
                                                                    „Genesis”   

 

  Siedzieliśmy właśnie z Michałem w kuchni, jak każdego takiego letniego poranka, zamkniętego 

we mgle, gdzie leniwe promienie słońca milcząco wpływały do nas oknem wypełniając przy tym 

całe mieszkanie. Zajmowałem stary, wytarty od siedzenia taboret, który nazywaliśmy „moim”, bo 

był najmniejszy – tak jak ja, i przez to często na nim siedziałem. Z tej pozycji ze szczególną uwagą 

przyglądałem się tworzeniu rozmaitych, znanych mi już dobrze kombinacji układających się w 

szeregi czarno-czerwonych, karcianych wojsk. Porannemu Solitaire zawsze akompaniowała cisza, 

przecinana wyłącznie głębokimi ziewnięciami, jak gdyby spokojny sen lipcowej nocy nie chciał nas 

jeszcze tak wcześnie opuszczać.  

  Mieszkaliśmy na ostatnim piętrze. Przez mój lęk wysokości bałem się spoglądać przez okno, choć 

Michał nieraz próbował mnie do tego namówić. Według niego świat widziany z góry jest zupełnie 

inny a przez to ciekawy. Opowiadał o tym, jak nasze osiedle przypomina stąd suchą pustynię, na 

której raz na jakiś czas wypełzają, spod blokowych kamieni, małe robaki. Wyobrażał sobie wtedy, 

że jest jakimś wielkim afrykańskim ptakiem, który obserwuje tę piaskową plątaninę, i że w każdej 

chwili mógłby chwycić swoimi szponami takiego owada i pokazać mu jak śmiesznie wygląda on z 

góry, gdy tak pełznie, zdawałoby się, że bez celu. Albo, że gdy pada deszcz i całe niebo pogrążone 

jest napęczniałymi burzą chmurami, nieraz zdaje mu się, że gdy będzie jeszcze starszy, to bez 

problemu będzie mógł dla mnie zerwać takiej choć kawałek. Według niego z burzowych chmur 

można wycisnąć do słoika niesamowicie słodką wodę. Bardzo chciałbym jej spróbować, choć 

mama niegdyś mówiła, że to nieprawda. Ja jednak ufam Michałowi. Jest starszy, wyższy, znacznie 

silniejszy i niczego się nie boi. Jest też niezwykle mądry i znakomicie radzi sobie w szkole. 

Chciałbym być taki jak on, gdy będę w jego wieku. 

  Kończył właśnie kolejne ułożenie i miała nadejść moja kolej, gdy poczuliśmy drżenie dochodzące 

z dołu budynku. Szybko zakrył karty dłońmi i powolnie przesunął wzrok na mnie. Doskonale 

wiedzieliśmy co to za odgłosy. Usłyszeliśmy kolejne wibrujące tąpnięcia. Uderzały nieregularnie, 

ale każde było silniejsze od poprzedniego. Narastał we mnie ten nieprzyjemny ścisk żołądka, który 

całkowicie wyparł poranną, spokojną senność. Wdrapujący się kolos uderzył w końcu decydująco 

przed drzwiami mieszkania. Rozległ się po nim ciężki niepokój. Michał chwycił mnie za rękę. Ktoś 

szarpnął za klamkę.  

  Drzwi otwarły się niczym wrota do innego świata. Rozpadającą się futrynę wypełnił On. Nic nie 

równało się jego astronomicznej wielkości. Także milczał, i nie patrzył na nas wcale. Jego mądre 

płonące oczy wybiegały gdzieś wysoko w daleką, niepojętą przestrzeń, jak gdyby widziały 

wszystko. Przechylił się tęgo w przód stawiając niebezpiecznie pierwszy krok. Podłoga zdała się 

uginać pod tą niepohamowaną potęgą. Ryknął gniewnie, przypominając w tym bezwzględnego lwa, 



Pana Stworzenia, aż tapety naścienne zatrzęsły się a powietrze poczęło niespokojnie wibrować.  

Obrósł nas paraliż, jakaś mrożąca siła, choć wcale nie było nam zimno. Kątem oka dostrzegłem 

przerażenie budzące się na twarzach rodzinnych fotografii.  

  Lewa ręka jego wiła się na kształt węża, oplatając ostrożnie zakazany owoc. Zbliżył go niedbale 

do ust. Coś w środku mnie na ten widok zaczęło się gwałtownie przewracać, jak bity pies z 

podkulonym ogonem. Rozbrzmiało kilka srogich, rozpruwających uszy przekleństw i ruszył prosto 

na nas. Brat objął mnie mocniej. Poczułem na karku jego ciężki oddech pełen lęku i bezradności. 

Brzmiał niby niedzielne dzwony, drące się na darmo w głuchym echu.  

  Jest już obok. Unosi ociężale swą gromowładną rękę. Stół, krzesła, kredens, lampa, drzwi, ściany, 

sufit – wszystko krzyczy w drżeniu, dławi się, pragnie uciec ze swej zamkniętej, rozciągłej materii, 

na którą wpływ ma tylko On – jego Czyn i jego Słowo. Brat ścisnął mnie jeszcze mocniej, aż 

poczułem ból. Kiszki zaczęły mi pulsować a zjadane przez suchości usta zatrzęsły się. W powietrzu 

czułem szczypiący w oczy odór tęgich wymiocin. Zęby kłuły mnie w język. Niczego nie mogłem 

zrozumieć. 

  A jego niemiłosierna dłoń ułożyła się wtedy w przedwiecznym geście dzielącym czas od 

przestrzeni, ziemię od nieba, duszę od ciała…  Ściany wyszeptały agonalnie głośnym szeptem  

„Stań się!” 

  

  Butelka runęła. Z roztrzaskanego szkła tworzyły się wkoło mnie migocące, kosmogoniczne 

obrazy, które połykały jęki mojego brata. Po pokoju rozległ się głośny ryk przeszywający ciało, 

budując w nim dreszcze. Nie łkałem, choć łzy same wylewały się z mych przeklętych oczu. 

  Puścił mnie. Nie wytrzymał. Owoc złego i dobrego zdążył wsiąknąć w ziemię. I stało się. 

Wszystko odleciało, uwolniło się ze swych krat. Z każdym grzmotem znikały kolejne części 

pokoju. Tapety, krzesła, stół, zdjęcia rodzinne, karty… Nawet mój stary taboret. Wszystko to 

rozpostarło skrzydła jakiejś niewidzialnej, niedającej się pojąć siły. Zacząłem czuć 

wszechogarniający ból Michała, choć nie widziałem już jego twarzy. Okryłem się tylko mdłą 

płachtą wyczerpującego przerażenia i zasnąłem. Zasnąłem w tym wydzierającym ze świata 

niezrozumieniu.  

  I tworzył się tak nasz cały świat. Wszystkie przeszłe i przyszłe dni, zamknięte w kolejnych 

uderzeniach niepowstrzymanego Demiurga. Całość tchnięta w życie rozpruwającym strachem i 

wyniszczającym gniewem w niespokojnym rytmie naszych małych jeszcze serc.  

 

  Śniło mi się, że jestem wielkim ptakiem lecącym nad pustynią bez początku i końca. Szybowałem 

tak bez celu mijając przewracających się w piachu ludzi. Rzeczywiście z tej wysokości 

przypominali bezbronne mrówki. W pewnym momencie jednak gdy spojrzałem w niebo, ujrzałem 



nadciągające chmury. Pomyślałem, że to idealna chwila, by przekonać się czy rzeczywiście 

smakują tak, jak w opowiadaniach Michała. Oczekiwana słodycz okazała się jednak wyłącznie 

drapiącą podniebienie goryczą. Wypełniała powoli moje ciało stopniowo gniotąc każdą jego część, 

niczym brudną wilgotną ścierkę. Bezradnie trzepotałem skrzydłami jakbym próbował coś odgonić, 

ale przecież byłem zupełnie sam. Dusiłem się. Poczułem w sobie wielki ciężar i chyba zacząłem 

spadać prosto w piach. Jeszcze resztkami sił, przed samym upadkiem, otworzyłem oczy i chmury 

ułożyły się w wielkie, złowrogie dłonie bezlitośnie lecące w moją stronę.  

 

  Obudziłem się. Siedziałem w kuchni na moim ulubionym taborecie. Obok mnie był Michał, tak 

jak zwykle o tej porze. Przeplatał właśnie czerwone karty z czarnymi, tworząc różnorakie szeregi. 

Pamiętałem, że poprzedniego dnia coś się wydarzyło, ale nie byłem dokładnie tego pewny. 

Próbowałem sobie przypomnieć, jednak nie przyniosło to żadnego skutku. Oddałem się więc 

bacznej obserwacji wykładanym przez mojego brata zbiorze dwójek, ósemek, waletów i asów, 

podczas gdy leniwe promienie lipcowego słońca przedostawały się oknem do mieszkania. 

 

 Nagle poczuliśmy drżenie dochodzące z dołu budynku…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


