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  Wszed³em bardzo pewnie. Po kilku 
krokach zatrzyma³em siê. Hol, swoim 
wygl¹dem przypomina³ kwadrat, od 
którego architekt poprowadzi³ odga-
³êzienia czyli korytarze. Do ka¿dego 
boku przy³¹czono siedem korytarzy, 
w którym by³o troje drzwi. Ka¿dy 
korytarz oznaczony by³ liter¹. Usi³o-
wa³em przypomnieæ sobie, co mówi³ 
Ofdy¿. Lewe skrzyd³o po prawej stro-
nie. Wszed³em w pierwszy korytarz 
z lewej strony, wybra³em œrodkowe 
drzwi. To co zobaczy³em za drzwia-
mi sprawi³o, ¿e krzykn¹³em z przera-
¿enia. Trzy korytarze. Jeden na wprost, 
drugi z lewej, trzeci w prawo. 
- Bo¿e prowadŸ! - poprosi³em Stwór-
cê.
- Ale którêdy? - us³ysza³em zrozpa-
czony g³os.
 Postanowi³em pierdo³ami nie zawra-
caæ wiêcej g³owy Stworzycielowi. Po-
szed³em na wprost. Po obu stronach 
drzwi z numerami. Po lewej parzyste, 
po prawej nieparzyste. Po piêciu mi-
nutach wêdrowania min¹³em drzwi 
z numerem 106.
- Nastêpne s¹ moje - zatriumfowa³em. 

  Nastêpne nie mia³y numeru. Powi-
nienem by³ przewidzieæ, ¿e coœ za 
³atwo mi posz³o, ale upojony sukce-
cesem, daleki by³em od rozwagi. 
Zapuka³em w drzwi bez numeru. Po 
dziesiêciu minutach pukania, nacis-
n¹³em klamkê. Oczom moim ukaza³ 
siê... nastêpny korytarz. 
- Pewnie nie zmieœci³ siê w tamtym 
segmencie i umieœcili go w tym. Pod-
szed³em do nastêpnych drzwi i pod-
nios³em rêkê. Ju¿ mia³em wykonaæ 
odwieczne puk-puk, kiedy zamar³em 
i zamieni³em siê w kamieñ. Na 
drzwiach widnia³ numer 108. By³a 
godzina jedenasta przed po³udniem. 
Ca³e trzy godziny poszukiwa³em po-
koju 107. Na domiar z³ego, pokój 108 
by³ jedynym, który znajdowa³ siê 
w tym korytarzu. Trudno, zapuka³em 
i wszed³em.
  W pokoju za du¿ym biurkiem sie-
dzia³a m³oda dziewczyna i zawziêcie 
pi³owa³a paznokcie. 
- Dzieñ dobry, ja szukam pokoju 107.
- Gdzie?
- Co, gdzie?
- Gdzie to jest?
- No w³aœnie, chcia³em siê spytaæ?
- A sk¹d mam wiedzieæ?
- Wydawa³o mi siê, ¿e pani tu pracuje 
i zna ten budynek.
- Proszê pana, a w³aœciwie OBYWA-
TELU, ja pracujê tutaj, to fakt, ale po 
pierwsze: nie pana interes, po drugie 
- to jest œciœle tajne, po trzecie pracujê 
tu dopiero od dwóch lat i mam prawo 
nie wiedzieæ.
- Bardzo przepraszam, ale pomyœla-
³em, ¿e je¿eli pani pracuj¹c w pokoju 
108, to wie gdzie jest pokój 107.
- Co pan powiedzia³? - dziewczyna 

zblad³a i od³o¿y³a pilnik.
- ¯e pracuj¹c w pokoju 108...
- Ja pracujê w pokoju 423 - powie-
dzia³a œciszonym g³osem. - Pan po-
wiedzia³ 108?
- Tak jest napisane na drzwiach!
  Dziewczyna wsta³a i powolutku po-
desz³a do drzwi. W³aœciwie skrada³a 
siê do nich, jakby za nimi by³ ktoœ, 
kto pods³uchuje. Dotknê³a klamki 
i gwa³townym ruchem otworzy³a 
drzwi. Popatrzy³a na numer i... z jej 
ust wydoby³ siê przeraŸliwy wrzask. 
- Jezus, Maria! Znowu, to ju¿ czwar-
ty raz tego dnia, Nie, dosyæ tego, 
zwalniam siê, ale gdzie s¹ kadry...
  Przecie¿ ja nigdy tam nie trafiê. 
  Dziewczyna z dziwnym wyrazem 
twarzy ruszy³a na prawo w korytarz i 
tyle j¹ widzia³em.
  Znów ruszy³em przez korytarz. 
Doszed³em do nastêpnych drzwi. 
Z trwog¹ je otworzy³em. Za nimi 
znajdowa³ siê ma³y hol, który na œrod-
ku ozdobiony by³ wielkim kaktusem. 
Znowu cztery korytarze. Wybra³em 
pierwszy z prawej. Po pó³godzinnej 
tu³aczce stan¹³em pod kaktusem. 

Wypi³em butelkê wody mineralnej 
i ruszy³em w lewo. Po trzydziestu 
minutach znowu sta³em przed tym 
samym kaktusem. 
- Mo¿e to jednak nie ten - pomyœla-
³em z nadziej¹. Ale jak siê przekonaæ. 
Nagle uœwiadomi³em sobie, ¿e mam 
w kieszeni nitkê.
- Niech ¿yje mitologia - krzykn¹³em 
z radoœci i przywi¹za³em niæ do kaktu-
sa. Teraz nie zab³¹dzê. Po pó³godzinie 
trafi³em do ma³ego holu. Oczywiœcie 
kaktus te¿  tam by³.
  Zamiast nitki zobaczy³em kartkê, 
na której by³o napisane „Powodze-
nia palancie” oraz podpis - Kaczor 
Donald. Tego ju¿ by³o za wiele. 
Rzuci³em siê w najbli¿szy korytarz 
z dzikim okrzykiem. Min¹³em sie-
dem odga³êzieñ jakiegoœ holu, trzy 
kaktusy. Na jednych z mijanych drzwi 
wisia³a sekretarka z pokoju 108, obok 
dwóch m³odych mê¿czyzn walczy³o 
zaciekle o sznur.
- Ja by³em pierwszy - krzycza³ brunet.
- Ja pracujê d³u¿ej i mam dzieci - 
pokrzykiwa³ rudy.
  Nie wiem jak skoñczy³a siê bitwa o 
sznur. Nagle stan¹³em przed jakimiœ 
drzwiami. Odchyli³em siê do ty³u za-
mierzaj¹c g³ow¹ zaatakowaæ przesz-
kodê. I nagle. Nie, to przywidzenie. 
Nie, to cud. Na drzwiach widnia³o 
107. Wydzia³ Paszportów S³u¿bo-
wych.
   Zapuka³em.
- Proszê - doszed³ mnie mi³y g³os.
  Wszed³em. Przywita³a mnie drobna 
brunetka. 
- S³ucham - zapyta³a uprzejmie - czym 
mogê s³u¿yæ?
- Ja do pani U. - powiedzia³em.

- To ja.
- Jestem znajomym Andrzeja - tu za-
wiesi³em g³os, bo zapomnia³em naz-
wiska.
- Cyklopa? - zapyta³a.
- Tak. Mam taki problem...
  W kilku zdaniach objaœni³em istotê 
problemu.
- No có¿, mo¿e byæ ciê¿ko, ale nie 
jest beznadziejnie. Musi pan z³o¿yæ 
podanie do zastêpcy komendanta Ko-
mendy Wojewódzkiej. Niech pan na- 
pisze w czym problem. 
  Po kilku minutach podanie by³o 
przygotowane.
- Niech pan pójdzie do pokoju 34 i...
  Widocznie zauwa¿y³a jak poblad-
³em.
- Chyba pana zaprowadzê.
  Omal nie zemdla³em z wdziêcz-
noœci. Wyszliœmy z pokoju. Zrobiliœ-
my kilka kroków i znaleŸliœmy siê 
przed pokojem nr 34. Pani U. wpro-
wadzi³a, mnie do œrodka. Szepnê³a 
coœ sekretarce.
- To ¿yczê powodzenia i proszê po-
zdrowiæ Cyklopa.
  Sekretarka szefa obrzuci³a mnie 

dziwnym spojrzeniem. 
- Niech czeka - powiedzia³a do mnie 
i wesz³a do pokoju obok. Po godzinie 
wysz³a.
- Niech wejdzie, obiwatel komendant 
oczekuje.

Ewentualnie koniec I odcinka

Wszed³em do gabinetu. W³aœciwie 
nie bêdzie przesady, je¿eli powiem, 
¿e wszed³em do sali tronowej. Po-
mieszczenie mog³o liczyæ z 80 met-
rów kwadratowych. Ca³¹ jego p³asz-
czyznê zajmowa³ wielki stó³ na wy-
soki po³ysk. Przy stole znajdowa³o siê 
ze trzydzieœci krzese³. Na oko przy 
stole mog³o swobodnie siedzieæ 50 
osób. Po drugiej stronie siedzia³ Wiel-
ki ON. Ma³y ³ysawy i dziobaty na 
twarzy. Obok niego sta³, mo¿e adiu-
tant, mo¿e sekretarz, ale najprawdo-
podobniej ochroniarz. Wielka nadêta 
purchawka z twarz¹ przypominaj¹c¹ 
spleœnia³y ser.  ON zapyta³:
- S³uszam obiwatela?
- Ja mam problem.
- Obiwatel jeszcze nie ma problemu. 
On je mo¿e mieæ.
- Ha, ha, ha - zaœmia³ siê spleœnia³y.
- To jest, ja chcia³em powiedzieæ, ¿e 
mam obywatelsk¹ proœbê - powie-
dzia³em popadaj¹c w oficjalny trend.
- To insza sprawa, niech obiwatel 
wyt³uszczy problem.
  W kilku zdaniach powiedzia³em 
o co chodzi.
- Nu, a czy obiwatel nie zostanie abi 
w Izrael na zawsze?
- Nie, obywatel tylko pojedzie, zo-
baczy i zaraz wróci.
- To niech obiwatel da ten bumagê. 

  I tu trafi³em na przeszkodê. Stó³ zo-
sta³ tak zrobiony, albo tak ustawiony, 
¿e ni jak nie mo¿na by³o przejœæ obok 
niego. Miêdzy œcianami a sto³em nie 
mo¿na by³o siê przecisn¹æ. 
- Chyba bêdê musia³ zasuwaæ pod 
blatem - pomyœla³em i ju¿ zacz¹³em 
siê schylaæ, kiedy spod sto³u wychyli-
³a siê spleœnia³a gêba i zabra³a moje 
podanie. Po chwili w taki sam sposób 
podanie wróci³o.
- Nu - powiedzia³ ON - a tiepier pa-
szo³ won, to znaczy chcia³em powie-
dzieæ, ¿e ¿yczê powodzenia. Paszport 
byndzie do odebrania w P. 
  Tajemnicza si³a, wprost wymiot³a 
mnie z Jego gabinetu. Znów stan¹³em 
na z³owrogim korytarzu. Perspektywa 
spêdzenia tu ca³ego ¿ycia nap³ywa-
³a niczym czarne chmury w filmach 
grozy.
- Panie - szepn¹³em - przecie¿ nie 
skoñczy³em jeszcze 25 lat. Ratuj!
   I nagle mimowolnie spojrza³em na 
zegarek. Myœl Bo¿a sp³ynê³a. 
- Jasne, przecie¿ o piêtnastej normal-
ni urzêdnicy koñcz¹ pracê, a jest za 
kwadrans. Przyczepiê siê do któregoœ 
i wyjdê. Gdzieœ w podœwiadomoœci 
diabe³ zasia³ zw¹tpienie.
- A je¿eli oni nie s¹ normalni?
- Apage Satana - wymówi³em ma-
giczn¹ formu³kê. 
  Piêtnaœcie minut minê³o mi na 
œpiewaniu antypañstwowych pieœni. 
Wykonywanych oczywiœcie piano - 
powiedzia³bym nawet - bardzo silnym 
piano. Wybi³a trzecia. prawie wszyst-
kie drzwi otworzy³y siê równoczeœnie 
i wszyscy urzêdnicy w tym samym 
tempie i tym samym rytmie wyszli na 
korytarz. Po czym zniknêli. Wprost 
mnie zatka³o. Byli i nie ma ich. Za-
pewne trafi³em do piek³a, a mo¿e 
nawet na samo jego dno. W pewnym 
momencie spostrzeg³em, ¿e na ko-
rytarzu stoi jeszcze jeden urzêdnik, a 
w³aœciwie funkcjonariusz w niebies-
kim mundurze i studiuje jakiœ papier. 
On równie¿ mnie spostrzeg³. 
- No? - zapyta³ ostro¿nie
- No! - stara³em siê przybraæ obojêtny 
ton.
- A, tego - zaj¹kn¹³ siê - studiujê mapê.
- To prowadŸ - powiedzia³em dobit-
niej
- Ale ja, ja dopiero co skoñczy³em 
kurs na....
- Oddajê siê pod opiekê w³adzy ludo-
wej - wyrecytowa³em formu³kê.
   No i sta³o siê. Funkcjonariusz zna-
laz³ siê w potrzasku. Musia³ mnie 
wzi¹æ pod opiekê.
- No, dobrze - sapn¹³ zrezygnowany 
i ruszy³ przed siebie.
- Wszystko jest cacy - pociesza³em 
go - ma pan mapê, a mapa milicjanta 
jest najlepszym przyjacielem zagu-
bionych. 
- W prawo - dumnie powiedzia³ Miluœ 
- tak go sobie nazwa³em, bo rzeczy-
wiœcie by³ mi³y. 
- Idê za tob¹, jak w dym - utwierdza-
³em jego s³uszne decyzje.
- W lewo - pokrzykiwa³.
- W lewo - wtórowa³em mu.
- I œpiewamy - zachêci³.
  Podjêliœmy pieœñ - Wyklêty powstañ 
ludu ziemi. Jednak nie wiem dlacze-
go, lud nie chcia³ powstaæ, a nawet 
powiedzia³ nam, ¿ebyœmy go poca-
³owali w... 
- Wydajê mi siê, ¿e w prawo - powie-
dzia³ zdecydowanie.
  Niby zdecydowanie, ale powiedzia³ 
„wydaje mi siê”.
- Na pewno? - spyta³em beztrosko.
- No tak, z tego wynika, ¿e w prawo 
- pisn¹³ Miluœ.

- Poka¿ - za¿¹da³em.
   Miluœ skwapliwie pokaza³ mapê. 
- Ale jakby co, to nie widzia³eœ - 
szepn¹³ - tajemnica pañstwowa. 
- Dobra - uspokoi³em go i przyjrza-
³em siê mapie. Z mapy wynika³o, ¿e 
w prawo.
- W porz¹dku - zapewni³em i po-
szliœmy dalej.
- W lewo - powiedzia³em.
- W lewo - podchwyci³ Miluœ i szliœ-
my razem coraz weselsi. Tylko dziw-
nie jakoœ zdawa³o mi siê, ¿e to ja 
prowadzê. 
- I œpiewamy - krzykn¹³em.
- A co? - spyta³ Miluœ.
- A, to samo - krzykn¹³em, a œpiew 
nasz wybuch³ ze zdwojon¹ si³¹.
  Tym razem wyklêty lud, zapropo-
nowa³ nam, abyœmy poszli do diab³a 
lub gdzie indziej i dali mu zas³u¿ony 
spokój. Grozi³ nawet rêkoczynami, 
ale zostawiliœmy go za zakrêtem kolej-
nego korytarza. Widok jaki siê przed 
nami roztoczy³ móg³ byæ wymys³em 
Lucyfera. 
  Przed nami by³... œlepy zau³ek. Przy 
œcianie le¿a³ szkielet cz³owiek z bycz¹ 
g³ow¹. G³owa pozbawiona by³a jed-
nego rogu. Na œcianie ktoœ wydrapa³ 
napis: Niech mnie Dedal poca³uje 
w dupê. W miejscu kropki wbity by³ 
byczy róg. Spojrza³em na Milusia. 
Miluœ na mapê i jak przysta³o na 
uczciwego przedstawiciela w³adzy, 
wyj¹³ pistolet i strzeli³ sobie w g³owê. 
Zanim umar³ z³orzeczy³ na kartografa 
i szyfranta. A na koniec doda³:
- G³ow¹ muru nie przebijesz, mam 
jeszcze dwa naboje.
 Pochowa³em Milusia ze wszelkimi 
honorami. Da³em napis: St. posterun-
kowy Miluœ - poleg³ na polu chwa³y. 
Przyda³by siê marmur - pomyœla³em 
patrz¹c na swoje dzie³o. Podnios³em 
pistolet do g³owy i nagle w napadzie 
sza³u zacz¹³em krzyczeæ - Jeszcze nie 
mogê wyjœæ, jeszcze muszê sprzedaæ 
kilka znaczków Solidarnoœci.  I nagle 
pojaœnia³o, czyjeœ silne rêce pochwy-
ci³y mnie mocno i znalaz³em siê na 
ulicy.
- I ¿ebyœ siê tu wiêcej nie pêta³, pie-
przony prowokatorze - dos³ysza³em 
znajomy g³os Offdy¿a.
  Nie wierzy³em w³asnym zmys³om. 
By³em na zewn¹trz.  Nazajutrz po-
¿egnawszy siê z rodzin¹ skierowa³em
siê na dworzec PKP. ¯eby nie umrzeæ 
z nudów kupi³em kilka gazet wyda-
wanych w regionie. Na pierwszych 
stronie G³osu Województwa - prasa 
donosi³a o tajemniczych wydarze-
niach z poprzedniego dnia. Oto drob-
ny fragment: Jak uda³o nam siê usta-
liæ, tajemnicze zdarzenie mia³o po-
cz¹tek w okolicach komendy woje-
wódzkiej milicji obywatelskiej. Oko³o 
godziny 15:30 pojawi³a siê tam obca 
istota. Œwiadkowie twierdz¹, ¿e by³a 
wprost niewiarygodnie podobna do 
cz³owieka. Co j¹ od niej ró¿ni³o, to 
zmiany ubarwienia skóry od sinej po 
zielon¹. Obca istota wed³ug naocz-
nych œwiadków, próbowa³a nawi¹zaæ 
kontakt s³owny ze spotkanymi miesz-
kañcami, niestety nikt ze spotkanych
nie zrozumia³ o czym istota chce roz-
mawiaæ. Jej poszczególne nieartyku-
³owane dŸwiêki jakie powtarza³a to 
- Millluœ, Ofdy¿, k-107, nie rzucim, 
minota. Po kilku minutach gonienia 
od drzewa do drzewa, istota z okrzy-
kiem dzikiego rozpasania ruszy³a bie-
giem w stronê centrum i tam przepad-
³a. Poproszony o komentarz Oficer 
Dy¿urny Komendy Milicji powie-
dzia³ - Nie mieliœmy ¿adnych zg³o-
szeñ.  


