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– … i  wtedy zaprosiłem go na spotkanie. 
– Arek ocknął się z  zamyślenia na dźwięk 
Czarkowego głosu. Obrócił głowę i  zaczął 
słuchać uważniej. Kto jak kto, ale Czarek 
miał gadane i  potrafił sprawić, że każda 
podróż w  skały skracała się do kilku jego 
anegdot. Był młodym psychiatrą, pracował 
w swoim pierwszym szpitalu i  zawsze miał 
coś ciekawego na podorędziu. Obaj siedzieli 
z tyłu starego opla, który prowadziła Zośka. 
Rysiek spał obok niej na fotelu pasażera. 
– …wchodzi do mnie do gabinetu i rozgląda 
się uważnie. Ja do niego: „Pan pozwoli, panie 
Darku, proszę usiąść. Z czym pan dzisiaj do 
mnie przyszedł?”. A ten rozgląda się na boki, 
patrzy uważnie na moje biurko, nachyla się 
i szepcze – Czarek zaczął odgrywać scenkę, na 
ile pozwalało mu miejsce w samochodzie. Po-
chylił się nad śpiącym Ryśkiem i zaczął syczeć, 
naśladując pacjenta – „… znowu ICH widzia-
łem panie doktorze. Widziałem ICH z okna 
mojego pokoju. Siedzieli w takiej nowej sko-
dzie, pan wie której? Taka czerwona, z dużą 
anteną. Nie ukryli się, myślą, że nie zauważę. 
Ale ja nawet wiem, gdzie zamontowali pod-
słuch”. I wiecie, patrzy na mnie, takim czuj-
nym wzrokiem, z  lekko przechyloną głową, 
jakby się zastanawiał, czy nie jestem jednym 
z NICH. I potem mówi, że w wentylatorze, 
że wie to na pewno i żebym przyszedł zoba-
czyć. Więc ja spokojnie, pytam go o poprzed-
ni tydzień i o to, że już o tym rozmawialiśmy, 
że razem sprawdzaliśmy i że nikt go przecież 
nie śledzi. A on znowu o wysuwających się lu-
sterkach z samochodów, które mija na ulicy, 
o  naszpikowanych urządzeniami tropiącymi 
gazetach w kiosku „Ruchu” pod jego domem. 
Wreszcie o tym, że mu sąsiada podmienili na 
klatce, bo go chcą mieć na oku. I że telewizo-
ra nie włącza już od dawna, bo ONI siedzą 
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w środku i widzą, co robi w mieszkaniu. No 
to ja na spokojnie, jeszcze raz: „Panie Darku, 
ale jaki to ma sens? Kto chciałby pana śledzić? 
I po co miałby to robić? Przecież nie jest pan 
szpiegiem. Dlaczego obcy wywiad miałby się 
panem interesować? Panie Darku, niech się 
pan zastanowi, czemu to wszystko miałoby 
służyć?”.
– I  wiecie – Czarek kontynuował – on na 
mnie spogląda, z  takim politowaniem, z  ta-
kim zawodem, że nic nie rozumiem, odchy-
la się na krześle i  patrząc mi prosto w  oczy, 
mówi: „Paaanie doktorze, ja pana proszę, pan 
pomyyyśli logicznie…”.
– Ha, ha, ha – roześmiali się oboje. Trochę 
zbyt gwałtownie, bo Rysiek wybudził się 
z samochodowej drzemki.

I jak to on, nie odezwał się nie pytany, 
tylko popatrzył na nich z lekkim wyrzutem. 

* * *

Wczesna wiosna, pierwszy wypad w podle-
sickie skały. Kwietniowe słońce. Zapowia-
dało się bezstresowe i przyjemne wspinanie. 
Namiot rozbity na „półpiętrze”, wieczorne 
ognisko, kilka klasyków bez sportowej na-
pinki. Po prostu relaks.

Mimo tego Arek cały czas nie mógł się 
przestawić. Jeszcze trzy tygodnie temu wi-
siał samotnie w centralnej części północnej 
ściany Eigeru. Dziesięć późnozimowych 
dni, samym środkiem Nordwandu, pierwsze 
powtórzenie niemieckiej Cyrkulacji. Jego ży-
ciowe osiągnięcie, bez dwóch zdań. 

To był pierwszy od dawna polski sukces 
na skalę międzynarodową. Sam Wojtek do 
niego zadzwonił. Mówił, że to piękna spra-
wa i  że może by się razem gdzieś wybrali. 
Arek dostał też kilka zagranicznych telefo-

nów z  gratulacjami. Było mu miło, nawet 
bardzo. Ale chyba po raz pierwszy w życiu 
czuł coś na kształt smutku, którego nie był 
sobie w  stanie wytłumaczyć. To nie było 
zmęczenie, wiedział, że fizycznie doszedł już 
w miarę do siebie. Czuł się dziwnie…, żal?
– Te, gwiazda, coś się tak rozmarzył? Wspiął-
byś się coś, bo jeszcze zaczniemy podejrze-
wać, że ci się wspinanie znudziło? A  może 
teraz to już się nie musisz? – Czarek wołał 
spod skały, wyciągając w jego kierunku koń-
cówkę liny – Wiążesz się, gwiazdo?
– Idę, już idę, panie doktorze – Arek wstał 
z  karimaty i  zaczął szukać w  trawie uprzę-
ży wśród betów wywalonych z  plecaka 
– Wiesz, Czarek, jak tak czasem ciebie słu-
cham, to wydaje mi się, że już wiem, czemu 
pojechałem w te Alpy sam, mimo żeś chciał 
się podłączyć.
– Tak? To ciekawe… To może pan, panie 
Arku, powie wszystkim dlaczego? – w bły-
skawicznej ripoście Czarka wyczuł napięcie. 
„O Jezu, tylko nie to. Nie mam ochoty zno-
wu się z nim zżymać”.
– Nieważne, daj tę linę i nie czepiaj się tak.
– Ja się czepiam? – Czarek rzucił końcówkę 
liny na ziemię, w kierunku Arka. Patrzył na 
niego zadziornie – nie no, na serio, powiedz 
Arek czemu pojechałeś sam…

Arek stał bezradny, patrząc na kolegę, 
nie za bardzo wiedział, co ma powiedzieć. 
Nie chciał kontynuować tej rozmowy, ale 
nie chciał też oddać pola.
– Jak to czemu? – zza załomu wychyliła się 
roześmiana Zośka, asekurująca obok Ryśka 
na jakiejś trudnej drodze – po prostu, „pan 
pomyśli logicznie, paaanie doktorze…”. 
Arek roześmiał się. „Mądra babka, Rysiek 
ma szczęście, że na nią trafił”. Podniósł koń-
cówkę liny i zaczął się wiązać.
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– Złapiesz mnie? – 
spojrzał na Czarka, 
który stał dalej bez 
ruchu.
…
– Pewnie, stary! 
– usłyszał wresz-
cie. Po chwili, już 
zupełnie natural-
nie, Czarek mówił 
do przyjaciela, jak 
gdyby nigdy nic – 
Uważaj na starcie, 
bo jest lekko wil-
gotno. Potem tam, 
pod przewieszką 
masz dobrą klam-
kę. Odpocznij 
przed kluczowym 
miejscem. Powodzenia. Możesz iść.
 

* * *

„Czemu pojechałem sam?”. Pytanie, które 
sam wywołał, a które tak chętnie podchwy-
cił Czarek, nie dawało mu spokoju. Niby 
wiedział. Decyzję podjął w  pełni świado-
mie, wszystko sam zaplanował, przygotował 
się perfekcyjnie. Wiedział od początku, co 
chce zrobić, w  jakim stylu, którędy będzie 
podchodził pod trudności i  ile dni planuje 
spędzić w ścianie. Wiedział też, że nie sko-
rzysta z oferty przyjaciela, który chciał po-
jechać razem z nim. Jeszcze w marcu, jeszcze 
podczas wspinaczki wydawało mu się także, 
że wiedział „dlaczego” pojechał sam. Teraz 
nie był tego taki pewien.

Czuł żal, że to już koniec, że ten etap się 
skończył. Tyle miesięcy żył celem, a teraz jest 
to tylko odfajkowana nazwa na liście dróg 
„do zrobienia”. Zamiast przepełniającej ra-
dości czuł smutek, a zamiast ulgi i satysfakcji 
– pustkę. 

Pierwszy raz zdecydował się na samotne 
działanie poza Tatrami. Do tej pory wszyst-
kie najpoważniejsze cele realizował z  przy-
jaciółmi. Czasem wspinali się we trójkę, 
częściej w  dwójkowych zespołach, rzadziej 
całą czwórką. Tak naprawdę tylko raz, na 
nowej drodze, w  masywie Civetty działali 
wszyscy razem. Ale wtedy bardziej uczyli się 
wielkich ścian i  życia zimą w  pionie. Mieli 
po dwadzieścia lat i byli pewni siebie. I mie-
li gigantyczne braki. Witek wiedział wtedy 
najwięcej i  to on wprowadzał ich w arkana 

wielkościanowej przygody. To była brzydka 
droga, bardzo krucha, zrobiona w kiepskiej 
pogodzie. I właściwie bez sensu, bo Dolomi-
ty zimą, to nie to samo co lodowcowe Alpy. 
Ale tę przygodę pamiętał bardzo dobrze. 
I lubił wracać do niej w myślach.

Na pomysł samotnego przejścia Cyrku-
lacji wpadł bezpośrednio po letniej łańcu-
chówce, jaką zrobili we trójkę z  Czarkiem 
i  Witkiem. Zachodnia Dru, Filar Walkera 
i  Narożny w  sześć dni to było coś. Kiedy 
wrócili do Chamonix, na Pierre d’Orthaz 
pojawili się nawet francuscy reporterzy. 
Chcieli kilku słów do lokalnej prasy. Potem 
napili się z nimi wina, a tuż przed odejściem 
François, najsympatyczniejszy z nich, zagaił:
– Słyszeliście, że Niemcy zrobili nową dro-
gę na Eigerze? Podobno najtrudniejsza na 
ścianie, idealna linia. Robili ją dziesięć dni. 
Skończyli tego samego dnia co i  wy. Może 
pojedziecie i powtórzycie?

Roześmiali się serdecznie i powiedzieli, 
że pewnie innym razem, że teraz muszą wra-
cać do domu. François poszedł, a oni zostali 
z przyniesionym przez niego winem i  sera-
mi. Zmęczeni i najedzeni kładli się wcześnie 
spać, a tuż przed zaśnięciem Czarek rzucił:
– A  może faktycznie powtórzylibyśmy to 
zimą? Weźmiemy jeszcze Ryśka i pokażemy 
Niemiaszkom, że ta ich droga nie taka trud-
na…? Co, chłopaki?
– Taaa, a  jakbyś sam to powtórzył, to Hel-
muty dopiero by zrozumiały, co to znaczy 
prawdziwa słowiańska siła… – Witek już 
wyraźnie zasypiał, ostatnich słów Arek bar-
dziej się domyślił niż usłyszał.

– E tam, ja nie lubię 
się sam wspinać. Le-
piej Rysiek, bo on 
i tak nie gada za dużo. 
Nawet nie zauważy, 
że jest sam. Ha, ha… 
Jak ta Zośka z  nim 
rozmawia? Nie zasta-
nawialiście się kiedyś, 
czy on w  ogóle z  nią 
rozmawia? – nikt mu 
nie odpowiedział, 
przez chwilę Czarek 
nasłuchiwał – Dobra, 
dość głupot. Jutro 
wracamy, trzeba się 
wyspać.

Po chwili Arek 
słyszał równe odde-

chy z namiotu obok. Sam leżał na zewnątrz 
i  patrzył na rozgwieżdżone niebo. „Może 
to jest jakiś pomysł? Może pojadę i zrobię 
tę drogę? Sam? W końcu chłopaki też dzia-
łają z  innymi. Miśka mnie puści. Trzeba 
będzie się dobrze przygotować…”. Po chwili 
spał i on.

* * *

– Mówię ci stary, genialny film. Nie widzia-
łem jeszcze lepszego. Co scena to lepsza… – 
na „półpiętrze”, gdzieś na stokach Zborowa 
paliło się ognisko. Dookoła pełno bliższych 
i  dalszych znajomych. Alkohol, zapach 
pieczonej kiełbasy. Pierwszy ciepły week-
end. Pierwsze wiosenne wspinanie za nimi. 
W takie wieczory w skałach jest najlepiej. – 
… ta scena w barze, no stary, nie widziałem 
lepszej. Koniec ich świata się zbliża, a  oni 
mają jeszcze dwie rzeczy do zrobienia. Ślub 
kumpla i  ostatnie polowanie. A  potem ta 
ruletka...

Arek słuchał, jak jeden z  łodziaków, 
o  sporo mówiącej ksywce Tatar, opowiada 
o  „Łowcy jeleni”. Na Arku film też zrobił 
niedawno gigantyczne wrażenie. Obejrzał 
go u  kogoś podczas domowej imprezy. Był 
jedynym, który odpuścił tańce i  kuchenne 
dyskusje przy kieliszku i zamknięty w pokoju 
telewizyjnym oglądał w skupieniu film. Nie-
stety, ciągle ktoś przeszkadzał, a  to szukając 
ukrytego alkoholu, a  to miejsca dla samot-
nej pary. Do tego dźwięk stale szwankował. 
Stare VHS–y miały niestety to do siebie, że 
kilkukrotnie przegrywane traciły na jakości; 



124
WRZESIEŃ 2014

tak było też i z tą kopią. Arek obiecał sobie, 
że musi obejrzeć film jeszcze raz, tym razem 
w spokoju. 

Dla niego esencją filmu był wyjazd na 
polowanie, kiedy między bohaterami sta-
le iskrzyło. Kiedy było widać, że niektórzy 
mają się zdrowo dość. Wtedy po raz pierw-
szy pomyślał, że on też czasem potrzebuje 
stanąć sam na sam z „jeleniem” i nie oglądać 
się na przyjaciół. Że ich lubi, że nie wyobra-
ża sobie przyszłości bez nich, ale że chce, 
a może nawet musi spróbować sam.
– … ta ruletka… Ten drugi totalnie odjechał. 
A de Niro za nim biega po Sajgonie i go szu-
ka. No, mówię ci kosmos, stary. A  potem 
wraca do jego dziewczyny i też nie wie, jak 
jej o tym opowiedzieć. I czy w ogóle komu-
kolwiek może o tym opowiedzieć. I jeszcze 
ten młody, kaleka, z nim tylko się rozumie… 
Musisz koniecznie zobaczyć, genialny film. 
Mój stary ma kasetę, to ci pożyczę.
– Pożycz i  mnie Tatar – zaskoczony Arek 
rozpoznał głos Witka, zbliżającego się do 
ogniska. Poderwał się uściskać przyjaciela. 
Witek miał przyjechać po południu, najwy-
raźniej coś mu wypadło. Zrzucił worek z ra-
mion i kontynuował – Arek tyle mi o tym 
filmie mówił przed Eigerem, że znam już 
treść na pamięć. Ale zobaczyć muszę same-
mu, czy rzeczywiście taki dobry.

Przywitał się z Tatarem, po czym odwró-
cił się do Arka.
– Cześć stary, miło cię widzieć w jednym ka-
wałku i bez odmrożeń.

Uściskali się, Arek nie widział Witka 
już z sześć tygodni. Dzwonili do siebie parę 
razy przed jego wyjazdem do Szwajcarii, ale 
ostatni raz widzieli się w lutym. Rozmawia-
li sporo o  Arka przygotowaniach, Witek 
upewniał się, co do jego decyzji. Ale w od-
różnieniu od Czarka, zdawał się ją rozumieć 
i akceptować.
– Naprawdę się cieszę Arek. Świetnie, że to 
masz za sobą. Chudy jesteś, jak diabli – spoj-
rzał krytycznym okiem na kumpla. – Mam 
nadzieję, że teraz będziemy mogli pojechać 
gdzieś razem? Jak cię Miśka puści jeszcze, 
co?
– Pewnie Wit, choćby za tydzień – Arek 
naprawdę się cieszył, że widzi przyjaciela. – 
Tylko wiesz, musimy się spieszyć, bo na je-
sieni będzie pranie pieluch.
– Ooooo, to żeś się nie chwalił. Kryłeś się? 
Gratulacje! – uśmiechnął się – Jesteś szczę-
ściarz, że cię Miśka mimo wszystko poważnie 

traktuje. A jak ona się czuje? W porządku?
– Trochę się stresowała tym moim Eigerem, 
ale ze zdrowiem wszystko dobrze, dzięki. Te-
raz pojechała do rodziców, posiedzieć pod 
miastem. Jutro wieczór do niej jadę i wraca-
my, bo ma egzamin na architekturze, Musi 
zamknąć rok, zanim małe się urodzi.
– Co się rodzi, co się rodzi? Moc truchle-
je? – z tyłu wynurzył się Czarek, czujny jak 
zwykle. Niewątpliwie zawiany. Za nim szli 
Zośka z  Ryśkiem – Cześć Wituś! Czy jest 
coś, o  czym nie wiem? – popatrzył lekko 
przymglonymi oczyma na przyjaciół.
– Arek będzie ojcem na jesieni. Eiger zro-
bił, drzewo posadzimy z rana, a dzieciak się 
urodzi niebawem. Byle syn był, nie? – rzucił 
Tatar, przysłuchujący się rozmowie od dłuż-
szej chwili.
– O! Jak cudownie – Zośka podbiegła, 
żeby ucałować Arka, Rysiek bez słowa, ale 
z  uśmiechem, uścisnął Arkowi dłoń i  pod-
szedł do ogniska..
– A, no to już wiemy, czemu nasza gwiazda 
taką solówę odwaliła. To na koniec kariery? 
– Czarek podszedł z wyciągniętą ręką – bo-
isz się, że cię Miśka więcej nie puści w dużą 
ścianę? Wiecie, jest nawet w psychiatrii taki 
termin…
– Przymknij się Czaruś, co? – niespodzie-
wanie usłyszeli głos Ryśka. Gdyby się nie 
odezwał, nikt by się nie domyślił, że słyszy 
rozmowę. Siedział w  kucki przy ognisku 
z pochyloną głową i kroił chleb. 
– Co przymknij, co…? Na żartach się nie 
znacie? Chodź tu, gwiazdo, niech cię uści-
skam. No już, nie bocz się – Czarek, lekko 
się chwiejąc, otaczał ramieniem przyjaciela.

Arek dał się objąć, po czym szybko zmie-
nił temat:
– Zostajesz Witek na jutro? – przyjaciel 
kiwnął potakująco głową – To gdzie pój-
dziemy? Tatar zrobił jakąś nową rysę i  za-
prasza do powtórzeń... Rysiek już widział, 
podobno piękna. 
– Tatarska rysa się będzie nazywać, hi, hi…. 
A właśnie, właśnie, miałem zapytać – po Czar-
ku coraz bardziej było widać wypity alkohol – 
Tatar, a ty masz jakieś korzenie na Wschodzie, 
co? Od czego się wzięła ta twoja ksywa?
– Od surowego mięsa, kurwa! Z  żółtkiem 
i  cebulą. – Tatar zmrużył swoje lekko sko-
śne oczy, odwrócił się na pięcie i poszedł do 
swoich. Łodziaki rechotali głośno, patrząc 
na zdębiałego Czarka.

Rysiek śmiał się razem z nimi.

* * *

… delikatnie sięgnął do pętli, na której wisiały 
haki i oszczędnym ruchem próbował odpiąć 
jedynki. Za wszelką cenę starał się nie robić 
nic gwałtownie. Pół godziny temu wdupił 
się niespodziewanie w  teren, w  którym nie 
powinien był się znaleźć i teraz perspektywa 
trzydziestometrowego lotu huczała w głowie.

 „Pajac. Ale żeś dał się łatwo nabrać”.
 „Spierdalaj!”.
 „Nie, no, spokojnie Aruś, po co się de-
nerwować, poślizgniesz się jeszcze i  nie 
będzie co ratować. Odetchnij chłopcze… 
Uspo…”.
 „Wal się na ryj, stary pierdzielu”.
 „…po co tak nerwowo? Spokojnie. Sam 
się tu wchrzaniłeś. Widać było, że to przy-
prószona luźnym śniegiem płytka, czego żeś 
się spodziewał?”.
 „Gówno, a nie widać było. Żarło ładnie, 
tylko… się kuźwa nie zorientowałem. Co za 
szajs cholerny, wszystko zjechało”.
 „O właśnie, Aruś. Nie zorientowałeś się. 
Ty się nie zorientowałeś. Jakby tu był z tobą 
ktoś mądrzejszy, to może by się zorientował, 
że to gówno zjedzie. A tak…”.
 „Weź się zamknij, sam wiem, co mam ro-
bić…”.
 „No, już, już. Spokojnie, popatrzę so-
bie…”.
 
 Wypiął jedynkę i ostrożnie włożył w za-
nikającą szczelinę nad sobą. A  właściwie 
podwiesił delikatnie za dziobek. Sięgnął po 
młotek i podtrzymując hak wzrokiem, wziął 
delikatny zamach. 

Bang! Ostrze weszło na milimetr. Popra-
wił delikatnie, odetchnął i  odsunął młotek 
trochę dalej. Uderzył.

Ping! Jedynka wyskoczyła i  odbijając się 
od skały pomknęła ku światłom Grindewaldu.
– Żesz…, co za dziwka! – zachwiał się, rak 
zgrzytnął po skalnej płycie. W  ostatniej 
chwili złapał równowagę.
Zamknął oczy. 

„To co? Ciemna dupa, nie?”.
„Taaa, jak ciul”.
„Przydałby się ktoś mądrzejszy, nie?”.
„Chyba o takiego nie trudno”.
„Oooo, pokorniejemy… Jest dobrze, 

a nawet nie beznadziejnie, co?”.
„Ta, ale nie z takich sytuacji się wychodziło”.
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„No, jak na mój gust, to w większej du-
pie nie byłeś. Nie pocieszaj się…”.

Otworzył oczy, odchrząknął. Popatrzył na 
płytę przed sobą i zawołał.
– Czujny jesteś Czarek? To dobrze. Tu słabo 
trochę, haki nie siedzą, goła płyta, śnieg nie 
trzyma. Dzień jak co dzień, wiesz. Ale bądź 
czujny, dobra? Nie ma czego wbić, a  zejść 
raczej nie dam rady. Muszę parę metrów po-
dejść, może coś tam wyżej siądzie. Delikat-
nie, okej?!

Przesunął na linie prusik od autoasekura-
cji, odetchnął i stanął na tarcie. Wyprostował 
się, odgarnął śnieg nad sobą i  sięgnął czeka-
nomłotkiem nad siebie. Coś chwyciło. Lekko 
się wyciągnął, znowu wyżej wstawił nogę. 

„Cisza, ale cisza. Niesamowite, że go nie 
słyszę”.

„Patrzy, nie martw się, jest czujny”.
„To dobrze, spróbuję jeszcze pół metra”.

Ruchy miał już prawie tak pewne, jak przed 
godziną. Dławiący robak strachu gdzieś 
zniknął. Widział tylko najbliższe kilkadzie-
siąt centymetrów przed sobą. 

Jeszcze metr i dojrzał wyraźną krawędź. 
W sam raz na największego skyhooka. Pod-
wiesił, przyczepił, odetchnął. Zawisł.

Do góry nie miał ochoty się już pchać. 
Odchylił się lekko i rozejrzał, po prawej zo-
baczył wyraźne zacięcie.
– Słuchaj, zjadę piętnaście metrów do ostat-
niego gzymsu i przejdę w prawo, tam chyba 
jest zacięcie. No, z  hooka zjadę, pancerny 
jest. Czujny bądź tylko.

Dwadzieścia minut później założył 
pewny stan w  środku nietrudnego zacięcia 
na prawo od feralnej płyty. Zjechał do po-
przedniego stanowiska i  uśmiechnął się do 
czerwonego plecaka, który czekał na niego 
cierpliwie przez cały ten czas.
– Dzięki, stary.

Przed wieczorem był już zaledwie sto 
metrów od końca Cyrkulacji. Przed końcem 
kolejnego dnia biwakował w  zejściu. Trzy 
dni później był w domu.

* * *

Leżeli na polance pod rysą. Rysiek jako 
pierwszy przebiegł przez tatarską nowość. 
Widać było, że musiał pokombinować, 
mimo, że w sumie nawet się nie zasapał. Zje-

chał, pogratulował autorowi i poszedł z Zoś-
ką na Wodną Skałę. Miała obiecaną wędkę 
na Szymanderze.

Arek spalił swoją próbę. Na wyjściu 
z  przewieszenia wyleciał z  przerysy i  za-
trzymał się trzy metry poniżej na zatartym 
heksie. Jednak nie doszedł jeszcze do siebie 
po Eigerze i sił starczyło mu tylko na dwie 
trzecie rysy. 
Czarek nawet nie skomentował. Wczorajszy 
wieczór dał mu się we znaki i najwyraźniej 
nie bardzo miał ochotę na przekomarzania. 
Był też trochę zły na kolegów.

Chwilę później, równie sprawnie jak 
Rysiek, z drogą poradził sobie Witek. Nie 
miał takiej samej zwinności, nie był tak 
silny, ale miał technikę i  jak to sam często 
określał – dzięki niej mógł czasem „oszu-
kać” w trudnościach. 
Zjechał zmachany, ale szczęśliwy.
– Eee, no Tatar, piękna linia, że też się ucho-
wała nieruszona. Jak nic będzie siódemka, 
może więcej. Te kosteczki też by mogły le-
piej siedzieć. 
– No, to teraz chyba ja – Czarek zaczął się 
gramolić – chyba, że ty Arek próbujesz jesz-
cze raz?
– Jeszcze chwilę odpocznę. Za dobrze mi się 
leżało. 

Czarek bez słowa podszedł do Witka 
i  zaczął przepinać do siebie sprzęt. Ruchy 
miał niezbyt pewne. Charakterystycznej dla 
siebie pewności w oczach też mu brakowało. 
Wziął linę, przywiązał się, założył buty, 
podał Arkowi płytkę i  bez słowa stanął na 
pierwszych stopniach. Po chwili zaczął 
się wspinać. Trudności drogi zaczynały się 
w  połowie dolnego fragmentu. Kilka me-
trów siłowego klinowania, półodpoczyn-
kowe miejsce w  nyży, kilka wytężających 
ruchów w lekkim wywieszeniu i dwumetro-
wa przerysa na wyjściu. Potem teren robił się 
ludzki. Czujny, ale taki, z którego już się nie 
wypada.

Arek patrzył na przyjaciela. Przed ocza-
mi znowu miał tę złośliwą płytę na Eigerze, 
przypomniał sobie swój monolog na dwa 
głosy. Pierwotne przerażenie i  spokój, jaki 
go ogarnął, kiedy zaczął „rozmawiać” z nie-
obecnym wtedy Czarkiem…

Teraz widział niemoc wpatrującego się 
w przechwyty nad sobą przyjaciela, widział, 
że ten czuje się po prostu źle i nic z tego nie 
będzie. Wiedział też, niestety, że Czarek nie 
znosi zdroworozsądkowych uwag i komen-

tarzy, a  kiedy ambicja bierze w  nim górę, 
widzi przed sobą wyłącznie cel. 
Milczał.

Czarek ruszył ponownie do góry, sapiąc 
coraz bardziej. Dwa, trzy metry ciężkiej orki, 
chwila w miejscu i jeszcze dwa ruchy. Powy-
żej zaklinowanego kamienia zaczął niezdar-
nie gmerać przy uprzęży. Po chwili złapał się 
nerwowo krawędzi rysy i próbował wyrów-
nać oddech. Wciąż nie miał przelotu. Spoj-
rzał na Arka. 

Popatrzył jeszcze raz do góry i po chwili 
zaczął się zsuwać. Powoli, ruch za ruchem, 
na granicy wypadnięcia z  rysy. Im niżej 
schodził, tym bardziej rozpaczliwie łapał się 
obłych krawędzi, tym bardziej niezdarnie 
i śmiesznie wyglądał.

Jakieś dwa metry nad ziemią zeskoczył, 
zachwiał się i oparł o Arka. Zaklął cicho.

Na polance nikt się nie odzywał. Czarek 
był znany z  tego, że kiedy się denerwował, 
wokół robiło się niesympatycznie. Arek za-
czął przewijać linę. Chciał zająć czymś ręce. 
– To co, złapię cię teraz, Arek? – Tatar naj-
wyraźniej też czuł potrzebę zrobienia czego-
kolwiek. Wstał i odpiął ósemkę od plecaka. 
Po chwili obaj usłyszeli śmiech.

Arek odwrócił się, spojrzał na Czarka, 
który nie mógł się opanować.
– Ale śmieszne, nie? Co za cyrk! Jakbym 
walnął spod przerysy na glebę, to by było 
piękne podsumowanie mojego weekendu 
w  skałach, nie? Ha, ha, ha. Czasem nie 
mogę uwierzyć w  to,  jaki głupi jestem. – 
Czarek uśmiechał się radośnie, jak rzadko. 
Jak wtedy, gdy przed laty garowali tygo-
dniami w  rzędkowickim Garażu i  żyli na 
jednej mielonce przez tydzień. Był teraz 
taki, jakim Arek zawsze chciał go widzieć.
– Zajebista rysa, Tatar. Kawał trudnego 
wspinania. Muszę do niej jeszcze dorosnąć. 
Kawał męskiej roboty żeś tu wykonał. – 
Czarek ukłonił się lekko przed Tatarem
Ten spojrzał uważnie, ale nie dostrzegł żad-
nej złośliwości. 
– Jakbyś nie pił tyle wczoraj, to byś przebiegł. 
A jak ci już napinka minęła, to cię mogę jesz-
cze raz złapać, dajmy na to za godzinę.
– Dzięki, ale chyba już dzisiaj nie mam 
ochoty nic sobie udowadniać. Poszedłbym 
na coś łatwego. Jarzębinka czy coś. A może 
popatrzeć, jak Zośka biega po płytce. Co ty 
na to, Arek, idziemy na Kołoczek?
– A wiesz – Arek popatrzył z uśmiechem na 
przyjaciela – że z chęcią… n


