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TRZEŹWA FURIA 

 

Michał bawił się właśnie z kolegami na podwórku, gdy zobaczył, że ojciec wraca z pracy. Ujrzał 
go już z daleka, więc miał czas się schować. Ukrył się za krzakami i chyłkiem obserwował, jak 
stary człapie do domu. Nie szedł całą szerokością ulicy, więc najwyraźniej był trzeźwy. Chłopak 
przekonał się o tym, kiedy ojciec przeszedł tylko kilka metrów od jego kryjówki. To nie była 
dobra wiadomość. 

 

Poczekał, aż rodzic wejdzie do budynku, i dopiero wtedy wyszedł z ukrycia. Jak nic w domu 
szykowała się awantura. Skoro wrócił trzeźwy, znaczy, że nie miał się z kim lub za co napić i 
musiał być nieźle wkurzony. Michał podbiegł do kolegów grających w kapsle przy trzepaku – byli 
w różnym wieku, jak on umorusani, w dziurawych trampkach, ale szczęśliwi. Dzieciaków nie 
interesowała polityka. I całe szczęście. Komuniści jeszcze rządzili w najlepsze, sklepy święciły 
pustkami, a dwa kanały państwowej telewizji były nudne jak flaki z olejem. Kraj tonął w szarej 
beznadziei. Jednak podwórka zawsze były fajnymi, kolorowymi miejscami, gdzie ciągle coś się 
działo i z których nigdy żadne dziecko nie chciało wracać do domu. 

– Chłopaki, mój stary już przylazł z roboty – poinformował kolegów. 

– Zachlany czy trzeźwy? – zapytał Maciek. Był tutaj hersztem. Największy, najsilniejszy, 
najbardziej odważny. Nawet w kapsle ciągle wygrywał. Właśnie to jego kapsel z napisem USA, 
zrobionym po wewnętrznej stronie czarnym flamastrem, prowadził teraz w wyścigu. Inne 
zachodnie kraje zostały daleko w tyle. Zupełnie jak w życiu. Napędzane pstryknięciami 
dziecięcych palców, gnały po torze uformowanym w piasku, goniąc Amerykanina i raczej nie 
miały już szans na zwycięstwo. 

– Trzeźwy – odparł ponuro Michał.  

Chłopcy przestali toczyć kapslowy wyścig i wszyscy spojrzeli na kumpla ze szczerym 
współczuciem. Znali jego sytuację w domu jak rodzeni bracia. Wiedzieli na przykład, że kiedy 
jego stary wracał trzeźwy, następnego dnia ich kumpel miał zwykle na ciele o kilka siniaków 
więcej niż te, które zafundował sobie w czasie zabawy. Wiedzieli też, że gdy ojciec Michała 
przychodził pijany, nie było sympatyczniejszego i weselszego gościa na ulicy. Taki paradoks. W 
ich domach przeważnie było odwrotnie… 

– Boisz się? – pytał dalej Maciek. 

– Trochę – odpowiedział Michał. – Trzy dni temu też przyszedł trzeźwy i jeszcze do tej pory boli 
mnie dupa. Kiedyś, gdy używał paska, było znośniej.  

– Wyrzuć mu ten jebany kabel – podsunął Miecio. Był najmłodszy, lecz najbardziej zadziorny. 

– Już raz to zrobiłem. Wtedy spuścił mi wpierdol z dokładką za to, że nie mógł go znaleźć. 
Następnego dnia skombinował sobie nowy. 

– Twój stary to kawał chuja – skwitował Marek. Miał jedną nogę nieco krótszą od drugiej i 
dlatego wszyscy wołali na niego „Kulas”. – Myślałem że mój jest draniem, bo czasem da mi w 
ucho, ale do twojego się nie umywa. 
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– Ehe… Nawet Hitler przy tym kutasie to spoko gostek – potwierdził Miecio. – A może 
powinniśmy się zaczaić na sukinsyna i spuścić mu coś na łeb z okna? Najlepiej lodówkę. 

Michał uśmiechnął się. Pomysł bardzo mu się spodobał. Szkoda, że był nierealny. 

– Może dziś nie będzie tak źle? – pocieszał się. 

– Pieprzysz – stwierdził Maciek. –Sam mówisz, że wrócił trzeźwy jak ksiądz. Zaraz więc coś 
go wkurwi i spuści ci łomot. Twoją matkę już pewnie leje. 

 

Na samą myśl, że ojciec mógł ją właśnie bić, Michała zakuło serce. Zapragnął natychmiast 
sprawdzić, czy obawy nie były słuszne. Zapewne były. Skinął kumplom na pożegnanie i pognał do 
domu. Błyskawicznie wspiął się po schodach i przystanął przy drzwiach. Przyłożył ucho do 
obłażącego z farby drewna. W mieszkaniu panowała cisza. Nic nie świadczyło o tym, że działo się 
w nim coś złego. Może jednak stary był pijany i to tak, że od razu położył się spać? Chłopak 
przypomniał sobie, jak kilkanaście minut temu ojciec szedł ulicą, przeanalizował jego równy krok 
i pożegnał się z tą myślą. Na pewno był dziś trzeźwy niczym abstynent. Spokój w mieszkaniu 
musiał być więc tylko ciszą przed burzą. Nacisnął klamkę i najdelikatniej, jak umiał, otworzył 
zniszczone drzwi. Przynajmniej zawiasy wciąż były dobrze naoliwione, bo nie skrzypnęły. 
Wślizgnął się do środka i cichutko przemknął do pokoju. 

 

Matka siedziała w fotelu przy oknie i robiła na drutach. Szybkie ruchy dłoni świadczyły o tym, że 
jest zdenerwowana. Michał potrafił to rozpoznać. Gdy była spokojna, szaliki i swetry rodziły się z 
kłębków wełny powoli i leniwie. Spostrzegła syna. Uśmiechnęła się, ale nie z radości, tylko aby 
dodać mu otuchy. 

 

– Tata naprawia zlew. Zapchał się – oznajmiła bardzo cicho.  
 

Skinął głową na znak, że zrozumiał. Jej słowa oznaczały coś jeszcze. Matka nakazała mu między 
wierszami zaszyć się w pokoju i nie rzucać się ojcu w oczy. Zrobił to. Skradając się do siebie, 
zarejestrował kątem oka tułów i nogi wystające w kuchni spod zlewu. Stary fajnie wyglądał bez 
głowy i szkoda, że nie mogło tak zostać na zawsze. Żałował, że nie naprawiał gilotyny, która 
nagle zadziałałaby samoczynnie. 

 

W swoim pokoju poczuł się bezpieczniej. Królestwo pełne książek. Miał ich tu więcej niż 
czegokolwiek, zajmowały praktycznie każdy kąt. Od jakiegoś czasu powoli wypierały zabawki, 
których bastion znajdował się już tylko w jednym miejscu, lecz i ten miał wkrótce paść pod 
naporem tomów Verne’a, Conan Doyle’a i innych wspaniałych autorów dających Michałowi 
znacznie więcej satysfakcji niż klocki, czołg czy samolocik z ułamanym skrzydłem. Dorastał. 
Marzył. A literatura otwierała mu bramę do świata o wiele fajniejszego niż ten, w którym żył. 
Chciał kiedyś zostać pisarzem i tworzyć takie czarodziejskie bramy dla innych biednych i 
poniewieranych dzieci, szukających ratunku przed okrutną rzeczywistością w świecie wyobraźni. 
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Rzucił się na łóżko i sięgnął po książkę, którą rozpoczął kilka dni temu. „Przygody Bena Gunna” 
R.F. Dalderfielda. Była to kontynuacja „Wyspy skarbów” R.L. Stevensona, a raczej historia losów 
jednego z jej bohaterów, Bena Gunna, pozostawionego przez piratów za karę na wyspie i 
którego Jim Howkins spotkał tam po latach. Powieść talentem literackim autora nie umywała się 
do pierwowzoru, ale stanowiła świetne uzupełnienie tamtej historii i obfitowała w liczne 
przygody, które przecież były najważniejsze dla dwunastoletniego czytelnika. Michał zagłębił się 
w lekturę i już po chwili zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością. Przeczytał kilka rozdziałów, 
kiedy nagle drzwi do pokoju otwarły się z hukiem. Książka wypadła mu z rąk. A uśpiony 
czytaniem lęk nagle przebudził się jak wulkan. Gniew w oczach ojca spowodował, że chłopak 
omal nie posikał się ze strachu. „ Co się stało? Co tym razem zrobiłem nie tak?” – pomyślał 
przerażony. 

– To twoje? – usłyszał.  

Dopiero teraz ujrzał coś w wyciągniętej w jego stronę ręce. Jeden z leżących w kącie pokoju 
dużych, zielonych plastikowych klocków, który jakimś cudem miał teraz w dłoni. Gdzie go 
znalazł? 

– To twoje? – usłyszał ponownie. Skulił się z przerażenia i potwierdził skinieniem głowy. Domyślił 
się już, gdzie leżał klocek. 

– Aha! Ile razy ci mówiłem, żebyś nie bawił się w zlewie?! Ile?!! 

– Wiele… 

– Właśnie! Wiele! A ty co, gówniarzu?! No co?! 

– Nie posłuchałem cię i znowu bawiłem się w bitwę morską – dziecko odparło skruszonym 
głosem. – Ten klocek był jednym z pirackich okrętów. Ale przegrał bitwę i zatonął. I chyba 
niechcący spłynął z wodą do rury. 

Ojciec odsłonił zepsute zęby w tym swoim trzeźwym szczurzym uśmiechu, na widok którego łzy 
napływały Michałowi do oczu, bo zawsze zapowiadał to, co zaraz miało się stać... Ból. Dziś chyba 
miał być większy niż zwykle, bo zbrodnia, którą popełnił, była znaczna. I wkurzyła starego 
naprawdę mocno. Pierwsze słone krople spłynęły po policzkach chłopca, wyznaczając tor 
kolejnym. 

– Chcesz mi wmówić, że ten klocek przypomina piracki okręt? – zapytał oprawca, zbliżając się do 
łóżka i potrząsając zabawką przed samym nosem syna. 

– Tylko w mojej wyobraźni – powiedział cichutko Michał, patrząc z wielkim strachem w ślepia 
zionące gniewem. Trzeźwa furia. Tak ten stan nazywała matka, kiedy już po ataku tego 
szaleństwa lizali rany, tuląc się do siebie. Dziś owo szaleństwo przypominało jednak wyjątkowo 
groźny huragan, który miał spustoszyć wszystko dookoła. 

– Wyobraźni, powiadasz? Wyobraźni?! Wiedz, gnojku, że ta twoja jebana wyobraźnia zapchała 
zlew! Musiałem ujebać się po łokcie, żeby go odetkać! Porozkręcać rury, aby wyciągnąć z 
kolanka to zielone gówno, co poszło na dno w jakiejś pierdolonej bitwie morskiej, którą sobie 
stoczyłeś w chorej łepetynie! 

– Przepraszam, tato. Bardzo przepraszam – wyszeptał błagalnie. – To się więcej nie powtórzy. 

– To się już powtórzyło!! – wrzasnął ojciec i rozpoczął wymierzanie kary. Druga ręka, 
ukryta dotąd za plecami, przecięła ze świstem powietrze podwójnym kablem, który 
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okręcił się wokół chłopaka. Potem spadły kolejne razy w akompaniamencie wyzwisk i 
astmatycznego sapania. Bydlak nie miał za grosz kondychy, ale kablem potrafił wywijać, 
jakby brał udział w zawodach z bicia dzieci i koniecznie chciał w nich zgarnąć złoty 
medal.  

Michał osłonił głowę, zacisnął zęby i powieki do granic możliwości i postarał się szybko 
znaleźć na pokładzie pirackiego okrętu, po którym właśnie Długi John Silver kuśtykał na 
jednej nodze. Ujrzał błękitne, skąpane w słońcu morze i usłyszał radosny śpiew pirackiej 
załogi, która właśnie stoczyła jakąś zwycięską potyczkę i zgarnęła okazałe łupy. Poczuł na 
twarzy morską bryzę. Co prawda słoną jak łzy, lecz cudownie orzeźwiającą. Płynął ku wielkiej 
przygodzie. Wprost na horyzont… 

 

Kiedy powrócił do rzeczywistości, ojciec odwalił już całą robotę. I teraz patrzył z góry na swoje 
dzieło. Załzawiony i zasmarkany Michał, ujrzał, jak twarz starego wykrzywia nigdy wcześniej 
niewidziany grymas. Sykniecie, które wydobyło się z jego ust, też nie było normalne. Tak zwykle 
reagowali ludzie, którzy ujrzeli coś okropnego, na co za długo nie mogli patrzeć. Coś od czego 
wywracało im flaki i zbierało na wymioty. W końcu wyszedł z pokoju syna. Nawet zamknął 
delikatnie drzwi, jakby się wstydził tego, co zrobił. I tak też pewnie było. Po ataku furii zwykle od 
razu dopadały go wyrzuty sumienia. I nagle zachowywał się jak ktoś o gołębim sercu. Nieraz 
nawet miał wstyd w oczach i nieme przeprosiny na twarzy, ale na Michała nigdy to nie działało. 
Dla niego ojciec nie różnił się niczym od niemieckich oprawców katujących ludzi w Oświęcimiu. 

 

Tym razem nie miał nawet siły go nienawidzić. Czuł straszliwy ból. Znacznie, znacznie większy niż 
zwykle. A gdy próbował podnieść się z lóżka, zakręciło mu się w głowie. Poleżał chwilę i dopiero 
przy drugiej próbie jakoś udało mu się wstać. To, co zobaczył w lustrze na szafie, przeraziło go. 
Odbijał się w nim ludzki strzępek przypominający bardziej bohatera horroru niż dzieciaka. Tym 
razem stary przegiął. Złoty medal w zawodach na ojcowskiego bydlaka roku był już jego. 

 

Dobrze że trwały wakacje i Michał jutro nie musiał iść do szkoły. Inaczej nie wiedziałby, jaką 
bajeczkę wymyślić tym razem, aby wytłumaczyć swój wygląd. Pochlipując, zaczął szukać matki. 
Starego na pewno już nie było w domu. Zmył się jak zwykle po napadzie gniewu, aby wrócić 
dopiero po wielu godzinach, zalany w sztok. Odnalazł ją w kuchni. Leżała na podłodze 
nieprzytomna. Chłopak uklęknął i potrząsnął nią delikatnie. Na szczęście od razu zareagowała, 
więc spadł mu kamień z serca. Zawsze bał się, że za którymś razem matka się nie ocknie. Że 
kiedyś ojciec ją zabije.  

 

Tym razem stary nawet tłukąc żonę, przeszedł samego siebie. Podbite oko puchło coraz bardziej. 
„Jutro będą potrzebne największe przeciwsłoneczne okulary” – pomyślał Michał. Matka miała na 
podorędziu kilka par różnej wielkości, paradowała w nich po mieście nawet zimą, wstydząc się 
tego, co zakrywały. Nikt się z niej nigdy nie śmiał. A przynajmniej nie sąsiedzi. Wszyscy bowiem 
znali powody tej ekstrawagancji. 

 

Spojrzała na syna i rozpłakała się. Chłopiec zdawał sobie sprawę, dlaczego. Dziś jego twarz 
wyglądała gorzej niż jej. Tym razem nie ucierpiały wyłącznie jego ręce, tyłek, nogi i plecy, ale 
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także buzia. Nie tylko kabel poszedł w ruch, także łapy ojca waliły, gdzie popadnie. Skurwiel 
naprawdę się postarał. Na szczęście Michał nie pamiętał, ile ciosów spadło mu na twarz, czy 
stary walił go z liścia, czy pięściami. W tym czasie był już na pokładzie pirackiego okrętu, razem z 
Benem Gunnem i miał głęboko w dupie to, co działo się z jego ciałem w realnym świecie. 

 

Uśmiechnął się do matki, choć sprawiło mu to niemały ból. Aby jej pokazać, że wciąż jest jak 
dawniej, że znowu dali radę. Przetrwali kolejne tornado. 

– Idziemy na milicję – stwierdziła. – Bo to się wreszcie musi skończyć. Jest z nim coraz gorzej. 

Michał pokręcił głową. 

– Dzielnicowy to jego kumpel od kielicha – przypomniał matce. – Zresztą połowa komisariatu 
chla z nim po knajpach. Znowu nic mu nie zrobią, a gdy zgłosimy pobicie, tylko się jeszcze 
bardziej wkurzy. 

Jakiś czas temu po większym napadzie szału nie wytrzymali i poszli na milicję, co skończyło się 
kolejnym laniem, które stary im sprawił, kiedy się o tym dowiedział. Gliniarze nie sporządzili 
nawet służbowej notatki z przyjęcia zgłoszenia, a ktoś z komendy od razu powiadomił ojca, 
udzielając mu przy okazji dobrej rady, aby wytłumaczył żonie, że to bardzo nieładnie donosić 
władzy na własnego męża. Nie było więc sensu liczyć na ich pomoc. Ani nikogo innego. Matka 
przytuliła więc mocno syna, bo tylko tyle mogła zrobić… 

 

Następnego dnia ból po laniu wciąż dawał o sobie znać. Michał postanowił nigdzie nie 
wychodzić. Nie chciał nikomu pokazywać się w takim stanie. Nawet kolegom, którzy nieraz już 
widzieli na jego ciele efekty agresji ojca, ale chyba jeszcze nigdy aż takich. Poza tym nie nadawał 
się dziś do niczego. Ani do gry w piłkę, ani do zabawy w chowanego. Nawet niewinny wyścig 
kapsli wydawał się być ponad jego siły. Musiał odpocząć, wyleżeć ból. Może jutro poczuje się na 
tyle lepiej, żeby pokazać się na podwórku. 

 

Matka przyniosła mu śniadanie do pokoju. Kilka kanapek z dżemem i kubek ciepłego mleka. Ona 
też prezentowała się bardzo źle. Limo przybrało już mocno fioletowy kolor i Michał wątpił, aby 
największe okulary w pełni je zakryły. Wyglądała jak znokautowany bokser następnego dnia po 
walce. 

 

Po śniadaniu zabrał się za lekturę. Pod jej wpływem przestał odczuwać ból, jakby wypił jakiś 
czarodziejski eliksir. Książki stanowiły lekarstwo na wszystko. Jeśli Bóg istniał, w co chłopiec 
coraz częściej wątpił, były jego najlepszym wynalazkiem. 

 

Czytał już jakąś godzinę, gdy usłyszał, że ktoś cicho otwiera drzwi. Podniósł wzrok i ujrzał ojca. 
Był trzeźwy, ale jego twarz nie przypominała dziś wykrzywionej mordy potwora. Wyglądała 
wyjątkowo łagodnie, jakby należała do kogoś innego. I tym razem też coś trzymał w dłoni, jednak 
Michał nie potrafił tego czegoś zidentyfikować. 

– Cześć, synku – stary odezwał się miłym głosem. – Coś ci kupiłem. 
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Położył na łóżku jakiś pakunek. 

– To prezent – wyjaśnił. – Mam nadzieję, że ci się spodoba. 

Chłopak zerknął na podarunek. Gdyby ofiarował mu go ktoś inny, skakałby z radości. Jednak od 
tej osoby nie chciał żadnych prezentów, więc pozostał obojętny. 

– Dziękuję, tato – odparł tylko. 

Ojciec uśmiechnął się. Wyglądał jak głupek, który sądził, że można powstrzymać walącą się tamę 
gołymi rękami. 

– Mam nadzieję, że prezent ci się spodoba, no i że… No wiesz… Że zapomnimy o tym 
wczorajszym małym nieporozumieniu między nami. 

– Nie ma sprawy, tato… 

Tamten powtórzył swój uśmiech skończonego durnia, uznał że sprawa jest już załatwiona i 
opuścił pokój. 

 

Michał ponownie został sam. Kilkanaście minut próbował ignorować prezent leżący tuż obok, ale 
okazało się to ponad jego dziecięce siły. W końcu sięgnął po pakunek i przyjrzał się jego 
zawartości. Były to drogie plastikowe żołnierzyki, które można było nabyć tylko w jednym sklepie 
w mieście. Prowadził go prywaciarz, który ściągał towar z Zachodu i sprzedawał po kosmicznych 
cenach. Okoliczne dzieciaki często tam chodziły, jednak wyłącznie po to, by podziwiać zabawki w 
witrynie, bo żadnego nie było na nie stać. Przynajmniej nikogo, kogo Michał znał. A teraz trzymał 
w ręku jedną z najfajniejszych rzeczy, które można było tam kupić. Na chwilę zapomniał o 
siniakach i bólu, a oczy zalśniły mu z ekscytacji. Szybko rozerwał foliowe opakowanie i wysypał 
żołnierzyki na dywan. Byli wśród nich: dowódca z lornetką, snajper, żołnierz z przenośną haubicą 
i kilkunastu innych, świetnie uzbrojonych i gotowych do walki z wrogiem. 

 

Zaczął się bawić. Uformował oddział polskich żołnierzy i od razu rzucił go w wir akcji. Właśnie 
zwiadowcy dorwali zdrajcę i donosiciela, który dziwnym trafem nazywał się i wyglądał dokładnie 
tak samo jak ojciec. I przyprowadzili go pod bronią przed oblicze dowódcy. Schwytany klęczał 
przed nim i błagał o litość. Prze niego Niemcy rozstrzelali wielu dobrych ludzi, więc nie miał co na 
nią liczyć. Wyrok dla takiego drania mógł być tylko jeden. Dowódca, z wyglądu bardzo podobny 
do Michała, wyciągnął więc z kabury krótką broń i zbliżył lufę do głowy pojmanego. A potem 
pociągnął z żalem za spust, bo był dobrym człowiekiem i każda śmierć zadana z jego ręki 
sprawiała mu przykrość. Kula przeszła przez głowę, obryzgując krwią wszystko dookoła. Zdrajca 
zwalił się na ziemię. Ale, o dziwo, ciągle się jeszcze ruszał. Strzał w łeb, choć z gruntu pewny, 
wcale go nie zabił. Facet jęczał i drgał w spazmach bólu. Dowódca oddziału z niechęcią 
przeładował więc broń i dobił podłego skurwysyna. 
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DEMON 

 

   Gdy wyszedłem z pudła, nie czekano na mnie z otwartymi ramionami. Sąsiedzi odwracali 
głowy. A ci bardziej odważni pluli mi pod nogi. Nawet rodziców nie ucieszyłem. Ojciec nie 
wpuścił mnie do domu. Na powitanie wycedził, żebym spierdalał i nigdy więcej nie przychodził. 
Matki nie widziałem. Ale pewnie myślała tak samo. 

 

Wprowadziłem się do starego mieszkania po babci. Była żona nie posiadała do niego żadnych 
praw i nie mogła go sprzedać jak innego całego pozostałego majątku. Dzięki temu po wyjściu z 
paki nie wylądowałem pod mostem. 

 

– Masz się trzymać z daleka od moich dzieci! – jeszcze tego samego dnia zażądała jedna z 
sąsiadek. Strach w jej oczach mieszał się z nienawiścią. I jeśli wcześniej miałem jakieś  
złudzenia, po tym zdarzeniu już żadnych. Dla ludzi byłem potworem. Kimś kto przez lata 
skrywał perwersyjne oblicze pod maską normalności. Wyszedłem z jednego piekła i od 
razu wkroczyłem do kolejnego. 

 

Mimo wszystko próbowałem poukładać sobie życie. Posklejać jego strzępki w jakąś sensowną 
całość. Jednak trudno było przywrócić mu godność. 

 

Jacek był jedyną osobą na mojej ulicy, która jeszcze ze mną rozmawiała. Nie robił tego z 
entuzjazmem, lecz przynajmniej mnie nie ignorował. Kiedyś byliśmy najlepszymi kumplami. Po 
za tym był rozwiedziony i bezdzietny, więc nie miał o kogo się bać. 

 

– I co mam teraz zrobić? – zapytałem go za jakiś czas. Siedziałem na ławce przed domem i 
patrzyłem, jak grzebie przy samochodzie. Pobliski plac zabaw opustoszał natychmiast gdy się 
pojawiłem. Starsze dzieci, które cokolwiek już rozumiały, same pouciekały w popłochu na mój 
widok, ciągnąc za rękę młodsze rodzeństwo, po inne zaraz przybiegli rodzice. 

– Pytasz o radę? – odezwał się Jacek, nie wyciągając głowy spod maski auta. 

– Na to wygląda. 

– Nie wiem, stary. To twoje życie, twoje problemy. Nic mi do nich. 

–Ale co ty byś zrobił na moim miejscu? 
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Przestał naprawiać samochód i spojrzał na mnie. Wzrokiem nieróżniącym się od spojrzeń 
okolicznych ojców i matek. Wskazał głową pobliskie drzewo.  

–Któraś z tych gałęzi na pewno cię utrzyma – powiedział zupełnie poważnie. – Tylko zrób to w 
nocy. Wtedy nikt się tu nie kręci, nie biegają dzieci. 

I wrócił do pracy. 

 

** 

 

Zaraz po wyjściu na wolność najgorsze były noce. Bezsenne. Pełne wspomnień. Najwięcej o 
więzieniu. Wracałem do niego, choć wcale tego nie chciałem. Nie miałem tam łatwo. Tacy jak ja 
nigdy nie mają. Z miejsca trafiają na samo dno i traktuje się ich jak śmieci. Gorzej niż karaluchy. 

 

Pod celą przywitały mnie trzy ponure oblicza. I spojrzenia – sztylety. 

 

– Za co? – ktoś zapytał. 
 

Nie odpowiedziałem. Byłem pewny, że już wiedzą. Stałem przed nimi sparaliżowany strachem, 
czekając na uroczyste powitanie. A słyszałem, jak wita się tu takich. 

 

Pierwszy cios nadszedł szybko. A potem inne, silne i bolesne. Spadały jak strugi deszczu podczas 
oberwania chmury. Przyjąłem ich wiele, nim w końcu zgasło światło. 

 

Ocknąłem się w więziennym szpitalu. Z okropnym bólem całego ciała. Ledwo widziałem na oczy. 
Miałem bandaż na twarzy. Nos chyba był złamany. I pewnie nie tylko on. Nie wiedziałem, ile 
czasu byłem nieprzytomny. Długo nikt się przy mnie nie pojawił. Kiedy wreszcie ujrzałem lekarza, 
nie był skory do rozmowy. 

 

– Połamali ci nos, żebra i wybili kilka zębów – poinformował służbowo. – Za tydzień z powrotem 
trafisz pod celę. 

– Po co? – spytałem. 

– Aby dalej odsiadywać wyrok – odparł. 

– Przecież jeszcze tego samego dnia wrócę do pana – stwierdziłem. 

Konował uśmiechnął się. 

– Może tak, może nie… A nawet jeśli, to postaram się szybko cię poskładać, aby chłopaki 
znowu mieli co łamać. 
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Pomyliłem się tylko trochę. Gdy wyszedłem ze szpitala, współwięźniowie dali mi dzień spokoju i 
dopiero kolejnego spuścili ponowny wpierdol. Tym razem spędziłem w szpitalu dwa tygodnie, 
przysparzając łapiduchowi znacznie więcej pracy. A kiedy wróciłem do celi, byłem pewny, że 
znowu na krótko. Jednak tym razem trafiłem do pojedynczej… Ale zboczeńców w więzieniu nigdy 
nie zostawia się w spokoju… Zaledwie kilka dni później ktoś podszedł do mnie w świetlicy i 
wykrzyknął: – Łap! 

Odruchowo schwyciłem to, co rzucił. Tubkę wazeliny. 

– Zapierdalaj do kibla i wysmaruj dupę! – rozkazał wielki, łysy facet. – A my zaraz do ciebie 
przyjdziemy. 

Wskazał głową gości za sobą. Dwóch wytatuowanych drabów równie wielkich jak on. Dopiero po 
chwili dotarło do mnie, o co mu chodzi.  

– Nigdzie nie pójdę – powiedziałem drżącym głosem. 

Kafar cmoknął z dezaprobatą. 

– Nie rób, kurwa, fochów. Wypad do sracza i wysmaruj dupsko tak, żeby się świeciło jak złoto. 
Trzeci raz nie poproszę. 

Spojrzałem na klawisza, który pełnił dyżur. Gapił się na nas z oddali. Łysielec podążył za moim 
wzrokiem. 

– Nie licz na jego pomoc. – Odgadł moje zamiary. 

– Zaraz go zawołam – zagroziłem. – Będę darł się w niebogłosy. 

– Będziesz – potwierdził bandyta. – Jak ci już wpakuje w dupę kutasa, będziesz wrzeszczał niczym 
ruchana nimfomanka. 

Po świetlicy rozszedł się śmiech. Chyba wszyscy wyczuli, co się święci, poprzerywali zajęcia i 
śledzili rozwój wypadków, dobrze się przy tym bawiąc. Mój strach sprawiał im satysfakcję. 
Nawet klawisz całkowicie skupił na nas uwagę. Bandzior od wazeliny puścił mi oczko i posłał 
całusa. 

– Profos! – zawołałem. – Ratunku! Potrzebuję pomocy! 

Ale klawisz nie zareagował. Stał, jakby nie słyszał wołania. 

– Pomocy! – krzyknąłem ponownie. – Na Boga, niech pan tu przyjdzie! 

Strażnik jeszcze moment obserwował nas z kamiennym obliczem, po czym wzruszył ramionami i 
wyszedł. 

– A nie mówiłem… – drab się uśmiechnął – ten klawisz też ma córkę, i to chyba równie małą jak 
ta, z którą się zabawiałeś. 

Potem trzech facetów rzuciło się na mnie i siłą zaciągnęło do kibla…  

 

*** 
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Matka przyszła na widzenie dwa dni po pierwszym gwałcie. Nie doszedłem jeszcze do siebie i 
wyglądałem jak widmo. Ojciec już chyba wtedy wykreślił mnie ze swojego życia. Wcale mu się 
nie dziwiłem. Syn zboczeniec. Kto by takiego chciał? Matka weszła do sali widzeń, lecz kiedy 
próbowałem ją pocałować na powitanie, nie pozwoliła mi na to. Bił od niej chłód.  

– Mamo, co się stało? – zapytałem. Próbowałem dotknąć jej ręki, ale ją też cofnęła. 

– Jesteś w więzieniu – westchnęła – i to za straszliwą zbrodnię… Stało się. 

– Nie przesadzaj. Przecież nikogo nie zabiłem. A po za tym to wszystko jest… 

– Natychmiast przestań! – przerwała mi ostro. – Przestań wreszcie kłamać! 

– Nigdy cię nie okłamywałem – błyskawicznie zaprzeczyłem. Na tyle jednak głośno, że wszyscy w 
sali widzeń musieli słyszeć. Poczułem na sobie spojrzenia więźniów i ich rodzin. Mężczyzn, kobiet 
i dzieci. I pewnie każdy odwiedzający właśnie dowiadywał się od osadzonego krewnego, za co 
garowałem. Czułem tę ogarniającą mnie, gęstniejącą nienawiść. Najgorsze, że nienawiść biła 
także od rodzonej matki. 

– Nigdy cię nie okłamałem – powtórzyłem znacznie ciszej. – To inni kłamali na mój temat. 

– Ona też kłamała? – zapytała. 

Wbiłem w matkę wzrok. Ciężki jak sto ton ołowiu. Wytrzymała go i powtórzyła pytanie: – Ona 
też kłamała? 

Ogarnął mnie smutek. I całkowita rezygnacja. Wyjaśniałem to tyle razy, że nie było sensu znowu 
próbować. Nie w tych okolicznościach. Odsiadywałem kilkuletni wyrok za udowodniony czyn. I 
żadne słowa nie mogły już tego zmienić. Miałem jednak nadzieję, że przynajmniej matka nie da 
się tak łatwo oszukać i stanie po mojej stronie. Niestety chyba znajdowała się po drugiej. To, co 
powiedziała po chwili, tylko mnie upewniło. 

– Wiesz co… – zaczęła żałobnym tonem – wolałabym, żebyś był seryjnym mordercą i siedział w 
więzieniu do końca życia. Wtedy mogłabym to jakoś znieść… Ale tego, co zrobiłeś własnemu 
dziecku, nie mogę wybaczyć. Nie potrafię. W pełni zasłużyłeś na to, że tu jesteś. To najlepsze 
miejsce dla takiego zwyrodnialca. Żegnaj, synu. 

Nigdy już mnie nie odwiedziła. 

 

*** 

 

Z pudła wyszedłem warunkowo po trzech latach i dostałem kuratora. Jednego z najbardziej 
wrednych w branży. Grubas od razu wziął mnie w obroty. Z miejsca przygwoździł tyradą 
zakazów. Żadnego ćpania, chlania, spacerów pod przedszkolami. Częstowania dzieci cukierkami. 
Miałem nawet wiać, gdzie pieprz rośnie, jeśli jakiś bachor poprosiłby o zawiązanie sznurowadła.  

– Jeżeli złamiesz którąś z tych zasad, szybko wrócisz za kraty – poinformował na koniec długiego 
wykładu. – Jasne? 

Przytaknąłem. 
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– Będę miał cię na oku – ostrzegł. – I nawet nie myśl, że mnie przechytrzysz. Że pokażesz jakiejś 
smarkatej ptaka, a ja się o tym nie dowiem. 

– Nie mam zamiaru niczego pokazywać dzieciom – oznajmiłem. 

– Jeśli chodzi o mnie, możesz pomachać kutasem przed nieletnią – stwierdził kurator. – To tylko 
ułatwi sprawę. Nienawidzę takich jak ty. Nigdy nie powinniście wychodzić na wolność. Daj 
powód, a z przyjemnością z powrotem wpakuje cię do pierdla. 

– Nie będzie takiego powodu – zapewniłem. 

Kurator stał na tle szeroko otwartego okna. Na tyle blisko, że wystarczyłby mój jeden 
zdecydowany ruch, aby spaślak znalazł się poza nim. Cztery piętra załatwiłyby resztę. I góra 
tłuszczu rozpaćkałaby się na chodniku. Wyłapałbym dożywocie, ale moje notowania w pudle 
poszybowałby wysoko. Naprawdę poważnie się nad tym zastanawiałem, kiedy tłuścioch 
zakończył spotkanie. 

– Gówno mnie obchodzi, kim byłeś i w jak dużej forsie się pławiłeś – oznajmił. – Przez najbliższy 
rok twój tyłek należy do mnie. Zrób coś nie tak, a przekonasz się na własnej skórze, jakim 
wielkim skurwysynem potrafię być dla takich gnojów. Moje kontrole będą niespodziewane. 
Nigdy nie będziesz wiedział, kiedy przyjdę, a mogę się zjawić w każdej chwili. Mniej się więc na 
baczności. A teraz zabieraj dupę w troki i wypierdalaj! 

Pierwsze odwiedziny miałem wieczorem. Jakby kutas chciał udowodnić, że to, co mówił, to nie 
żarty. Po godzinie 22.00 ktoś załomotał do drzwi. Naprawdę mocno. Właśnie przygotowywałem 
kolację. Z ociąganiem ruszyłem się z kuchni, z nadzieją, że to nie sąsiedzi przyszli mi wyjaśnić z 
kijami bejsbolowymi, że nie jestem tu mile widziany. Gdy odryglowałem drzwi, do środka wpadło 
dwóch mundurowych policjantów i uśmiechnięty kurator. 

– Niespodzianka! – zawołał, wchodząc. 

Gliniarze z miejsca zabrali się do roboty. Nie mieli jej dużo. Przerzucili trochę ubrań, skotłowali 
legowisko na środku pokoju, przetrząsnęli kilka pustych szafek. Kipisz tego wszystkiego zajął 
zaledwie kilka minut. Grubas stał z boku i obserwował gliniarzy z posępnym uśmiechem.  

– Nic tu nie ma – w końcu zameldował jeden z mundurowych. 

– Sprawdziliście w sraczu? 

– Tak. Nawet zajrzeliśmy do rezerwuaru. Niczego tam nie ukrył. Chyba jest czysty. 

– Żadnej dziecięcej pornografii? 

Policjant przecząco pokręcił głową. 

– Zupełnie nic. 

Kurator sprawiał wrażenie rozczarowanego. Jednak zaraz znowu się uśmiechnął, jakby miał asa 
w rękawie. Skinął na policjanta. Ten wyciągnął z kieszeni alkomat, uruchomił go i podsunął mi 
pod nos. Nabrałem głęboko powietrza w płuca i bez obaw wydmuchałem prosto w czujnik 
urządzenia. Gliniarz zerknął na wskaźnik i pokazał go spaślakowi, kręcąc głową. Byłem pewny, że 
to już koniec kontroli, którą przeszedłem pomyślnie, ale się pomyliłem. Tłuścioch wydobył z 
kieszeni marynarki plastikowy kubek. 
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– Zrobimy ci jeszcze test na narkotyki – oznajmił, widząc moją pytającą minę. – Nowoczesny, 
szybki i skuteczny. Jeśli zajarałeś dziś skręta lub wciągnąłeś kreskę jakiegoś gówna, zaraz się o 
tym dowiemy. Masz nasikać do tego pojemnika. Przy nas. 

Rozpiąłem więc rozporek, na oczach tych trzech wydobyłem penisa i napełniłem kubek prawie 
po sam brzeg. I gdy pełny trzymałem w ręku, kurator wetknął do moczu biały papierek, którego 
zanurzona końcówka szybko zmieniła kolor na niebieski. Nie wiedziałem, czy to dobrze, czy źle. 
Mógł mnie przecież bez problemu uwalić, gdyby tylko chciał. W każdej chwili wyeliminować z 
gry, podrzuconym nielegalnym fantem, co cofnęłoby mi zwolnienie warunkowe i dorzuciło 
jeszcze kilka miesięcy odsiadki w bonusie. Pedofilskim zdjęciem, blantem, gramem koki. Czy też 
lipnym testem na narkotyki, który zabarwiłby się na pożądany kolor. Na szczęście dla mnie, grał 
uczciwie. Niczego nie aranżował, bo był przekonany, że kiedyś sam się podłożę.  

– Może następnym razem będziesz miał mniej szczęścia, skurwielu… – tymi słowami pożegnał 
mnie w drzwiach. 

 

*** 

 

Dopiero po dwóch miesiącach zacząłem szukać Magdy. Wtedy, kiedy zapał kuratora, żeby 
ponownie mnie zamknąć, nieco osłabł. Na tyle, że dało się jakoś żyć. Pewnie zajmował się już 
innym zboczeńcem, mającym na sumieniu więcej niż ja, i to jemu teraz siedział na karku.  

 

Trzy lata wcześniej byłem prężnym przedsiębiorcą z modelową rodziną. Firma prosperowała, 
czyniąc ze mnie milionera. Prawdziwego człowieka sukcesu. A potem całe moje życie posypało 
się błyskawicznie. Jednego dnia byłem kimś, drugiego rozpoczął się mój upadek. Jeszcze rano 
cieszyłem się u ludzi szacunkiem, wieczorem  wytykali mnie palcami. A ja nie miałem pojęcia, 
dlaczego coś takiego mnie spotkało. Odsiedziałem karę, a nie rozumiałem za co. Miałem wiele 
pytań do żony, bo tylko ona mogła udzielić odpowiedzi. Ale Magda była nieosiągalna. Zgarnęła 
kasę, zabrała córkę i rozpłynęła się w powietrzu. 

 

*** 

 

Podczas procesu prawnik robił, co mógł, aby mnie ratować. Oskarżenie dysponowało jednak 
mocnymi dowodami. Wszelkie próby ich podważenia kończyły się fiaskiem. Nie wiem, czy uważał 
mnie za niewinnego, w każdym razie honorarium zrobiło swoje. Walczył jak lew, choć miał 
przeciwko sobie cały świat. 

– Chyba nie wygramy – oznajmił mi na jednej z ostatnich rozpraw. – Przykro mi. 

Możliwości obrony kurczyły się w szybkim tempie. 

– A apelacja? Sąd wyższej instancji? 

– Tam też spróbujemy. Ale raczej też przegramy z kretesem. Dowody świadczą przeciw tobie. Po 
za tym jest jeszcze opinia publiczna, podsycana przez prasę i telewizję. A media cię rozjeżdżają. 
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Młody bogacz, który okazał się pedofilem, to dla nich nośny temat. Dziennikarze dawno cię 
ukrzyżowali. A sędzia też czyta gazety i ogląda telewizję. 

– Chyba akurat ona powinna być odporna na medialne manipulacje. 

– Powinna. Jednak to tylko człowiek. A przede wszystkim matka. Cały kraj trąbi, że wpychałeś 
łapy w majtki córki. Nikt nie stoi w twoim narożniku. Nie spodziewaj się łagodnego wyroku. 

– Zapłacę, ile chcesz, tylko wyciągnij mnie z tego bagna. 

– Próbuję… 

– To próbuj jeszcze bardziej! 

– Obawiam się, że już nic cię z niego nie wyciągnie. Lepiej przygotuj się na taką możliwość. 

Obawy papugi okazały się słuszne. Parę dni później ogłoszono wyrok. Dostałem cztery lata. A 
uzasadnienie zohydziło mnie światu do reszty. Wysłuchując przemowy sędzi, brzydziłem się sam 
siebie, choć oskarżenie nie zawierało ani krzty prawdy. Co gorsza, zdaniem opinii publicznej, 
sprawiedliwości stała się zadość. Dla wielu kara mogła być jeszcze większa, ale cieszyli się, że 
przynajmniej nie udało mi się wykupić od więzienia. Ci, którym uwierały moje pieniądze, byli 
zadowoleni. Gdy odjeżdżałem spod sądu, ujrzałem przez kratę więźniarki żonę. Stała na 
schodach i patrzyła na mnie z pogardą. I jeszcze z czymś w oczach... Blaskiem zwycięstwa. 

„Co wygrałaś, suko?” – pytałem w myślach wielokrotnie. – „Jaką rozgrywkę?”. 

 

*** 

 

Nie wiedziałem, jak odszukać Magdę. Miałem ograniczone możliwości. Nie mogłem nikogo 
nachodzić i o nią pytać. Musiałem szukać po cichu. Węszyć po omacku. Liczyć na łut szczęścia. 
Zresztą nikt nie chciałby ze mną gadać. Odwiedzałem więc jej ulubione miejsca, licząc, że w 
którymś się spotkamy. Godzinami chodziłem po galeriach handlowych, wystawałem pod 
sklepami. Wypytałem nawet jej fryzjera, ale od dawna do niego nie przychodziła. Wyglądało na 
to, że wyniosła się z miasta. Może kraju. Z pieniędzmi, które teraz miała, mogła rozpocząć nowe 
życie gdziekolwiek na świecie. 

Mimo to i tak nie przestawałem jej szukać… 

 

*** 

 

Już na pierwszej rozprawie powołano Magdę na świadka oskarżenia. Nie widziałem jej od dnia 
aresztowania. Nie odbierała moich telefonów z więzienia. Przekazała przez prawników, że mam 
się z nią nie kontaktować. Jakby osiem lat małżeństwa zupełnie nic nie znaczyło. Najbardziej 
bolało, że wierzyła w te brednie. A znała mnie najlepiej. Wtedy jeszcze nie dopuszczałem myśli, 
że to ona stała za tym wszystkim. Za tą maskaradą. 
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Weszła na salę rozpraw niczym gwiazda filmowa. Odszykowana z gustem i klasą. Nieziemsko 
piękna. Ożywiła każdego faceta na sali. Wzbudziła zazdrość w kobietach. Zajęła miejsce dla 
świadka, nie patrząc na mnie.  

– Pouczam, że jako współmałżonek oskarżonego może pani odmówić składania zeznań – 
rozpoczęła sędzia. 

– Dziękuję, ale nie skorzystam z tego prawa – stwierdziła moja żona. – Chcę zeznawać. 

W tym momencie po raz pierwszy poczułem niepokój co do niej. Zaświeciła czerwona lampka.  

Adwokat odczytał moje myśli.  

– To jest nasz główny wróg – szepnął do mnie. – Dam sobie głowę uciąć, że właśnie ona pociąga 
za sznurki. 

Rozgniewał mnie tym, lecz godzinę później przyznałem mu rację. Przez ten czas żona rozjechała 
mnie na miazgę. Byłem zdruzgotany. Świadomy przegranej. 

– Czy obserwowała pani wcześniej jakieś dziwne zachowanie męża w stosunku do córki? – 
zapytał ją prokurator. 

– Tak – odparła bez wahania. – Bardzo często. Tylko że przez długi czas błędnie je 
interpretowałam... 

– Jakie to były zachowania? 

– Mąż lubił kąpać córkę, wręcz się do tego garnął. Miał jakąś chorą obsesje na tym punkcie. 

– To nieprawda! – krzyknąłem, pieniąc się z gniewu. – Rzadko ją kąpałem, a od kiedy skończyła 
dwa latka, nie robiłem tego nigdy!  

– Przywołuje oskarżonego do porządku! – uciszyła mnie sędzia. – Proszę nie zabierać głosu bez 
pozwolenia!  

– Może pan kontynuować – zwróciła się do prokuratora.  

Ten od razu wrócił do wbijania mnie w glebę.  

– Czy kąpiele córki to jedyne sytuacje, kiedy coś pani podejrzewała? 

Pokręciła głową. 

– Nie, panie prokuratorze, nie jedyne. 

– Co jeszcze panią niepokoiło? 

– Od jakiegoś czasu wszystko – stwierdziła smutno. – Mąż uwielbiał spędzać czas z córką, 
najlepiej sam na sam. Często zamykali się w jej pokoju pod pretekstem zabawy. Czasami 
zostawali sami w domu i myślę… – głos się jej załamał – myślę, że właśnie wtedy działy się te 
straszne rzeczy. Oczywiście nie od razu to do mnie dotarło. Zaczęłam mieć obawy dopiero po 
jakimś czasie… 

– To znaczy? Proszę to bardziej rozwinąć. 
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Magda spuściła na moment głowę. A kiedy ją uniosła, naprawdę płakała. Fachowcy twierdzą, że 
najlepszą żyjącą aktorką na świecie jest Meryl Streep. Szkoda, że nie widzieli występu mojej 
żony. 

– Nasza córka nagle stała się bardzo niespokojna, nerwowa, marudna. I zaczęła moczyć się w 
nocy, co wcześniej się nie zdarzało – kontynuowała swój oskarowy występ. – Często budziła się z 
krzykiem. Od tej chwili ostatecznie upewniłam się, że w naszym domu dzieje się coś złego… 

– I to wówczas nabrała pani podejrzeń co do męża? 

– Wtedy nabrałam ich całkowicie. 

– Czy próbowała pani porozmawiać o tym z mężem? Skonfrontować go ze swoimi 
podejrzeniami? 

– Tak – znowu odparła bez wahania. – Raz. Ale mnie wyśmiał i nazwał wariatką. Kiedy dalej 
drążyłam temat, wydarł się na mnie. Wpadł w szał. Groził, krzyczał, że wymyślam jakieś bzdury, 
nawet mnie uderzył. 

– Co zrobiła pani później? 

Westchnęła i odpowiedziała: – Następnego dnia zabrałam córeczkę do psychologa, a kiedy 
podejrzenia okazały się słuszne, zgłosiłam sprawę na policję. 

– Dziękuję, nie mam więcej pytań – zakończył prokurator po efektownej pauzie. 

– Przykro mi, ale żona wbiła właśnie ostatni gwóźdź do twojej trumny – szepnął do mnie 
adwokat. Potem wstał i odmówił przesłuchania świadka, co zostało przyjęte głośnym szmerem 
na sali i moim pytającym spojrzeniem. 

– Po tym występie nie uda się już dziś nic ugrać – wyjaśnił mi do ucha. – Wszyscy jej współczują. 
A na ciebie patrzą jak na psie gówno pod butem. Musimy szybko opracować nową strategię. 

 

*** 

 

Ostatecznie pogrążyła mnie córka. Kiedy na następnej rozprawie odczytano jej zeznania, nikt już 
nie miał wątpliwości co do mojej winy. Sam zacząłem się zastanawiać, czy aby nie mam 
rozdwojenia jaźni i tych obrzydliwych czynów nie dokonał ten drugi ja, o którego istnieniu nie 
wiedziałem. Nawet adwokat po raz pierwszy, odkąd go zatrudniłem, zapomniał o swoim 
profesjonalizmie i spojrzał na mnie z jawnym obrzydzeniem. A jego mina powiedziała to, czego 
nie ubrał w słowa: „Naprawdę bronię takiego śmiecia? Jezu… Czego się nie robi dla pieniędzy?”. 

 

Według opinii biegłych nie zgwałciłem córki, ale zrobiłem inne rzeczy. Wszystkie podlegające 
pod definicje „ inne czynności seksualne”. Słuchając ich długiej listy, płonąłem ze wstydu, jakbym 
naprawdę był winny. Brak penetracji mógłbym łatwo udowodnić, stosunek seksualny dorosłego 
z pięcioletnim dzieckiem zostawiłby przecież trwałe ślady, lecz „tych innych czynności” już nie. 
Dotykania miejsc intymnych, całowania, lizania, onanizowania się w obecności córki… Lista nie 
miała końca i była potworna. Jednak w pełni przemyślana i praktycznie nie do podważenia w 
sądzie. Nawet gdyby pozwolono zeznawać córce, na co nie wyrażono zgody, obrońca miałby 
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związane ręce. Musiałby się z nią obchodzić niezwykle delikatnie. Praktycznie więc pozbawiono 
mnie możliwości obrony. Byłem bez szans. Jak szczur zagnany w pułapkę bez wyjścia. 

Tego dnia wyszedłem z sądu z piętnem zboczeńca, a wyrok mógł być już tylko jeden. 

 

*** 

Nie przestawałem szukać Magdy. Tyle że z coraz mniejszą nadzieją. Była kobietą cwaną i sprytną. 
To, kim się stałem, świadczyło o tym najlepiej. Jeśli więc nie chciała, abym ją odnalazł, nie 
miałem na co liczyć. 

 

Po dziewięciu miesiącach pod wpływem desperacji zdobyłem się na odwagę i uderzyłem do jej 
ojca. Mieszkał tam gdzie dawniej. Sam, bo od dawna był wdowcem. W starym, jednorodzinnym, 
porośniętym bluszczem domu na przedmieściach. Kiedyś bywałem w nim mile widzianym 
gościem. Teraz spodziewałem się najgorszego. Nie pomyliłem się. Mój były teść, gdy mnie ujrzał, 
eksplodował gniewem. 

– Czego tu szukasz, ty… ty… ty pieprzony potworze?! 

– Gdzie jest Magda? – zapytałem wprost. 

Spurpurowiał. Wyglądał, jakby miał zawał. 

– Czego od niej chcesz, skurwysynu?! 

– Nie twoja sprawa. 

– Wszystko, co dotyczy córki, jest moją sprawą! 

Westchnąłem. Gdzie się podziała nasza wzajemna sympatia? Piwko przy grillu, sprośne żarty, 
poklepywanie po plecach? Wydawało się, że to było tak niedawno… 

– Chcę z nią tylko porozmawiać. Nic więcej – przemówiłem ugodowo. – Nie denerwuj się. 
Powiedz, gdzie ją znajdę i natychmiast sobie pójdę. 

– Nie masz prawa jej szukać! Nie po tym, co zrobiłeś! 

– Niech ona zdecyduje. 

– Już zdecydowała! Gdy odczytano wyrok! Krótko potem rozwiodła się z tobą! – krzyczał dalej 
mój były teść. – To chyba jasno oznacza, że nie chce mieć z tobą nic wspólnego! 

– Chcę to usłyszeć od niej! – podniosłem głos. 

– Nie usłyszysz! Nigdy! Spieprzaj! 

– Posłuchaj, kurwa! Powiedz tylko, gdzie ją znajdę, a zostawię cię w spokoju. Muszę 
porozmawiać. Dowiedzieć się kilku rzeczy. Nic więcej. 

– Wynoś się stąd! Spierdalaj! 

Nienawidził mnie najbardziej na świecie. I właśnie dawał temu upust. To jego oskarżycielskie 
spojrzenie najbardziej raniło, kiedy czasami rozglądałem się ukradkiem w sądzie po sali. Nie 
mogłem tego znieść. Teść zawsze siedział przy córce i przez cały czas wbijał wzrok we mnie. To 
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samo wrogie spojrzenie widziałem teraz. I paraliżowało mnie. Pod jego ciężarem ochota, aby 
wykręcić staruszkowi ręce i przemocą zmusić, by wyjawił, gdzie jest Magda, całkowicie minęła. 
Zamiast tego cofnąłem się zrezygnowany. Przyjście tutaj nie miało żadnego sensu. Na co 
liczyłem? Na jakiś cud? Kiedy już odchodziłem, przyszło mi coś do głowy. Odwróciłem się. 

– Słuchaj… Przekaż Magdzie, że jej szukam. I że przebywam w mieszkaniu po babci. Tylko tyle – 
poprosiłem. W odpowiedzi były teść trzasnął z impetem drzwiami. 

 

*** 

 

Wracałem do swojej nory. Przed domem przystanąłem i spojrzałem na drzewo rosnące obok. 
Może Jacek miał rację? Wystarczyło przynieść nocą krzesło i sznur, zawiązać go na gałęzi i raz na 
zawsze zakończyć sprawę. Wszyscy sąsiedzi poczuliby ulgę, gdybym zadyndał na stryczku. Na 
pewno wielu powitałoby ten widok uśmiechem. Ta myśl upewniła mnie, że powinienem 
skończyć ze sobą bardziej kameralnie. Wspinając się schodami na trzecie piętro, zastanawiałem 
się, jak się zabić w mniej spektakularny sposób.  

 

Wciąż to analizowałem, leżąc w barłogu, kiedy ktoś zastukał w drzwi. Pukanie do mnie zdarzało 
się tak rzadko, że na każde podrywałem się na nogi. To nie była pora na kuratora. Grubas zawsze 
uprzykrzał mi życie w nocy. Był środek dnia. Listonosz? Facet z gazowni? Akwizytor? A może to w 
końcu ona, Magda? Pukanie powtórzyło się. Trzy mocne uderzenia. Zbyt pewne siebie jak na 
kobietę. Chociaż Magda była zagadką. Istną enigmą. Równie dobrze to ona mogła napierdalać w 
drzwi jak napalony na kurwę żołnierz. Przekręciłem klucz w zamku i uchyliłem je nieznacznie. 

 

Ujrzałem twarz Jacka. Ponurą niczym mina grabarza. Unikał mnie i nie odwiedzał. Skoro więc 
teraz stał w progu, musiał mieć ważny powód. 

– Powinieneś zainstalować telefon – stwierdził. 

– Nie stać mnie – odparłem. 

– Odżałuj. Wtedy ktoś, kto chce się skontaktować z tobą, nie będzie dzwonić do mnie. 

Na chwilę zastygłem z rozdziawioną gębą. 

– Telefon? Do mnie? 

– Tak. A głos w słuchawce znam na pewno. Dziwne, że jeszcze chce z tobą gadać. 

– Magda… – wyszeptałem. 

– Owszem, ona. Załatw tę rozmowę szybko. Przykro mi, ale ty i ja już naprawdę nie jesteśmy 
kolegami. 

Ruszyłem za nim korytarzem na miękkich nogach. Mieszkaliśmy na tym samym piętrze. 
Wprowadził mnie do przedpokoju i podał słuchawkę. 

– To ty? – zapytałem. 
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– Cześć… – usłyszałem głos byłej żony. 

– Witaj… 

– Podobno mnie szukasz? 

– Namierzam cię od dawna. 

– Po co? 

– A jak myślisz? Powinienem wreszcie usłyszeć odpowiedzi na kilka pytań. Bo chyba nie 
załatwiłaś mnie tylko dla pieniędzy? Przecież zawsze miałaś ich pod dostatkiem. 

– Bądź pewny, że nie dla nich. Chociaż nie narzekam, mając je wszystkie dla siebie. 

– W to nie wątpię. No więc…? 

– Co więc? 

– Spotkasz się ze mną? 

Długą chwilę czekałem na odpowiedź. 

– Dobrze, jutro. Chyba już czas, abyśmy szczerze porozmawiali…. 

Podała nazwę kawiarenki na starówce, godzinę spotkania i rozłączyła się. 

 

*** 

 

Zjawiłem się tam jako pierwszy. Grubo przed wyznaczonym czasem. Po nieprzespanej nocy, 
zmęczony, pełen obaw. Zająłem najbardziej intymnie położony stolik i zamówiłem kawę. 
Nareszcie dzwonek przy drzwiach oznajmił, że wszedł nowy klient.  

Nic się nie zmieniła. Wciąż piękna. Wypatrzyła mnie i ruszyła między stolikami krokiem modelki. 
Kiedyś ubrany w szyty na miarę garnitur i z modną fryzurą, w niczym bym jej nie ujmował. Teraz 
prezentowałem się jak lump z dworca. Wyglądaliśmy niczym z innych bajek. Zawisła nad moim 
stolikiem i przez moment spoglądała z góry, oceniając chyba, ile ze mnie jeszcze zostało i 
dlaczego wciąż tak dużo. 

– Nie idzie ci najlepiej… – w końcu odezwała się na powitanie. Usiadła i poprosiła o kawę 
kelnerkę, która  natychmiast się pojawiła. Dopiero gdy ta odeszła, nasze spojrzenia się spotkały. 
Nie ujrzałem w jej oczach nawet cienia emocji. Były zimne i pewne siebie. 

– Wyglądasz jak menel i nawet śmierdzisz jak oni – stwierdziła pogardliwie. 

– Przecież to dzięki tobie jestem ludzkim wrakiem – stwierdziłem. – Dzieciojebcą po wyroku, bez 
pracy, rodziny i przyjaciół. Każdy chce tylko spuścić mi wpierdol. I niektórzy czasami to robią. Nie 
mam połowy zębów, bo mi je wybili w więzieniu. I wyję z bólu za każdym razem, kiedy stawiam 
klocka, bo w pudle wyruchali mnie w tyłek tyle razy, że niewiele z niego zostało. I nie wiem, czy 
jeszcze kiedykolwiek w życiu zaliczę kobietę, bo jaja mam zgniecione na miazgę. A to wszystko 
zawdzięczam tobie, kochanie. 
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– To bardzo przykre – powiedziała. Jednak zabrzmiało to raczej jak kpina. Mój szczery monolog 
chyba mile ją połechtał. 

– Dobra, kurwa, koniec pieprzenia! – krzyknąłem zirytowany. – Przejdźmy do rzeczy.  

Uśmiechnęła się cynicznie i zajęła się filiżanką. Obserwowałem, w jaki sposób unosi ją do ust, 
upija łyk i odstawia. Nie uroniła ani kropli. Z nas dwojga wyłącznie ja byłem zdenerwowany. Ona 
była opanowana jak cyborg pozbawiony ludzkich emocji. 

– Miałam nadzieję, że od dawna wiesz, dlaczego wpakowałam cię za kratki. 

– Nie wiem! – uniosłem głos. – Przestań się już bawić w zagadki!  

– Naprawdę nie wiesz? 

– Może jestem głupi, ale za cholerę nie mam pojęcia. 

– Chyba rzeczywiście jesteś głupi – stwierdziła. – Bo odpowiedź miałeś pod samym nosem. A 
może najpierw zapytasz o córkę? Nie obchodzi cię co u niej? 

Westchnąłem i odpowiedziałem: – Obchodzi. Tylko boję się, że gdy o nią spytam, podniesiesz 
raban i zaraz zaroi się tu od glin. A nie zamierzam wracać do pudła. Chociaż byłem tam 
ulubionym cwelem i na pewno niejeden skazany ucieszyłby się na mój widok.  

– Nie bój się, nie wezwę policji – zapewniła. 

– Jak się więc ma moje słoneczko? – zapytałem ze łzami w oczach. Nie widziałem córeczki od lat. 
Lecz nie było dnia abym o niej nie myślał… 

– Ma się dobrze. Chodzi już do drugiej klasy, świetnie się uczy i nigdy nie pyta o ciebie. Chyba już 
cię nawet nie pamięta. Dla niej nie istniejesz – powiedziała lodowatym tonem. 

Przełknąłem to z goryczą. 

– Masz jej aktualne zdjęcie? Chciałbym chociaż zobaczyć, jak teraz wygląda. 

– Mam. Ale ci nie pokażę, bo to nie ma sensu. Zapomnij o niej raz na zawsze. Dziś nie nosi nawet 
twojego nazwiska. – Głos Magdy toczył się jak lawina głazów.  

– Ty nie masz już córki! – dodała z satysfakcją. 

Opuściłem głowę. Gotowała się we mnie wściekłość. Dopiero po chwili zebrałem się na tyle, aby 
znów spojrzeć na tę kobietę bez chęci mordu w oczach. 

– Jak skłoniłaś małą, żeby opowiadała o mnie cały ten syf? – wydukałem łatwiejsze pytanie z tych 
dwóch, które zawsze chciałem jej zadać.  

– To wcale nie było trudne – odparła bez zastanowienia. – Psychologowi często wystarczy samo 
skinienie głowy dziecka w odpowiedzi na zadane pytanie. Od kilkulatki nie wymaga się zbyt 
wiele, a na pewno nie szczegółowych opisów. Zresztą posiedziałam z nią trochę i pouczyłam, co 
ma mówić. Zawsze była pojętna i kochała mnie bardziej niż ciebie. Małe dziecko bardzo łatwo 
urobić i wpłynąć na nie. Zwłaszcza matce… 

– A teraz powiedz dlaczego??? – wycedziłem przez zęby drugie, ważniejsze pytanie. – Wyjaw 
nareszcie ten pierdolony powód.  

W odpowiedzi otworzyła torebkę, wyjęła długopis i napisała coś na serwetce. 
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– Z tego pierdolonego powodu. – Podsunęła mi ją. Nie bez lęku odczytałem zapisane słowo. 
Czteroliterowy wyraz, który nagle otworzył wszystkie zamknięte drzwi… Zbladłem. Nie mogłem 
uwierzyć. Nie docierało to do mnie. 

– Od kiedy o nas wiedziałaś ? – wydukałem w końcu. 

– Od początku. Nigdy nie umiałeś ukrywać zdrad. Miałeś wypisaną na gębie każdą dziwkę, którą 
akurat posuwałeś. Czytałam w tobie jak w otwartej księdze, chociaż uważałeś się za wielkiego 
cwaniaka, który potrafi się maskować. 

– Ten romans nic nie znaczył… – wyszeptałem banał stary jak świat. 

– Bolała mnie każda zdrada – kontynuowała – ale ta przelała szalę goryczy. Kiedy zorientowałam 
się, że ze sobą sypiacie, tama pękła. Swojej najlepszej przyjaciółki nie mogłam przełknąć jak 
innych twoich kochanek, których nie znałam. Mogłam wziąć rozwód, lecz taka kara nie byłaby 
dla ciebie żadną karą… Musiałam wymyślić inną… I przyznaj, że mi się udało. 

Magda dopiła kawę, napawając się zemstą. Potem wstała od stolika z zamiarem wyjścia. 

– Pewnie posikałaś się ze szczęścia, chora suko, kiedy Nika rzuciła się pod ciężarówkę? – 
zapytałem z nienawiścią. – I uczciłaś jej samobójstwo lampką szampana? 

Uśmiechnęła się dziwnie. 

– Jesteś pewien, że sama się rzuciła? 

Przez chwilę spoglądałem na demona. Przybysza z najgłębszych czeluści piekła. 

Magda jak gdyby nigdy nic wyszła z kawiarni. A dzwonek przy drzwiach zabił smutno na 
pożegnanie. 

 

 

 

 

 

RANDKA W CIEMNO 

 

Dla córek 

 

Skończyłem szkołę zawodową i nadal nie miałem pomysłu na życie. Żadnych sensownych 
planów. Rok później wciąż podążałem drogą donikąd. Jedynym pewnym elementem przyszłości 
był przymusowy pobór do wojska, z którego za wszelką cenę chciałem się wykręcić. Pójście w 
kamasze nie wchodziło w grę. Nie wytrzymałbym dwóch lat z jakimś sadystycznym oficerem, 
drącym mi ryja nad głową. Film „Samowolka”, który wtedy gościł na ekranach, potwierdzał tylko, 
że armia nie jest dla mnie. I najpewniej skończę jak jego główny bohater, jeśli się z niej nie 
wymiksuję. W tym celu rozważałem nawet próbę samobójstwa. 
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Do ukończenia osiemnastki zbyt długo nie chodziłem z dziewczynami. Kończyły znajomość, gdy 
okazywało się, że ciastko w kawiarni i seans w kinie to jedyne, na co mnie stać. Jedynie Eli nie 
przeszkadzało, że jestem biedny. 

 

Poznaliśmy się na randce w ciemno zaaranżowanej przez kuzynkę. Byłem właśnie świeżo po 
rozstaniu z dziewczyną, którą kochałem. Znudziła się mną po roku. Pożegnalny list, w którym 
napisała, że poznała kogoś bogatszego i z własnym samochodem, zdruzgotał mnie. Załamałem 
się. Wpadłem w depresję. I przez długi czas  snułem się po świecie, życząc temu facetowi jak 
najgorzej. 

 

Kuzynka jako jedyna dostrzegła krążącą wokół mnie śmierć. Nikt inny jej nie widział, choć ta 
deptała mi po piętach. Pewnego dnia kuzynka podeszła i oznajmiła: – Umówiłam cię na randkę. 

– Żadnych randek – odparłem stanowczo. – Niedawno rozstałem się z dziewczyną. Mam dosyć 
kobiet. 

– Wiem o tym. Jednak uważam, że przydałoby ci się spotkanie z kimś innym. Z kimś fajniejszym 
niż ta cizia ze wsi. 

– Naprawdę nie mam ochoty. 

– Nic mnie to nie obchodzi – stwierdziła. – Pójdziesz spotkać się z tą dziewczyną, wypijecie kawę 
i pogadacie. Może zaiskrzy, może nie. Ale na pewno dłużej nie pozwolę, abyś łaził zgaszony i 
rozmyślał Bóg wie o czym. Zapomnij o tej szmacie, nie ona jedna na świecie. 

– Nadal ją kocham – przyznałem, mając już mokre oczy.  

Starałem się o niej nie myśleć, bo kiedy to robiłem, tak właśnie się kończyło. Łzy pojawiały się 
znikąd i do tego zawsze w najmniej odpowiednim momencie. Najczęściej, gdy byłem z 
kumplami. I wtedy ich drwinom nie było końca. 

– Tylko że ona nie kocha ciebie – powiedziała łagodnym tonem. – Nie warto więc po niej 
rozpaczać. Czas o niej zapomnieć. Randka, którą ci zorganizowałam, to dobry pomysł. 
Dziewczyna jest ładna i miła, sam się przekonasz. 

Wziąłem się w garść. 

– Dlaczego zgodziła się na randkę w ciemno? Jest chorobliwie nieśmiała? Ma jakiś defekt? Gdzie 
jest haczyk? 

– Nie ma żadnego – odpowiedziała kuzynka. – No może poza jednym… Oboje jesteście w 
podobnej sytuacji. 

– To znaczy jakiej? 

– Ją też ktoś zostawił. Jesteście więc pokrewnymi duszami. 

– Albo życiowymi niedojdami… – wyszeptałem do siebie. 
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Dzień później udałem się na miejsce spotkania. Zjawiłem się pół godziny wcześniej i czekałem jak 
na skazanie. Niebrzydkie blondynki średniego wzrostu przechodziły co chwilę, lecz żadna nie 
zwróciła na mnie uwagi. Miałem nadzieję, że nie przyjdzie. Jednak nadzieja okazała się 
przedwczesna. Wypatrzyłem tę dziewczynę już z daleka. Nie dlatego że była wystrzałową, 
wyróżniającą się z tłumu laską. Nie. Rozpoznałem ją po czymś innym. Nieśmiałym, powolnym 
kroku i wystraszonym spojrzeniu, mówiącym: „Co ja, do cholery, najlepszego robię?”. Nie była 
garbata i nie kulała. No i była ładna. 

– Cześć. Chyba mamy się tu dziś spotkać – przemówiłem do niej uzbrojony w nerwowy, sztuczny 
uśmiech. 

– Cześć – powiedziała. – Jestem Ela. 

Nie miała ochoty iść do kawiarni, więc poszliśmy na spacer. Rozmowa niezbyt się kleiła. Była 
niczym droga przez mękę. Chcieliśmy odbębnić spotkanie i zmyć się jak najszybciej. Oboje 
zostaliśmy do niego przymuszeni. Wciąż miałem w głowie moją byłą miłość, a nowa znajoma 
chłopaka, z którym się rozstała. I nie chcieliśmy, żeby ktoś wyrywał nas z traumy. Nie 
przeszkodziło mi to dokonać oceny Eli. Kuzynka nie kłamała – prezentowała się wspaniale. Ale i 
tak nie mieliśmy przed sobą przyszłości.  

 

Odprowadziłem ją więc do domu – a mieszkała daleko – i wcale nie starałem się zrobić na niej 
wrażenia. Nie zależało mi na tym. Pragnąłem wrócić do siebie i dalej pogrążać się w depresji. 

 

Pożegnałem się z Elą z ulgą. Spotkałem się z nią ze względu na kuzynkę, byłem miły, a zatem nie 
miałem sobie nic do zarzucenia. Zresztą uważałem, że i tak nie wpadłem jej w oko. Nie mogłem 
wpaść, bo nie prezentowałam się najlepiej. Od rozstania z dziewczyną dużo schudłem i ciuchy 
wisiały na mnie jak na wieszaku. Po za tym wyszły z mody wiele lat wcześniej i żaden szanujący 
się facet w życiu by ich na siebie nie włożył. Ja musiałem, bo nie miałem lepszych. Byłem wtedy 
na żałosnym zasiłku dla bezrobotnych, na tzw. kuroniówce, i czasami tylko dorabiałem na czarno 
w szemranej firmie zakładającej domofony. Kasa z tego była mała i zwykle na niewiele starczała. 
Jej lwią część oddawałem matce na życie, a resztę przepijałem z kolegami. Zwłaszcza od kiedy 
rozstałem się z panienką i nie musiałem już jej uwzględniać w budżecie. Byłem pewny, że taki 
obwieś nie może spodobać się żadnej normalnej, ładnej dziewczynie. Chyba że byłaby z zabitej 
dechami wiochy, bo dla takich każdy koleś z miasta jest godny uwagi. Właśnie taką wciąż jeszcze 
kochałem… 

 

Gdy ujrzałem dom Eli, jeszcze dobitniej zrozumiałem, że nie mam czego tu szukać. Stał na 
willowym osiedlu i był największy na ulicy, niepodzielnie na niej królując. A za samochód na 
podjeździe można było kupić mieszkanie. Wyjątkowo mocno odczułem swoje ubóstwo i 
zapragnąłem jak najszybciej pożegnać pannę i wypierdalać stamtąd, nie oglądając się za siebie. 
Nagle uświadomiłem sobie kiepski stan butów, policzyłem, ile razy już prałem wyświechtane 
spodnie i z uczuciem wstydu przypomniałem sobie o dziurze w bluzie, którą maskowałem, 
podwijając wysoko rękawy. Byłem zły na kuzynkę. Rzuciła mnie na głęboką wodę, choć 
wiedziała, że nie utrzymam się na powierzchni. 
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Pożegnałem się z nową znajomą i dałem w długą. Wracając, uświadomiłem sobie, że nawet nie 
zapytałem jej, czy się jeszcze spotkamy. Jednak zbyłem to machnięciem ręki, przekonany, że ta 
koszmarna randka była naszą pierwszą i ostatnią. 

 

Przez resztę dnia unikałem kuzynki. Nie było łatwo, bo mieszkaliśmy w tym samym bloku. Nie 
miałem zamiaru zdawać jej sprawozdania z porażki i wciąż byłem zły, że nie wspomniała o 
zamożności dziewczyny. Może innemu chłopakowi taka wiadomość dałaby potężnego kopa do 
działania, ale nie mnie. Realnie oceniałem szanse. Byłem biedakiem. Niezbyt rozgarniętym. Po 
zawodówce. Uważałem się za nieudacznika. A mój stary dawał w czajnik jak nikt na ulicy, 
notorycznie przynosząc mi wstyd. Nie miałem nawet urody, którą mógłbym przekuć w życiu na 
sukces. Mój kapitał nie istniał. Bo kilkanaście opowiadań w szufladzie, tak kiepskich, że nikt ich 
nie chciał przyjąć do druku, nie stanowiło go na pewno. Mój literacki talent, nawet teraz, gdy to 
piszę ponad dwadzieścia lat później, mając już na koncie kilka wydanych książek, wciąż jest co 
najmniej dyskusyjny i nie przynosi żadnych profitów. Ciągle dokładam do tego interesu. Nie 
miałem więc wówczas niczego, co mógłbym zaoferować kobiecie, która według mnie miała 
wszystko. Starałem się więc zapomnieć o tej nieszczęsnej randce, wciąż licząc na to, że jednak 
zejdę się z byłą dziewczyną. Los przygotował coś innego… 

Wieczorem kuzynka sama mnie odwiedziła. 

– Dlaczego nie przyszedłeś i nie opowiedziałeś, jak było? – zapytała bez ogródek. 

Wzruszyłem tylko ramionami ze smutną miną. Myślałem, że to jej wystarczy i nie będzie tematu 
drążyć. Pomyliłem się. 

– Nie spodobała ci się? 

– Spodobała. 

– Co się więc stało? 

– Nic. Po prostu nie pasujemy do siebie. 

– Skąd wiesz? 

– Wiem. Wiem i już. Nie zatrybiło miedzy nami.  

– Dziwne… – powiedziała tajemniczo. – Po rozmowie z Elą odniosłam trochę inne wrażenie… 

– Rozmawiałyście o mnie? – zapytałem. 

– Tak. Zaraz po tym, jak ją odprowadziłeś, zadzwoniła do mnie i opowiedziała o randce. 

Zrobiłem pytającą minę. Ciekawiło mnie, co mówiła dziewczyna. Dziś już wiem, że kobiety 
odbierają świat zupełnie inaczej niż mężczyźni i tam, gdzie my widzimy klęski i porażki, one 
potrafią dostrzec pozytywy. Wtedy jednak nie myślałem o kobietach dobrze. Poznawałem 
wyłącznie te łase na kasę i nie spotkałem żadnej, dla której pieniądze nie miały znaczenia. 

– Spodobałeś się jej – oznajmiła kuzynka. – I chce jeszcze raz się z tobą spotkać. 

Byłem zaskoczony. Nawet przez sekundę nie myślałem, że coś z tego wyjdzie. Nie liczyłem na 
drugą szansę. A tu proszę… 
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Tak to się właśnie zaczęło. 

 

Dziewięć miesięcy później Ela została moją żoną… 

 

A za kolejne dwa, urodziła się nasza pierwsza córka… 

 

I wszystko w moim życiu mocno przyspieszyło… 

 

Przez ten czas wyrobiłem się. Zmężniałem, nabrałem masy ciała, charakteru. Podobno sprawiam 
wrażenie faceta, któremu lepiej nie wchodzić w drogę. Kto by się tego spodziewał po tym 
niegdyś chudym chłopaku, wyglądającym jak kupa nieszczęścia. A jednak udało mi się w końcu 
wyjść na prostą. I nawet prześcignąć wielu w nieustannym wyścigu szczurów, jakim jest 
dzisiejsza rzeczywistość. W życiu nic nie jest pewne i każdy następny dzień może przechylić szalę 
na twoją korzyść, nawet jeśli toniesz w bagnie i wydaje ci się, że nie ma już ratunku.  

 

Dwadzieścia dwa lata później siedzę wcześnie rano przy oknie w naszym nadmorskim hotelu i 
kończę pisać dla was i córek opowiadanie o pierwszym spotkaniu z kobietą, która odmieniła 
moje życie. I z którą ciągle jestem. Niczego nie żałuję, ani jednej chwili. Przeżyjcie z kimś taki 
szmat czasu i powiedzcie o nim to samo, a dopiero wtedy podam wam rękę 

 

 

ŁOWCA 

 

Marek wszedł do knajpy, stanął przy barze i rozejrzał się. Od razu go namierzył. Twarz 
młodzieńca przyciągała wzrok. Smutna niczym pogrzeb ofiar pożaru w sierocińcu. Siedział sam w 
najdalszym kącie, otulony dymem z papierosa. Nieszczęśliwy, tępo wpatrzony w prawie pustą 
szklankę. Jak nic ofiara miłości. Ktoś świeżo porzucony przez kobietę, kto nie wiedział, co ze sobą 
począć. Rozpłakać się? Upić do nieprzytomności? Palnąć sobie w łeb? Wyraźnie potrzebował 
drogowskazu. Pomocnej dłoni. Albo chociaż kogoś, przed kim mógłby otworzyć zranione serce. 
Marek idealnie spełniał te warunki. Potrafił mówić do rzeczy, a przede wszystkim słuchać. Był 
więc dziś najlepszym kompanem dla tego młodego mężczyzny. I postanowił szybko go o tym 
przekonać, zanim ktoś go uprzedzi. Podszedł do stolika i stanął nad nieszczęśnikiem. 

– Słuchaj… – zaczął – to nie moja sprawa, ale wyglądasz na załamanego. Co się stało? 

Początek był najtrudniejszy. Na tym etapie zwykle ważyły się losy całego wieczoru. Jeśli chłopak 
od razu każe mu spieprzać, nic z tego nie będzie. Na szczęście nie wyglądał na kogoś, kto lubi 
przeżywać troski w samotności. I kiedy odpowiedział, Marek miał już prawie pewność, że trafił 
pod właściwy adres. 

– Moja kobieta odeszła do innego. 
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„Bingo!”  pomyślał Marek, uśmiechając się w duchu. 

– I w ogóle, czuję się, kurwa, jakby Bóg zupełnie mnie opuścił – chłopak dodał po chwili 
podpitym, żałosnym głosem. Był bliski płaczu. 

Marek westchnął ze współczuciem. 

– Tak… Ten koleś zawsze się ulatnia wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny. Titanic, Holokaust, 
World Trade Center… 

– Zupełnie nie wiem, co mam teraz zrobić… – tamten jęczał dalej. – Jeszcze wczoraj myślałem, że 
ona mnie kocha 

– Zrób jedyną rozsadą rzecz w takiej sytuacji – poradził Marek. 

– Jaką? 

– Wyciągnij małego i lej na to. A potem odwróć się na pięcie i pójdź przed siebie. 

Cień uśmiechu, jaki dostrzegł na twarzy młodzieńca, upewnił Marka, że to właściwa droga. Bez 
pytania o pozwolenie odsunął więc wolne krzesło i dosiadł się do jego stolika. Chłopak nie 
zaoponował. Wydawał się rozważać usłyszane słowa. I chyba tak właśnie było, bo za moment 
zapytał: – Tylko dokąd? 

– A choćby za róg ulicy – odparł Marek. – Na pewno pierwsza atrakcyjna babka, którą za nim 
spotkasz i zagadasz do niej, nie będzie gorsza od tamtej. 

– Tak uważasz? 

– Jestem tego pewien. One wszystkie to maszyny zagłady. Uzależniają facetów od swych cycków 
i cip, a potem ich niszczą. Obcinają im jaja i biorą pod pantofel albo wyciskają z nich całą forsę, 
wysysają krew i porzucają ścierwo pod najbliższym płotem. 

– A co z miłością? Chyba wciąż kocham tę sukę.  

– Zapij miłość. A za tydzień lub dwa przestanie mieć znaczenie. Knajpy są pełne złamanych 
męskich serc. Zapytaj pierwszego lepszego barmana. Oni najlepiej wiedzą, ile litrów wódy 
wychlało się przez niewłaściwe kobiety. 

– Musi być jakaś inna droga… 

– Nie ma. 

– Skąd wiesz? 

– Miałem dwie żony. Obie kochałem. I obydwie równo mnie wydymały. Oskubały z forsy do cna. 
A potem przeżuły i wypluły. Kolejnej nie szukałem. Wiedziałem już, czym to pachnie. 

– A czy któraś z nich odeszła do innego faceta? 

– Obie. Zawsze znajdzie się ktoś przystojniejszy od ciebie, bogatszy i z dłuższym interesem w 
spodniach. Na tym polu konkurencja jest przeogromna. 

– Jestem przystojny i mam wielkiego fiuta! – obruszył się chłopak. 
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– Czyli nie śmierdzisz szmalem – stwierdził szybko Marek, korygując nieco kurs. – To jest twoja 
pięta Achillesa. Niestety, chłopcze, gruby portfel jest najlepszym wabikiem na kobiety. Działa na 
nie jak magnes na metal. Jak gówno na muchy. 

Młodzieniec westchnął i dodał: – Coś jest na rzeczy. Jej nowy fagas jest dużo od niej starszy, 
gruby i łysy, ale jeździ najnowszym mercem.  

– Sam widzisz… Słuchaj… Mógłbyś postawić mi coś do picia? Od tego gadania zupełnie zaschło 
mi w gardle. 

Młody mężczyzna przyjrzał się Markowi. Tym razem bardziej wnikliwie. Tak, że ten poczuł się 
nieswojo. Czyżby rybka próbowała zerwać się z haczyka? Czy za szybko przeszedł do rzeczy? 
Czekając na wyrok, Marek jeszcze bardziej się spocił. Drżenie rąk, które starał się kontrolować, 
nasiliło się. A widok niedopitej szklanki na stoliku wzmagał je tylko i czynił bardziej widocznym. Z 
trudem oderwał od niej tęskny wzrok. 

„Wóz albo przewóz” – pomyślał. – „Decyduj się szybciej chłopcze, bo ja tu umieram”. 

 

Jednak tamten wcale nie spieszył się z podjęciem decyzji. Marek bał się, że został rozpracowany. 
Oczy chłopaka lustrowały go. Oceniały. I z pewnością już dostrzegły to, czego tak bardzo starał 
się nie pokazywać. Desperację emanującą z całej sylwetki. Niestety jej nie można było schować. 
Można zamaskować schludnym ubraniem, ale nie ukryć. O dziwo, młodzieniec chyba jej nie 
dostrzegł. Pytanie, które zadał, świadczyło o tym, że nie odkrył prawdziwej twarzy swego 
rozmówcy. 

 

– Na ile zakotwiczyłeś w knajpach po rozstaniu z żonami? 

– Na długo – odparł zupełnie szczerze Marek. – Na bardzo długo. I ciągle tu wracam. Są już 
praktycznie moim domem. Ty nie zrób tego błędu. Chlaj tydzień czy dwa, a potem przestań. 
Wytrzeźwiej i znowu poszukaj szczęścia. Masz buźkę niczym model z żurnala. To twój kapitał. 
Poderwij na niego jakaś brzydką i bogatą i uzależnij ją od swojego kutasa. Ja bym tak zrobił. 

– Dobry pomysł… 

– Taa… Jak wypiję z tobą parę kolejek, to przebiję w dobrych radach te mądrale z telewizji – 
zapewnił Marek. – Wyjdziesz stąd uzbrojony w niezbędną wiedzę i gotowy do walki z całym 
światem. A już na pewno żadna cipka nie będzie ci straszna. 

– Czego się więc napijesz? 

– Wszystko jedno. Ty stawiasz, ty wybierasz… 

Chłopak nareszcie zamówił drinki. Potem poszedł się odlać. Marek poczuł ulgę. Udało się całkiem 
łatwo. Z niecierpliwością obserwował, jak barman przygotowuje ich napitki. Ręce drżały coraz 
bardziej. A zimny pot spływał po plecach. Nie mógł się doczekać, kiedy poczuje w ustach smak 
alkoholu. W końcu barman przyniósł zbawienne trunki. 

– Widzę, że dziś długo nie czatowałeś na ofiarę – odezwał się do Marka, stawiając je na stoliku. 

– Nie – przyznał Marek. – Trafiła się od razu. 

– Ktoś mu umarł? 
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– Miłość życia kopnęła go w dupę. 

– Ooo… To znaczy, że masz szansę wyjść stąd na czworakach. Porzuceni są zwykle bardzo hojni. 

– Mam, kurwa, taką nadzieję… 
 

Barman odszedł, kręcąc głową. Często oglądał tego menela w akcji i za każdym razem nie mógł 
uwierzyć, z jaką łatwością udawało mu się naciągać ludzi. Facet miał do tego prawdziwy talent.  

 

Marek od razu wychylił pół szklanki. Drink był ciut za mocno rozcieńczony, ale zrobił swoje. 
Dreszcze minęły, jak ręką odjął. Dygot ciała momentalnie ustał. Świat w końcu przestał być 
okrętem walczącym ze sztormem. 

 

Wreszcie jeleń wrócił z kibla. Marek błyskawicznie przybrał odpowiednią minę ze swojego 
bogatego repertuaru. Dobrotliwego księdza, gotowego wysłuchać wszystkich zwierzeń. Wieczór 
zapowiadał się długi i udany. 

 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

 

To nie mogło się dziać. Nie w jego życiu. Zrównoważonym, poukładanym, szczęśliwym. A jednak. 
Adam spoglądał na zdjęcia wyjęte chwilę wcześniej z koperty zaadresowanej do niego, wciąż w 
to nie wierząc. Świat właśnie rozpadał mu się na kawałki. 

 

Była na każdej fotografii. Uśmiechnięta i piękna jak zawsze. Oraz ten facet, w którego 
wpatrywała się niczym w jakiś cud świata. Adam uświadomił sobie z bólem, że nigdy nie widział 
u żony takiego spojrzenia. Przynajmniej od kiedy się znali. 

Popłynęły łzy… 

 

Byli razem od czterech lat. Mieli dwoje dzieci. Śliczne córeczki. Nosił ją na rękach. Stawiał na 
piedestale. Dla niej tyrał jak wół. Urabiał się po łokcie. Wypruwał flaki. Zapewniał jej wszystko. 
Szaleńczo ją kochał. A teraz to… Bomba, która nagle wybuchła i rozpieprzyła jego życie. 

 

Sandry nie było w domu. Wyszła gdzieś z koleżankami. Na kawę i babskie pogaduszki. Pewnie 
jednak nie była w żadnej kawiarni. Zdjęcia świadczyły o tym, że potrafiła kłamać po mistrzowsku. 
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Wyciągnął z barku wódkę. Stronił od alkoholu, ale dziś potrzebował go jak niczego na świecie. 
Nie zawracał sobie głowy kieliszkiem. Zwalił się na fotel i pociągnął prosto z butelki. Opróżnił ją 
do połowy, kiedy Sandra wróciła. 

Na widok męża stanęła jak wryta. 

– Ty pijesz? – zapytała zdziwiona. 

– Uhu… – przytaknął. 

– Dlaczego? 

– Stało się coś nieoczekiwanego. Musiałem się napić. 

– Co takiego? – zaniepokoiła się. 

– Przejrzałem na oczy… 
 

Cisnął w nią zdjęciami. Rozsypały się, tworząc na dywanie kolorową mozaikę. Sandra długo im 
się przyglądała. Ten, kto je wykonał, bardzo się postarał. I nie ograniczył się do jednego dnia z jej 
romansu. Na zdjęciach ona i fagas byli różnie ubrani, obejmowali się, całowali… Ktoś musiał 
chodzić za nimi wiele dni. Nie mogła niczemu zaprzeczyć. Schyliła się i podniosła kilka. 

– Kiepski fotograf – skomentowała z nerwowym uśmiechem. – Są źle0 skadrowane i niewyraźne. 

– Dla mnie to geniusz – stwierdził Adam. – Uchwycił wszystko, co trzeba. Ciebie i tego skurwiela. 
Nie wlazł za wami tylko do sypialni. 

– Powinien żałować – skwitowała Sandra. – Dzieją się tam prawdziwe cuda. 

Rzuciła zdjęcia na podłogę i wyszła z pokoju. Adama zatkało. Nie wiedział, co robić. Jak 
zareagować. Nie umiał awanturować się z żoną. Nigdy tego nie robił. Zwykle to ona podnosiła 
głos, a on potulnie słuchał. I łagodził sytuacje, nawet jeśli nie miała racji. Zawsze wygrywała. Nie 
znosił nerwów, krzyków, nieprzyjemnej atmosfery. Takie rzeczy niszczyły związki. Niszczyły 
rodziny. Burzyły szczęście. A teraz owo szczęście zawisło na cienkim włosku… 

 

Inny mąż od razu spuściłby niewiernej żonie lanie, lecz Adam nie potrafił. Nigdy nie podniósł na 
nią ręki. Nawet o tym nie pomyślał. Uważał, że rozmową można załatwić każdy problem. Jednak 
na to brakło słów… 

 

Sandra wróciła za moment. 

– Przykro mi, że dowiadujesz się w ten sposób – powiedziała. – Ale może i dobrze. Nic lepiej niż 
te zdjęcia nie uświadomiłoby ci, na czym stoisz. 

– A na czym stoję? – zapytał. 

– Musimy się rozwieść. Tak będzie najlepiej. 

– Dla kogo? 

– Dla nas wszystkich. 



 32 

– Nie dam ci rozwodu. 

– Nie masz wyboru – stwierdziła. – Skoro już o nas wiesz, sprawy przyspieszą. Jutro pójdę do 
adwokata, a do końca tygodnia wyprowadzę się do przyjaciela z dziewczynkami. I tak niedługo 
miałam to zrobić. 

Ostatnie słowa zabrzmiały jak wyrok. Nie od razu jednak dotarły do Adama. Dopiero po chwili 
załapał ich sens. 

– Z dziewczynkami? – zapytał z nadzieją, że źle zrozumiał. 

– Przecież nie zostawię ci dzieci – odparła oschle. – To, że od ciebie odchodzę, nie oznacza, że i je 
porzucę. 

– Nie pozwolę na to! – oznajmił stanowczo. – Nie odbierzesz mi córek! 

– W tej sprawie nie masz nic do gadania – powiedziała z pewnością siebie. – Dzieci zawsze 
zostają przy matce. Musiałabym być jakąś pijaczką, aby sąd zdecydował inaczej. A nam po prostu 
nie wyszło w związku. Brak chemii w małżeństwie nie jest powodem, abyś zatrzymał 
dziewczynki. Lepiej się z tym pogódź. 

– Nie! 

– Im szybciej to przełkniesz, tym będzie łatwiej. Przyjmij rozwód i naszą wyprowadzkę jak 
mężczyzna. 

– Jestem mężczyzną. 

– Akurat w tej kwestii mam inne zdanie – stwierdziła z sarkazmem. – Jesteś zwyczajną pierdołą. 
Ciepłą kluchą bez wyobraźni. Mężczyzną jest mój nowy facet. Aż kipi testosteronem. To 
wojownik i kochanek w jednym. Pod żadnym względem mu nie dorównujesz. 

– Długo to już trwa? – zapytał coraz bardziej załamany. Nie poznawał własnej żony. Tonu jej 
głosu. Okrutnego i pełnego pogardy. Jakby opętał ją jakiś demon. 

– Od roku – odrzekła. – Wcześniej też nie byłam ci wierna. Zdradzałam cię, kiedy tylko nadarzyła 
się okazja i robiłam to bez żadnych wyrzutów sumienia. 

– Czyli… czyli nigdy mnie nie kochałaś? – wyjąkał. 

– Nigdy – przyznała. – Choć na początku nawet cię trochę lubiłam. Imponowało mi to, z 
jaką determinacją o mnie zabiegałeś. Że mi nadskakiwałeś i spełniałeś wszelkie 
zachcianki. Kupowałeś drogie prezenty. To było fajne, ale do czasu. Każda kobieta 
pragnie u swego boku mężczyzny z charakterem, a nie pantoflarza. Takiego, który 
czasem huknie pięścią w stół i zaklnie jak szewc albo trzaśnie z wściekłością drzwiami. A 
ty spokojnie mógłbyś podmienić Rysia w „Klanie” i nikt by się nie połapał. Nie ma w 
tobie ani odrobiny ikry. Jesteś żałosny. Nawet w łóżku nie miałam z ciebie pożytku. 
Udawałam orgazmy. I za każdym razem, kiedy mnie bzykałeś, rozmyślałam o planach na 
następny dzień. O fryzjerze, zakupach, manicure… 

 

Adam poczuł łzy na twarzy. Nie chciał płakać, jednak chyba usłyszał za dużo. Popłynęły 
bezwiednie i nawet nie próbował ich powstrzymać. Stał na zgliszczach małżeństwa i miał prawo 
żegnać je w ten sposób.  
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Sandra uważała inaczej. 

– Przestań się mazać jak ciota! – krzyknęła zdegustowana. 

Adam uspokoił się dopiero po paru minutach. Otarł rękawem oczy. Wciągnął smarki. Chyba 
faktycznie wyglądał żałośnie. Ale ogarniała go coraz większa rozpacz. Grunt usuwał mu się spod 
nóg.  

 

Sandry nie było już w pokoju. Słyszał, jak krząta się w sypialni. Poszedł tam i stanął w drzwiach. 
Siedziała przy lustrze i zmywała makijaż. Jaskrawe żarówki rozmieszczone na obwodzie tafli 
zwierciadła oświetlały jej twarz przypominającą teraz maskę. Twarz zimną i sztuczną. Jakby 
należała do Królowej Śniegu. Do kobiety, której nie obchodził nikt oprócz niej samej. 

 

Zorientowała się, że stoi za nią. 

– Czego chcesz? – zapytała zirytowana. – Od dziś śpisz na kanapie. Nie masz tu czego szukać. 

– Chcę jeszcze porozmawiać – odparł. 

– Nie ma o czym. Wiesz już wszystko. Daj mi spokój. 

– Chyba nie wszystko. 

– Nie kocham cię i daję dupy na lewo i prawo. Co jeszcze chciałbyś wiedzieć? 

– Czy dzieci są moje? 

Jeżeli pytanie ją zaskoczyło, nie dała tego po sobie poznać. Nawet się nie zawahała z 
odpowiedzią. Jakby miała ją od dawna przygotowaną. 

– Marysia na pewno – odpowiedziała. – Niestety jest nawet podobna do ciebie. Szkoda, bo nigdy 
nie będzie mieć powodzenia. Jednak Martusia… No, cóż… Spotykałam się wtedy z pewnym 
facetem. Krótko, ale sporo się między nami działo. Masz więc jakieś pięćdziesiąt procent szans 
na ojcostwo. 

–O, Boże…  

– Możesz zrobić test. 

– Nie chcę. 

– Zyskasz pewność. 

– Nie chcę jej zyskać! Kocham tę małą. – Adam w ułamku sekundy przypomniał sobie każdą 
chwilę z młodszą córeczką. Przeleciały mu przed oczami z prędkością światła. Kiedy się do niego 
tuliła, jej uśmiech, urocze seplenienie. Aż coś ścisnęło go za gardło. – I będę ją kochał, nawet jeśli 
nie jest moja – dokończył. 

– Jak tam sobie uważasz. – Sandra wzruszyła ramionami. Przez moment przecierała twarz 
wacikiem, wreszcie odezwała się znowu: – Mam nadzieję, że detektyw nie wziął dużo za te 
zdjęcia. Musisz oszczędzać. Rozwód nie będzie tani.  

– Przyszły pocztą – oznajmił. 
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– Nie ty je zleciłeś? 

– Nie. Ktoś mi je przysłał. Nie było nadawcy. 

Sandra znieruchomiała. Głęboko się nad czymś zastanawiała. Jej odbicie w lustrze wyglądało jak 
popiersie jakiejś okrutnej władczyni z odmętów historii. W końcu uśmiechnęła się sama do 
siebie. 

– A to suka… – wyszeptała. 

– A więc wiesz, kto? – zapytał Adam. 

– Tak. Jego żona. Nie doceniłam pizdy. To żeńska wersja ciebie. Kobieta bez urody i charakteru. 
Na dodatek bezpłodna. 

– Jednak walczy o męża… 

– Próbuje. Ale nie ma szansy wygrać. Choć muszę przyznać, że wysłanie tobie tych cholernych 
zdjęć to dobry ruch. W rękach prawdziwego mężczyzny mogłyby być niebezpieczne dla 
niewiernej żony, lecz w twoich są bezużyteczne. Przeceniła twoje jaja. Nie wie, że ci nigdy nie 
wyrosły. 

– Co z dziewczynkami? Pomyślałaś, jak to przyjmą? 

– Są małe, więc szybko się przyzwyczają do nowego taty. On bardzo lubi dzieci. Chce mieć ze 
mną własne. Jestem pewna, że go polubią. Ciebie będą odwiedzać. Raz, może dwa w miesiącu. A 
jeśli nie będziesz mi robił żadnych problemów z rozwodem, wtedy nawet częściej. 

– To szantaż – stwierdził. 

Zmroziła go wzrokiem. 

– Nie. To tylko jasne przedstawienie sytuacji – stwierdziła. – Kontakt z dziewczynkami jest w 
twoich rękach. Jeżeli chcesz je widywać, musisz być grzeczny. 

Adam czuł się jak u królowej na audiencji, która właśnie dobiegła końca. Sandra całkowicie zajęła 
się sobą, nie zwracając na niego uwagi. Jakby był powietrzem. Meblem. Nikim. I tak się czuł. 
Ostatnie godziny zniszczyły wszystko, co kochał, w co wierzył i na czym mu zależało. A ostatnie 
minuty poderżnęły mu gardło. Wykrwawiał się na oczach tej kobiety, a ona miała to gdzieś. 
Nagle ujrzał światełko w tunelu. Mały, jasny punkcik gdzieś daleko w ciemności. 

– Obiecaj że zakończysz ten romans, a zapomnę o całej sytuacji – poprosił błagalnie. – I nigdy już 
do tego nie wrócę. Zrobię to choćby dla dobra dzieci. Będzie jak dawniej. Nic się nie zmieni. Daj 
tylko słowo, że skończysz z tym facetem. 

Roześmiała się szyderczo. 

– Nie wierzę w to, co słyszę! – zawołała. – Właśnie się dowiedziałeś, że cię nie kocham, że 
cię zdradzam i że jedna z córek chyba nie jest twoja. I dalej skomlisz? Gdzie twoja duma? 
Godność? Zachowaj chociaż jej resztki. Przynajmniej na koniec przestań być żałosnym 
dupkiem! 

 

Światełko zgasło. I zapadła ciemność. Adam czuł się jak zamknięty w trumnie i żywcem 
pogrzebany. Nie mógł dłużej patrzeć na żonę. Znosić jej pogardy. Była obcym człowiekiem. 
Zrozpaczony udał się w stronę pokoju córek. Chwilę nasłuchiwał pod drzwiami. Spały od kilku 
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godzin. Tego wieczoru jak zwykle przeczytał im bajkę, ucałował i poczekał, aż zasną. Lubił 
przebywać z nimi. Stanowiły odtrutkę na wszelkie toksyny życia. Napełniały go optymizmem i 
dobrą energią. I zawsze poprawiały mu nastrój. Jednak dzisiaj nie dałyby rady. 

 

Jeszcze kiedy je usypiał, był szczęśliwy. Wierzył, że wygrał na loterii życia. Wyciągnął złoty los. 
Ale potem przejrzał pocztę, która leżała na szafce w przedpokoju… Jeden pierdolony list 
odmienił wszystko… 

 

Adam otworzył delikatnie drzwi i wślizgnął się cicho do pogrążonego w półmroku dziecięcego 
pokoju. Kłótnia z Sandrą nie obudziła dziewczynek. Spały smacznie, nieświadome, że właśnie 
cały ich szczęśliwy świat walił się w gruzy. Wyglądały jak aniołki. Grzeczne, miłe i kochane. 
Stanowiły sens jego życia. Nie mógł uwierzyć, że niedługo je straci. Że będzie powracał do 
pustego mieszkania, w którym już nie usłyszy ich kojących śmiechów. Że lada dzień przestaną 
być najlepszą cząstką jego codzienności. Przez tę wyrachowaną kurwę, która właśnie mizdrzyła 
się do lustra obok tuż za ścianą i miała głęboko w dupie to, co czuł! 

 

Oczyma wyobraźni ujrzał, jak lgną do tego faceta. Jak je powoli urabia. Odsuwa od prawdziwego 
ojca. Uzależnia od siebie. Jak z biegiem czasu coraz bardziej zbliżają się do niego, jednocześnie 
coraz dalej odsuwając się od Adama. Sandra miała rację. Były małe. Można im jeszcze wmówić, 
co tylko się chciało i przerobić na swoją modłę. Nie mógł znieść tej myśli. Nie, tamten facet nie 
odbierze mu córek! Odebrał mu żonę, ale, do diabła, nie przywłaszczy sobie także dzieci! 

 

Przysiadł na skraju łóżeczka starszej córeczki. Pogładził ją czule po buzi. Rzeczywiście była do 
niego podobna. Sandra myliła się, sugerując, że przez to jest nieładna. Dziewczynka była cudna. 
Zwłaszcza gdy tak słodko spała. Ognistowłosa, piegowata, z zadartym noskiem. Może nie tak 
urodziwa jak jej młodsza siostra, wykapana matka, jednak z całą pewnością nie była brzydka. 
Pochylił się i z czułością pocałował ją w czoło. Marysia uśmiechnęła się przez sen. Adam sięgnął 
po kolorową poduszkę z wizerunkiem księżniczki z jakiegoś filmu Disneya i zdecydowanym 
ruchem przyłożył ją do twarzy dziecka. Przymknął oczy. Nie mógł patrzeć na to, co robi. Marysia 
przebudziła się. Próbowała zerwać poduszkę, lecz nie miała siły. Przylegała szczelnie, powoli 
odbierając życie. Mała rzucała się pod kołdrą i wierzgała nóżkami. Jej stłumiony krzyk ranił serce. 
Mimo to Adam nie zmniejszył nacisku. To było jedyne wyjście, aby żaden skurwysyn mu jej 
zabrał. 

 

Po chwili w pomieszczeniu ponownie zapanował spokój. Wypełniały go tylko cykanie wiszącego 
na ścianie zegara w kształcie Myszki Miki i regularny oddech drugiego dziecka śpiącego 
obok…Zdjął poduszkę z twarzy martwej córki i zwrócił się ku drugiej. 

Gdy po kilku minutach wyszedł od dzieci, Sandra nadal tkwiła przy lustrze. Piękna, zimna i 
nieczuła. Nawet na niego nie spojrzała. Zajmowała się sobą, jakby zupełnie nic się dziś nie 
wydarzyło… 

 

Adam przez moment przyglądał się jej, a potem opuścił mieszkanie. Most nad Wisłą był blisko. 
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ZŁODZIEJE CZEKOLADY 

 

– Chcecie należeć do mojej bandy? – zapytał „Ziemniak”. Miał na nazwisko Ziemiński i stąd 
jego ksywka. Był o kilka lat starszy od nas, dużo wyższy i rządził podwórkiem. Słynął z 
niebezpiecznych, szalonych pomysłów, które czasami dla jakiegoś dzieciaka kończyły się 
źle. Rozbitą głową, podbitym okiem albo złamaną ręką. Mimo to każdy smarkacz na ulicy 
pragnął należeć do jego paczki. To gwarantowało zabawę. Nie zawsze bezpieczną, ale 
przy „Ziemniaku” przynajmniej nie narzekało się na nudę. I zaczynało się chodzić z 
podniesionym czołem. Należeć do jego bandy to było coś. Była podwórkową ekstraklasą, 
do której nie przyjmowano każdego. 

 

Grzesiek i ja równocześnie przytaknęliśmy. Mieliśmy po dziewięć lat. Ale jak większość dzieci 
wtedy, byliśmy nad wiek rozwinięci i o wiele bardziej bystrzy niż dzisiejsi rówieśnicy. Praktycznie 
samodzielni, bawiliśmy się na dworze od rana do nocy, przez nikogo niepilnowani, wołani przez 
matki z okien tylko na obiad lub aby pójść spać, kiedy robiło się już późno i zbyt ciemno. Nie 
mieliśmy smartfonów, komputerów, całodobowych kanałów z kreskówkami, za to kupę wolnego 
czasu, pomysłów na zabawę i masę przyjaciół, z którymi nie spotykaliśmy się na Fejsie, lecz pod 
trzepakiem. Na każdym podwórku w tamtych czasach było centrum dziecięcego życia. Tam 
umawiało się na spotkania, organizowało zabawy i wyrównywało rachunki. 

– To musicie przejść chrzest – stwierdził „Ziemniak”. 

– Chrzest? – zapytałem, nie bardzo wiedząc, o co mu chodzi. Chciał nas polać wodą jak w 
kościele małe berbecie? 

– Tak się mówi na próbę, po której przyjmuje się do bandy nowych członków – wyjaśnił Arek, 
zastępca „Ziemniaka”. Nie miał pseudonimu, choć pasował do niego „Grubas”. Tak zawsze 
nazywałem go w myślach i w gronie zaufanych kumpli, nigdy przy nim, aby nie dostać po głowie. 
Ci, co próbowali przykleić Arkowi taką ksywę, tak właśnie kończyli. Z krwawiącym nosem, 
skopanym tyłkiem. Na długo też wykluczeni byli z podwórkowych zabaw. 

„Ziemniak” spojrzał z dumą na swojego zastępcę. 

– Właśnie – potwierdził. – Musicie przejść próbę. Przekonać nas, że się nadajecie. Że macie jaja. 

Pomyślałem o tym, co miałem w majtkach. Ciężko to jeszcze było nazwać jajami, ale już wtedy 
nosiłem to z dumą. 

– Przejdziemy ją – zgodziłem się więc za nas dwóch. – Co mamy zrobić? 

– Ukraść – odparł „Ziemniak”. 

Spojrzeliśmy z Grzesiem na siebie. Tego nikt nie musiał nam wyjaśniać. Kradzież to była kradzież. 
Każdy fajny amerykański film opowiadał przeważnie o jakimś przebiegłym złodzieju, którego 
ścigała połowa policji. Rzadko kończył się dla złoczyńcy dobrze. Najczęściej wpadał on w ręce 
stróża prawa, który wsadzał cwaniaka za kratki albo pakował mu kulkę w łeb. A ja nie chciałem 
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mieć kulki w głowie. Grzesiek też pewnie wolałby jej uniknąć. To była więc najlepsza chwila, aby 
zrezygnować. Jednak żaden dzieciak z naszego podwórka nigdy nie odpuściłby takiej szansy. 

– Dobra – zgodziłem się. – Co mamy zwędzić? 

Kilkanaście minut później zatrzymaliśmy się w pobliżu sklepu. Nie naszej pobliskiej „Wygody”, w 
której robili zakupy wszyscy z ulicy, ale położonego o wiele dalej, gdzie nikt nas nie znał. 
Przynajmniej nie musieliśmy kraść blisko domu. To dawało nam jakieś szanse. 

„Ziemniak” wskazał paluchem spożywczak, tak jakbyśmy sami nie mogli go dostrzec. 

– Wejdziecie tam i napchacie sobie kieszenie słodyczami. Tylko czymś wartym zachodu, żadnego 
taniego gówna – poinstruował nas. 

– Tu mają prawdziwą czekoladę. Podpierdolcie kilka tabliczek – zaproponował Arek. 

– Taaak… Prawdziwa czekolada…– rozmarzył się „Ziemniak” – to jest pomysł. Macie ją ukraść. 
Trzy–cztery tabliczki. Jeśli to zrobicie, zostaniecie przyjęci do bandy.  

– Czekolada jest droga, więc trzymają ją za ladą – trzeźwo stwierdził Grzesiek. I nie musiał nic 
więcej dodawać. To czyniło sprawę arcytrudną. Tanie słodycze leżały na ogólnodostępnych 
półkach, drogie podawały ekspedientki. A czekolada w tamtych czasach była towarem 
luksusowym. W sklepach co prawda można było nabyć jej tanie substytuty, tak zwane wyroby 
czekoladopodobne, których nie robiono z kakao, tylko nie wiadomo z czego, ale nawet nie 
zbliżały się do oryginału. Ukraść ją więc nie było łatwo. To był drugi dobry moment, aby 
zrezygnować… 

– Dobra – zgodziłem się. – Buchniemy te czekolady. 

Grzesiek spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Chyba jednak liczył na mój rozsądek. Byłem starszy 
o całe pół roku, a w szkole miałem mniej dwój. Pewnie gdy usłyszał, że mamy ukraść czekoladę, 
szybko ocenił ryzyko, uznał, że szansę są żadne, i czekał, aż odmówię. Zupełnie nie spodziewał 
się takiego obrotu sprawy. 

– Nie damy rady – stwierdził z wyraźną obawą – Nie możemy po prostu podpierdolić miętówek 
albo słonych paluszków? Tego nikt tam aż tak nie pilnuje. 

– Nie – zawyrokował „Ziemniak”. – Wyłącznie czekoladę. Jak dacie radę ją podprowadzić, 
witamy w naszym klubie. 

Grzesiek już chyba nie chciał należeć do tego klubu, ale ja wciąż tak… 

– Ukradniemy ją – potwierdziłem. – Damy radę. 

Mój kumpel zrobił wielkie oczy. Westchnął i wzruszył ramionami, co miało chyba znaczyć, że się 
poddaje. Niech się dzieje, co chce. Jednak nie pozbył się strachu, który malował się na jego 
twarzy. Na mojej pewnie też, choć może trochę lepiej to maskowałem. 

– No to idziemy – zdecydowałem. 

Sklep w środku był całkiem spory, ponury i dziwnie pachniał. Stęchlizną, środkami czystości, 
kiszoną kapustą. Weszliśmy do niego cicho, dosłownie skradając się na palcach, już od drzwi 
zachowywaliśmy się jak potencjalni złodzieje. Z sercami w gardle, rozbieganymi nerwowo 
oczami, gotowi zwiać stamtąd, gdyby tylko ktoś głośniej tupnął. No cóż, rozpoczynaliśmy dopiero 
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złodziejską karierę, prucie bankowych sejfów było dopiero przed nami. Żeby kiedyś zmierzyć się 
z nimi, musieliśmy najpierw trochę poćwiczyć, na przykład kradnąc czekoladę. 

 

Rozejrzałem się i wypatrzyłem ją. Z daleka przyciągała wzrok. Kolorowa, ułożona na półce w 
piramidki i niestety za wysoką ladą. 

 

W domu miałem całą kolekcję opakowań po czekoladzie. Kilkadziesiąt bajecznie kolorowych 
papierków z napisami w obcych językach. Ale tylko kilka z nich sam zdjąłem z pachnących, 
brązowych tabliczek znalezionych pod choinką w Boże Narodzenie czy otrzymanych na 
Wielkanoc. Resztę zdobyłem, wymieniając się z kolegami na różne rzeczy. W tamtych biednych 
czasach, tęskniąc za Zachodem i jego dobrobytem, zbierało się wszystko, co choć trochę go 
przypominało. Kolekcje pustych puszek po niemieckim czy duńskim piwie eksponowano na 
półkach w wielu polskich mieszkaniach, zwłaszcza w biedniejszych dzielnicach. Przaśna, szara 
komuna potrafiła z prawie każdego kolorowego spożywczego śmiecia z Zachodu uczynić relikwię 
w niejednym polskim domu. Pewnie dziś trudno w to uwierzyć, lecz na początku lat 80. XX wieku 
nikt, kogo znałem, nie wyrzuciłby do śmieci puszki po coca-coli. W tamtych czasach się o niej 
marzyło. A o jej smaku opowiadało się na podwórku legendy… 

Stałem w sklepie zapatrzony w kilkanaście tabliczek oryginalnej, drogiej czekolady. Były piękne, 
kuszące i niedostępne. 

– A nie mówiłem? – szepnął Grzesiek. – Leży za ladą. I to na samym środku. Jak mamy ją, kurwa, 
stamtąd ukraść? 

– Coś wykombinuję – odparłem. 

– Co? 

– Jeszcze nie wiem. Muszę pomyśleć. 

– To myśl trochę szybciej. Moja kupa też się boi i chyba już bardzo chce opuścić dupę. 

W sumie moja kupa myślała o tym samym. Poszukałem wzrokiem ekspedientek. Były dwie. 
Siedziały za ladą i wyglądały jak honorowa warta przy półkach z najdroższym asortymentem. I 
nie były to jakieś stare, grube, powolne baby, ale młode i szczupłe dziewczyny. Stanowiły 
najważniejszy punkt na liście trudności. 

– Wiesz, co… – usłyszałem przy uchu głos Grzesia – lepiej stąd spadajmy. Pieprzyć bandę 
„Ziemniaka”. Sami też potrafimy nieźle się bawić. 

To była rozsądna propozycja. I powinienem na nią przystać. Lecz nie zamierzałem okazać się 
tchórzem. Zwłaszcza w oczach „Ziemniaka”. Odrzekłem więc: – Nie pękaj, Grzesiu. Poradzimy 
sobie. 

– Nie poradzimy – głos rozsądku ponownie zaćwierkał mi do ucha – złapią nas i wsadzą do paki. 

– No to przynajmniej będziemy tam razem. Dwaj najlepsi kumple w jednej celi – pocieszyłem go, 
starając się, żeby zabrzmiało to męsko, dorosło i bardzo filmowo. 

– Jesteś głupi – skwitował Grześ. – I ja też, skoro jeszcze stąd nie zwiałem. Lepiej szybko coś 
wymyśl, bo zaraz ze strachu nawalę w gacie. 
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W końcu coś mi zaświtało… 

– Chyba mam plan – powiedziałem. 

Był banalnie prosty. Przynajmniej w mojej głowie. I wyłożyłem go kumplowi w kilka sekund. 
Grzesiek musiał jakoś skupić na sobie uwagę ekspedientek i wyciągnąć je zza lady, a ja miałem 
zrobić resztę. Tylko w jaki sposób miał je wywabić? Tego jeszcze nie wymyśliłem. 

– Zrzucę na ziemię tamte puszki – zaproponował po chwili, pokazując na nie palcem. – Jak walną 
o glebę, to te dwie na pewno ruszą dupy. Wtedy bierz się do roboty. 

Stos ciężkich puszek z paprykarzem piętrzył się na jednej z półek, zapowiadając piękną 
katastrofę. Pomysł był genialny. Skinąłem głową, że się zgadzam. 

– Poczekaj, aż znajdę się przy ladzie – poprosiłem. 

Już za moment stanąłem tuż przy niej, wzbudzając zainteresowanie obu sprzedawczyń. 
Wcześniej przyglądały się nam znudzone, teraz jednak skupiły na mnie całą uwagę. Jedna nawet 
podniosła się ze stołka, aby mnie obsłużyć. Uśmiechała się przymilnie. Udałem, że rozglądam się 
po półkach. Gdybym miał pieniądze, najchętniej kupiłbym wszystko co na nich było. A na pewno 
czekoladę, której przynajmniej nie musiałbym kraść. 

Chwilkę jeszcze potrwało, zanim usłyszałem głośny rumor. I głos Grześka zawodzący: – O, Jezu! 

 

Sprzedawczynie natychmiast zareagowały na hałas. Nawet ta, co siedziała, zerwała się na nogi i 
obie wybiegły zza lady. Nawet nie zerknąłem na bałagan zrobiony przez kumpla. Całą uwagę 
skupiłem na zadaniu. To była jedyna okazja, aby je wykonać. Błyskawicznie wpadłem więc za 
ladę, schwyciłem kilka tabliczek czekolady, resztę strącając z półki, i rzuciłem się do ucieczki. 
Serce łomotało mi w piersi. Nie wiedziałem, czy Grzesiek poszedł w moje ślady. Dopadłem drzwi 
i wystrzeliłem przez nie jak z procy. Dopiero na zewnątrz zerknąłem za siebie. Kumpel rwał za 
mną jak szalony. Ujrzałem też ekspedientki, które wybiegły za nami, drąc się w niebogłosy: – 
Łapać złodziei! Łapać złodziei!!! 

 

Na szczęście chodniki przed sklepem akurat były puste. I nikt z przechodniów nie mógł 
zareagować na ich wołania. Mimo to spieprzaliśmy, ile sił w nogach. Grzesiek cały czas dyszał za 
moimi plecami. Dopiero w odległym parku znowu ośmieliłem się spojrzeć za siebie. Nikt nas nie 
gonił. Dla pewności jednak pokonaliśmy  jeszcze kawałek, nim przestaliśmy uciekać. 

 

Byliśmy wybiegani, więc zmęczenie nie potrwało długo. Kiedy doszliśmy trochę do siebie, 
wyciągnąłem rękę i pokazałem koledze łup. Ten uśmiechnął się szeroko na jego widok i 
powiedział: – No to jesteśmy przyjęci. 

 

Hersztowie bandy oczekiwali nas na podwórku. 

– Nieźle spierdalaliście – stwierdził z uznaniem Arek.– To się nazywa szybka ucieczka. 
Filowaliśmy zza winkla, jak sobie poradzicie. 

– Macie czekolady? – zapytał „Ziemniak”. 
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– Pewnie, że mamy – odparłem z dumą i podałem mu je. Przyjął je prawie z nabożną czcią. 
Jestem pewien, że i on rzadko je oglądał, a jeszcze rzadziej delektował się ich smakiem. I może 
też miał w domu imponującą kolekcję opakowań po czekoladzie, choć do tego pewnie nigdy by 
się nie przyznał. 

– Nieźle – pochwalił, podziwiając cztery kolorowe tabliczki. – Spisaliście się na medal. 
Potrzebujemy takich kozaków. Witajcie w bandzie. 

Potem uścisnął nam grabę… i to był koniec ceremonii.  

– Mogli dać nam chociaż po kawałku tej zasranej czekolady – stwierdził Grzesiek, kiedy 
zostaliśmy sami. – Zasłużyliśmy na to. W końcu przecież my ją ukradliśmy. Co za jebane chytrusy! 

Wzruszyłem ramionami. Wcale nie miałem na nią ochoty. Martwiło mnie co innego. Męczyły 
wyrzuty sumienia. Adrenalina przestawała już działać i wątpliwości zaczynały dochodzić do 
głosu. Powoli budziły się z uśpienia lęki. 

Grześ czytał mi w myślach. 

– Boję się, że nas złapią – wyznał cicho. – Może widział nas ktoś znajomy i wskaże gliniarzom, 
gdzie mieszkamy. 

– Na pewno nikt nas nie rozpoznał – uspokoiłem go, choć mało przekonująco. – Ten sklep jest na 
zadupiu. Nikt z naszej ulicy tam nie chodzi. 

– Jesteś pewien? 

– Na sto procent. 

– No dobra… Ale i tak sram w gacie ze strachu. 

Też się bałem. Starałem się jednak nie dać tego po sobie poznać. Byłem przecież starszy i trochę 
wyższy od Grześka. Szybciej biegałem. Lepiej grałem w piłkę. To zobowiązywało. Udawałem 
więc, że mam w dupie to, co zrobiłem, choć prawda była inna. Z hardą miną grałem do końca 
rolę twardziela. 

 

Milicja nie przyjechała po nas do wieczora. Ale i tak, kiedy matka zawołała mnie na kolację, 
szedłem do domu z duszą na ramieniu. To, że jeszcze nie miałem kajdanek na rękach, nic nie 
znaczyło. Śledztwo pewnie jeszcze trwało. Zabezpieczano ślady w sklepie. Może jakiś milicyjny 
rysownik sporządzał właśnie mój portret pamięciowy. 

Byłem przekonany, że stróże prawa nie próżnowali i lada chwila wpadną na mój trop. 

 

Po kolacji, którą ledwie ruszyłem, postanowiłem  przygotować się na to, co nieuniknione. 
Spojrzałem na matkę zmywającą naczynia takim wzrokiem, jakbym żegnał się z nią przed 
podróżą, z której miałem już nigdy nie wrócić, i udałem się do swojego pokoju. Tam 
zgromadziłem na biurku wszystko co, jak sądziłem, mogło się przydać w więzieniu. Szczoteczkę 
do zębów, kostkę mydła, kilka kopert i zeszyt w kratkę, abym miał na czym pisać z pudła rzewne 
listy do matki. Po zastanowieniu przyniosłem jeszcze pudełko zapałek i papierosy ojca, bo na 
jakimś filmie wiedziałem, że fajki są za kratami najlepszą walutą. Na koniec dorzuciłem do puli 
trochę ulubionych żołnierzyków. Następnie spakowałem cały ten dobytek do szmacianej torby i 
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tak przygotowany oczekiwałem na koniec. Byłem pewny, że za moment ktoś załomocze do 
drzwi, a kiedy matka je otworzy, do środka wpadną gliniarze. Do późnego wieczora żaden jednak 
nie przybył, by zamknąć mnie do więzienia… 

 

W nocy nie zmrużyłem oka. Wciąż byłem przekonany, że nie uniknę kary. Że nad ranem przed 
dom zajadą radiowozy na sygnale i uzbrojeni milicjanci wyważą drzwi do naszego mieszkania. 
Ale o świcie nic takiego się nie stało. 

 

Już o siódmej rano wyszedłem na podwórko i od razu spotkałem Grześka. Wyglądał, jakby w 
ogóle nie dotarł do domu i całą noc siedział na trzepaku. Rozczochrany, blady i niewyspany. 
Wciąż z tym samym strachem w oczach, którym mnie pożegnał. Momentalnie przybrałem minę 
Johna Wayne’a, żeby tylko nie dostrzegł, że boje się równie mocno. 

– Nie mogłem przez to spać – wyznał. 

– Ja spałem jak zabity – skłamałem. 

– Cholera… Wciąż boję się, że nas aresztują. 

– Przestać trząść dupą. Gdyby mieli nas aresztować, już by to zrobili. Nie wiedzą, że to my 
– rzekłem z pewnością siebie, której wcale nie czułem. Jednak ani trochę nie poprawiłem 
mu nastroju. Wciąż wyglądał na kogoś, kto zsika się w majtki na odgłos klaśnięcia w 
dłonie za plecami. Szczerze mówiąc, nie ręczyłem, że sam bym się nie zsikał… 

 

Był kolejny gorący, lipcowy dzień. Wakacje trwały w najlepsze. Zdaliśmy do trzeciej klasy. I 
mieliśmy już za sobą pierwsze prawdziwe przestępstwo. To lato było inne niż wszystkie. 
Mieliśmy go nigdy nie zapomnieć. Otworzyło przed nami furtkę do świata, który znaliśmy tylko z 
filmów. A chłonęliśmy każdy wyświetlany w telewizji. Zwłaszcza w czwartki i w soboty, kiedy 
repertuar dwóch dostępnych wtedy kanałów był znacznie bogatszy, głównie w kryminały i 
westerny. Potem odtwarzało się ich fabuły na podwórku. Raz tłukliśmy Niemców, którymi 
zostawały zawsze największe ofermy na ulicy, lub naparzaliśmy się z Indianami, broniąc fortów, 
które ci próbowali zdobyć. Bycie czerwonoskórym nikogo nie poniżało. Indianie byli równie 
dzielni i szlachetni jak kowboje. Czasem to nawet oni wygrywali potyczki. Zostać wodzem 
Winnetou nie było żadnym obciachem. Wręcz przeciwnie – garnął się do tego każdy chłopak. 
Niemcy zawsze musieli dostać w dupę. Nie było innej opcji. No więc dzień wcześniej odegraliśmy 
z Grzesiem nasz najlepszy film w życiu i przynajmniej ja wiedziałem, że żadna zabawa go nie 
przebije. Byliśmy bardziej dorośli. Mieliśmy przecież pierwszą prawdziwie męską tajemnicę, 
której nie mogliśmy nikomu zdradzić, aby nie wpaść w kłopoty. Te jednak odnalazły nas kilka 
minut później… 

– O, Chryste! – zapiszczał nagle Grzesiek i wskazał na coś za mną. Obejrzałem się i poczułem, że 
cała krew odpływa mi z twarzy. 

– To już po nas! – kolega wypowiedział na głos to, o czym sam właśnie pomyślałem. 

Na ulicę powoli wjeżdżał radiowóz. Niebiesko-biały fiat 125p z fioletowym kogutem na dachu. 
Nie był zbyt częstym widokiem tutaj, więc nie miałem wątpliwości, po kogo zajechał. Zacząłem 
szybko klepać w myślach „Ojcze nasz”, bo jedynie Bóg mógł nas jeszcze ocalić. 
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Grzesiek jak zawsze podążał tym samym myślowym torem, tyle że robił to głośno: – Panie Boże, 
spraw, aby nie wsadzili mnie do więzienia – żarliwie szeptał pod nosem. – Panie Boże, nie chcę 
iść do pudła... Jestem za mały. Ubiorą mnie tam w sukienkę, każą malować usta i prać swoje 
brudne gacie. 

 

Stałem jak zahipnotyzowany, gapiąc się na tą stalową bestię, która już za chwilę zabierze mnie 
do piekła. Samochód zatrzymał się bardzo blisko nas i otworzyły się drzwi kierowcy. Milicjant był 
niski, otyły i nie wyglądał groźnie. Nosił jednak mundur, który wystarczył za najlepszy straszak. I 
podszedł do nas pewnym krokiem, aby wymierzyć nam sprawiedliwość. 

 

Zapewne zasłużyliśmy na karę, tylko czy akurat na taką? Grześ miał rację, byliśmy jedynie 
małymi, głupimi gnojkami, którym bardziej przydałoby się lanie od ojca niż więzienie. Byłem 
gotowy przyjąć nawet sto pasów na gołą dupę, byle nie trafić za kraty. Ale gliniarz przyjechał tu 
w jednym celu i aresztowanie było nieuniknione… Spojrzał na nas spod milicyjnej czapki. A jego 
bystre oczy momentalnie przejrzały nas na wylot i zobaczyły wszystkie grzechy. Nie było ich 
dużo, jednak w zupełności wystarczyły na kilkuletnią odsiadkę. 

 

W obliczu końca postanowiłem zachować się jak prawdziwy mężczyzna – Kirk Douglas czy 
Charles Bronson. Dać się zamknąć z klasą, skoro nie miałem już szansy wywinąć się od kary. Z 
wielką gulą w gardle, ale z podniesionym czołem wyciągnąłem do milicjanta nadgarstki. 

– Proszę założyć mi kajdanki, panie władzo – poprosiłem grzecznie. 

Gliniarz jeszcze bardziej wbił we mnie spojrzenie. Chyba się nie spodziewał, że załatwi sprawę 
tak szybko. 

– A za co, mały, mam cię aresztować? – zapytał tubalnym głosem.  

Albo bawił się moim kosztem, albo sprawdzał, czy jestem właściwą osobą. A może musiałem się 
sam przyznać, aby mógł mnie skuć? Może takie były procedury? 

– Ukradłem – wyszeptałem. A kilka ledwie wstrzymywanych łez poleciało mi z oczu, psując 
trochę zaplanowany efekt. Charlesa Bronsona nie spotkałoby to. Dałby się zakuć w kajdanki z 
szerokim uśmiechem. 

– A co takiego ukradłeś? – drążył dalej milicjant, coraz bardziej pochylając się nade mną. 

– Słodycze… w… sklepie – wyjąkałem i spuściłem głowę, bo nie mogłem dłużej znieść jego 
lodowatego spojrzenia. Słyszałem, jak Grzesiek jawnie już chlipie za moimi plecami. Stało się. 
Byłem złodziejem, który właśnie został złapany. I rozpoczynałem karierę więźnia… 

– Hm… – usłyszałem nad sobą. A potem długo, długo nic… Moje ręce dalej pozostawały wolne. 

Odważyłem się znowu podnieść głowę. Po twarzy milicjanta błąkał się uśmiech, który ledwie 
powstrzymywał. 
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– Jestem nowym dzielnicowym – nagle przemówił imponującym basem. – Od teraz zajmuję się 
też waszą ulicą, więc wszyscy złodzieje, którzy na niej mieszkają, powinni mieć się na baczności. 
A najbardziej ci, co kradną w sklepach cukierki! 

Zadrżały mi nogi. A łzy zrozumiały, że już najwyższa pora na ewakuację i znalezienie sobie mniej 
przepełnionego miejsca niż oczy. Ciurkały jak z fontanny. 

 

– Dobrze zrobiłeś, chłopcze, że od razu się przyznałeś – kontynuował milicjant. – I nie 
próbowałeś zrobić ze mnie głupka, udając, że to nie ty. Uznam to za okoliczność łagodzącą. I 
dlatego, mimo że przyjechałem was aresztować – bo mniemam, że drugi płaczek jest 
wspólnikiem kradzieży – postanowiłem dać wam szansę. Nie zamknę was dzisiaj do więzienia. 
Ale jeśli dowiem się jeszcze kiedyś, że znowu coś ukradliście, wrócę tu, założę wam kajdanki i 
umieszczę w najobrzydliwszej celi pełnej szczurów. Mamy taką na komisariacie. Przeznaczoną 
dla najgorszych przestępców. Zrozumiano?! 

Przytaknąłem szybko, wciągając gile. Grześ pewnie uczynił to samo. 

– A teraz, chłopcy, powiedzcie mi jedno… – dzielnicowy odezwał się znowu: – Gdzie jest dom o 
numerze 11? 

Trzęsącą się ręką pokazałem właściwy budynek. Milicjant pogroził nam jeszcze palcem i odszedł 
w tamtą stronę. Chyba słyszałem, jak chichocze. 

Kiedy zniknął w kamienicy, odetchnąłem z ulgą. Szybciej, niż myślałem, zapanowałem nad 
drżeniem i płaczem. I kiedy odwróciłem się do kumpla, starałem się wyglądać możliwie 
najbardziej normalnie.  

– Jezusie…– pisnął Grzesiek wciąż czerwony od łez. 

– Co? 

– Chyba się zlałem. 

– Mięczak – prychnąłem, czując, że sam też mam trochę mokre majtki. 

Pod byle pretekstem uciekłem do domu. Dopiero tam powoli odzyskałem spokój. Potem z ulgą 
udałem się do swojego pokoju i rozpakowałem więzienną torbę. 

 

 

TO, CO ZROBIŁEM 

 

Facet patrzył na mnie krzywo. Nie wiem, czy był podpity, czy po prostu głupi i szukał zaczepki. 
Czy też jedno i drugie. Jeśli chciał się bić, dobrze trafił. Wybraliśmy się z żoną w góry, aby 
uratować nasz związek, który rozsypywał się jak domek z kart. Niestety z każdym przejechanym 
kilometrem było coraz mniej do ratowania. Przez całą drogę kłóciliśmy się i kiedy zatrzymaliśmy 
się na obiad w tej spelunie, napięcie sięgało już zenitu. Obicie gęby gapiącemu się typowi 
rozładowałoby więc mój gniew.  
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Siedzieliśmy przy stoliku, czekając na zamówienie, a żona w ogóle na mnie nie patrzyła. Cały czas 
próbowałem zrozumieć, o co tyle krzyku? Były inne kobiety i inni mężczyźni. Oboje wiedzieliśmy 
o swoich zdradach i w pełni je akceptowaliśmy. Taki zawarliśmy układ. Byliśmy nowocześni. Nie 
robiliśmy tylko skoków w bok z kimś, kogo oboje znaliśmy, i nie ciągnęliśmy romansów w 
nieskończoność. Liczyła się rotacja partnerów. Żadnych uczuć do nich, wyłącznie świeżość 
doznań. Prawdziwą miłość rezerwowaliśmy dla siebie. 

 

– Naprawdę nic mi już nie powiesz? – zapytałem. Nie byłem głodny. Zatrzymując się tutaj, 
chciałem po prostu zrobić jakiś przerywnik w wielogodzinnej, niekończącej się awanturze. W 
konkursie wyciągania brudów. I chyba mi się udało. Teraz dla odmiany żona cały czas milczała, 
chociaż wcześniej nawijała jak nakręcona. 

– Gadaliśmy przecież całą drogę – odparła po chwili. Nadal jednak patrzyła na coś za oknem. 

– Kłóciliśmy się całą drogę – uściśliłem. 

– Kłótnia to też rozmowa – stwierdziła. 

– Tak, też… Ale w końcu może porozmawialibyśmy normalnie. Bez podnoszenia głosu. 

– Normalność to rzecz względna – odezwała się w niej logiczna matematyczka, którą była z 
wykształcenia. – I dla każdego oznacza coś innego. 

– Dla mnie to spokojna rozmowa dwojga dorosłych ludzi, patrzących na siebie bez wrogości – 
powiedziałem cicho. – Tylko tyle. Chciałbym, żeby znowu było między nami jak dawniej. 

Westchnęła. 

– Jak dawniej?  

– Tak – potwierdziłem. – Chyba wciąż jeszcze mamy na to szansę? 

– Już raczej nie… 

Zacisnąłem zęby. Wciąż wpadałem na ten sam mur żalu. To, co zrobiłem, nie było warte aż takiej 
reakcji. Gdybym znalazł się w jej sytuacji, co najwyżej pogroziłbym palcem. I nie robiłbym chryi. 
Bywało już między nami źle, ale jeszcze nigdy nie stanęliśmy na krawędzi. I nie rozmawialiśmy o 
rozwodzie. O tym, kto zabierze jakie meble, a kto psa. Komu przypadnie samochód, a komu 
rower. Zawsze potrafiliśmy się dogadać, najczęściej w łóżku. Jednak tym razem nie wchodziło to 
w grę. Drzwi do sypialni zamykała na klucz. I nie potrafiłem jej skłonić do ich otwarcia. 

 

Wyjazd w góry był ostatnią szansą. Ledwo dała się namówić. Lecz nic już nie było jak dawniej. 
Lawina ruszyła i nie dawałem rady jej zatrzymać. 

 

Seksowna kelnerka przyniosła nasze zamówienie. Wyglądała o wiele apetyczniej niż posiłek, 
który podała na talerzach. Odruchowo uśmiechnąłem się do niej, ale nim się zorientowałem, że 
zrobiłem coś, czego w tej sytuacji nie powinienem, było za późno. Żona niezadowolona pokręciła 
głową. 
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– Nawet teraz łamiesz zasady – stwierdziła z wyrzutem. 

– Nie łamię żadnych zasad – zaprzeczyłem. – To tylko nic nieznaczący kurtuazyjny uśmiech. 
Przecież nie próbuję poderwać tej babki. 

– Nie kłam. Poznałam ten twój uśmiech. Widywałam go wielokrotnie, kiedy mnie uwodziłeś. 
Właśnie nim mnie ująłeś. Obiecywałeś potem, że nigdy nie poślesz go innej kobiecie, gdy będę 
przy tobie. A właśnie to zrobiłeś… 

– To nie był uśmiech tego rodzaju – broniłem się, czując, jak znowu wzbiera we mnie złość. – Był 
podziękowaniem za obiad, a nie sygnałem, że mam ochotę ją wydymać. 

– A nie chciałbyś? – zapytała kąśliwie. W tych sprawach nie potrafiłem jej okłamywać. Świetnie 
znaliśmy swoje gusty. Nie było sensu zaprzeczać.  

– W innych okolicznościach jak najbardziej – przyznałem. – Teraz nawet o tym nie pomyślałem. 

– Przestań ściemniać. Zbyt dobrze cię znam. Zawsze myślisz fiutem. – Nie dawała za wygraną. 

– Mylisz się, ale myśl sobie, kurwa, co chcesz. Nie mam już siły na kłótnie. – Poddałem się i 
zacząłem grzebać łyżką w talerzu. Wcale nie chciało mi się jeść. Ani jechać w góry. 
Naprawdę kochałem żonę i robiłem to dla niej. Uwielbiała Tatry. Tylko w ich scenerii 
mogliśmy się jeszcze pojednać. Niestety wszystko wskazywało na to, że zanim do nich 
dotrzemy, nasz związek dobiegnie końca. 

 

Wziąłem do ust trochę rzadkiej breji, która miała być gulaszem, i od razu tego pożałowałem.  

– Żarcie mają kiepskie – stwierdziłem. – Kelnerka powinna robić loda w bonusie każdemu 
facetowi, który coś zamówi. W nagrodę za odwagę. 

– Jednak wpadła ci w oko? – żona drążyła dalej. 

– Przecież nie zaprzeczyłem – odparłem. – Co nie znaczy, że zaraz wyląduję z nią gdzieś na tyłach 
tej nory. 

– Dlaczego nie? Zagadaj do niej. Przecież umiesz podrywać jak mało kto. Na pewno się 
dogadacie. Rzeczywiście wygląda na taką, co robi laskę w gratisie do każdego drugiego dania. 
Tylko nie zrób z nią tego, co z ostatnią wywłoką. 

– To niewykonalne – oznajmiłem wkurzony, że znowu do tego wraca. – Dzieli nas od domu 600 
km. A poza tym od kiedy to obrażamy swoje przelotne sympatie? Nigdy wcześniej tego nie 
robiliśmy. Traktowaliśmy tych ludzi z szacunkiem. 

– Dopóki nie łamałeś zasad. 

– Och, przestań już, proszę! – uniosłem głos. – Zasady, zasady… Ty nigdy żadnej nie złamałaś? 

– Nie. 

– Żaden z tych napakowanych osiłków nie sprawił, że choć odrobinę je nagięłaś? 

– Nigdy. 

– W takim razie jesteś o wiele silniejsza. Ja czasem się zapomnę. 
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– To nie było zapomnienie, ale świadome pogwałcenie praw, które stworzyliśmy dla naszego 
związku. – Znowu przemówił w niej umysł ścisły, którego szczerze nie znosiłem. – Złamałeś 
najważniejsze przykazania naszego dekalogu. Skalałeś święte miejsce. 

Mówiła z przekonaniem. Z pasją. Jak oskarżyciel w sądzie dowalający przestępcy. Albo 
nawiedzony duchowny. Dla niej nasza umowa chyba naprawdę była ważna – przymierze, które 
kiedyś zawarliśmy, żeby bez wyrzutów skakać sobie na boki. Mimo obrączek wciąż byliśmy 
zwyczajnymi hedonistami, którzy nie są w stanie wytrwać z jednym partnerem. Nie 
przywiązywałem wielkiej wagi do tej umowy, ona przeciwnie. Oparła na niej nasze małżeństwo. 
Dlatego przez to, co zrobiłem, utraciłem zaufanie żony. Nie mogłem w to, kurwa, uwierzyć… 

 

Odsunąłem na bok ohydne żarcie. Splotłem dłonie na stoliku. I zacząłem intensywnie myśleć. 
Facet siedzący kilka stołów dalej wciąż nie spuszczał z nas wzroku. Konfrontacja zbliżała się 
nieuchronnie. Na razie jednak miałem ważniejsze sprawy. Toczyłem inną walkę. Bardziej 
krwawą. Musiałem szybko znaleźć jakiś sposób, żeby ją wygrać. 

 

– Nie możesz o tym zapomnieć ? – zapytałem po chwili. Teraz kiedy wiedziałem, ile dla niej 
znaczyły te głupoty z przeszłości, uznałem, że prośba o wybaczenie będzie najlepszą taktyką. 
Wciąż nie mogłem zrozumieć, jak, taka błahostka mogła doprowadzić do kryzysu. I to w związku, 
który umykał normom. 

– Już ci powiedziałam, co o tym sądzę… 

– Zapomnieć nie jest trudno. Wystarczy tego chcieć. Widać ty nie chcesz… 

– Po prostu mam zasady, których nigdy nie złamałam. Granice, których nie przekroczyłam. 

– To chociaż raz mi wybacz. Chodzi o nas. 

– Nie wiem, czy potrafię. Tak się pogmatwało. 

– Sama komplikujesz. A to tylko zwyczajna wpadka napalonego na cipkę faceta, który na 
moment stracił głowę. Po prostu mi wybacz. 

– Próbuję. Ale ilekroć przypomnę sobie, co uczyniłeś, odchodzi mi ochota – wyszeptała. 

– W takim razie spójrz mi w oczy i powiedz, że to koniec! 

Nadal nie patrząc na mnie, pokręciła głową. 

– Boję się, że gdy na ciebie teraz spojrzę, naprawdę to powiem… Dlatego staram się nie 
patrzyć. I nie naciskaj, bo spieprzysz wszystko do końca. 

 

Nie naciskałem. 

 

Facet, który się gapił, w końcu wstał i ruszył do nas. Chyba naprawdę nie podobała mu się moja 
gęba i musiał coś z tym zrobić. Nie pierwszy raz przyciągała kłopoty. Jednak pierwszy raz 
cieszyłem się na bójkę. Była dobrą okazją, aby udowodnić żonie, że jest przy mnie bezpieczna i 
nie powinna myśleć o rozwodzie. Nie przez cholerny kolczyk. Nawet jeśli znalazła go w naszym 
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małżeńskim łóżku. Obwieś był darem z nieba. I miałem zamiar zaraz zrobić mu z dupy jesień 
średniowiecza. Stanął nad nami jak obelisk. Zacisnąłem pięści. 

– Przepraszam państwa – przemówił grzecznie. – Czy moglibyście mnie wesprzeć jakąś drobną 
sumą? 

Rozczarowany sięgnąłem do kieszeni po drobne. 
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