze  wschodu,  skąd 

przybyli,  opadał  stromo  w dół  i niknął  w falującej  ciemnej  zieleni  puszczy.  Nad 

drzewami latały ptaki – nawet tu słychać było ich skrzeczenie. Las otaczał szczyt 

w promieniu  dwóch kilometrów,  a  od południa  na dwukrotnie  większą  odległość. 

Całość  okalał  wąski,  nieregularny  pas  plaży.  Przesuwał  się  po  niej  mały  ciemny 

punkt – Mike, Eric? Czy zauważył trzech szaleńców?

Radek odwrócił się.

– Spójrzcie tylko! – krzyknął zdumiony.

Cała  trójka  przykucnęła  na  krawędzi  krateru  i  zajrzała  do  wnętrza.  Magma 

znajdowała  się  bardzo głęboko,  ale  nawet  tu  jej  żar  ogrzewał  im twarze poprzez 

ciemny  dym  wydobywający  się  z  gorejącej  otchłani.  Czerwono-żółta  magma 

bulgotała powoli, leniwie. Widok ten budził w nich lęk, a zarazem pociągał swoją 

grozą.

–  To  jest  fantastyczne  –  westchnął  zachwycony  Krystian.  –  Nikt  nam  nie 

uwierzy, kiedy powiemy. Po prostu oglądamy sobie wulkan od środka... cha, cha!

– Nikt wcześniej tu nie wlazł! – ekscytował się Michał.

– Jesteśmy zdobywcami! – krzyknął Radek. – To wiekopomna chwila. Szkoda, 

że nie mamy flagi...

– Przyjdziemy tu jeszcze raz – powiedział Michał – żeby wyryć nasze imiona 

i nazwiska. Na dowód, że byliśmy tu pierwsi.

– Dobre – poparł go Radek, który pomimo początkowego sceptycyzmu cieszył 

się, że wziął udział w wyprawie.

–  A potem umieszczą  to  w...  Księdze  Rekordów  Guinnessa  –  wymyślał  na 

poczekaniu Krystian – jako „podpis znajdujący się najwyżej nad poziomem morza”, 

albo „podpis w najdziwniejszym miejscu na świecie”, albo... coś w tym stylu.

– Następnym razem zdobędziemy Mount Everest – zażartował Michał. 
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– A potem Kilimandżaro – dorzucił Radek.

Wstali, w dalszym ciągu pozostając pod wrażeniem tego, co zobaczyli.

– Całkiem niezły widoczek – stwierdził Michał – ale nie chciałbym się znaleźć 

tam w środku.

– Ani ja! – Radek pokręcił energicznie głową.

Krystian uniósł ręce wysoko i wydarł się wniebogłosy:

– Jestem panem świata!!! Cha-cha-cha!  Niech wszyscy słyszą! Jestem panem 

świata!!!

I wybuchnął szaleńczym śmiechem.

Michał i Radek wymienili porozumiewawcze spojrzenia za jego plecami.

A potem, w jednej  chwili,  uśmiech na twarzy Michała zastąpiło przerażenie, 

kiedy zobaczył,  jak Radek bezwładnie osuwa się w wypełnioną dymem przepaść. 

Gwałtowny  przypływ  paniki  stępił  jego  umysł:  nie  rozumiał,  co  się  dzieje,  aż 

zobaczył własną rękę sięgającą rozpaczliwie w głąb krateru.

Krystian  bez  namysłu  rzucił  się  za  Radkiem.  Złapał  go  za  nogę,  ale  ciężar 

chłopaka  pociągnął  go  w  dół.  Michał,  otrzeźwiawszy,  zdążył  schwycić  dłoń 

Krystiana,  dosłownie  w  ostatniej  sekundzie  ratując kumpli przed  spadnięciem  w 

otchłań.

Na  moment  wszystko  zamarło.  Radek  i  Krystian  zawiśli,  trzymani  przez 

zdesperowanego Michała. A potem Radek zaczął się szamotać.

– Nie wierć się tak! – ryknął Krystian. – Bo cię nie utrzymam!

– Ale tobie nie palą się włosy! – odkrzyknął Radek, a lej krateru odbił echem 

jego krzyk.

– Zamknijcie się obaj!!!

Michał czuł napływające do oczu łzy. Wiedział, że przyjaciele pociągną go w 

dół, że nie podoła, nie utrzyma ich – to tylko kwestia czasu. A najgorsze, że pokładali 

w nim nadzieję. Wszystko znajdowało się w jego rękach, lecz tak naprawdę nic nie 
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mógł zrobić oprócz przedłużenia im życia o parę sekund. Co mnie podkusiło, żeby tu  

przyjść? – zrugał samego siebie. Jedna okrutna myśl niczym zaklęcie wibrowała mu 

w głowie: To już koniec...

– Ratunku!!! – wrzasnął na całe gardło.

Dłoń Krystiana powoli wyślizgiwała się z jego uścisku. Czując, że pozostało mu 

niewiele sił, zamknął oczy.

53



Dariusz Kankowski: RE-HORACHTE Pierwsze spotkanie   R W 2 0 1 0

54


	Prolog
	Część I. WYSPA 
	Rozdział I: Plaża 
	Rozdział II: Jaskinia
	Rozdział III: Reminiscencje
	Rozdział IV: Horyzonty
	Rozdział V: Deszcz, pioruny i cienie
	Rozdział VI: Wulkan


