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Nic. Najpierw nie było nic. A potem (posługując 

się mikroskopem elektronowym) zauważono odrobinę 

więcej niż początkowo wspomnianą nicość. To znaczy 

nieomal coś, jakkolwiek jeszcze wciąż niewiele. 

Wszakże już nie nic. A następnie ów mały byt rósł, rósł 

I rósł, aż stał się wielki, zarówno w znaczeniu fizycznym 

jak duchowym, osiągając rozmiary prawie dostrzegalne 

dla obserwującego, mającego do dyspozycji coś jeszcze, 

poza nieuzbrojonym okiem. I owo subatomowe 

maleństwo posiadało własną świadomość (jakkolwiek 

zredukowaną do minimum). Już było czymś 

(w odróżnieniu od niczego). Dawało bez mała punkt. Na 

razie to tylko punkt odniesienia, lecz prawie w sensie 

geometrycznym. Jeszcze nie świetlisty i pełen blasku, ale 

jednak punkt. A poza tym wciąż rosło i stawało się coraz 

potężniejsze. 

 

*** 

 

Mała, błyszcząca plamka, mniejsza od 

niewidocznego piksela, od jajeczka prawie 

niedostrzegalnej mszycy, podążała ukośnie tu i tam, 

w przód i w tył, w dół i w górę oraz na boki. 

Przemieszczała się i przemieszczała. A później nastąpił 
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jakiś pęd – nie pęd. Wszystko jedno dokąd, ku przodowi, 

w dół czy w górę. I nic nie było śmieszne ani smutne. 

Nie istniały pojęcia smutku oraz wesołości. I kurz 

wirował, liście z drzew spadały, a duch Boży unosił się 

nad wodami. 

Leciał… – Nie! Płynął… – Nie! Frunął…  

Ze ścian – w każdym razie gdzieś z lewa i prawa 

sterczały, wysuwały się i wsuwały na powrót, 

niesamowicie błyszczące ostrza. Przebijały go 

całkowicie, zupełnie – na wskroś, jednak leciał dalej. Nie 

– nie dalej – bliżej. Podłużnym tunelem (zdarzają się 

I podłużne) nieprzezroczystej mazi bez końca. Na 

którego zakończeniu, nie zakończeniu – leciutko, 

delikatnie, wetknięta w pomroczną bladość 

zachodzącego czegoś, w rodzaju poświaty 

 

dopiero po upływie pewnego, określonego czasu 

(jakkolwiek na razie go nie było), miał się przekonać, 

o co w tym wszystkim chodzi, a może nigdy nie miał się 

dowiedzieć 

 

majaczyła włócznia, czy pika – jak zwał tak zwał. 

I przewiercała go, przechodziła niczym przez coś 

służącego do smarowania kanapek (to tak między nami). 
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Bolało, ale nieważne – żył, czy raczej zamierzał żyć. 

Pędził dalej. I wydawał z siebie bezgłośne a wysokie 

tony. Zdążał w kierunku owej wyczuwanej wszystkimi 

zmysłami, których jeszcze nie miał, ale czymś tam po 

swojemu czuł, poświaty, właściwie ciemności, 

jakkolwiek pojęcia jasności ani ciemności nie istniały. 

W ogóle nie było żadnych pojęć. Zatem wspinał się 

w dalszym ciągu, czy raczej coraz niżej zjeżdżał, opadał, 

toczył się, kręcił wkoło własnej osi. A na obrzeżach 

jedynej w końcu, dostępnej dlań rzeczywistości, 

wyrastały coraz wyższe ściany stalowych, jasno szarych, 

błon – nie błon. Miały jednak barwę. Ich kolor 

zapamiętał – potem co kilka lat mu się to śniło, nie 

szkodzi, że nie rozumiał skąd się bierze ów sen. Owo 

zabarwienie przypominało do złudzenia coś w rodzaju 

szarości czy bieli, zmieniającej się w bladość i różowość. 

I nurzał się (dosłownie zagłębiał) we krwi. Wszędzie 

pełno było wydobywającego się z żylnych zakończeń 

płynu. Ten z kolei był jakby z lekka ciemnawy. Być 

może nawet wręcz czarny, albo jednak czerwony (jak 

każdy inny). Tak czy inaczej krew. Więc leciał dalej – 

nie, nie dalej – bliżej. Wirował, toczył się, zsuwał, 

wpełzał ku górze. Wszystko jedno. Coś się z nim, czy 

w nim działo. I działo coraz bardziej. A przecież i tak 
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prawie nic nie egzystowało na sposób całkowicie realny. 

Również on czy nie on. 

Mijały dni, lata, eony, a może nanosekundy. Kto 

może wiedzieć, skoro w omawianym miejscu nie było 

zegara ani kalendarza. Więcej! Nie zaistniało nawet coś, 

co określilibyśmy mianem poczucia czasu.
1
 Wreszcie 

wykształciło się jednak poczucie czasu i nagle…  

 

Otóż według mnie wszelka nagłość wiąże się 

z czasem  

 

…Zakiełkowało także coś w rodzaju wrażeń 

słuchowych. Więc rozlegał się harmider: jakieś piski, 

chrzęsty, szumy. Rzeczywistość się zatrzęsła, zafalowała, 

rozległ się (raczej zaczął się rozlegać) jakiś cichy, 

a dokładnie – przytłumiony dźwięk. Znacznie później 

usłyszał, iż podobne odgłosy wydawane przez istoty 

ludzkie, bywają wydawane podczas odczuwania przez 

nie bólu, rozkoszy, jakichś doznań natury psychicznej, 

                                                           
1
 W zasadzie szło o to, iż dla niego, to, co dla nas (poza jego 

światem) trwało ułamek sekundy, w jego rzeczywistości przebiegało 

bardziej niż w zwolnionym tempie i wlokło się miliardami lat. 
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lub mogą wynikać z pragnienia zwrócenia na siebie 

uwagi (albo też z chęci dodania sobie animuszu – np. 

grupowe „hurrrrrra!”).  

A wszystko się wywracało do góry nogami 

i zachodziło na siebie i zmuszało do zmiany pojęć
2
. 

A dosłyszany dźwięk, po latach nazwany krzykiem, nie 

ustawał. I wreszcie – z zewnątrz, z daleka rozległy się 

czyjeś słowa, z których wynikało, że ktoś tam ma się 

udać po kleszcze. I Punkt, nie zważając na zupełnie dlań 

nowe doznanie chłodu, zaczął pomału, ruchem 

robaczkowym wysuwać się na mocno zubożony 

o poczucie bezpieczeństwa, świat.  

 

*** 

 

Po opuszczeniu szpitala znalazł się w mieszkaniu 

rodziców w dzielnicy miasta Warszawy, zwanej Saską 

Kępą. Oczywiście niczego nie zapamiętał z tak 

wczesnego okresu. Ale nawet gdyby jego umysł na 

taśmie wspomnień cokolwiek zarejestrował, to i tak owo 

nagranie byłoby krótkie. Po iluś latach nastąpiła kolejna 

zmiana. Jego ojciec z matką przeprowadzili się na 

                                                           
2
 Choć te nie istniały. 
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Mokotów, w wyniku czego Punkt mógł z okien zobaczyć 

szpital, w którym przyszedł na świat. Ale na razie 

zamieszkał gdzie indziej. 

Miał sześć tygodni, kiedy został odstawiony od 

piersi, zawinięty w kocyk (było zimno – panowała 

temperatura przekraczająca – 15° i wiał wiatr), po czym 

zawieziony do babci. Z tamtych dni i wieczorów nie 

przypomina sobie niczego. W każdym razie w obrębie 

tego, co zapamiętał, nie zostało utrwalone nic, o czym 

mógłby powiedzieć, że z pewnością wydarzyło się 

naprawdę. Ale wiedział, z zasłyszanych relacji, że 

strasznie krzyczał. Początkowo sądzono, iż rozwiązania 

problemu owych jego, sygnalizowanych za pomocą 

dobywania z siebie głosu, dolegliwości należy upatrywać 

w gwałtownej zmianie przyzwyczajeń i rozstaniu 

z matką. Z czasem odkryto inną przyczynę, która okazała 

się bardziej przyziemna. Po prostu cierpiał od bólu, 

spowodowanego przepukliną jądrową. Lekarze nie 

potrafili temu zaradzić. Przynajmniej tak utrzymywała 

osoba, która roztaczała nad nim opiekę. Dziecko zanosiło 

się płaczem. Wreszcie pewna starsza pani znalazła 

sposób i wymyśliła coś prostego, mającego polegać na 

przyłożeniu do bolącego miejsca kawałka waty, czy 

jak… W każdym razie to niby w końcu zadziałało. Punkt 
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przestał wyć, a po chorobie została mu szeroka klatka 

piersiowa, jako wynik zaczerpywania sporych ilości 

powietrza w trakcie krzyku. 

Z czasem zaczął przyzwyczajać się do nowych 

warunków. 

 Bo co z tego, że młoda, piękna osoba, która kiedy 

znajduje się przy nim – on, niby roślina przebija się ku 

słońcu, a na jego niemowlęcym obliczu nawet zakwita 

uśmiech – pokazuje się jedynie z rzadka, skoro wie, że ta, 

z którą przebywa na co dzień – smutna i pomarszczona – 

jest również dobra i miła. 

Tego, o czym zamierzam wspomnieć, również nie 

zapamiętał. Był zbyt młody i znał to jedynie z relacji. 

Zdaje się, że wtedy właśnie ułożył pierwszy w swym 

życiu poemat, którego treść brzmiała następująco: 

„Jak ja byłem ptasek, to ja jadłem piasek. 

Tylko ptaski jedzą piaski.” 

Na mamę mówił Mutka. Dość często brała 

delegacje służbowe w ten rejon, by go zobaczyć 

(przynajmniej początkowo). Jednak widywać kogoś 

choćby jak największą ilość razy, to jednak nie to samo, 

co przebywać z własną matką każdego dnia. 

Z utęsknieniem wyczekiwał jej przyjazdów i kiedy te się 
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skończyły, czuł zawód. Któregoś razu, gdy go jeszcze 

odwiedzała, spytał: 

– Mutka! A dlacego psykleili Księzyc do 

chmurki? Matka zaczęła mu wtedy tłumaczyć, że 

Księżyc jest wielki i nikt go do niczego nie przykleił, bo 

by się i tak odkleił i zaczęła przed nim wysnuwać 

zupełnie dla niego niezrozumiałe teorie. Zresztą może 

i zrozumiałe. Ale on i tak swoje – znudzony do reszty 

ponowił zapytanie: 

– No ja to wiem, wiem, ale ty mi powiedz 

naprawdę: kto i po co psycepił Księzyc do chmurki. 

 

Nieduży, być może dwupółroczny chłopiec 

kroczy parkową alejką. Dopiero niedawno nauczył się 

samodzielnie chodzić. Tuż za jego plecami, asekurując 

go, podąża babcia. Maluch posuwa się raźno, unosząc 

kolanka wysoko do góry, krok za krokiem. Udaje mu się 

to robić bez zachwiania, a uśmiech na twarzy mówi, że 

zdaje sobie z tego sprawę. Jest pełen werwy 

i samozadowolenia. Jak dotąd nigdy jeszcze nie zaznał 

tak dużej radości i pewności siebie. Gdzieś z góry, od 

tyłu dobiegają do niego słowa pochwały, które sprawiają 

mu niewyobrażalną przyjemność, dodają ducha. Rozumie 


