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Ostatni raz przeczytałem list od Sir Johna Westona. Nalegał, bym czym prędzej wracał
do Pekinu, gdyż sytuacja w każdej chwili może wymknąć się spod kontroli. Twierdził,
że stolica jest teraz jedynym miejscem bezpiecznym dla Europejczyka. Pisał to pod koniec
czerwca. Dziś mamy 18 sierpnia a wydarzenia ostatnich tygodni nie napawały optymizmem.
Czerwonogwardziści nawoływali do przejęcia kontroli nad szkołami, niejednokrotnie uciekali
się do plądrowania bibliotek oraz zabytkowych świątyń. Wczoraj portier opowiadał, jak
w sąsiedniej miejscowości wyciągnięto właściciela księgarni na ulicę oskarżając
go o spiskowanie przeciw rewolucji i poglądy prawicowe. Kilkunastoletni chłopcy
przytroczyli mu do szyi deskę z wypisanymi obelgami i zmusili do przejścia ulicami miasta,
nie szczędząc kopniaków i kamieni. Gdy biedak umęczony wrócił do sklepu zastał przed nim
dogasające ognisko w którym spłonęły wszystkie książki. Sąsiedzi znaleźli go następnego
dnia wiszącego pod stropem swojej księgarni.

Złożyłem list i schowałem do teczki wraz z innymi dokumentami. Coraz głośniejsze oznaki
niezadowolenia ludzi zbierających się na ulicy wdzierały się przez okno. Długim
spojrzeniem pożegnałem szczyty Gór Żółtych poprzetykane pasmami mgły. W szkole
nikogo już nie było. Chińscy nauczyciele uciekli wczoraj wieczorem. Ja zdecydowałem się
zostać na noc. Zaryglowałem wcześniej drzwi a następnie pakowałem wszystkie pomoce
i książki do metalowych skrzyń, w których pięć lat temu przywieziono mój dobytek.
Z niemałym trudem ukryłem je w podziemnym składzie na zapleczu i przykryłem podłogą.
Wiedziałem, że przyszedł czas. Trzeba było opuścić to miejsce. Zdawałem sobie sprawę,
że ten czas nadszedł już trzy miesiące temu, gdy wyjeżdżał Michael. On również namawiał
mnie na powrót do Pekinu, ale nie byłem w stanie zostawić dzieci. Moi uczniowie dojeżdżali
do szkoły z odległych wiosek. Była to dla nich jedyna szansa na jakąkolwiek edukację.
Niekiedy sam jeździłem do tych miejsc, aby przekonywać rodziców, że dzieci powinny się
uczyć zamiast pracować w polu. Często moje wysiłki pozostawały bezskuteczne. Dziś jednak
nie było wyjścia. Być może było już za późno na ucieczkę. Jeśli sytuacja się poprawi – wrócę.
Na dziedzińcu, piętro niżej stał motocykl, załadowany prowiantem na drogę do Shanghaju.
Przedzieranie się na północ nie miało sensu.



Miałem na sobie świeżą koszulę w jasnoniebieskie prążki. Na wieszaku czekała tweedowa
marynarka. Otworzyłem szufladę. Była prawie pusta. Prawie – ostatnią rzeczą, którą w niej
zostawiłem była fioletowa muszka usiana regularnym wzorem z kremowo zielonych
rozetek. Pamiętała jeszcze czasy Oxfordu. Nie musiałem patrzeć w lustro, żeby zawiązać
ją idealnie. Ubrałem marynarkę i sięgałem właśnie po torbę, gdy rozległ się pierwszy trzask.
Drzwi na dziedziniec były wzmocnione stalowymi prętami, ale nie oprą się długo naporowi
siekier i drągów. Miałem nadzieję, że nikt z tłumu nie wie o przejściu przez skład drewna.
Drzwi były wystarczająco szerokie, by przeprowadzić przez nie motocykl. Wyprowadziłem
wojskowego chińskiego Chang Jiagna – maszynę, która wzbudzała podziw w każdym
zakątku Państwa Środka. Nie wiem skąd, ale miałem wrażenie, że jakby spod ziemi wyłoniło
się trzech mężczyzn. Zielone, bezkształtne mundury, czerwone opaski z gwiazdą na lewym
ramieniu. Odruchowo poprawiłem muchę, mimo iż nie było nic do poprawiania. Ten
gest dodawał mi pewności siebie. Poznałem jednego z młodzieńców. To Liu, brat
jednego z moich uczniów. Spojrzałem mu w oczy, następnie jego kolegom. Spuścili
wzrok. Płynną chińszczyzną pozdrowiłem ich i powiedziałem do Liu. – Na razie
lekcji nie będzie, powiedz bratu. Skinął głową a ja wsiadłem na motocykl i odpaliłem silnik.
Przejechałem z 15 metrów gdy z sąsiedniej ulicy wyłonił się tłum. Trzej chłopcy, których
spotkałem jakby wyrwani z letargu, zaczęli krzyczeć i biec za mną. Tłum również ruszył
w moją stronę. Motocykl rozpędzał się niemiłosiernie wolno. Dociskałem manetkę gazu ze
wszystkich sił. Gdy o ścianę mijanego przeze mnie budynku roztrzaskała się butelka zdałem
sobie sprawę, że zamknąłem oczy.

Otworzyłem je i poczułem chłód. Siedzę w pokoju, a w zasadzie kołyszę się drzemiąc nad
klawiaturą. Za oknem pada śnieg, a z ekranu mruga do mnie wygaszacz. Ruch myszą budzę
ekran. Tak, miałem wybrać tkaninę na moją pierwszą muchę.
Już wiem.


