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– No, jeszcze raz i wracam do biura... – pomyślał zadowolo-
ny, że za chwilę będzie miał trening za sobą i mrugnął z sympa-
tią do gromadki chłopaków, kiwających się nieustannie w rytm 
dramenbejsa, dabstepu czy innego trensa.

– Hałas – mawiał Czarek – to jest hałas, człowieku. Tego się 
nie da słuchać!

* * *

Siedział już godzinę w pakerni, jak nazywały niewielką ścian-
kę wspinaczkową dzieciaki z jego klubu. Dzieciaki… Dwudzie-
stoparolatkowie wypełniający środowisko, któremu jeszcze nie 

Arek z głuchym plaśnię-
ciem spadł na materac, 
podniósł się wolno, 
podpierając niezdar-
nie na łokciu. 

– Śliskie choler-
stwo! – popatrzył ze złością na niebie-
ski oblak na krawędzi daszku. Po chwili 
uśmiechnął się.

I tak był z siebie zadowolony. Pięć dych 
na karku i wciąż miał powody do satys-
fakcji – mimo pracy, obowiązków rodzin-

nych, mimo zmieniających się standardów 
tego, co trudne. Dalej mu się chce, robi to, 
co lubi, a przy tym dla niektórych „dzie-
ciaków” wciąż jest kimś. Może już nie jak 
kiedyś, ale nadal, przynajmniej w swoim 
klubie – był kimś.

– Obwody… – jęknął bezgłośnie – komu 
jeszcze się chce w moim wieku? Kiedyś to 
przychodziło samo, a teraz… Z wiekiem 
pracujemy coraz ciężej – uśmiechnął się 
do siebie i pomacał odruchowo czerwo-
nego szpaksa na starcie.
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– Ziomale… nie nadążam za współcze-
snością – uśmiechnął się do siebie.

Trochę ponad dziesięć lat temu Arek 
nadawał ton środowisku w innej dziedzi-
nie. Dzięki przejściom wielkich ścian stał 
się w pewnym sensie ikoną – przynajmniej 
dla tych, którzy wciąż postrzegali wspinanie 
przez pryzmat gór… Miał na swoim kon-
cie największe ściany w Yosemitach, Hi-
malajach, Karakorum i Patagonii, a jego 
dwie zimowe solówki w Alpach przeszły 
do historii światowego alpinizmu – pięt-
naście, dwadzieścia lat temu był praktycz-
nie jedynym Polakiem, który wspinał się 
na europejskim, może nawet światowym 
poziomie. 

Właściwie niejedynym. Byli jeszcze jego 
dwaj przyjaciele.

* * *

Trenował już godzinę i przez cały czas my-
ślał o tym, z czym poprzedniego dnia za-
dzwonił do niego Czarek. Że koniecznie 
trzeba pomóc Ryśkowi, bo jeden taki robi 
mu koło pióra. Nie dogadali się finanso-
wo i teraz się procesują, poszło o jakąś ro-
botę na wieży ratusza. Podobno kilkaset 
tysięcy. Tamten wytoczył mu sprawę i te-
raz ma być druga rozprawa. Podobno źle 
to wygląda i Ryśka mogą udupić. A tam-
ten to słynny Remik… 

– Arek, znasz go, pamiętasz?
Tak, pamiętał go sprzed lat. Remik choć 

wspinał się dużo, zawsze był kojarzony 
z dziwnymi niedopowiedzeniami. Niby bił 
rekordy czasowe na Kazalnicy, niby robił 
nowe drogi…, ale zawsze samotnie lub ze 
swoim wiecznie milczącym partnerem, od 
którego trudno było wyciągnąć jakiekol-
wiek szczegóły. Lista jego wspinaczek ta-
trzańskich byłaby imponująca, gdyby nie 
to, że w środowisku krążyło wiele niewy-
artykułowanych głośno wątpliwości. Facet 
znikał ze schronu i wracał po jakimś cza-
sie, deklarując sukces. A to rekord czasowy 
na Galerii Gankowej, a to samotne przej-
ście zimowe czegoś na Jaworowych. A to 
trzy nowe drogi jednego dnia. Tak, Arek 
dobrze pamiętał, wątpiących było wielu. 
Za rękę jednak nikt go nigdy nie złapał. 

Później, kiedy wszyscy jeździli w Alpy, 
Remik zasłynął jako jeden z tych, którzy 
refinansowali sobie koszty drogich alpej-
skich wyjazdów wizytami w sklepach spor-
towych w miejscowościach u podnóża Alp. 
Niby nie on jeden wychodził ze sklepu 
„zapomniawszy” zapłacić w kasie – ubra-
ny w drogie i niedostępne wtedy w Pol-
sce goretexy. Nie on jeden, Arek dobrze 
wiedział, ale to do niego należał podob-
no nieformalny rekord: wyjście ze sklepu 
w trzech kurtkach, założonych jedna na 

tak dawno ton nadawali tacy jak on – spędzający czas w górach, 
w skałach, a nie wiecznie na ścianie. 

Arek nie był sportowcem, rzecz jasna. W skałach wspinał się 
przyzwoicie, ale nie mógł się równać z młodszymi – trenujący-
mi, a właściwie „ładującymi” od kołyski, w zaduszonych norach. 
Biegających „po kolorach” jak jaszczurki. Nie mógł rywalizować 
z chłopakami ograniczającymi swoje wspinanie prawie wyłącz-
nie do panela ze sklejki. Z rzadka zapuszczającymi się w miejsca 
(podobno gdzieś w plenerze), o których on, wspinacz z blisko 
trzydziestopięcioletnim doświadczeniem, usłyszał dopiero ostat-
nio – jakiś Zimny Dół, Ciężki czy inne „miejscówki”, jak okre-
ślali je prawdziwi ziomale. 

drugą i przeciśnięcie się pomiędzy dwie-
ma sympatycznymi sprzedawczyniami ży-
czącymi mu miłego dnia i bonne escalade. 
Nim Francuziki się połapały i wzmocni-
ły ochronę, kilku „alpinistów” zdążyło się 
nieco dorobić. Podobno Remik był wśród 
nich. Podobno…

Na początku lat dziewięćdziesiątych za-
łożył jedną z pierwszych na Pomorzu agen-
cji PR. I znowu, nikt nic nie wiedział na 
pewno… Skąd miał pieniądze? Tak jak 
z jego wspinaczkami – pozostały tylko 
plotki i wątpliwości.

Jakiś czas temu Remik, a właściwie jego 
agencja, zaczął współpracować z Ryśkiem 
i jego synem przy robieniu eventów re-
klamowych. Rysiek ze swoim doświad-
czeniem i zapleczem technicznym dawał 
warsztat, tamten zapewniał klientów, kon-
takty z mediami. Nawet dobrze im się pra-
cowało. Do tej roboty na ratuszu.

Arek nie znał szczegółów. Czarek też 
niewiele wiedział, tyle co mu Rysiek wy-
dukał parę dni wcześniej.

* * *

Mimo płynących lat i tego, że obaj jego 
kumple właściwie przestali się wspinać wy-
czynowo, wciąż utrzymywał z nimi bliski 
kontakt. Są więzi, które trwają mimo co-
dzienności, zmęczenia wspinaniem czy 
miesięcy bez rozmów, nawet przez telefon. 

– Koledzy z wojska – śmiała się Miśka, 
żona Arka, za każdym razem, kiedy się 
umawiali. „Faktycznie coś w tym jest…” 
– myślał. Byli względem siebie bardzo lo-
jalni. Jak chłopaki z jednostki. 

Kiedy już spotykali się u któregoś z nich 
– z każdym rokiem coraz rzadziej – siedzie-
li często w milczeniu, popijając alkohole 
współczesnej klasy średniej. Już nie wód-
ka, tylko łyskacz, którego szczerze nie zno-
sił, czy, podobno dobre, francuskie wino. 
Czasem wspominali historie sprzed lat, 
opowiadali sobie te same, zużyte anegdoty. 
Śmiali się szczerze na wspomnienie przy-
gód ze strajkującymi tragarzami czy tego, 
jak Arek zapomniał uprzęży na wyprawę 
w Karakorum – o czym zorientował się do-
piero w bazie. Naigrywali się z Czarka na 
wspomnienie zimowego wyjazdu w Alpy, 
podczas którego zamęczał ich opowieścia-
mi o jakimś rzymskim legacie, który uwiel-
biał zimowe potyczki i widok rozlanej na 
śniegu krwi. Krew na śniegu, zimą, w Al-
pach – tego im było potrzeba… Czasem 
milkli, wspominając Witka, z którym za-
czynali się wspinać i którego śmierć o mało 
co nie sprawiła, że jako dwudziestolatko-
wie wycofali się ze wspinania. 

Każdy z nich był z innego miasta. On 
z południa, a Czarek z Wielkopolski. 

Nawis  »  
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Rysiek na wschodzie ciągnął firmę wy-
sokościową o nazwie K2 – co było nawią-
zaniem do ostatniego ważnego szczytu, na 
który wszedł. Mimo wiecznego kryzysu, 
coraz wyższych obciążeń, jakie nakłada-
ło na niego łatające dziury budżetowe 
państwo, jakoś dawał radę. Od kilku lat 
pracował razem z synem, który – niczym 
typowy przedstawiciel swojego pokolenia 
– na linach nie wisiał, „bo ciężkiej pracy 
nie lubi”, ale za to, dzięki rozlicznym ta-
lentom, potrafił wygrać każdy przetarg. 
Jak on to robił, nie wiedział nawet Ry-
siek, który kiedyś na pytanie Miśki o to, 
skąd u dwudziestoparolatka takie kon-
takty, uśmiechnął się i powiedział coś 
o odpowiednim ustawieniu się w środo-
wisku urzędników miejskich. Oczywi-
ście, jak prawie każdy wspinacz w jego 
wieku, Rafał w czasie wolnym brał pada 
i jechał do Blo, Ciężek czy innego rejo-
nu baldowego. 

– Kuźwa, co za nowomowa – mrucze-
li do siebie, parodiując wyluzowanych 
chłopaków z workami na magnezję wiel-
kości niewielkiego plecaka. Baldy, pady, 
blo, muza, za duże spodnie. Kilkumetro-
we kamienie – byle blisko parkingu, co by 
się nałazić nie trzeba było.

Nie mogli się do „nowego” przekonać.

W ich czasach było trochę inaczej. Góry były najpierw ucieczką 
od szarej rzeczywistości, a później areną rywalizacji i pokazywania 
światu „co-to-nie-my”. Ale przede wszystkim były ich żywiołem. 
A to decydowało o tym, jak żyli – nie mieli kolorowych, marko-
wych ciuchów, większość szyli u znajomych krawcowych, co nie-
co kupowali podczas drogich wyjazdów w Alpy. Całe pieniądze, 
przynajmniej do czasu, kiedy pojawiły się dzieci, ładowali w ko-
lejne wyjazdy. Potem, dzięki finansowaniu z ministerstwa, zaczęli 
dostawać całkiem przyzwoite pieniądze, które pokrywały koszt ich 
największych wypraw. Wreszcie pojawili się też prawdziwi spon-
sorzy, media, a nawet wywiad w TVP, o którym Arek nie chciał 
pamiętać. Musiał głupio odpowiadać na głupie pytania. Tego 
chciał Czarek, który załatwił im wtedy sponsora na Hish Peak. 

Było, minęło.
Tak czy siak – zawsze najważniejsze były góry, ściany, nie-

zdobyte formacje. I ten klimat, dziś już niespotykany. Nie ma 
tych rozmów, tego czekania w schronie na warunki, picia ta-
nich alkoholi z domorosłymi filozofami, jakich pełno było jesz-
cze w latach osiemdziesiątych. I tego uroku ścigania się z innymi 
o pierwsze zimowe, pierwsze klasyczne, pierwsze w ogóle. Naj-
lepszym sojusznikiem był największy przeciwnik – on jeden ro-
zumiał twoją motywację. 

A teraz fitness i opaleni chłopcy w markowych ciuchach, na 
sklejce, rzadziej w skałach, czasem na południu Europy, zawsze 
kolorowi, uśmiechnięci, bez śladów zmęczenia. 

„Czasem wydaje mi się, że choruję na to samo, co wszyscy po 
pięćdziesiątce… – wkurwienie na to, że już nie jesteśmy młodzi” – 
myślał, uśmiechając się ironicznie do siebie. „Choć, przynajmniej 
jedno się zmieniło na lepsze: dziewczyny bardziej o siebie dbają”. 

Całe szczęście współczesność ma też parę plusów. 

* * *

Czarek zadzwonił po dwóch dniach z więk-
szą liczbą szczegółów.

 – Arek, tu nie chodzi o to, żebyś się dał 
fotografować i żebyś chodził z tym do me-
diów – doskonale wyczuwał przez telefon 
wahanie Arka. – Chodzi o kilka słów ko-
mentarza do sytuacji. Jest jak jest, ale je-
śli nie pomożemy, to Rysiek może pójść 
z torbami. Wiesz, że Zośka jest chora, po-
trzebuje spokoju, a Rysiek ma perspekty-
wę licytacji domu. Ten Remik to zawsze 
był ściemniacz, pamiętasz przecież? – kon-
tynuował, nie czekając na to, co Arek ma 
do powiedzenia. – Wierzysz, że zrobił te 
wszystkie przejścia? Przecież tej jego no-
wości na Jaworowym to nikt nawet nie 
powtórzył, bo opis był tak marny. A pa-
miętasz te opowieści o nim i o jumaniu 
w Cham? Skąd on się dorobił takich pie-
niędzy? Przecież tak jak i my, tylko się 
wspinał… A Ryśka znasz, wiesz, kim jest 
i kim był. Pamiętasz, jak zawsze dbał o to, 
by mówić, jak było. Pamiętasz, jak się skru-
pulatnie rozliczał z wyjazdów. Złotówki 
nie przywłaszczył. Syna ma może jakie-
goś… takiego za bardzo do przodu, ale nie 
w tym rzecz. Zresztą nawet jak jest szem-
rany, to siedzi teraz gdzieś w Stanach i jara 
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blanty. Wyjechał, kiedy się tylko ojcu zaczęło walić. A pamię-
tasz, jak ci Rysiek dupę uratował na Igłach, kiedy Miśka przy-
jechała? I słowa nie powiedział. Nikt się nie dowiedział. Żeśmy 
się zawsze z ciebie śmiali, ale nikt się o tej lasce nie dowiedział. 
Teraz cię potrzebuje. Zawsze miałeś z nas największy autorytet, 
te twoje solówki zimą... Musisz w kilku zdaniach napisać, kim 
jest Rysiek. I nazwać rzeczy po imieniu. Sam spójrz na tego Re-
mika. Przecież to się wszystko kupy nie trzyma. I taki facet ma 
dopieprzyć Ryśkowi? Arek!

– A Hish? – wyrwało się Arkowi, kiedy Czarek na moment 
przerwał swój monolog. – Myśmy zawsze wszystko do końca…?

– No, stary, znowu zaczynasz? Co, może nie weszliśmy na Hi-
sha? Stary to był nawis, nie ma takiego, co by wlazł na to. To śnieg 
był, a nie szczyt, tego w kolejnym sezonie pewnie już tam nie było.

– Ten nawis był nad nami i miał z dziesięć metrów solidnego 
wspinania – Arek upierał się wbrew sobie – dziesięć metrów trud-
nego i niebezpiecznego wspinania. A puściłeś to po powrocie bez 
komentarza. „Zdobyliśmy szczyt!”. I „mamy pierwsze wejście”.

– No przecież weszliśmy, nie? 1500 metrów, kurwa, ostrego 
wspinania, a ty o jakimś nawisie pieprzysz. Pamiętasz, kto chciał 
wchodzić na ten nawis wtedy – jeden Rysiek, to ty mówiłeś żeby 
olać, że i tak zrobiliśmy zajebistą rzecz? Pamiętasz?

– Pamiętam. Pamiętam też, że Rysiek miał w dupie, czy go 
sobie zaliczamy, ja miałem wątpliwości, a ty jeden powiedziałeś, 
że sponsor wątpliwości mieć nie może! – Arek się zdenerwował: 
na co ten Czarek sobie pozwala, zarzuca mu tchórzostwo? – Że 
ściana załojona, nikt przed nami tam nie był i że nie ma się co 
wdawać w drobnice. I że twoim zdaniem to był szczyt.

– Kurwa, Arek! Zrobiłeś dziesięć ścian trudniejszych niż ten 
pieprzony Hish. Skłamałeś kiedyś? Masz nawet zdjęcia helikop-
terowe z Eigeru, jak się solo wspinasz. Wszystko jest oczywi-
ste, nigdy nic nie ściemniłeś. Masz dylemat, bo żeś na nawis nie 
wlazł? I dlatego nie pomożesz Ryśkowi? Arek!

– Nie no, pomogę, jasne – z Arka uszło powietrze, zawstydził 
się. Czarek uderzył w czuły punkt. Ich przyjaźń ma większe zna-
czenie, fakt. – Daj mi chwilę, pomyślę, jak to napisać – Czarkowi 
nie potrafił odmówić. Trudno w ogóle było z nim polemizować, 
zawsze trafiał w sedno.

– Dobra stary, wiem, że napiszesz; przepraszam, że się unio-
słem – Czarkowi wyraźnie ulżyło. – Wiesz, ja ciebie rozumiem, 
może i masz trochę racji, może trzeba to było wyraźnie napisać, 
że był jeszcze ten nawis. Ale czy naprawdę myślisz, że by nam 
tego ktokolwiek nie zaliczył? – już spokojnie i z wyczuwalnym 
przez telefon uśmiechem perorował dalej. – Dobra, zadzwonię 
do ciebie za parę dni. Nie spieszy się, kolejna rozprawa dopiero 
za sześć tygodni, warto to opublikować trochę wcześniej, żeby 
adwokat Ryśka mógł to przedłożyć. Ale spokojnie sobie wszyst-
ko przemyśl, ja nie naciskam.

Czarek był chyba najbystrzejszy z całej trójki. Miał te swo-
je dziwne jazdy, ale faktycznie, zawsze wyglądało na to, że ma 
wszystko doskonale przemyślane i zawsze po zastanowieniu się 
Arek przyznawał mu rację. Tak było, kiedy planowali skompli-
kowane wyprawy, kiedy wspólnie decydowali o taktyce, a nawet 
gdy dyskutowali na tematy polityczne (choć wtedy najczęściej 
milczał, polityki nie traktował jako elementu rzeczywistości, któ-
ry warto traktować poważnie). 

Tak też było po powrocie z Hisha.

* * *

Późny październik, mroźne himalajskie powietrze, piękna po-
goda, piąty dzień w ścianie. Hish Peak, najładniejszy niezdoby-
ty dotąd siedmiotysięcznik w Himalajach. 

Już wiedzą, że tego dnia staną na szczy-
cie. Jeśli nic nieprzewidzianego się nie 
zdarzy, to jako pierwsi przejdą „łasucha”, 
jak w myślach nazywał ścianę Arek. Ty-
siąc pięćset metrów fantastycznego lodo-
wego wspinania. Może nie tak trudnego, 
jak Cyrkulacja na Eigerze i nie tak spekta-
kularnego, jak zeszłoroczna nowość, którą 
wytyczyli na Denali, ale urodą bijąca oba 
na głowę. Fantastyczne spionowane kulu-
ary, cudowne mikstowe trawersy z ekspo-
zycją, jakiej nie widział nigdzie wcześniej. 
Przepiękne, idealnie rozmieszczone biwa-
ki, półeczki jakby tylko czekały na to, aż 
ktoś wreszcie z nich skorzysta. Skorzystali 
oni. Mieli niezwykłą radość bycia tam po 
raz pierwszy, wykradzenia światowej eli-
cie problemu przez duże P. Wcześniejsze 
dwie próby Amerykanów załamały się ze 
względu na warunki i fatalną pogodę już 
po pierwszym dniu.

„Trafiliśmy idealnie” – myślał wciąż 
skoncentrowany na ostatnich wyciągach 
Arek – „świetna pogoda, idealne warun-
ki, zero śniegu w ścianie. Cud!”.

Rysiek właśnie kończył przepiękną lo-
dową przewieszkę. Niczym Kanadyjczyk, 
który całe życie spędził w Górach Skali-
stych, na samych końcówkach ostrzy po-
konywał kolejne metry delikatnego lodu; 
jeszcze pięć, sześć czujnych ruchów i z ko-
lejnego stanowiska będą widzieli wierzcho-
łek. Słońce delikatnie operowało na grani 
nad nimi, ile mogło im brakować? Sześć-
dziesiąt, siedemdziesiąt metrów? 

Piąty dzień należał do Ryśka. Po czte-
rech poprzednich, gdzie każdy z nich dał 
z siebie maksimum, gdzie nawet Cza-
rek zaskoczył ich, przechodząc najbar-
dziej kruchy odcinek na drodze w stylu 
godnym ruskiego mastiera sportu. Gdzie 
wreszcie on sam, w niebanalnym komi-
nie pokazał chłopakom, że jego pozycja 
w środowisku nie wzięła się znikąd. Ale 
po tych czterech kolejnych dniach Ry-
siek miał wciąż najwięcej energii i bez 
słowa, po porannej kawie przejął pro-
wadzenie. Mocny był, a spokój, z jakim 
się wspinał, budził w nich nieustanny 
podziw. Arek nie pamiętał, żeby Rysiek 
choć raz odezwał się w trakcie jakiego-
kolwiek prowadzenia. Nigdy ani słowa. 
Na początku: idę. Na koniec: auto. Był 
milczkiem, choć w innych okoliczno-
ściach potrafił się rozgadać, wieczorem 
na biwaku rzucić dowcipem; widzieli, że 
w górach czuł się swobodnie. Ale podczas 
prowadzenia nigdy się nie odzywał, nie 
jęczał, nie skarżył. 

Może raz, w yosemickiej ścianie, po tym 
jak przeszedł 30 metrów na skyhookach, 
poprosił, by mu dosłać dwie jedynki, to 
założy wreszcie pancerny stan.

– Auto! – dobiegło ich z góry. Czarek 
szybko zaczął likwidować stan, Arek zarzu-
cił plecak, wypiął auto i krzyknął:

– Czerwona idzie! – ruszył, nie czekając 
na potwierdzenie. Wiedział, że nie musi. 
Wspinali się tak długo, że jeden był pe-
wien drugiego bardziej niż własnej żony. 

– No żeś wykosił, piękny wyciąg, że też 
tobie się zawsze takie kawałki trafiają. Far-
ciarz! – Rzeczywiście, Arek musiał ze dwa 
razy wziąć blok na tym wyciągu. Plecak 
zbyt ciągnął go do tyłu, ale tak czy siak – 
łatwo nie było. Rysiek po raz kolejny od-
walił kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej 
roboty. Nikomu poza nimi.

– Jak to dalej wygląda? – Czarek sa-
piąc dochodził do nich, przesuwając mał-
pę po linie. Dziś był tym trzecim i miał 
najcięższy wór. Widać było, że dostaje 
najbardziej w kość, ale mimo tego nie 
narzekał. Także i on czuł już, że za chwi-
lę zrobią ścianę i staną na szczycie. Nie 
warto narzekać.

– No tu, za tym lodowym załomem 
powinno być już łatwo. Półtora wyciągu 
i będziemy stać w słońcu – Rysiek odebrał 
sprzęt, rzucił okiem, czy Arek go asekuru-
je, szybkie „idę” i po chwili zniknął za za-
łomem. Po dwudziestu minutach usłyszeli 
standardowe „auto”, wypięli się i szybko 
doszli do Ryśka. Siedział skulony w nyży 
pod granią. Brakowało mu do niej może 
dziesięciu metrów. 

– Co jest? – wystraszony Czarek spojrzał 
na Ryśka, któremu po twarzy lała się krew.

– Nic, draśnięcie tylko. Spadło z góry, 
jak się gapiłem.

– Draśniecie, kurwa? Ze trzy szwy ci 
założą – Arek zestresował się nie na żarty. 
–Poczekaj przeniosę stanowisko na grań, 
w słońce i cię opatrzymy.

Po półgodzinie siedzieli wygodnie na 
grani, Czarek zakładał Ryśkowi opatru-
nek. Arek spoglądał w dół na grań zejścio-
wą. Łatwo, kilka progów, aż dziw bierze, 
że tędy nikt nie wszedł na Hisha. Z dru-
giej strony to zawsze „łasuch” przykuwał 
uwagę alpinistów – ściana, którą właśnie 
się wspięli. Może dlatego nikt nie patrzył 
na tę grań? „Jutro pod wieczór powinni-
śmy być w namiocie pod ścianą. Jeszcze 
tylko szczyt i spadamy”.

Za jego plecami, nad nimi unosił się 
dziesięciometrowy śnieżny szmelc. Ni to 
szczytowa piramida, ni to ściana, ni to…

– Nawis, żesz go! Jeszcze tego tylko bra-
kowało – w głosie Czarka czuć było iry-
tację.

Rysiek był wyeliminowany. To zna-
czy bredził coś, że zaraz idzie do góry, ale 
chłopcy szybko dali mu do zrozumienia, 
że nie pozwolą mu iść, że nie wiedzą, jak 
zareaguje organizm po tym uderzeniu. 
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Arek wziął dziaby, rzucił krótkie „aseku-
ruj” i podszedł pod ściankę.

– Nie trzymają cholera, dziaby nie sie-
dzą. Co za szmelc, nie śnieg. Kurwa, ta-
kie warunki cały czas, a tu pod szczytem 
taki gnój… Bądź czujny, spróbuję trawer-
sować po lewej, może tam się położy… – 
Arek nie czuł już w sobie tej energii, którą 
miał jeszcze godzinę temu. Właściwie, co 
odkrył ze zdziwieniem, nie zależało mu 
w tej chwili na szczycie, nie wiedział, czy 
to krew na twarzy przyjaciela, słońce, czy 
poczucie, że już właściwie powinno być po 
trudnościach, a tu taka niesprawiedliwość. 
A może po prostu zmęczenie i niechęć do 
ryzykowania po przejściu TAKIEJ ściany?

Zrobił dwa kroki w lewo i obsunął się 
pół metra. Denerwował go ten brak kon-
troli. Nie bał się, nie, ale nie lubił tracić 
panowania nad sytuacją. A tu taki szajs. 
Widział, że dalej, po lewej powinno dać 
radę. Widział, że jeszcze sześć, siedem me-
trów ryzykownego trawersu w pionowym 
puchu i dojdzie do lodowej grańki, którą 
najpewniej wejdą. Jeszcze pięć…

– Wracam kurwa, ostrożnie, uważaj – 
nie wiedział, czemu to powiedział, pięć lat 
temu poszedłby i wlazł, a teraz górę wziął 
odruch. – Ostrożnie, asekuruj. Tam nic 
nie ma, taki sam syf – czy to on powie-
dział? Syf? A grańka?

– Dobrze, spokojnie, czujny jestem – 
Czarek potrafił odnaleźć się w sytuacji, żad-
nego komentarza, żadnych głupich pytań.

– Cholera, słabo to wygląda – Arek stał 
koło chłopaków i patrzył na…

– Nawis. To tylko nawis chłopaki, to 
nie jest część góry, tego za tydzień może 
nie być. My jesteśmy tu i to jest szczyt tej 
góry – Czarek patrzył na nich uważnie. 
Nie było po nim widać emocji. – Moż-
na rzecz jasna próbować, ale to jest gów-
no nie szczyt i nie ma co się wydurniać. 
Nawis, trzeba to zlać.

– Mnie nie zależy na szczycie – mruknął 
milczący przez ten cały czas Rysiek – ale 
mogę iść. To dziesięć metrów, dam radę. 
Pewny jesteś, że tam po lewej nic nie ma? 
Jakby się kładło?

– Daj spokój Rysiu, nigdzie nie pój-
dziesz. Trzeba się stąd zawijać, bo nie wie-
my, jak tam twoja głowa. Cezary, klaruj 
sprzęt, wiążemy „pękniętą głowę” w środku 
i schodzimy granią – Arek odzyskał rezon 
i inicjatywę, z tego był znany, a złośliwość 
względem Czarka wyszła mu sama z siebie, 
nie wiedział dlaczego. Zrobiliśmy ścianę 
i mnie to wystarczy, jak Ryśkowi „nie za-
leży”, to idziemy w dół. Nie będę ryzyko-
wał jego zdrowiem.

– Szczyt Aruś, nie ścianę, Szczyt zrobi-
liśmy. Ten nawis to nie jest część tej góry. 
To tylko nawis…

* * *

Dostali Złoty Czekan. Fajna wspinaczka, to prawda, ale byli jed-
nak zaskoczeni. Zrobili wcześniej tyle trudnych ścian, wspania-
łych, naprawdę ekstremalnych dróg, a „łasuch”? Z pewnością 
odbiegał od poprzednich – był łatwiejszy. To znaczy był trudny, 
ale żeby zgarnąć Złoty Czekan…?

Czarek tłumaczył to tym, że złotą laskę dostali za całokształt. 
– Jesteśmy znani, porobiliśmy w cholerę ścian. Arek zrobił 

zimą solo Eiger i Matta. Wcześniej wskakiwał na tron zawsze 
jakiś Prezio, Bobek czy inny Franol, a teraz wreszcie docenili nas 
za to, kim jesteśmy. Stary, Polacy po raz pierwszy zostali doce-
nieni w czymś innym niż ta głupia zima w Himalajach. Wresz-
cie widzą, że jesteśmy wspinaczami, a nie tylko cierpiętnikami. 
Ciesz się, Aruś, a nie dziwuj pokrętnej logice żabojadów – wy-
wód Czarka był sensowny i właściwie kończył każdą rozmowę, 
którą zaczynał na ten temat. Ryśka to nie interesowało, wrócił 
do siebie i tyrał jak wcześniej. Dwa lata później pojechał jesz-
cze na wyprawę na K2, jako jedyny wlazł na szczyt i… właści-
wie przestał się wspinać.

O nawisie więcej nie rozmawiali, nikt inny też o niego nie za-
pytał. To było jasne: jak powiedzieli, że zdobyli szczyt – to go 
zdobyli. Zbyt wielki mieli dorobek, by ktokolwiek w ogóle zadał 
takie pytanie. Relacje i zdjęcia publikował Czarek. Puścił jedno, 
jak Rysiek siedzi zakrwawiony i drugie, jak stoją we trójkę chwi-
lę przed rozpoczęciem zejścia – w tle łagodnie opadająca grań, 
w słońcu. Połączenie zabawnej relacji ze zdjęciami ze wspinaczki 
„łasuchem” nawet w Arku przytłumiło wątpliwości. 

Na ładnych parę lat.
Arek nigdy nie skłamał, nigdy nie powiedział, że stanął na naj-

wyższym możliwym punkcie góry. Nie zadeklarował: zdobyliśmy 
szczyt. Ale nigdy też nie wyprostował podanej przez Czarka infor-
macji, nie opowiedział nikomu o „nawisie”, o brakujących dzie-
sięciu metrach, o tym, że widział szanse. Że chyba przestraszył 
się dupotłuczni i ryzykownego trawersu. Nie pokazał też niko-
mu zdjęcia, które posiadał – jak stoją przed dziesięciometrowym 
spiętrzeniem, wieńczącym Hish Peak…

* * *

– Arek, ładnie, właśnie o to chodziło, pięknie to ująłeś, ale 
wiesz, napisałeś tylko o Ryśku. A tu jeszcze potrzeba pokazać, 
kim jest Remik, przypomnieć te wszystkie nieścisłości, zapytać, 
czy to wszystko było naprawdę możliwe. Opisać ten jego gore-
texowy „biznes”… No bo, jeśli taki koleś próbuje udupić Ryś-
ka, a sam najwyraźniej ma problemy z uczciwością, to… no 
sam rozumiesz?

– Rozumiem, kto jest bez winy, niech pierwszy…
– O no właśnie, dokładnie. Tu pozywa autorytet alpinistyczny 

o kilkaset tysiów, a sam publikował jakieś niewiarygodne historyjki. 
– No a my?
– Co my?
– No, czy my jesteśmy bez winy?
– Kurwa, Aruś! Znowu zaczynasz o tym nawisie? Ile razy ci 

mam mówić, że to kompletnie bez znaczenia, że byliśmy pierwsi 
na tym cholernym szczycie, a to był tylko nawis. Na nawisy się 
nie wchodzi! – Czarek najwyraźniej przestał bawić się troskliwe-
go przyjaciela. – Zresztą wiesz co? Rób, co chcesz, moralista się 
znalazł. Przypomnij sobie lepiej te laskę na Igłach, prawy czło-
wieku z dylematami moralnymi i potem się wymądrzaj.

– …
– I sam sobie zadaj pytania, czy takie kurestwo, jakie uprawia 

ten koleś jest dopuszczalne. Cześć!

Czarek gwałtownie rozłączył się, Arek 
przez dłuższą chwilę wpatrywał się w swo-
ją nokię. „Chyba nigdy nie nauczę się, jak 
z nim rozmawiać. Riposty zawsze przycho-
dzą za późno, a moje argumenty opierają się 
zwykle na czuciu, a nie na logice. Właści-
wie, o co ja mam do niego pretensje? Sam 
siebie oszukuję, w gruncie rzeczy obciąża to 
tylko mnie. Może Czarek ma rację, to było 
w sumie ponad dekadę temu, poza tym – 
czy ten śnieżny szmelc wart był ryzyka?”.

* * *

W ciągu kolejnych dwóch tygodni od 
pierwszej rozmowy z Czarkiem w środo-
wisku rozpętało się istne piekło. Serwisy 
wspinaczkowe, także fora różnych środo-
wisk lokalnych wypełniły się jadem. Różnej 
maści eksperci, często anonimowi, zaczęli 
udowadniać rację to jednej, to drugiej stro-
ny. Proces o pieniądze za robotę na gdań-
skim ratuszu przerodził się w spór dzielący 
środowisko wspinaczkowe na śmierć i życie. 
Ryśkowi wypominano uczciwego inaczej 
syna, nabijano się z jego neofickiej wiary 
w Boga. Remikowi przypominano prze-
szłość, pytano o goretexy, o relacje i spra-
wozdania. Ktoś dopatrzył się brakującego 
rozliczenia finansowego za jakiś wyjazd 
alpejski sprzed dwudziestu lat, ktoś inny 
wskazał, że w pozycji „pozwolenie” wpisa-
no połowę dotacji z ministerstwa. A prze-
cież wiadomo, że we Francji nie trzeba było 
żadnych idiotycznych pozwoleń.

Jakiś czas po ostatniej rozmowie z Ce-
zarym (tak nazywał go w myślach coraz 
częściej) Arek zadzwonił do Ryśka. Ten 
początkowo nie bardzo chciał gadać, wi-
dać było, że jest przybity i że nie bardzo 
sobie radzi z sytuacją.

– …szkoda gadać, Arek. Nie wiem, co 
robić. Zośce stan się pogorszył, muszę coś 
z tym zrobić, zaczęła czytać te wszystkie 
komentarze. Dobija ją to. Wiesz, a jesz-
cze Rafał się nie odzywa z tych Stanów – 
po drugiej stronie zaległa cisza. – Przepiszę 
chyba dom na matkę, bo za pół roku może 
być za późno.

– Rysiu, głupio, że dopiero teraz py-
tam, nie obraź się, ale… Może w czymś ci 
mogę pomóc. Jakieś pieniądze na prawni-
ka, może ci kogoś polecić? A może przy-
ślij Zośkę do nas na parę tygodni? Miśka 
się nią zajmie, mamy spory dom. Wiesz, 
że mamy miejsce, a las za płotem. Przy-
pilnujemy, żeby zapomniała o sprawie.

– Dzięki, pomyślę, Ale wiesz… nie bę-
dzie się chciała ruszyć. Zawsze byliśmy 
razem, na dobre i na złe. Z Zośką jest nie-
dobrze i ja jestem z nią, a ona też mnie nie 
zostawi z tym burdelem. Nie będzie chcia-
ła. A Rafał…
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– …
– Wiesz, źle się o tym mówi, szczególnie ojcu, ale… Ja na-

wet rozumiem Remika. To miał być taki koncertowy pokaz siły 
z naszej strony. Wiesz, taki event na poziomie ogólnopolskim. 
On zaangażował w to swoich najlepszych klientów i partnerów, 
właściwie włożył cały swój wizerunek w ten projekt. Nie ukry-
wam, że i ja miałem konkretnie zarobić, no i Rafał… A on… 
– łamiący się głos Ryśka zmienił się gwałtownie, Arek słyszał te-
raz złość. – On to tak po ludzku spierdolił, zawalił, olał kluczo-
wy etap realizacji. Naobiecywał, nabrał zaliczek i jak przyszło co 
do czego, to się okazało, że przez niego nie damy rady dźwignąć 
całości, że w kluczowym momencie siedział gdzieś i jarał ze swo-
ją ekipą. Obsrał mnie i Remika – kontynuował, już teraz trochę 
spokojniej – a ten się zdenerwował i zażądał rekompensaty. Było 
spotkanie we trójkę i Rafał mu nawrzucał. A potem przyszło we-
zwanie i resztę już znasz.

– A Rafał?
– Wyjechał, zostawił mi tylko wiadomość… na fejsbuku. Ro-

zumiesz? Ojcu rodzonemu napisał przez fejsbuk, że wyjeżdża, bo 
ma dość tego kraju, ludzi i opresji. Że chce się realizować. I że 
się odezwie. Siedzi gdzieś w Stanach, nie wiem, co robi. Nawet 
się do matki nie odezwał... Opresja...!? Kurwa, Arek, wyć mi się 
chce. I jeszcze…

– …
– Stówa zniknęła… Sto tysięcy złotych z projektu. Od jakie-

goś partnera Remika, włożone na konto operacyjne. Nie ma. 
Nawet dojść nie jestem w stanie, gdzie to zniknęło. Zaraz wej-
dzie kontrola. Boję się, co wykryją… – znowu zapadła cisza. Po 
chwili głos Ryśka się ożywił. – Kiedyś Arek wszystko było ła-
twiejsze, pamiętasz Denali? Jak siedzieliśmy udupieni w załama-
niu pogody, w środku ściany, He, he! A ty kazałeś nam milczeć, 
bo „sytuacja robi się poważna, panowie” – Rysiek zmienił głos, 
naśladując Arka.

 – ...a Ty mówiłeś, że najwyżej tydzień 
możemy nie jeść, ha! – Arek podchwy-
cił temat, to było łatwiejsze niż słuchanie 
o nieszczęściach przyjaciela. – A tu ani 
do góry, ani w dół. Lawiny przewalały się 
przez nas przez 36 godzin. A ty patrzyłeś 
na zdjęcie i wybierałeś dalszą drogę. He, 
he. Jak mnie to wkurwiało! I jeszcze Cza-
rek śpiący przez bite 30 godzin, potem się 
obudził i spytał, czy już…

– To były czasy Arek, czasem myślę, że 
mam już tylko wspomnienia. Zośkę i wspo-
mnienia – poprawił się szybko. – Że po 
tylu latach tyrania na robotach została mi 
tylko ona i tamte chwile.

– Dobrze będzie, Rysiek, ułoży się. 
Zośka wyzdrowieje, a sprawa nie jest 
chyba przegrana – sam nie bardzo wie-
rzył w to, co mówi. Zośka umierała już 
dwa lata, nikt nie wiedział, ile to może 
jeszcze potrwać. – Ułoży się, zobaczysz. 
Musisz do nas przyjechać. Musicie obo-
je. Pomieszkacie u nas, chwilę odpocz-
niecie… Co?

– Dzięki stary – głos Ryśka znów się 
oddalił. – Dzięki, ale wiesz, muszę pra-
cować, bo proces procesem, a dom trze-
ba utrzymać. Mam jeszcze kilka starych 
kontraktów do wypełnienia. Jak pracuję, 
to zapominam… Muszę lecieć, bo chło-
paki dzwonili, że mają problem z jakimś 
pozwoleniem na wejście na dach. Trzymaj 
się, jeszcze raz dzięki. Zadzwonię.

* * *

– Słyszałem, że gadałeś z Ryśkiem – Cza-
rek zdawał się nie pamiętać ich ostatniej 
rozmowy. – Ma przesrane, co? Gnojek po-
dobno zadzwonił z josków i długo mu opo-
wiadał o tym, jak tam jest zajebiście i jakie 
ruty porobił. Ruty, kurwa…! Podobno już 
co trzecie słowo wtrąca po angielsku. Ka-
zał uściskać Zośkę i się rozłączył. O spra-
wę nawet nie zapytał. Jak znam Ryśka, to 
ten nawet nie zagadał na ten temat. Syn 
to jednak syn... A ty jak się masz?

– Podle. To znaczy wiesz, u nas wszystko 
gra. Miśka właśnie wygrała kolejny prze-
targ, będą projektować nowe muzeum 
miejskie, byliśmy przez weekend na nar-
tach… U mnie stabilnie, dziewczynki pi-
szą, że się odnalazły na uniwerku. Czego 
chcieć więcej. Wszystko gra, jak to u do-
brze prosperującej klasy średniej. Ha, ha! 
Tylko Rysiek... nie wiem, co robić.

– Słuchaj, ja cię Arek przepraszam. Za 
bardzo naciskałem, nie da się kogoś zmu-
sić, by pisał szczerze przeciwko komuś, jeśli 
tego nie czuje – Arek słuchał zaskoczony, 
tego się nie spodziewał. – Rozumiem, że 
cię gryzie ten Hish. Z emocjami się nie 
dyskutuje. Mam tylko nadzieję, że wiesz, 
że to było bez znaczenia i że Amerykanie 
by nam zaliczyli. Zresztą, nie mówiłem ci, 
ale gadałem dwa miesiące temu z Majkim, 
wiesz, tym młodziakiem z Kanady, co to 
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właśnie siedzi w Nepalu. Nachwalić się ciebie nie mógł. No do-
bra, nas też chwalił. Pytał dużo o Hisha i mu powiedziałem mi-
mochodem, że tam był nawis, taki niewielki, tak pół żartem, że 
to brakująca wisienka i tak dalej. Myślisz, że się zdziwił albo za-
pytał, czy to był szczyt? Normalnie to potraktował. Słowa nie po-
wiedział, uznał pewnie, że szczyt był tam, gdzie stanęliśmy. A co 
do sprawy Remika, to nie musisz nic już pisać, mamy eksperta, 
prawdziwego mistrza, stary. Facet jest biegły w dokumentach, 
komputerach jak cholera. Zebrał taki materiał na tego gnoja, że 
w sądzie będzie skompromitowany. Nie wiem, rzecz jasna, czy 
to wystarczy, ale prawnicy mówią, że pomoże. No nic, do usły-
szenia. Aaa, jeszcze…! Może byśmy tak w Tatry w przyszły week-
end wyskoczyli? Mają być warunki!

* * *

Arek siedział przed ekranem komputera i wpatrywał się w treść 
newsa. Trzeci raz czytał lapidarne sprawozdanie z krzykliwym 
tytułem: Kanadyjczycy powtarzają polski ekstrem na Hish Peak! 
Że wreszcie, że po tylu latach powtórzenia doczekała się polska 
droga, że jedyny polski laureat Złotego Czekana. Krótka historia 
ich przejścia i trzy akapity dotyczące Kanadyjczyków. Potwier-
dzają klasę, wpinali się także pięć dni, mieli chyba trochę gorsze 
warunki, bo narzekali na marnej jakości lód. 

Kliknął w link do galerii ze zdjęciami. Poznawał te formacje, 
te półeczki. O, jest i komin. Ale się musiał wtedy w nim napra-
cować! Kolejne zdjęcie, uśmiechnięty Majki. Jego partner, na tej 
samej przewieszce, którą tak cudnie poprowadził Rysiek. Kolej-
na fotka. Arek zatrzymał się. Powiększył.

Na zdjęciu Majki zbliża się do szczytu. Prowadzi ostatni od-
cinek, na ten cholerny śnieżny szmelc. Widać, że kosztuje go to 
masę energii, że chyba się boi. Między nim a stojącym na grani 
fotografującym nie ma żadnego przelotu.

Klik! Kolejne zdjęcie. Szczytowe. Obaj na górze, dookoła 
przestrzeń. Obaj radośni tak, jak tylko młodzi potrafią się cie-
szyć. Majki coś krzyczy, jego przyjaciel uśmiecha się od ucha do 
ucha. I podpis:

 Me and Mike on the top. The second team to climb Hish Peak. 
Respect for the Poles!

 * * *

Godzinę później Arek wciąż siedział przed komputerem, wciąż 
miał otwartą zakładkę z newsem o Kanadyjczykach. Po raz ko-
lejny przeglądał zdjęcia rozradowanych chłopaków. Takich sa-
mych, jakimi kiedyś byli oni.

Na drugiej podstronie miał otwartą skrzynkę pocztową. W robo-
czych zapisany mail. Otworzył go po raz trzeci w ciągu ostatniego 
kwadransa, poprawił dwa przecinki, usunął zbędne powtórze-
nie. Zapisał.

Siedział i patrzył w ekran. Mail wciąż był otwarty. Zaadresował 
go do redaktora naczelnego głównego serwisu wspinaczkowego. 

Nie wiedział, co zrobić. Wysyłać? Nie wysyłać?
Spojrzał jeszcze raz na tytuł wiadomości: Oświadczenie w spra-

wie pierwszego wejścia na Hish Peak. Komentarz współautora drogi”.
Zamknął oczy i jeszcze raz zobaczył siebie i chłopaków na jed-

nej z półek „łasucha”. Pozwolił obrazkom z przeszłości przewi-
jać się swobodnie. 

Boże, jak bardzo chciał znaleźć się tam z nimi jeszcze raz…

* Wszystkie postacie, zdarzenia i wspinaczki opisane w „Na-
wisie” powstały w wyobraźni autora


