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część pierwsza

Musiało się we mnie nagromadzić zbyt wiele stre‑
sów w ciągu ostatnich tygodni, gdyż zareago‑

wałem nieco gwałtownie. Przyznaję to. Powinienem 
zachować się bardziej powściągliwie, jak przystało na 
szefa poważnej kompanii.

– Co to znaczy „nie damy rady?” Za co wam płacę? 
Na szczęście powstrzymałem się w porę i nie wygar‑
nąłem już, że „za dużo”. Nie było potrzeby ich zrażać.

Irytowało mnie dziś wszystko. Zbyt jaskrawe słońce 
za oknami, a przecież w kalendarzu dopiero kwiecień. 
Pierwsza kiczowata zieleń na kasztanach w dole, daleko 
za oknem penthousu, w którym zasiadaliśmy, spoglą‑
dając na otaczający świat z góry, niczym jacyś bogo‑
wie na korporacyjnym Olimpie. Silny od rana wiatr ze 
sztormowymi porywami. A dokładnie mówiąc – nara‑
stające poczucie bezsilności. Frustracja. Niemożność. 
Tak jakby na polanę wypadł wprost na mnie ciężki, 
szablasty dzik, a naboje do nowiuteńkiego austriackiego 
sztucera z celownikiem optycznym zostały w bagażni‑
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ku samochodowym. Sądzicie zapewne w tej chwili, że 
mam w zwyczaju mordować z rozmysłem niewinne 
zwierzaki? Ależ skąd. Strzelam tylko w obronie własnej. 
Tłustego zająca, do którego w swoim czasie nieopatrz‑
nie wypaliłem z obu luf, koledzy widzieli chwilkę póź‑
niej śmigającego do sporego zagajnika. Niedraśniętego. 
To było kilka lat temu. Od tamtego czasu nie poluję 
w ogóle. Opowiadam. Dowcipy myśliwskie.

W każdym razie, miałem absolutnie dość potulnych 
min moich najlepszych pracowników, których wezwa‑
łem właśnie w celu zaradzenia ekstraordynaryjnej sytu‑
acji. Siedzą tu jak śnięte ryb jakieś. Zatracili – myślałem 
przyglądając się uważnie ich zatrwożonym twarzom 
– zdolność zaskakiwania mnie nowymi, nieoczeki‑
wanymi pomysłami. Pozbyli się rzadkiej umiejętności 
szybkiego postrzegania najdrobniejszych niuansów 
sytuacyjnych a tym samym wykorzystania ulotnych, 
dogodnych okazji, jakie stwarza płynny rynek świato‑
wy. Żeby wygrywać, trzeba ciągle być na fali. O moim 
wielkim zamiłowaniu do surfingu wiedzą wszyscy.

Nie chce im się już ryzykować – stwierdziłem w du‑
chu. Rozleniwili się. Uważają, że jeśli od trzech lat kompa‑
nia utrzymuje najlepsze wyniki sprzedaży w całej branży, 
to już tak będzie zawsze. Pilnują tylko swoich wysokich 
apanaży i przywilejów. Za bardzo ich rozpieściłem.

Zdałem sobie naraz sprawę, że biegły psycholog 
mógłby wyciągnąć parę ciekawych wniosków na temat 
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mojego obecnego stanu psychicznego. Zwróćcie tylko 
uwagę na skojarzenia – polowanie, strzelba, krew. Do 
czego to prowadzi? Pomyślę w wolnej chwili – uspo‑
koiłem sam siebie. Ot, życie.

Kiedyś, dość dawno temu, kiedy zasiadłem po raz 
pierwszy na obecnym fotelu, dzięki pozytywnemu wy‑
nikowi głosowania w Radzie Nadzorczej, wprowadzi‑
łem pewną regułę korporacyjną, która dobrze mi służy 
do dnia dzisiejszego. Moim zdaniem, głównie dzięki 
niej zdołaliśmy wyprzedzić konkurentów w morder‑
czym wyścigu biznesowym i opanować większą część 
rynku światowego.

Tu muszę dla większej jasności zboczyć z głównego 
toru opowieści i powrócić do pewnego zdarzenia w let‑
nim barku przy niewielkiej plaży pod San Francisco. 
Sprzed kilkunastu lat. To już aż tyle?

Dmuchała wtedy od zachodu orzeźwiająca let‑
nia bryza, spiętrzająca spienione zielone fale, które 
nieustannie szturmowały stromą skarpę, porośniętą 
gęstymi krzakami dzikiej róży. Po kilku godzinach 
upojnego hasania wśród białych grzywaczy, w pełnym 
słońcu i przy słonym wietrze, poczuliśmy, że dzienna 
dawka szczęścia została osiągnięta i można by nieco 
odpocząć. Przy piwie, najlepiej.

Nasza wesoła zgraja zwaliła się ze śmiechem, po‑
hukiwaniem i wzajemnym poszturchiwaniem do naj‑
bliższego „piwopoju” – rodzaju niskiej, drewnianej 
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stodoły, z szeroko rozwartymi okiennicami, bez szyb. 
Ciemnawe wnętrze zdobiły liczne morskie paraferna‑
lia – kotwice, liny, sieci, latarnie, koła sterowe i liczne 
zdjęcia brodatych marynarzy.

Panienki w białych szortach i bawełnianych blu‑
zeczkach z napisami „Kocham Frisco” roznosiły na 
wątłych ramionkach – pozornie bez wysiłku – wie‑
lgachne tace z dużymi kuflami pienistego płynu. Jak 
one dają radę? Pod sufitem obracały się bezszelestnie 
śmigła wentylatorów. Wszystkie prawie stoliki, ozdo‑
bione różnobarwną meksykańską glazurą, obsiadły 
podobne młodzieżowe grupki, niektóre z niezłymi 
„surfówkami”. Niestety, w męskim towarzystwie.

Zamówiliśmy po dużym, litrowym kuflu miejsco‑
wego piwo‑podobnego specjału. A co? Raz się żyje.

– Trzeba uzupełnić poziom cieczy w organizmie – 
uczenie przekonywał nas poczerniały od słońca kolega 
przezwiskiem Rekin, z uwagi na pełnozębny, szeroki 
uśmiech, mój odwieczny rywal na desce surfingowej. 
Strzelił okiem do niezłej opalonej sztuki przy stoliku 
pod ścianą. Jej kompan bez zbytecznych ceregieli po‑
groził Rekinowi wymiarową pięścią. Sztuka, w skąpym, 
dwuczęściowym kolorowym kostiumie kąpielowym, 
roześmiała się uroczo.

Opróżniliśmy prawie połowę naszych kufli, kiedy 
naraz drzwi przesłonił sobą wysoki wąsacz, chudy, 
w jasnym kapeluszu, jasnych spodniach i bawełnianej 
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koszulce z obciętymi rękawami, w zdartych do niemoż‑
liwości sandałach. Tylko dlatego spojrzałem w tamtą 
stronę, ponieważ w środku na moment pociemniało, 
jak podczas nagłego zaćmienia słońca.

Przybysz przechodził do baru obok mnie. Wtedy 
właśnie spostrzegłem na jego lewym ramieniu wyta‑
tuowaną granatowym tuszem kotwicę z liną okręto‑
wą. Nie taką zwykłą, małą, jakie tysiącami się widzi 
na tysiącu plaż. Nie – zaczynała się na nadgarstku 
i ciągnęła się czy raczej wiła po przedramieniu, poza 
łokieć aż do barku. Z napisem w obcym języku. Kilka 
liter wyłapałem – p i o i coś jeszcze. I czarny dwu‑
głowy orzeł.

Przeszedł, usiadł na wysokim stołku. Zdjął kapelusz, 
położył obok. Mocno starsza, poorana twarz. Czujne 
oczka. W lśniącej, łysej jak kula bilardowa, czaszce, 
odbijało się światło żarówki pod sufitem. Śmiesznie. 
Barman bez pytania podsunął mu małe piwo w cien‑
kim szkle i kieliszek mętnego płynu. Stary bywalec?

– Co to za wilczur morski? – spytałem Rekina wska‑
zując brodą osobnika przy barku.

– To Rus, miejscowy zabytek. Były marynarz, z daw‑
nych kolonistów rosyjskich. Jego pradziad prowadził ma‑
gazyny futrzarskie na Alasce – rzucił do mnie obserwując 
niezłą kolejną serferkę pod ścianą. Też w towarzystwie.

I tak się zaczęło. Odczekałem, aż Rus dopił swoją 
szklankę. Podszedłem, przeprosiłem, przedstawiłem się 
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i spytałem grzecznie, czy mogę zaoferować mu kolejne 
piwo. Spojrzał na mnie uważnie. Chyba po to, by ocenić, 
czy nie lituję się nad nim. Ocenił – słusznie, – że nie. 
Wtedy sam nie potrafiłem sobie wytłumaczyć tego im‑
pulsu – to nie było w moim stylu. Dziś wiem, że podświa‑
domie poszukiwałem swojego mentora, swojego guru, 
swojego przewodnika i mistrza życiowego. Może dlate‑
go, że ojciec, zawsze zajęty robieniem dużych pieniędzy 
w adwokaturze oraz przelotnymi miłostkami, opłacił dla 
mnie na odczepne dwie wspaniałe guwernantki, które 
miały mi zastąpić rodziców. Miały, owszem, mnóstwo 
różnych zalet, z wyjątkiem macierzyńskich. Za to jedna 
z nich dla żartu nauczyła mnie francuskiego. Pochodziła 
z Nowego Orleanu, jak się domyślacie.

Koledzy dawno już opróżnili swoje szkła, dawno 
zapakowali się w zakurzone, przesolone samochody 
i umknęli w pustynną dal, wskazując mnie smagłej 
kelnerce jako frajera, który zapłaci za wszystkie wypite 
hektolitry. Prosiaki. Był to nasz cotygodniowy, nie‑
wybredny, zwyczajowy żart. No, ale na zbyt biednego 
nie trafiło.

A ja ciągle słuchałem Piotra – tak miał na imię. Nie 
jego opowieści. Jego rozważań. Niespiesznie popijał 
piwo, co kwadrans moczył usta w kieliszku i przezię‑
bionym głosem zadawał pytania, na które sam udzielał 
odpowiedzi, nie czekając na moje.

– …na pewno jak skończysz naukę, zostaniesz ja‑
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kimś tam kierownikiem… menedżerem… będziesz 
komuś wydawał rozkazy… polecenia…

Kiwnąłem głową.
…jak nakażesz, tak zrobią… bo to przecież będą 

twoi podwładni…
Wniosłem swój wkład w dyskusję kolejny raz, po‑

takując.
– …ale sam jeden… sam jeden… – pociągnął łyk 

piwa – ogarniesz wszystko? – spytał, wyraźnie ocze‑
kując mojego zaprzeczenia.

Stanąłem na wysokości zadania.
– Mowy nie ma. Sam wszystkiego nie ogarnę – 

stwier dziłem z absolutnym przekonaniem. Znam siebie 
na tyle dobrze.

– …a jak się dowiesz, co naprawdę myślą, ci twoi 
podwładni? Może któryś z nich wie coś takiego, o czym 
nie masz pojęcia? – zajrzał mi w oczy.

Wybrałem milczenie. Rosjanin też zamilkł omia‑
tając wyblakłymi niebieskimi oczami daleki wodny 
horyzont. Pochylił się do mnie.

– Otóż mój pradziadek opowiadał, że w starej, rosyj‑
skiej, carskiej flocie wojennej panowała żelazna zasada 
– jakikolwiek problem roztrząsano w mesie oficerskiej, 
najpierw udzielano głosu…komu, młody człowieku? 
– popił piwa.

– Dowódcy, oczywiście – nie przeminąłem okazji 
popisania się swoją błyskotliwością.
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– A potem? – spojrzał na mnie z rozbawieniem.
– Wiadomo – potem pierwszy oficer, drugi i tak 

dalej… – byłem z siebie dumny. Nawet po dużym 
kuflu. Rozwodnionego.

Piotr wychylił kieliszek, nakrywając go dłonią, kie‑
dy barman z gotowością zbliżył się z butelką w ręku. 
„Anyżkowa „– przeczytałem nalepkę. Brr… Zwymio‑
towałbym po czymś takim.

– Widzisz…. gdyby tak było, jak mówisz, ozna‑
czałoby to…, że kapitan dogłębnie opanował każdą 
dziedzinę wiedzy, wszystko wie najlepiej i właściwie 
nikogo nie potrzebuje do kierowania okrętem i podej‑
mowania innych ważnych decyzji, prawda?

Nie bardzo rozumiałem, o co mu dokładnie chodzi, 
ale głową kiwnąłem. Na wszelki wypadek, w sposób 
nieokreślony. I tak i nie. Kontemplacyjnie.

– I dlatego na najlepszych okrętach batiuszki cara, 
naradę rozpoczynano od wysłuchania opinii najmłod‑
szego jej uczestnika… takiego jungi… młokosa… Do‑
piero po nim zabierano głos w odwróconym porządku 
starszeństwa. Kapitan – na końcu, kiedy już wiedział, 
co myślą na ten temat jego podwładni. Mówiąc waszym 
językiem, kiedy miał pełnię dostępnej informacji.

Wyprostował się na stołku i rzucił mi tryumfalne 
spojrzenie.

– Więc co musi robić nasz prezydent w Waszyngto‑
nie, by ten kraj przestał się staczać? Co musi robić pre‑
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zes wielkiej korporacji, by zapobiec bankructwu swojej 
firmy? – pomachał wielkim paluchem mi pod nosem.

– Pytać podwładnych – wyrecytowałem po wojsko‑
wemu. Piotr uniósł ramię z wielką granatową kotwicą 
i trącił się ze mną kuflem. A te litery na jego skórze to 
jego imię. Po rosyjsku. W języku starocerkiewnym. 
Skąd to wiem? Sam mi powiedział. Później. A czarny, 
drapieżny orzeł o dwóch głowach patrzących w różne 
strony to godło starej Rosji.

I teraz siedzę tu z tymi super asekurantami, którzy 
czekają biernie na moją inicjatywę. Bo to ja jestem boss. 
I to ja za wszystko odpowiadam. Spojrzeli po sobie – 
ukradkiem. Spuścili głowy jak uczniaki przyłapani 
na paleniu marihuany w szkolnej toalecie w czasie 
przerwy. Kto zacznie?

Zadecydowali widocznie, zanim tu weszli, że James, 
najstarszy stażem, uchodzący w tym gronie za mojego 
zausznika, będzie prezentował ich wspólne stanowi‑
sko. Mieli rację. Donosił mi dokładnie o wszystkich 
i o wszystkim, nawet o ekscesach Toma z tą małą od 
FrankBanku, w narożnej damskiej toalecie. Nie reaguję 
na takie rzeczy, o ile nie powodują spadku wydajności 
pracy.

James trwożnie odkaszlnął, szukając wzrokiem po‑
zwolenia na zabranie głosu. Skinąłem przyzwalająco.

– Widzisz, boss, Chinole…mam na myśli naszych 
żółtolicych przyjaciół, musieli zadziałać przez swoje 
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kontakty, gdyż to im – z uwagi na wyjątkowo niskie 
koszty produkcji – powierzono zadanie dodatkowego 
wyprodukowania ośmiuset milionów jednostek szcze‑
pionki…oraz zagwarantowano odpowiednio wysokie 
środki z budżetu ONZ a także specjalne dotacje od państw 
członkowskich na ten cel. Intratny kontrakt. Wielce.

Przerwał, czekając na moją reakcję. Nie było żadnej. 
Takie gadanie to dla mnie wczorajszy odgrzewany 
obiad, nie żadna informacja – wiedziałem o tym już 
trzy dni temu. Nie na darmo chodzę do rosyjskiej 
sauny na Brighton Beach z rezydentem nowojorskiego 
oddziału FSB. „KGB zawsze KGB, nich cię zmiana nazwy 
nie myli” – mawiał Oleg. Mnie nie myliła. Dlatego 
wiedziałem także to, co James powie za chwilę.

–…potrzebują takiej ilości specyfiku najdalej pod 
koniec pierwszego kwartału przyszłego roku, a dziś 
mamy…

–…mamy przed sobą kalendarze, James, nie musisz 
marnować mojego i kolegów czasu takimi pseudoin‑
formacjami – przerwałem mu dość bezwzględnie…

– …a uruchomienie, co najmniej dwóch dodatko‑
wych linii produkcyjnych celem zaspokojenia wzmo‑
żonego popytu, nawet, jeśli zainstaluje się je w tym 
ich… szukał czegoś w notatkach.

– Czung – haju – dorzuciłem znudzonym tonem, 
odnotowując z satysfakcją jego niemaskowane zdu‑
mienie stanem mojej wiedzy.
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Zapaliła się lampka na aparacie przede mną. Sekre‑
tarka. Wcisnąłem guzik głośnika.

– Przepraszam, szefie, pan starszy radca Mu Tsiang 
z Biura Handlowego Chin pyta, czy jest pan dziś do‑
stępny …

– Proszę powiedzieć, Mary, że skontaktujemy się 
z nim niezwłocznie…po zakończeniu narady… w kwe‑
stii…, którą chciałby przedyskutować… jak sądzę… 
Wyłączyłem się.

Zdałem sobie naraz sprawę, że straciłem wątek. 
O czym to mówiłem? Spojrzałem na stos papierów 
przed sobą. O czym tak rozprawiałem? Popatrzyłem 
przez okno, na drapacze chmur nad Hudsonem. Pierw‑
sze chmury wypływały znad horyzontu z prawej strony 
panoramicznej szyby i ciągnęły się ukośnie w kierunku 
białego sufitu.

James widocznie zinterpretował moje chwilowe 
milczenie jako zaproszenie do dalszej przemowy.

– …i w tym ich Chung‑haju dyskretnie dali do zro‑
zumienia, że mogą odstąpić od publicznego, otwartego 
przetargu, na naszą korzyść, naturalnie, jeżeli potra‑
fimy zapewnić dwukrotny wzrost produkcji najdalej 
do lata…

Spojrzałem na niego z wymownym wyrzutem. Nie 
rozwlekaj, chłopie, przechodź do sedna rzeczy… już.

– …więc powiadam Chinolowi, że to jest absolut‑
nie niemożliwe, że nikt nie jest w stanie zainstalować 
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kilku dodatkowych linii w tak krótkim okresie. Po‑
żartowałem – cytując chińskie przysłowie, – że nawet 
dziewięć ciężarnych kobiet do spółki nie urodzi dziecka 
w miesiąc. Chodzi o niezbędny czas. I poprosiłem, 
całkowicie niedwuznacznie, żeby nam dali trochę od‑
dechu, chociaż do końca przyszłego roku. Przecież 
trzeba byłoby zmontować nową halę fabryczną…, bo 
gdzie umieścić nowe maszyny?

– Martin, zwróciłem się do siedzącego przy końcu 
stołu stażysty – inżyniera, zechce pan uprzejmie włą‑
czyć klimatyzację… Wcześnie mamy upały tej wiosny…

Wysoki, w starannie nakrochmalonej białej koszuli 
z krótkimi rękawami typu „pilot”, o gęstej grzywie spa‑
dających na oczy ciemnych włosów, zerwał się usłużnie, 
szybkim krokiem przemierzył pokój konferencyjny, 
chwycił sterownik, by uruchomić wentylację. Po chwili 
orzeźwiający prąd powietrza popłynął bezszelestnie 
skądś z góry.

Wytarłem chusteczką pot z czoła. Czy tylko mnie jest 
tak gorąco? James też jest spocony na twarzy. Reszta nie. 
Udają, że pilnie notują. Lizusy. Co tu jest do notowania?

Czas to naprawdę pieniądz. Szczególnie, jeśli go 
brakuje. Fizycznie nie jesteśmy w stanie ugryźć tak 
dużego kąska. Niestety.

W ciągu czterech miesięcy możemy dostarczyć 
i uruchomić najwyżej jedną wysokowydajną linię 
technologiczną do produkcji tego opatentowanego 



17

leku przeciwko AIDS. Ale przecież nie dwie! Nie dwie. 
W żadnym przypadku.

A to oznacza, że nasi żółci rywale, aby wywiązać się 
z zobowiązań, wpuszczą na swój nieogarniony rynek 
co najmniej jeszcze dwóch konkurentów – na pewno 
Szwajcarów i … chyba Hindusów. A wtedy o zyski 
trzeba będzie zawalczyć zębami i pazurami… a może 
i o utrzymanie się na rynku w ogóle. Takie czasy. Gdyby 
to mój dziadek, spoglądający teraz z niejakim wyrzu‑
tem z olejnego portretu na ścianie widział. Złapałby 
się za głowę. Z nienagannym przedziałkiem po środ‑
ku. Miał łatwiej. Pojęcie kupieckiej rzetelności, kiedy 
transakcje zawierano na słowo honoru, wymarło razem 
z pokoleniami, które odeszły.

*
A tak dobrze się zaczynało. Obstawiliśmy na począt‑
ku kilku nadętych bubków z gmachu ONZ nad rzeką 
Wschodnią. Nigdy nie zapomnę pierwszego wrażenia 
z mojej i Jamesa wizyty w tym miejscu. Nigdzie przed‑
tem, ani potem nie widziałem naraz takiego tłumu 
na korytarzach – w godzinach pracy. Faceci z łapa‑
mi w kieszeniach, po łokcie, ramiona wzgardliwie 
uniesione, wzrok utkwiony w dalekim punkcie na 
przeciwległej ścianie, z wyrazem absolutnej wyższości, 
snujący się grupowo i pojedynczo, a między nimi prze‑
mykające chyżo zaaferowane panienki z teczkami pod 
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pachą. Dominowało wrażenie chaosu i powszechnego 
oczekiwania na upragniony moment wyrwania się do 
pobliskich restauracji po zakończeniu przymusowego 
pobytu w tych szarych murach.

W każdym razie, po kilku posiedzeniach w wysoce 
snobistycznych miejscach i opłaceniu wielu pokaźnych 
rachunków – wraz z innymi kosztownymi zabiegami 
typu socjotechnicznego – udało się nam doczepić do 
programu dostarczania taniego leku przeciwko AIDS 
do państw Afryki i Azji Południowo‑Wschodniej. To 
znaczy, tani ten specyfik miał być dla zubożałej miej‑
scowej ludności, objętej programem medycznym pod 
egidą, jak oni mówią, stosownego organu ONZ. Nam 
natomiast, miała spłynąć na rachunek korporacji nie‑
botyczna góra pieniędzy szczodrze wyasygnowanych 
hojną ręką przez państwa – darczyńców, głównie z ku‑
frów Jego Królewskiej Mości… zapomniałem nazwi‑
ska… sekretarka ma zapisane… z Arabii Saudyjskiej… 
taki tęgawy, owinięty w białe.

Czyli, krociowe zyski dla firmy mamy zapewnio‑
ne i nie musimy zdzierać z przymierających bieda‑
ków ostatniej skóry. Proszę mnie dobrze zrozumieć 
– sumienie chrześcijańskie nie jest jeszcze kategorią 
biznesową, ale jakoś jest przyjemniej, kiedy można 
komuś pomóc… cudzym kosztem. I jest z czego się 
odwdzięczyć tym międzynarodowym pyszałkom biu‑
rokratycznym.
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Dobrze, przyznam się, że kierowałem się nadzieją, 
iż wymienię w końcu mojego prywatnego siedmiolet‑
niego Boeinga… na nowiutki francuski Airbus A 380 
z basenem, barkiem, minipolem golfowym, salą do 
ćwiczeń i salonikiem do opalania i masażu.

Poza tym, oceaniczny statek spacerowy też mi się 
starzeje. Jak cumowaliśmy ostatnio przy jachcie Abra‑
mowicza na Majorce, kapitan wskazał mi najnowszy 
helikopter k‑35 i baterię rakiet przeciwlotniczych na 
rufie jego 120‑metrowego pływającego cuda. Co świat 
powie o mnie, skoro już trzeci rok z rzędu latam mode‑
lem k‑33?, że mi interesy nie idą… tak właśnie powie… 
I kto mnie zaprosi na szczyt ekonomiczny do Davos 
w pierwszej dziesiątce gości honorowych? Oczywiście, 
mogę sam tam się zjawić, kiedy zechcę, ale to już nie 
to. Trzeba dawać się błagać i łaskawie przystawać na 
zaproszenia.

I co teraz? To wszystko przez tych Chińczyków. 
Taka przykra niespodzianka. Rabują mnie z należ‑
nych mi co najmniej trzech miliardów przychodu. 
W ciągu czterech lat, naturalnie. Trudno, w przypadku 
Szwajcarów wspieranych przez agresywne niemieckie 
koncerny, mogę jeszcze zrozumieć ich ambicje… Ale 
Hindusi? Ten wielki do niedawna świat robi się jakiś 
niezwykle ciasny.

Trzeba będzie na początku starać się z Chińczyka‑
mi ułożyć – może jakoś uda się skierować ich uwagę 
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