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Z czyjego ûona lód wychodzi?
A szron niebieski kto rozmnoÒyû?
KsiÅga Hioba, 38,29

CZìŒà PIERWSZA

Brat Ural

23.42
Okolice Moskwy. Mytiszcze. Ul. Silikatna 4, str. 2.
Gmach nowego magazynu Moskiewskiego Zjednoczenia Telekomunikacyjnego.
Ciemnoniebieski jeep lincoln-navigator wjechaû
do budynku. Zatrzymaû siÅ. Reflektory samochodu
oÀwietliûy: betonowâ podûogÅ, ceglane Àciany, skrzynki
z transformatorami, szpule kabli, kompresor do diesla, worki z cementem, beczkÅ z bitumem, popsute nosze, trzy kartony po mleku, ûom, niedopaûki, zdechûego
szczura, dwie kupy zaschûych ekskrementów.
Gorbowiec naparû na bramÅ. Szarpnâû. Stalowe
skrzydûa zetknÅûy siÅ. SzczÅknÅûy. Zamknâû je na zasuwÅ. Splunâû. Poszedû do samochodu.
Uranow i Rutman wysiedli z szoferki. Otworzyli
bagaÒnik. Na podûodze leÒaûo w kajdankach dwóch
mÅÒczyzn. Z zaklejonymi ustami.
Podszedû do nich Gorbowiec.
– GdzieÀ tu siÅ przebija Àwiatûo. – Uranow wyciâgnâû
kûÅbek sznura.
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– A tak nie widaå? – Rutman ÀciâgnÅûa rÅkawiczki.
– Nie bardzo. – Uranow zmruÒyû oczy.
– Kochaniutki, najwaÒniejsze, coby byûo sûychaå!
– uÀmiechnâû siÅ Gorbowiec.
– Akustyka jest dobra. – Uranow znuÒony otarû
twarz. – No to do roboty.
WyciâgnÅli zakûadników z samochodu. Podprowadzili ich do dwóch stalowych kolumn. Solidnie przywiâzali sznurem. PrzystanÅli. Milczâc, utkwili wzrok
w przywiâzanych.
Stali w Àwietle reflektorów. Wszyscy piÅcioro byli
blondynami o niebieskich oczach.
Uranow: 30 lat, wysoki, wâskie ramiona, twarz
szczupûa, inteligentna, beÒowy pûaszcz.
Rutman: 21 lat, wzrost Àredni, chuda, pûaskie piersi,
wysportowana, twarz blada, nijaka, ciemnoniebieska
kurtka, czarne skórzane spodnie.
Gorbowiec: 54 lata, brodaty, niewysoki, krÅpy, Òylaste chûopskie rÅce, muskularna pierÀ, prostacka twarz,
ciemnoÒóûty koÒuszek.
Przywiâzani:
Pierwszy – koûo piÅådziesiâtki, tÅgi, zadbany, rumiany, w drogim garniturze;
Drugi – mûody, cherlawy, z garbatym nosem, pryszczaty, w czarnych dÒinsach i skórzanej kurtce.
Obaj mieli usta zalepione póûprzezroczystâ taÀmâ
klejâcâ.
– Zacznijmy od tego. – Uranow wskazaû na grubego.
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Rutman wyjÅûa z samochodu podûuÒnâ metalowâ
walizÅ. Postawiûa na betonowej podûodze przed Uranowem. Otworzyûa metalowe zamki. Waliza byûa minilodówkâ.
LeÒaûy w niej na waleta dwa lodowe mûoty: lodowe
bijaki o cylindrycznym ksztaûcie, dûugie nierówne
drewniane trzonki, przymocowane do bijaków skórzanymi rzemieniami. Trzonki pokrywaû szron.
Uranow wûoÒyû rÅkawiczki. Chwyciû mûot. Podszedû
do przywiâzanego mÅÒczyzny. Gorbowiec rozpiâû marynarkÅ na piersi grubasa. Zdjâû mu krawat. Szarpnâû
za poûy koszuli. Posypaûy siÅ guziki. ObnaÒyû pulchnâ
biaûâ pierÀ z maleºkimi sutkami i zûotym krzyÒykiem
na ûaºcuszku. Zûapaû krzyÒyk i zerwaû go zgrubiaûymi
palcami. Grubas zaryczaû. Dawaû jakieÀ znaki oczami.
I krÅciû gûowâ.
– Odezwij siÅ! – gûoÀno przemówiû Uranow.
Wziâû zamach i uderzyû go mûotem w Àrodek klatki
piersiowej.
Grubas zaryczaû z jeszcze wiÅkszâ mocâ.
Wszyscy troje zamarli i zaczÅli nasûuchiwaå.
– Odezwij siÅ! – powtórzyû po chwili Uranow. Znów
uderzyû na odlew.
Grubas zawyû zdûawionym gûosem. Wszyscy troje
zamarli. Nasûuchiwali.
– Odezwij siÅ! – Uranow uderzyû mocniej.
MÅÒczyzna wyû i ryczaû. DrÒaû na caûym ciele. Na
jego piersi wystâpiûy trzy okrâgûe krwiaki.
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– Daj no, sam przypierdolÅ. – Gorbowiec przejâû
mûot. Popluû w dûonie. Wziâû zamach.
– Odezwij no siÅ! – Mûot z gûuchym dÎwiÅkiem runâû na pierÀ mÅÒczyzny. Posypaûy siÅ okruchy lodu.
I znów caûa trójka zamarûa. Nasûuchiwaûa z uwagâ.
Grubas ryczaû i szamotaû siÅ. Twarz mu pobladûa. PierÀ
pokryûa siÅ potem i poczerwieniaûa.
– Orsa? Orus? – Rutman niepewnie dotknÅûa swoich
warg.
– To kaûdun czka. – Gorbowiec pokrÅciû gûowâ.
– Dóû, dóû – przytaknâû Uranow. – Pusty.
– Odezwij no siÅ! – zaryczaû Gorbowiec i uderzyû.
Ciaûo mÅÒczyzny szarpnÅûo siÅ i bezsilnie zawisûo na
sznurach.
PrzysunÅli siÅ zupeûnie blisko. Nadstawili uszy
w stronÅ poczerwieniaûej piersi. Wsûuchiwali siÅ uwaÒnie.
– Kaûdun burczy... – Gorbowiec z Òalem wypuÀciû
powietrze ustami. Zamachnâû siÅ.
– Odez-wijsie!
– Odez-wijsie!
– Odez-wijsie!
– Odez-wijsie!
Waliû. Waliû. Waliû. Z mûota poleciaûy kawaûki lodu.
Grubasowi chrupnÅûy koÀci. Z nosa zaczÅûa kapaå
krew.
– Pusty. – Uranow wyprostowaû plecy.
– Pusty... – Rutman zagryzûa wargi.
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– Pusty, sukinkot... – Gorbowiec oparû siÅ o mûot.
CiÅÒko oddychaû. – Ech... w mordÅ jeÒa... ale siÅ tych
pustaków napûodziûo...
– Taka partia – westchnÅûa Rutman.
Gorbowiec z rozmachem walnâû mûotem w podûogÅ. Lodowy bijak siÅ rozûupaû. Lód rozprysnâû siÅ na
wszystkie strony. Z trzonka zwisaûy rozerwane rzemyki. Gorbowiec wrzuciû go do lodówki. Wziâû drugi
mûot i podaû Uranowowi.
Uranow starû szron z trzonka. Ponuro wbiû wzrok
w bezwûadne ciaûo grubasa. Przeniósû ciÅÒkie spojrzenie na drugiego przywiâzanego mÅÒczyznÅ. Spotkaûy
siÅ dwie pary niebieskich oczu. Przywiâzany zaczâû siÅ
miotaå i zawodziå.
– Nie bój nic, kochaniutki. – Gorbowiec starû z policzka krople krwi. Œcisnâû sobie nos. Pochyliû siÅ.
Smarknâû na podûogÅ. Wytarû rÅkÅ w koÒuszek. – Ty,
Ira, sûuchaj no, szesnastego ûomoczemy i znowu pusty!
Co to, piramidon jakiÀ czy co? Szesnasty! I pustak.
– A choåby i sto szesnasty. – Uranow rozpiâû kurtkÅ
przywiâzanemu chûopakowi.
Ten zaskomlaû. Dygotaûy mu cherlawe kolana.
Rutman zaczÅûa pomagaå Uranowowi. Rozerwali
chûopakowi czarnâ koszulkÅ z czerwonym napisem
WWW.FUCK.RU na piersi. Pod koszulkâ drÒaûa biaûa
koÀcista pierÀ usiana mnóstwem piegów.
Uranow pomyÀlaû chwilÅ. Podaû mûot Gorbowcowi.
– Rom, spróbuj ty. Mnie juÒ od dawna nie wychodzi.
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– Aha... – Gorbowiec popluû na dûonie.
Ujâû mûot. Zamachnâû siÅ.
– Odezwij no siÅ!
Lodowy walec ze Àwistem wbiû siÅ w wâtûâ pierÀ.
Ciaûo przywiâzanego szarpnÅûo siÅ od uderzenia. Caûa
trójka zaczÅûa pilnie nasûuchiwaå. Wâskie nozdrza
chûopaka zadrgaûy. Wybuchnâû zdûawionym szlochem.
Gorbowiec ze smutkiem pokrÅciû kudûatâ gûowâ.
Powoli uniósû mûot.
– Odez-wijsie!
Œwist przecinanego powietrza. DÎwiÅczne uderzenie. Bryzgi lodowych odûamków. Sûabnâce jÅki.
– Ïe co... Ïe co... – Rutman przyûoÒyûa ucho do posiniaûej piersi.
– Góra, po prostu góra... – Uranow przeczâco krÅciû
gûowâ.
– Kiego tam... nie wiem... moÒe w gÅbie? – Gorbowiec drapaû rudawâ brodÅ.
– Rom, jeszcze raz, ale dokûadniej – zakomenderowaû Uranow.
– Jakie znowu dokûadniej... – Gorbowiec wziâû
zamach. – Odzywaj-no-siÅ!
PÅkû mostek. Lód posypaû siÅ na podûogÅ. Spod rozdartej skóry skâpo trysnÅûa krew. Chûopiec bezsilnie
zwisû na sznurach. Niebieskie oczy zapadûy siÅ w gûâb
czaszki. Zatrzepotaûy czarne rzÅsy.
Caûa trójka sûuchaûa. W piersi chûopaka rozlegû siÅ
sûaby przerywany warkot.
– Jest! – rzuciû siÅ Uranow.
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– DziÅki ci, BoÒe! – Gorbowiec odrzuciû mûot.
– Tak teÒ myÀlaûam! – Rutman radoÀnie siÅ zaÀmiaûa. Chuchaûa w palce.
Wszyscy przylgnÅli do piersi chûopaka.
– Mów sercem! Mów sercem! Mów sercem! – krzyczaû Uranow.
– Mów, mów, mów, kochaniutki! – mruczaû Gorbowiec
– Mów sercem, sercem mów, sercem... – radoÀnie
szeptaûa Rutman.
W okrwawionej, posiniaûej piersi pojawiaû siÅ
i znikaû dziwny sûaby dÎwiÅk
– Podaj imiÅ! Podaj imiÅ! Podaj imiÅ! – powtarzaû
Uranow.
– ImiÅ, kochaniutki, imiÅ powiedz, imiÅ! – Gorbowiec gûadziû pûowe wûosy chûopaka.
– Swoje imiÅ, imiÅ podaj, podaj imiÅ, imiÅ, imiÅ...
– szeptaûa Rutman do bladoróÒowego sutka.
Zamarli. ZdrÅtwieli. Nastawili uszu.
– Ural – powiedziaû Uranow.
– Ur... Ura... Ural! – Gorbowiec poskubaû sobie
brodÅ.
– Urrraaal... Uraaaal... – UszczÅÀliwiona Rutman
przymknÅûa powieki.
Zapanowaûo radosne oÒywienie.
– Szybko, szybko! – Uranow wyjâû kozik z drewnianâ râczkâ.
PrzeciÅli sznury. Zdarli mu plaster z ust. PoûoÒyli
chûopaka na betonowej podûodze. Rutman przyniosûa
15

apteczkÅ. WyjÅûa amoniak. PodsunÅûa chûopakowi pod
nos. Uranow przyûoÒyû mu mokry rÅcznik do rozbitej piersi. Gorbowiec podparû chûopaka ramieniem.
OstroÒnie potrzâsnâû.
– No, kochaniutki, no, malutki...
Chûopak drgnâû caûym wâtûym ciaûem. Buty na
grubej podeszwie zaczÅûy Àlizgaå siÅ po podûodze.
Otworzyû oczy. Odetchnâû ciÅÒko. WypuÀciû gazy.
PostÅkiwaû.
– No i dobra. PopierdÎ sobie, kochaniutki, popierdÎ... – Gorbowiec gwaûtownym szarpniÅciem podniósû chûopaka z podûogi. Stawiajâc pewnie krzywe,
mocne nogi, zaniósû go do samochodu.
Uranow wziâû do rÅki mûot. ResztkÅ lodu roztrzaskaû o podûogÅ. Trzonek wrzuciû do lodówki. Zamknâû
jâ i zaniósû do samochodu.
Gorbowiec i Rutman usiedli z tyûu. MiÅdzy sobâ
posadzili chûopaka. Musieli go podtrzymywaå. Uranow otworzyû bramÅ. Wyjechaû w wilgotnâ ciemnoÀå.
Wysiadû. Zamknâû bramÅ. Znowu siadû za kierownicâ.
Samochód pomknâû wâskâ i nierównâ drogâ.
Reflektory oÀwietlaûy pobocze z resztkami brudnego Àniegu. Œwiecâcy cyferblat pokazywaû 00.20.
– Masz na imiÅ Jurij? – Uranow spojrzaû na chûopaka w górne lusterko.
– Ju... rij... òapin... – stÅknâû z wysiûkiem.
– ZapamiÅtaj, Òe twoje prawdziwe imiÅ brzmi Ural.
Twoje serce podaûo to imiÅ. Do dziÀ nie ÒyûeÀ, tylko
wegetowaûeÀ. Teraz zaczniesz Òyå. Dostaniesz wszyst16

ko, co zechcesz. BÅdziesz miaû wielki cel w Òyciu.
Ile masz lat?
– DwadzieÀcia...
– SpaûeÀ przez te caûe dwadzieÀcia lat... Teraz siÅ
obudziûeÀ. My, twoi bracia, obudziliÀmy twoje serce.
Jestem Ire.
– A ja Rom. – Gorbowiec gûaskaû chûopca po policzku.
– A ja Oham. – Rutman mrugnÅûa porozumiewawczo. OdsunÅûa kosmyk ze spoconego czoûa òapina.
– Odwieziemy ciÅ do kliniki, gdzie ci pomogâ dojÀå
do siebie.
Chûopiec lÅkliwie spojrzaû z ukosa na Rutman.
Potem na brodatego Gorbowca.
– Ale... ja... kiedy ja... kiedy... ja muszÅ...
– Nie zadawaj pytaº – przerwaû Uranow. – JesteÀ
w szoku. Musisz siÅ przyzwyczaiå.
– SûabyÀ jeszcze. – Gorbowiec gûaskaû go po gûowie.
– PoleÒysz sobie, potem pogadamy.
– Wtedy wszystkiego siÅ dowiesz. Boli? – Rutman
ostroÒnie przykûadaûa mokry rÅcznik do okrâgûych
krwiaków.
– Bo...li... – Chûopiec zapûakaû. Zamknâû oczy.
– No i w koºcu rÅcznik siÅ przydaû. Moczyûam go
i moczyûam przed kaÒdym opukiwaniem. A tu – pustka. I trzeba wyÒymaå wodÅ! – rozeÀmiaûa siÅ Rutman.
OstroÒnie objÅûa òapina. – Sûuchaj... to super, Òe jesteÀ
nasz. Tak siÅ cieszÅ...
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Jeep zakoûysaû siÅ na wyboistej drodze. Chûopiec
krzyknâû z bólu.
– Spokojnie, dzie tak gonisz... – Gorbowiec poskubywaû brodÅ.
– Bardzo boli, Ural? – Rutman z przyjemnoÀciâ
wypowiedziaûa nowe imiÅ.
– Bardzo... a-a-a-a! – Chûopiec jÅczaû i krzyczaû.
– JuÒ, juÒ. Zaraz przestanie trzâÀå. – Uranow prowadziû teraz ostroÒniej.
Samochód wytoczyû siÅ na SzosÅ Jarosûawskâ. SkrÅciû. Ruszyû w stronÅ Moskwy.
– JesteÀ studentem – powiedziaûa Rutman – uniwerek moskiewski, dziennikarstwo.
Chûopiec w odpowiedzi tylko jÅknâû.
– Ja teÒ studiowaûam. EkonomiÅ na uczelni pedagogicznej.
– Chopie, ty siÅ chyba, tego... – Gorbowiec uÀmiechnâû siÅ. Pociâgnâû nosem. – Zestrachaû siÅ maleºki
i sfajdaû!
Od òapina czuå byûo kaûem.
– To caûkiem normalne. – Uranow, mruÒâc oczy,
wpatrywaû siÅ w drogÅ.
– Kiedy mnie opukiwali, teÒ zrobiûam brâzowy twaroÒek. – Rutman wpatrywaûa siÅ uwaÒnie w chudâ
twarz chûopaka. – A i zlaûam siÅ teÒ nieÎle. A ty... –
dotknÅûa go miÅdzy nogami – z przodu masz sucho.
Nie jesteÀ Ormianinem?
Chûopak pokrÅciû gûowâ.
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– Masz coÀ kaukaskiego w rysach. – PrzesunÅûa palcem po garbatym nosie òapina.
Ten znów potrzâsnâû gûowâ. Twarz pobladûa mu
jeszcze bardziej. Pokryûa siÅ potem.
– A moÒe z krajów nadbaûtyckich, co? Masz ûadny
nos.
– Daj se spokój, akurat go tera nos najbardziej obchodzi – warknâû Gorbowiec.
– Oham, przekrÅå do kliniki – poleciû Uranow.
Rutman wyjÅûa komórkÅ, wybraûa numer.
– To my. Mamy brata. DwadzieÀcia. Tak. Tak. Ile?
No, jakieÀ...
– DwadzieÀcia piÅå – podpowiedziaû Uranow.
– BÅdziemy za póû godziny. Tak.
Schowaûa komórkÅ.
òapin oparû gûowÅ na jej ramieniu. Zamknâû oczy.
Zapadû w póûsen.
Podjechali do kliniki.
Prospekt NowoûuÒniecki 7.
Zatrzymali siÅ przy portierni. Uranow pokazaû
przepustkÅ. Podjechali pod dwupiÅtrowy budynek.
Za szklanymi drzwiami stali dwaj muskularni sanitariusze w niebieskich fartuchach.
Uranow otworzyû drzwi samochodu. Podbiegli
sanitariusze z ûóÒkiem na kóûkach. WyciâgnÅli òapina. Ten ocknâû siÅ i krzyknâû sûabym gûosem. PoûoÒyli go na ûóÒku. PrzypiÅli rzemieniami. PowieÎli do
kliniki.
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Rutman i Gorbowiec zostali przy samochodzie.
Uranow ruszyû za ûóÒkiem.
W izbie przyjÅå czekaû na nich lekarz: nalany, zgarbiony, gÅste szpakowate wûosy, zûote okulary, starannie
przystrzyÒona bródka, niebieski fartuch.
Staû pod Àcianâ. Paliû. W rÅce trzymaû popielniczkÅ.
Sanitariusze podjechali do niego z ûóÒkiem.
– Jak zwykle? – zapytaû lekarz.
– Tak. – Uranow spojrzaû na jego brodÅ.
– JakieÀ komplikacje?
– Chyba mostek pÅkniÅty.
– Jak dawno? – Lekarz zdjâû z klatki piersiowej òapina rÅcznik.
– Ze ... czterdzieÀci minut temu.
Wbiegûa asystentka: wiek nieokreÀlony, Àredni
wzrost, kasztanowe wûosy, powaÒna twarz o wystajâcych koÀciach policzkowych.
– Przepraszam.
– Tak... – Lekarz zgasiû papierosa. Postawiû popielniczkÅ na parapecie. Nachyliû siÅ nad òapinem. Dotknâû opuchniÅtego fioletowego mostka. – A wiÅc tak:
daå mu ,,gûupiego WaºkÅ”. Potem na rentgen. I do
mnie.
Odwróciû siÅ gwaûtownie i ruszyû do drzwi.
– Mam zostaå? – zapytaû Uranow.
– Nie ma powodu. Rano.
Lekarz wyszedû. Asystentka rozpieczÅtowaûa strzykawkÅ i nasadziûa igûÅ. Przeûamaûa dwie ampuûki i pobraûa zawartoÀå do strzykawki.
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Uranow przesunâû rÅkâ po policzku òapina. Ten
otworzyû oczy. Podniósû gûowÅ i rozejrzaû siÅ. Odkaszlnâû. Szarpnâû siÅ, usiûujâc wstaå z ûóÒka.
Sanitariusze rzucili siÅ na niego.
– Nie-e-e-e! Nie-e-e-e! Nie-e-e-e!! – wrzeszczaû ochryple.
PrzycisnÅli go do ûóÒka i zaczÅli rozbieraå. Zapachniaûo ÀwieÒym kaûem. Uranow wydmuchnâû powietrze.
òapin charczaû i pûakaû.
Sanitariusz zacisnâû mu opaskÅ na chudym przedramieniu. Asystentka nachyliûa siÅ, trzymajâc w dûoni
strzykawkÅ.
– Nie warto cierpieå...
– Ja chcÅ zadzwoniå do do-o-o-mu... – wyszlochaû
òapin.
– JuÒ jesteÀ w domu, bracie – uÀmiechnâû siÅ do
niego Uranow.
Igûa weszûa w ÒyûÅ.

Mer
òapin ocknâû siÅ koûo piÅtnastej. LeÒaû w niewielkiej
separatce. Biaûy sufit. Biaûe Àciany. Póûprzezroczyste
biaûe firanki w oknie. Na biaûym stoliku z giÅtymi
nóÒkami – wazon z gaûâzkâ biaûych lilii. Wyûâczony
biaûy wentylator.
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