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I 
Kamienice stały niewzruszone  

upływem czasu 
 
 

Kamienice stały niewzruszone upływem czasu. „Jak to się 
dzieje, że nic ich nie obchodzi?” – pomyślał Maciek. – „Że nic 
ich nie przeraża, nie nudzi, nie zastanawia?”. 

…No tak. Przecież to  ludzie w ich wnętrzu rozpalają 
ognisko i dają im pozory życia. Gdy ludzi nie ma, kamienice są 
martwe. Straszą przechodniów pustką i ciszą. 

„Ludzie to ciekawy materiał do zaludniania pustki. Której 
strasznie nie lubią, więc zbijają się w stada, głoszą z różnych 
ambon różne prawdy o prawdziwym świecie i wykrzykują 
prawdziwe, wzniosłe wizje o naprawie świata” – ciągnął swą 
myśl. – „I nigdy nie zauważają takich jak ja. Nikomu niepot-
rzebnych. Więc martwych”. 

Tylko kamienice są ponad ten ludzki wysiłek, ponad 
ludzki zgiełk, by prawda nigdy nie przebiła się poprzez ich 
ubrania i stała się ich okryciem. 

Czasami opuszczone kamienice, przeznaczone pod roz-
biórkę, przypominały mu martwą ciszę w kościele. Tylko Bóg, 
jego nieobecność, jak niewidzialna ropa, wyciekała z każdej 
szpary, spod każdej cegły, i rozpływała się w powietrzu, 
w pustce, brzęcząc niesłyszalnie dzwoneczkiem wszędobylskiej 
śmierci. 

Maciek kochał taką ciszę. Drżał jak struna, bezbronny, 
lecz napięty oczekiwaniem zaspokojenia głodu… może śmierci. 
Może spełnieni się nadzieja na odwieczne piękno i wieczną 
miłość, które nie mogły się przebić poprzez mury kamienic do 
ludzi, pomimo płonącego ogniska, pomimo oczekiwania.  

Kamienice pociągały go zagadkową historią ludzi w nich 
mieszkających, tym bardziej zagadkową, że tajemnica nie 
istniała. Tylko cisza pustych kamienic potrafiła coś opowiedzieć, 
wszak pod warunkiem, że człowiek dostroił się do takiej ciszy. 
Wówczas mógł usłyszeć historie zapomniane i te nieistniejące, 
lecz już gotowe do zaistnienia wśród ludzi. 
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Czasami Maciek myślał, że jest taką opuszczoną kamie-
nicą; pozostały tylko puste mury, których nikt już nie bronił. 
Przelewały się w niej, przez ślepe oczodoły okien, światło i mrok. 

Był ożywionym odbiciem w lustrze jakiegoś przebrzmia-
łego życia, darowanym mu przez los poczuciem bycia żywym, 
być może dlatego, by mógł, tak jak teraz, przystanąć na gwarnej 
ulicy i być omijanym  z obrzydzeniem, szerokim kołem, przez 
przechodniów, którzy nie widzieli jego zasłuchania i zapatrzenia 
się w istotę bycia czymś zbędnym, przebrzmiałym, choć jeszcze 
potrafiącym wsłuchiwać się w ciszę. 

Cisza była oddechem kojącym ranę, jaką było jego ciało. 
Pamięć jednak nie pozwalała rozpłynąć się w niej; żyła oddziel-
nie, dla siebie, i potrafiła z ciszy uczynić naczynie liturgiczne dla 
swego obłędu. Maciek musiał te dwie siły równoważyć. A to, że 
był alkoholikiem, nie dawało mu wyboru rodzaju broni dla 
okiełznania dwóch sił – napierających na siebie. Dzięki temu ich 
symbioza dawała złudzenie panowania nad czasem. Bo czas się 
zatrzymał, a przynajmniej – nigdzie się nie śpieszył. 

Chwilowa równowaga zdrowia psychicznego i szaleństwa 
zapowiadała jednak klęskę. Bo przeczucie już wybrało szalę, 
wiedząc, że jego bunt od  dawna leży zawszony pod murkiem na 
dworcu w Tychach. 

Maciek nie patrzył na kamienice ciągnące się po jego 
lewej stronie, przy chodniku, i te po drugiej stronie ulicy. Patrzył 
w dół, na chodnik, a oczy miał zatopione w myślach; wyglądał 
jak w katatonii, choć ani ręce, ani nogi nie były zawieszone 
w powietrzu w nagłym bezruchu. 

Przystanął dotknięty nie tyle jakąś myślą, ile jej nab-
rzmiałym, pęczniejącym kokonem; rosnącym balonem, który 
domagał się, ba!, żądał uwagi dla swego oczekiwanego porodu. 

Dlatego przystanął i zaczął wsłuchiwać się w ciszę. 
…Te kamienice. Możliwe, że i on niczym się teraz od nich 

nie różnił. Każdy przechodzień mógł potraktować go tak samo: 
obojętnie, z pustym wzrokiem, ze zmęczeniem, z niechęcią. 

Ale kamienice były tajemnicze, jak tylko tajemnicza może 
być śmierć. Tylko że on jeszcze żył. Przemieszczał się, szukał 
jedzenia i ciepła. Ostatni bastion, jego ciało, nie powiedziało 
jeszcze: „pas”. 

Kiedyś mieszkał w takiej kamienicy.  
 
Maciek powoli ruszył w kierunku Rynku. Nie lubił 

Centrum, bo w głębi duszy jeszcze się wstydził swego wyglądu i 
swego położenia. Był to cichutki wstyd. Często zwyczajnie 
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zagłuszany potrzebą otrzymania jałmużny, no i przekonaniem, 
że nikt go nie rozpozna. Ale wątpliwości były… i to one czasami 
krępowały go tym wstydem. 

Zdawał sobie sprawę, że tylko wprawne oko, gdy dłużej 
się na nim zatrzymało, ze zdziwieniem mogło rozpoznać tę 
osobę, którą kiedyś znało. W końcu jego nabrzmiała twarz 
alkoholika, brudna, z długą brodą, dawała gwarancję, że już nie 
przypomina tamtego młodzieńca, szczupłego, pięknego, do 
którego lgnęły dziewczyny. Teraz jego broda sięgała piersi, to 
samo włosy. Malutkie oczka zarośnięte powiekami, ledwo wi-
doczne, były krwawe i zmęczone. Łachmany miał na sobie, 
a brud aż z nich kapał. 

Czy tak miało być? 
Wlókł się powoli, głodny i spragniony alkoholu. Czuł, że 

długo tak nie pociągnie. Miał już swoje lata, przekroczył pięć-
dziesiątkę, i jego czas się wyczerpał. To cud, że tyle wytrzymał. 
I tylko cud mógł sprawić, że jego życie mogło się stać jeszcze 
potrzebne. I choć nie zamierzał umierać, to nie widział już dal-
szego sensu w trwaniu dla samego trwania, bez złudzeń i na-
dziei. 

Ten stan przyjmował z pokorą. Ot, koniec. I tyle. Przecież 
zawsze jest jakiś koniec. U niego – właśnie taki. Dlatego wlókł 
się powoli, oczekując nadejścia zakończenia swojej historii. Lecz 
póki co może ktoś da mu jeszcze jałmużnę, która starczy na 
chleb i wino? 

Dotarł do Rynku. Był rozkopany i zagrodzony. Przystanął 
z dala od straganów z kwiatami. Teraz stragany stały bliżej 3-go 
Maja i naprzeciwko „Skarbka”. Nie chciał odstraszać klientów. 
Dlatego ruszył w kierunku ulicy Mickiewicza, choć nie wiedział, 
czy właśnie tam chciał iść. Musiał opuścić to miejsce. Musiał 
odpocząć. 

Gdy przeszedł przez przejście dla pieszych na Mickie-
wicza, jego wzrok zatrzymał się na ławeczkach po prawej stro-
nie. Tam się skierował; ławki ukryte były w cieniu drzew. 

Jego kroki bezwiednie skierowały się w stronę ławeczki, 
na której siedział taki sam brodacz jak on, posilający się czymś, 
co trzymał w ręku; pewnie by to chleb. A gdy Maciek się zbliżył, 
zauważył szyjkę butelki wystającą z kieszeni płaszcza; lecz nie 
zdziwił go ani widok płaszcza, choć lato było, ani widok szyjki 
butelki. Wręcz przeciwnie: widoki te miały jakąś dużą siłę przy-
ciągania.  

– Można się przysiąść? – zapytał grzecznie, ale strasznie 
zmęczonym głosem. 
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– Siadaj. – nieznajomy nie zamierzał bawić się w dobre 
maniery. 

Maciek usiadł i po chwili zerknął na kanapkę trzymaną 
przez sąsiada, nie omieszkał też spojrzeć na szyjkę butelki. Uz-
nał, że to wino. Ale jeszcze nie zaczęte, bo szyjka była zabez-
pieczona folią. 

– Głodny? – zapytał nieznajomy i, nie czekając odpo-
wiedzi, podał mu zaczętą kanapkę.  

– Tak – odpowiedział i przyjął poczęstunek. A gdy jadł, 
brodacz jeszcze raz okazał zrozumienie dla zmęczonego węd-
rowca. 

– To i pić się chce? Ale pytam spragnionego. Po obliczu 
szanownego kolegi wnioskuję, żeś pierwszej wody alkoholik. To 
i musowo chce się pić. – nieznajomemu wyraźną przyjemność 
sprawiały te słowa. Bawił się. Ale nie było w nim złośliwości; 
uśmiechał się szeroko i szczerze. 

– Ano… chce się – westchnął Maciek. 
- To napijmy się. – i wyciągnął butelkę z kieszeni. Potem 

scyzorykiem zdarł folię i otworzył flaszkę. – Pij – powiedział, 
podając mu wino. A gdy Maciek, nim przyłożył szyjkę do ust, za-
czął się rozglądać, jego dobroczyńca roześmiał się i powiedział: 

– Czyżbyś czegoś się obawiał? Chyba nie policji? Pałą ci 
nie dadzą, bo za dużo ludzi, na Izbę cię nie zawiozą, boś trzeźwy, 
a i tylko byłby tam kłopot z tobą. Pij, nieboraku.  

Maciek zachłannie połykał wino, oddał butelkę dopiero 
wtedy, gdy opróżnił połowę. 

– Dzięki – powiedział. – Rzadko się spotyka… życzliwą 
duszę. 

– Fakt.  
Teraz nieznajomy popijał wino, ale bez pośpiechu; drob-

nymi łyczkami. Nie wypił wszystkiego; schował butelkę do 
kieszeni. 

– To jak masz na imię? – zapytał po chwili. 
– Maciek. 
– Bardziej pasowałoby do ciebie Amadeusz – roześmiał 

się. – Ja jestem Teo. Ale i do mnie to imię nie pasuje. Raczej – 
Pankracy. Nie sądzisz, że imiona dużo mówią o człowieku? 

– Możliwe – mruknął Maciek. „Ten facet jest zbyt gadat-
liwy i zbyt wesoły” – przemknęło mu przez głowę. 

– Widzę, że nie masz ochoty na rozmowę. To pomilczmy. 
W końcu, w dobrym towarzystwie, dobrze się milczy. 

Maciek pomyślał, że Teo może być jego rówieśnikiem. Co 
ciekawe, wcale nie był brudny. A przecież to włóczęga, no i pew-
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nie bezdomny. Do tego nie był zdołowany, raczej… z czegoś za-
dowolony.  

Kim był? „Włosy długie, upięte w kucyk, raczej zadbana 
broda. Oczy jasne, zdrowe, błyszczące. Czy tak wygląda alko-
holik, żebrak, bezdomny włóczęga? Nie. Tak nie wygląda alko-
holik. To dlaczego… jest bezdomny? Bo chyba jest…? Jak inaczej 
wytłumaczyć jego wygląd? Chociaż właściwie… co mnie to 
obchodzi?” – myślał Maciek. 

– Nie widziałem cię wcześniej – odezwał się Teo. – Gdzie 
śpisz? 

– Spałem na dworcu… w Tychach. Dzisiaj przyjechałem. 
Nie mam swojego miejsca. 

– Tu będzie lepiej? 
– Może. 
– Nie jesteś rozmowny. 
– A o czym tu gadać – Maciek westchnął. Wypite wino 

trochę mu w głowie rozjaśniło. No i te parę kęsów chleba też go 
wzmocniło. Ale – nie wiedział, dokąd iść, by przenocować. 
Katowicki dworzec był w przebudowie. Choć trochę miejsca 
jeszcze było; no… w ostateczności… 

– Fakt. O czym tu gadać. – Teo się roześmiał. – Trzymaj 
się mnie. Jest ciepło, to i spać można wszędzie. A zjeść można 
choćby u Elżbietanek. Zakonnice prowadzą jadalnię dla takich 
jak my głodomorów. A przychodzą tam różni ludzie. Nie tylko 
bezdomni. 

– Wiesz, gdzie tu można się umyć? – Maciek od dawna 
szukał takiego miejsca. Chciał się wykąpać. Był przyzwyczajony 
do brudu, ale… teraz… 

– No, no! Stary wiarus poczuł, że musi zmyć kurz bi-
tewny. Jakieś dzwoneczki dały znać, że już czas podejść do 
lustra? Wprzódy, Maćku, coś trzeba zrobić z twoimi łachami. 
Pójdziemy do pomocy społecznej, coś wybierzesz, a te łachy 
wyrzucisz, jak się wykąpiesz. Jak widzisz, i bezdomny może 
trochę w komforcie pożyć. To co? Sztama? – Teo wyciągnął rękę 
do Maćka; uśmiechał się kpiąco. 

– Sztama – przybił piątkę, ale jakoś anemicznie. 
– To napij się jeszcze. – Teo wyciągnął butelkę. – Do dna. 

Ja… tak z nudów. Unikam większego picia. Dzisiaj coś mnie 
podkusiło – wyjaśniał. 

– Dzięki. Twoje zdrowie – przechylił flaszkę, i pił. 
Teo był rozbawiony. Widać spodobał mu się jego nowy 

towarzysz. Nie zobaczył w nim tępego alkoholika, i choć nałóg 
miał wypisany na twarzy, to intrygował go. Kiedyś… tak, kiedyś 
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miał swoje życie, pewnie kwitnące. Coś się wydarzyło, że się 
poddał, zrezygnował, nie przeczuwając, dokąd go zaprowadzi 
ten beztroski stan rezygnacji. Ciekawił go… Teraz był zmęczony, 
brudny i cuchnął. Ale to nie był śmieć, pozbawiony inteligencji 
pasożyt, jakich wiele się kręciło po mieście, przy dworcu, w Cen-
trum. Wysiadywali na ławeczkach, pijąc dyktę, jabole, cokol-
wiek. Tępi, wulgarni, zezwierzęceni. 

Maciek wypił resztę wina i teraz trzymał butelkę, zasta-
nawiając się, co z nią zrobić. 

– Wyrzuć ją do kosza – powiedział Teo. – O, tam – wska-
zał najbliższy. 

Maciek wstał. A gdy wracał, jeszcze raz się przyjrzał no-
wemu koledze. Nie wiedział, co o nim myśleć. Trzeźwy… bez-
domny… czysty… zadowolony… 

Usiadł. Faktycznie, czuł zmęczenie. Teraz, po tym winie, 
chciałby się gdzieś położyć, zasnąć w cieple, bezpiecznie. 

Siedział i patrzył na stojący naprzeciwko pomnik upa-
miętniający pomordowanych harcerzy. 

– To mówisz, że na dworcu w Tychach – Teo coś sobie 
przypomniał. – A teraz w Katowicach… A dlaczego nie w Poz-
naniu, Warszawie, Szczecinie? Co ci Katowice zrobiły, że tu 
przyjechałeś? – Teo chciał rozruszać kolegę, no i szukał pre-
tekstu do rozmowy. 

– No… miasto trochę większe niż Tychy. – Maciek nie był 
skory do zwierzeń. 

– Większe? Ale przyjechałeś nie dlatego, że większe, co? 
– dopytywał się. 

– Nie tylko. Ale dlaczego cię to interesuje? 
– Tak sobie. Coś trzeba gadać. Ja, na ten przykład, jestem 

z Wrocławia. Przyjechałem do Katowic, bo… jakby tu… wolałem 
tu niż w mieście rodzinnym. Wiesz… za dużo znajomych. 
Każdemu trzeba coś tłumaczyć, a i tak każdy traktuje cię jak 
kobietę z brodą, z wodogłowiem albo jak psychola, choć może 
nieszkodliwego. Zabawowo cię traktują… Wolałem tu, by mieć 
święty spokój. 

– Ja… tu pracowałem. A Tychy? Czułem się tam jak 
w trumnie. Choć to moje miasto… – Maciek nie był pewien, czy 
powinien cokolwiek mu wyjaśniać.  

– Jak w trumnie? Może, stary, taką trumnę nosimy w so-
bie, obojętnie, w jakim mieście jesteśmy? Nasze ucieczki są tyl-
ko pozorowaną kontrolą własnego życia. Przecież nie wystawimy 
siebie przed domem na wyprzedaż, nie oddamy do komisu, 
a choćby na śmietnik. Ale, no… faktycznie, lubimy swoje uciecz-
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ki. – Teo umilkł i się zadumał. – To po coś tak długo tam prze-
bywał? Coś cię tam trzymało? Może na coś czekałeś? Ale na co? 
– pytał, ale chyba nie oczekiwał odpowiedzi, bo jego zaduma 
skierowana była bardziej w głąb siebie. – To mówisz… jak 
w trumnie? – znowu umilkł i głęboko się zamyślił. 

– Wiesz… już dawno chciałem gdzieś uciec. Ale… jak 
człowiek ma swój kąt, choćby na dworcu, to trudno.  Nawet  ten 
kąt staje ci się bliski. Poza tym, wszędzie psy szczekają. – 
Maciek podjął temat. Chyba tylko dlatego, że  chciał coś sobie 
wyjaśnić. Może ustalić, czy faktycznie jeszcze żyje i czy gotów 
jest do jakichś zmian. 

– A tak, tak… Lubimy, jak jest bezpiecznie, ciepło, i nie 
lubimy wtedy myśleć. – Teo rozparł się na ławce. Coś go w środ-
ku rozsadzało, więc wydmuchał z płuc powietrze, nogi roz-
szerzył, a dłonie oparł na kolanach. Jego niedawna zaduma 
gdzieś uleciała. – To dobrze… bo inaczej można zwariować – 
wyjawił jakąś myśl. – Człowiek się broni przed prawdą. Bo i ona 
gówno warta. Liczy się zasłuchanie… i ta myśl, która w tobie od 
chwili narodzin, by oszukać… Liczy się tylko, by dobrze nam 
było. Tak, tak… trzeba mieć swój kąt. 

– Nie wiem, co tu robisz… – Maciek był zniesmaczony tą 
luzacką postawą Teo. – To dobrze, że nie jesteś trunkowy. Ale… 
właśnie dlatego nie wiem, co tu robisz. 

– Łatwo znalazłeś winnego. – Teo już siedział normalnie. 
– Ale owszem… alkoholik jest niewolnikiem. Tylko, jeśli to jest  
jedynie alkohol, to faktycznie, nędza, i sznur. 

– Szukasz czegoś więcej? Na jakim ty świecie żyjesz! Myś-
lisz, że bym się nie pozbierał? Uniosłem się honorem, który 
honorem był tylko wtedy, kiedy go zapijałem. Nie wiedziałem, że 
się staczam. Czyste kurestwo. A ty… wóda, i sznur! Kim ty w 
ogóle jesteś?! Co ci się stało, że jesteś taki zadowolony?! Teo, 
odpierdol się ode mnie. Chcesz pomóc, to dobrze. Ale odpierdol 
się. – Maciek poczuł się zmęczony. Nigdy tyle nie mówił.  

– W porządku, nie denerwuj się. Nie chcę być wścibski, 
choć tak to może wyglądać. – Teo patrzył przed siebie. – 
Siedzimy sobie na ławeczce, dwaj bezdomni, bezrobotni… 
A przecież, choć tak sobie tu siedzimy, zarośnięci, w łachma-
nach, to nasze drogi życiowe są bardzo różne. Ja stałem się 
bezdomnym z własnego wyboru. Tak, tak! – dodał, gdy Maciek 
spojrzał na niego ze zdziwieniem i z niedowierzaniem. – To 
chyba niemożliwe, co? Każdy się dziwi. Ale nie każdemu o tym 
mówię. Tu, w Katowicach, jesteś pierwszą osobą… i może os-
tatnią, z którą o tym rozmawiam. Jak widzisz, w dojściu do tego, 
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kim jesteśmy, bardzo się różnimy. Choć może to jeszcze jeden 
pozór, jeszcze jedna zasłona wspólnej prawdy, którą możemy 
nazwać „ucieczką”. Lecz przed czym? A może: do czego? Czasa-
mi za bardzo ponoszą nas słowa i myśli – ta pajęczyna przy-
krywająca inną pajęczynę, która jest jak pierwotna puszcza,  
której człek nie poznał, i boi się zapuścić w jej głąb. Dlatego 
znowu powraca do słów, by były mu obroną, tworząc kolejną 
legendę o człowieku, który jest odkrywcą, Kolumbem i Pizarrem 
krwawo rozprawiającym się z odkrytą kolejną prawdą o sobie. 
W historii ludzkości zawsze zwyciężały bogactwa. Może to jest 
jedyna poznana prawda o człowieku. W ostateczności zawsze 
zwyciężają łupy. Tak… nasza historia to historia łupów, tak 
w sensie materialnym, jak i intelektualnym. Może moja droga 
do tej ławeczki to taki bunt przed tą prawdą? A może to jeszcze 
jedno oszustwo. Kto wie, co mi się zamarzyło. Zobaczyć pier-
wotną puszczę? Czy to tylko chęć ucieczki. Lecz dokąd? Jak 
widzisz, rozgadałem się. A mówię to, byś nie uważał mnie tylko 
za wścibskiego. 

Maciek słuchał go z rosnącą uwagą. Próbował zrozumieć, 
o czym tamten mówił. A jednocześnie myślał o sobie. Co fak-
tycznie się wydarzyło; ile winy w nim, a ile tego, co Teo pró-
bował nazwać. I pomyślał, że czas, już najwyższy czas rozliczyć 
się ze sobą, ze swoją przeszłością. Czuł, że jego życie się kończy, 
a Teo zjawił się po to, by nie umarł, nie rozliczywszy się ze swym 
życiem. 

Oboje milczeli, zatopieni we własnych myślach. W końcu 
odezwał się Maciek: 

–Nie jesteś wścibski. Ale dziwny z ciebie człowiek. Pierw-
szy raz kogoś takiego spotkałem. Dobrze zauważyłeś: jestem 
alkoholikiem i nasze drogi się różnią, choć los nas tu… na tej 
ławeczce… – umilkł. – Ale cieszę się, że cię spotkałem. Tak… 
A teraz… dobrze by było się czegoś napić. – Maciek przestał się 
krępować.  

– Rozumiem twój ból – Teo był rozbawiony – ale nie 
będę ci wiecznym fundatorem. Dzisiaj jednak zrobię wyjątek. 
W kieszeni mego magicznego płaszcza mam trochę gotówki. Za 
chwilę coś dokupimy. Musisz tylko mądrze gospodarzyć trun-
kiem – dodał. Rozparł się wygodnie na ławce, nogi swobodnie 
wyciągnął przed siebie, łokcie położył na oparciu. Milczał. Pat-
rzył w przestrzeń, ale chyba o niczym nie myślał. Pogoda była 
piękna, ciepło, a oni siedzieli w cieniu wielkich drzew, pod 
którymi ustawiono pięć ławek. Ich ławka była drugą, licząc od 
przejścia dla pieszych. I byli tu sami. 
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Magiczny płaszcz Teo był ni to szary, ni to brązowy, ni to 
zielony; zwisał do chodnika, lekko falował, a jego właściciel 
przymknął właśnie powieki. Oboje chłonęli w siebie lekkie pod-
muchy wiatru. 

Przy tym płaszczu, wielkim, swobodnym, pachnącym 
wolnością, postać Maćka przypominała bezładną kupkę gni-
jących liści pod murem cmentarnym. 

Zbliżał się wieczór. 
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II 
Maciek leniwie wystawił twarz  ku słońcu 

 
 

Ale wieczór latem nigdzie się nie śpieszy. Póki co Maciek 
leniwie wystawił twarz ku słońcu, które świeciło anemicznie, ale 
wciąż przyjemnie, i ta twarz gdzieś się oddalała na białej chmu-
rze; ukazał się na niej błogi spokój, a to za sprawą obietnicy 
danej mu przez Teo.  

Potrzebny mu był taki kompan.  
Ileż wspomnień wiąże go z Katowicami – przemknęło mu 

przez myśl. - Czuł się, jakby wrócił z innej planety, i choć miasto 
trwało niewzruszone na mapie świata, to z nim coś się stało. 
Dwie istoty w nim żyły. Tamten, młody, przystojny człowiek, 
który nie wiedział, że wybierze się na Marsa lub gdzieś dalej, 
i ten – tu, od dawna obcy, dziwiący się, że takie podróże między-
planetarne są możliwe i dzieje się to niezauważalnie. Jakby nic 
się nie stało, nic takiego, co mogło być prawdziwym powodem 
wypowiedzenia wojny, buntu w obronie wolności i honoru. 
Wszystko stało się zbyt szybko, spłynęło po nim zmęczeniem jak 
po zmianie czasu, gdy jesteśmy w innej strefie i rozglądamy się, 
zdziwieni, że to się dzieje naprawdę.  

Wymeldował się z mieszkania, a wcześniej się rozwiódł. 
Córka i była żona zostały w mieszkaniu, a on nie pomyślał, że 
nie ma dokąd pójść. I – żeby dopełnić czary swej głupoty, by nie 
było już odwrotu od swych szalonych decyzji, przed rozwodem 
zwolnił się w pracy. 

Bo już wtedy się rozpił. 
Westchnął. Czy warto teraz sobie przypominać i żałować 

utraconego czasu? Znowu ciężko westchnął. I to westchnienie 
obudziło czujność Teo, który spojrzał na niego i podrapał się po 
brodzie. 

– Ciężko ci? To brak alkoholu czy wyrzuty sumienia? – 
zapytał. Był poważny, nie uśmiechał się. 

– Jak ty rozumiesz człowieka. – Maciek poczuł złość. – 
A ty… taki poukładany? Nie znudziła ci się ta beznadzieja? Co ty 
w niej zobaczyłeś, że ją wybrałeś?  
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– Widzę, że czeka nas niejedna rozmowa. Bo to ciekawy 
temat. Lecz ty również sam wybrałeś takie życie. Tylko że ty – 
być może – kierując się emocjami. Stąd klapki na oczach. 

– Będziemy sobie wypominać swój los? – Maciek zaprag-
nął teraz wyłącznie alkoholu. – Być może ty masz dokąd wracać, 
i to wszystko cię bawi. Wiesz… napiłbym się. 

– Dobrze. Pójdę. 
– Nie gniewaj się. 
– Nie gniewam się. Zaczekaj. 
Teo ruszył w stronę przejścia dla pieszych. 
„Czy ja to ja?” – pomyślał Maciek. – „Życie się kończy… 

a nie wiem, co się z córką dzieje. Jest dorosła, może jestem 
dziadkiem? Ale… jak tu się pokazać?”. 

Westchnął i postanowił czekać cierpliwie na Teo. 
„Może się coś jeszcze wydarzy?” – myśli same przycho-

dziły mu do głowy. – „Choć na krótko. Może się coś jeszcze 
wydarzy nim umrę? Teraz się napiję… Jutro Teo pomoże… 
Kąpiel, czyste ciuchy… to dziwny człowiek… a śmierci nie trzeba 
się bać”. 

Ten przeskok myśli był jak leniwy nurt rzeki, w którym 
się zanurzył. Od dawna czuł, że niedługo umrze. W pracy widział 
niejedną śmierć. Kiedyś był oficerem w Wydziale Kryminalnym 
i nic sobie ze śmierci nie robił. Nawet lubił, tak z boku… Umiał 
patrzeć na nią, lubił z niej czytać. Kiedyś był młody. Ręce 
w kieszeniach, a w piersiach lekko. Ta lekkość wciąż mu się 
kojarzyła z piękną, słoneczną niedzielą 1985 roku. Właśnie miał 
dyżur… Trzeba było pojechać na cmentarz komunalny i w kost-
nicy ściągnąć palce nieboszczykowi. Pojechał z kolegą z docho-
dzeniówki. 

Nieboszczycy leżeli w baraku. Ale to był naprawdę po-
rządny barak. Żadnej prowizorki. Kiedyś służył do czegoś in-
nego, teraz kostnica była zapełniona. Ten barak sprawiał 
przyjemne wrażenie. Drewniany, w miarę niski, pokryty farbą 
lub czymś podobnym. Dach chyba kryty papą. Ale minęło tyle 
czasu, że te szczegóły gdzieś uszły. Pamiętał, że było słonecznie, 
on w krótkim rękawku. W baraku duchota, bzyk muchy. 
Przechadzał się. Nawet spotkał znajomą żebraczkę; miała nogi 
podkurczone, ściągnięto ją z sedesu. Więc jeszcze stężenie poś-
miertne? Trup, do którego przyjechał, był przykryty krwawym 
prześcieradłem. Młody chłopak, który udawał Batmana. Wszedł 
na wieżowiec i chciał przy pomocy węża z hydrantu dostać się 
piętro niżej do mieszkania na włam. Teraz tu leżał, a on musiał 
„ściągnąć” mu palce. Bo zapomniano. Oni też z kolegą zapom-
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nieli łyżki do daktyloskopii. Ktoś rzucił hasło: „Butelka by się 
przydała”. Ileż to roboty. Łapiduchy tylko czekali na taką okazję. 

Pili w skupieniu, choć było im wesoło. Potem przy po-
mocy butelki „ściągnęli” te palce. Łapiduchy zapraszali ich do 
budynku,  gdzie była porządna kostnica, niedawno otwarta, 
lodówka pierwsza klasa. On by poszedł, z ciekawości, bo rzadko 
widywał coś porządnego, ale kolega miał nastrój melancholijny, 
na przemian z wybuchami radości. Tak się upijał. A przynaj-
mniej tak na niego działał alkohol. Nie zobaczył, i teraz żałuje. 
To tak jakby coś ważnego przeoczył. 

O, życie! Wciąż pętać się w baraku, gdzie rozbebeszone 
zwłoki, wprost z wiejskiego wesela, wciąż się przechadzać 
i wiedzieć, że o czymś się zapomniało, o czymś ważnym, bez 
czego ani rusz. Tak wtedy myślał. 

Przechadzał się. Ułożeni byli nogami do niego, do ścieżki, 
którą chodził; ułożeni nogami do siebie, leżąc pod ścianami ba-
raku. Przy żebraczce stał dłużej. Był radośnie zaskoczony. 
Przecież nie widział jej tak długo, i już zaczynał odczuwać smu-
tek. Gdzieś w jego wnętrzu jej brak wzbudził niepokój. Teraz się 
objawiła. I było mu przyjemnie. 

Naprawdę się ucieszył, jakby odnalazł kogoś bliskiego. 
Czy za nią tęsknił? Chyba nie. Człowiek przyzwyczaja się 

do ludzi i do miejsc, gdzie ich spotyka. A ta równowaga została 
zachwiana. Poczuł brak i dopiero wówczas uświadomił sobie, co 
go smuci. 

Porządek być musi – dobrze o tym wiedział. Inaczej 
z człowiekiem dzieje się coś złego. 

Stał nad nią i z czułością spoglądał na jej podkurczone 
nogi, na wykrzywioną twarz. W końcu była ubrana. Sukienka, 
której nie pamiętał. Być może była spłowiała, brudna, w szpetne 
kolory, którymi maskują się chorzy psychicznie i biedacy? Tak, 
była ubrana w sukienkę. Ale nogi miała strasznie chude. I bez 
pończoch czy rajtuzów. Już to zauważył. A trzewiczki miała 
śmieszne. Coś chyba z czerwieni, a może żółte? I chyba były na 
nią za duże. 

Nie mógł stać długo, bo kumpel był wścibski. Może jakieś 
głupie myśli chodziły mu po głowie? Pewnie myślał, że on tak 
sobie… A przecież ją znał. Z widzenia. Bo nigdy się nie odezwał, 
a i ona traktowała go jak powietrze. 

Teraz jej obecność wzbudziła w nim radość. Bo ją odna-
lazł i już wiedział, że mu nie ucieknie. 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten facet, jako jedyny 
w trumnie. Leżał jak hrabia, w czarnym garniturze, w białej ko-
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szuli i pod krawatem. Czysty, wyprostowany, gotowy przyjąć 
rodzinę i przyjaciół. Kim był? Ten elegant wprost z upiornych 
romansów? 

Zawahał się, nie wiedząc, co myśleć, i serce mu strachem 
do gardła podeszło. Jak żył? Bo takich elegantów widział jedynie 
w kościele. Diabeł to czy Człowiek? Dziwnie mu było. I coś 
burzyło jego poczucie spokoju. Jakby się zawieruszył po pijaku 
i trafił na obce wesele. 

A przecież wciąż był u siebie i ze słodyczą patrzył wokół, 
wdychał te ulotne chwile, bez ceregieli, z rękami w kieszeniach; 
pełną piersią oddychał, pełen młodości i śmiechu. 

Tylko jego kumpel był nieobecny. Już dawno uporał się 
z pociętymi kartkami arkusza do daktyloskopii. Chyba od 
początku nie zwracał na niego uwagi. 

Pomyślał wówczas, że to dobrze. I że to niedobrze, gdy 
człowiek się zamyśla. 
 

Uśmiechnął się do siebie. Jak widać, były w nim jeszcze 
wspomnienia, które mogły wywołać taki uśmiech. 

Teraz miał przymknięte powieki, twarz zwróconą ku słoń-
cu. 

Teo nie wracał. Ale to nic. Maciek był spokojny. 
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III 
Katowice pachniały […]. 

Dudniły tramwaje na Korfantego 
 
 

Katowice pachniały dusznym, skradającym się latem 
2012 roku. Dudniły tramwaje na Korfantego. Lecz ich odgłosy 
nie raziły; swojskie – były muzyką miłą jego uszom. 

Patrzył na pomnik Harcerzy Września, lecz jakby go nie 
dostrzegał. Szpaler drzew, pod którymi tkwiły ławki, zapewniał 
pewną anonimowość, bo ławki nie stały zbyt blisko przecho-
dzących ludzi, którzy bądź kierowali się w stronę przejścia dla 
pieszych, bądź, przechodząc przez nie, szli w stronę  pasażu, 
przy którym teraz była piekarnia i apteka, a kiedyś porządna 
składnica harcerska. 

Siedział w cieniu drzew i nikt nie zwracał na niego uwagi. 
Wypite wino jeszcze go trzymało, ale czas płynął, i choć minęło 
ledwie 15 minut, Maciek coraz częściej spoglądał w stronę, skąd 
powinien nadejść jego nowy towarzysz. 

„Docierają do nas różne informacje” – pomyślał – „lecz 
ta, że chce mi się pić, nijak nie może się przebić do ludzi. Ale na 
pierwszych stronach gazet całego świata, wielkimi czcionkami 
krzyczy informacja o tym, że w Anglii licząca 70 lat dziewica 
oświadczyła nieoczekiwanie, że po raz pierwszy ma ochotę na 
seks. »Jestem gotowa – powiedziała – by zawalczyć o właś-
ciwego faceta. Liczę, że będzie wysokim, ciemnowłosym milio-
nerem«”. 

Przeczytał o tym w jakiejś gazecie, którą wyłowił ze śmiet-
nika. Jego kandydatura nie wchodziła w grę. Może dlatego, że 
kobiet nie rozumiał.  

„Co dzisiaj może nami wstrząsnąć? Poza utratą bliskiej 
osoby chyba niewiele. Komercja zrobiła z nas kurwy, ale i Nauka 
się skurwiła, by mieć pieniądze na odkrycia i wynalazki. To nic – 
wszyscy kłamią. Kiedyś żyłem, kiedyś coś się działo. Nie doce-
niałem tego, co miałem. Trzeba by się  może zakochać, choćby 
w którejś z tych dziewczyn mijających mnie jakbym był po-
wietrzem” – myślał. I było to tak absurdalne, że, coś w nim zare-
chotało. 
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Wreszcie go zobaczył. Płaszcz Teo wyglądał jak głodny 
pysk pelikana. Otwierał się i zamykał. Połykał powietrze. Lecz 
obywatel szedł uśmiechnięty. Maciek bardziej wyczuł niż wy-
patrzył, że kieszeń mu odstaje. Poczuł się lekko i nagle wybaczył 
mu wszystko, choć do końca nie wiedział, co miałby wybaczyć. 

Oboje się uśmiechali, ale każdy w swojej intencji. 
– Masz? – upewniał się Maciek, gdy Teo stanął przy nim. 
– Mam – krótko odpowiedział Teo, usiadł i rozparł się na 

ławce. 
Maciek zauważył opadający liść i pomyślał, że jeszcze za 

wcześnie. Liść opadał, a w Maćku coś się obudziło; jakby zak-
rzepła krew dostała transfuzji, nagłe ożywienie podnoszącym się 
z posłania życiem, jakąś Guerniką, z pięścią zaciśniętą, jakby 
w nim coś wołało o pomoc, szukało bratniej ręki i patrzyło 
w górę, w niebo, na lot pikujących samolotów. 

Liść opadał, jego ciało cuchnęło, a pięść zamieniła się 
w mysz, która w jego głowie szukała bezpiecznej nory. 

Teo milczał. Zadumał się, patrząc na pomnik. Właśnie 
ładna dziewczyna przeszła niedaleko ławki i pewnie ich nie 
zauważyła. 

Maćka dopadła zła pamięć, dlatego ponownie zapytał: 
– Więc kupiłeś? – przypomniał. Butelka wina w jego kie-

szeni była jak opłatek. 
Teo spojrzał. Rozumiał. 
– Kupiłem – odpowiedział. – Już? 
Liść opadał, bezwolny, a powietrze prawie przestało od-

dychać. 
Siedzieli jak dwa kruki, chude, trochę  znudzone. 
Liść opadał i duchota była w płucach. Mewy gdzieś 

w głowie Maćka, głodne, otworzyły dzioby, lecz nie było ryb i nie 
było morza. 

Tak przychodzi śmierć? Bez celu, spokojnie, z butelką 
wina? 

– Mały łyk – powiedział w końcu. 
– Wiesz, co? Dam ci flaszkę i gospodaruj nią mądrze – 

Teo podał mu butelkę i scyzoryk. Maciek usunął folię z szyjki 
butelki, wyciągnął korek. 

– Wiesz, stary… – Maciek zamyślił się – chyba dobrze 
zrobiłem. Już dawno wybierałem się do Katowic, ale coś mnie 
trzymało gdzie indziej. Tylko co? – uniósł butelkę i upił kilka 
łyków. – Katowice to nie Tychy – zauważył po chwili, próbując 
schować flaszkę do kieszeni spodni i, nie mogąc sobie z tym 
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poradzić, podając ją Teo. – Schowaj. Ja nie mam gdzie. Ale 
zaraz pociągnę. 

Teo ukrył skarb Maćka. Wydawało się, że nie słuchał, 
o czym mówił tamten. W końcu stwierdził: 

– Przyrastamy do miejsc, choć wszystko nam mówi, by 
jak najszybciej od nich uciec. W końcu, pozostając, stajemy się 
bezwolną padliną porzuconą na pastwę czasu, który nas nie 
dostrzega, lecz omiata ślepo, bez wzruszeń. Powinieneś już 
dawno wyruszyć w świat. Może nie byłoby tam tak bezpiecznie 
jak na twoim dworcu, ale… życie nie przeciekłoby ci tak szybko 
i tak pusto przez palce. 

– Hmm. Ja o tym od zawsze wiedziałem, tylko nie 
potrafiłem się zdecydować. No właśnie… przyrosłem. – Maciek 
nie był przygnębiony tą prawdą. 

– Ludzie przyrastają do swych miejsc, do swoich ról, do 
swoich wyobrażeń o świecie. Przecież, by żyć, nie trzeba wielkiej 
strategii ani opasłej filozofii. Nawet cierpienie nie domaga się 
analiz, porównań, odnośników. Jest gołe. Przymiotniki mocno 
tracą na znaczeniu. Pochylasz się nad swym losem z pokorą 
i z cichym uśmiechem. Kilka zrozumiałych słów to latarnie, 
które wystarczająco oświetlają nasze życie i nadają mu sens. 
Owszem, czasami dadzą ci w mordę, czasami ty dasz komuś. 
Trudno się ustrzec przed złymi ludźmi i Złym w tobie. To jest 
właściwa okrasa, omasta dla zbyt nudnego i jałowego życia. 
Módl się tylko, jeśli jesteś wierzący, by proporcje były zachowa-
ne i holokaust nie stał ci się koszmarem. 

– Źli ludzie? – Maciek coś sobie przypominał. – Są, ow-
szem. 

– No widzisz. Już się zgadzamy. Jak tak dalej pójdzie, to 
zgodzisz się i z tym, że i z ciebie niezłe ziółko. – Teo wciąż 
patrzył przed siebie. Chyba lubił rozmawiać, a najbardziej lubił 
mówić do siebie. – A wiesz, co mnie najbardziej rozczula? 
Potencjał tkwiący w człowieku. Zwłaszcza ten zmarnowany. Ale 
i ten, który tkwi w dziecku, w młodzieńcu, w dziewczynie. To 
piękne, piękne i rzewne, patrzeć na te istoty, które za kilkanaście 
lat zaczną gorzko przeklinać, a ich oczy z chabrowych, wilgot-
nych jak rosa i ufnych zmienią się w zimne paciorki jaszczurki. 
Zmarnowany potencjał… ot, to właśnie jest to, co mnie urzeka. 
Człowiek jest stworzony do wielkich czynów, na miarę własnego 
apetytu. A potem już tylko chce spokoju i kogoś przy sobie, 
kogoś, kto nie zdradzi, nie opuści, wybaczy, przytuli. Potem już 
tylko byle zdrowie i byle do gara co włożyć. Zmarnowany poten-
cjał. Ludzie mają czas, dopóki nie stwierdzą, że ich czas się do-
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pełnia, a oni niczego nie załatwili, nic nie wyjaśnili, i niczego już 
nie zmienią. Jedyną dla nich pociechą jest uporczywa myśl, że 
w przyszłym życiu zaczną od nowa prząść nić ku świetlanej 
przyszłości. Ale to marna pociecha. Dlatego nie ganię cię, stary, 
za zmarnowane życie. Kto jest niewinny, niech kamieniem rzuci. 
Ja kamienia do ręki nie wezmę. Sam też nie lubię przeglądać się 
w lustrze. 

Maciek siedział i patrzył przed siebie. Przełknął ślinę i ob-
lizał wargi. 

– Daj butelkę – powiedział. – Coś mnie suszy. 
Teo wyciągnął z kieszeni wino. Maciek znowu pociągnął 

kilka dużych łyków i oddał flaszkę. 
– Fajnie mówisz – powiedział po chwili – ale to tylko 

pusta gadanina. Oczekiwałeś od ludzi, że każdy poleci na Księ-
życ, na Marsa, albo wynajdzie szczepionkę na młodość i nieś-
miertelność? Ludzie chcą żyć w spokoju, mieć co do gara wło-
żyć… chcą czuć się bezpiecznie. A i owszem, zmarnowane życie. 
Musiałeś długo myśleć – zakpił. Był rozdrażniony.  

– Nie słuchałeś mnie. Ja mówiłem o potencjale tkwiącym 
w każdym człowieku, a nie o małej stabilizacji. Pewnie, że każdy 
chce spokoju. To podstawa. Czuć się bezpiecznie, mieć pracę, 
dom, rozrywkę. Tylko że to wszystko ogłupia. Mało jest ludzi 
gotowych być na bakier z takim życiem. Tkwić w fotelu przed 
telewizorem, gały wlepiać w telenowele. Przez całe życie nie 
sięgnąć po książkę, a jeśli już, to kucharską, albo po poradnik, 
jak osiągnąć orgazm w kilku posunięciach. Ludzie, w gruncie 
rzeczy, to takie udomowione bydło. A w dodatku każde z nich 
otwiera pysk i krzyczy: „Równość!”, „Sprawiedliwość!”. I każ-
demu się wydaje, że jak ma żołądek, to mu się wszystko należy. 
Dla nich to jedyna zrozumiała prawda. 

– Strasznie się rozgadałeś. A ty niby co? Nie zmarnowałeś 
swego potencjału? 

Teo spojrzał na Maćka. Wyglądał na zdziwionego. W koń-
cu twarz mu się rozjaśniła i uśmiechnął się szeroko. 

– No proszę! Mój kumpel chce mi dokopać. To rozu-
miem. Pierwszy u ciebie objaw zdrowego podejścia do życia. Tak 
trzymaj! 

– Dzięki za dobre słowo. – Maciek był rozbawiony. – Ale 
mówiłeś to z takim przekonaniem, jakby to była sprawa honoru. 

– Honoru, powiadasz… – Teo się zamyślił. – No nie 
wiem. Zdrowe podejście do życia to jeszcze nie honor – umilkł, 
coś sobie układając w głowie. – No bo czymże jest honor? Daw-
niej się strzelano i siekano szablami, by krwią zmyć skazę na 



 
 
 
 

 
Zbigniew Barański, Zaułek ślimaków 

26 
 

nim. A teraz? Ale i dzisiaj są tacy, co wysoko cenią sobie honor. 
Pewnie do czasu, kiedy się nie zeszmacą, co przecież każdemu 
może się przydarzyć. Ot, chwila nieuwagi… błąd w ocenie sytu-
acji, beztroska, głupota. No i co taki biedak ma potem zrobić? 
Kiedy człek się już zeszmacił, ileż może nad tym ubolewać? 
W końcu odkrywa powoli pożytki z hańby, w którą popadł, i mo-
że już sobie powiedzieć: no i co? Stało się, jestem tylko czło-
wiekiem. A poza tym, to nawet nie boli. I apiat! Hulaj dusza, 
piekła nie ma! Teraz dopiero rozpiera go twórcza energia i już 
na zimno, ze znawstwem, bierze się do zdobywania trofeów: pie-
niędzy, władzy, kobiet. 

Teo umilkł. Pewnie nie o tym chciał mówić, pewnie nie 
tak. Ale nie skłamał. Wiedział jednak, że sprawa honoru to spra-
wa poważna. 

Oboje zresztą milczeli. Maciek nie miał ochoty roztrząsać 
takich spraw. Bo i co tu gadać. 

Powietrze trochę zelżało, już nie było tak duszno; wieczór 
się zbliżał.  Ludzie wciąż przechodzili przez pasy. 

Naprzeciwko, w pobliżu pomnika, ktoś ułożył się na ław-
ce. Pewnie też był bezdomny. Ułożył się na boku, rękę podłożył 
pod głowę, a obok ławki postawił wypchaną parcianą torbę. 

Człowieczek na ławce nie zajmował wiele miejsca. Był 
niski i chudy, „gałganiasty”. Twarz przykrył małym, szarym ka-
pelusikiem. Teo bacznie mu się przyglądał. 

– Zdaje się, że to Pepe – powiedział. – Tylko dlaczego do 
nas nie podszedł? 

– Pepe? – zdziwił się Maciek. 
– Tak go nazwano. Kiedyś był cinkciarzem, ale niczego 

się nie dorobił. Lądował za to w pudle. A miał porządny fach. 
Był fryzjerem. Teraz wciąż nam opowiada o Francji. To jego El 
Dorado. Jego idée fixe. Pepe ma marzenia. To pięknie, nie uwa-
żasz? 

– Masz rację. Podobno sny są skarbem nędzarzy… A ty? 
Masz swoją Francję? Swoją idée fixe? Bo przecież coś cię 
skłoniło, by zrezygnować z małej stabilizacji – Maciek pytał 
i faktycznie: był ciekawy. 

– Nie jestem takim szczęściarzem jak Pepe. Mój wyra-
finowany umysł nie szuka pieniędzy ani złotego cielca. Pa-
miętam zemstę Jahwe. Moje marzenia psu na budę, bom nie-
wierzący. Może tylko sztuka zaspokoiłaby mój apetyt, gdybym 
był artystą. Ale nie jestem. Zabrakło mi talentu. 

Pepe poruszył się na ławce, sięgnął ręką po kapelusz, od-
rzucił rękę w bok i ziewnął szeroko, ukazując brak uzębienia. 
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Ziewając, wydał jakiś jęk, po czym usiadł na ławce. Pochylił się 
i z torby wyjął małą buteleczkę, odkręcił nakrętkę; spojrzał w ich 
stronę. Uniósł ją w geście toastu, po czym wypił zawartość. 

– Alkohol to przekleństwo – stwierdził dobitnie Teo. – 
Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć jak człowiek, musisz podjąć de-
cyzję – spojrzał na Maćka z uwagą. – Pomogę ci. Przyjmą cię na 
odwyk. Zobaczysz, zobaczysz, jak będzie pięknie. Ha, ha! 

– Bawi cię to? 
– Wybacz. Rozśmieszyło mnie słowo „pięknie”. Ale ty 

chyba już nie pamiętasz, jak to jest być trzeźwym? 
– Słuchaj, Teo… odpieprz się. – Maciek był poirytowany 

jego słowami; „lekkość bytu” Teo była zbyt arogancka. 
– W porządku. Mnie się fajnie gada, a ty w bajorku. Tyl-

ko że ja poważnie… Zastanów się. Pomogę ci. Może potem parę 
lat pożyjesz jak dawniej. Nie warto? 

– Nie mówmy o tym. 
Pepe przyglądał się im i nad czymś dumał. W końcu wstał 

z ławeczki, sięgnął po torbę i ruszył w ich kierunku. 
– Oho! Poznasz wielbiciela Francji. – Teo był rozba-

wiony. – Może nawet poczęstuje cię wodą brzozową. Ty w niej 
gustujesz? 

– Nie, nie pijam – mruknął Maciek. Ale skłamał. 
Pepe był już przy nich. 
– Witam Misjonarza – odezwał się do Teo. – A kolegi 

jeszcze tu nie widziałem – zwrócił się do Maćka. 
– Kolega dopiero co przyjechał z Tychów – wyjaśnił Teo. 

– A ty przyszedłeś tu spać? 
– E tam. Tak tylko. Rozprostować kości. 
– To usiądź. 
– Dobra. W końcu do domu mi się nie śpieszy. Misjonarz, 

co było na obiad u Elżbietanek? 
– Pomidorowa, brachu, z ryżem, no i chlebek. I towa-

rzystwo dopisało. Nawet pojawił się Kordian. Żałuj, Pepe. Pro-
wadziliśmy piękną rozmowę, również o Francji – Teo po cichu 
kpił z niego. 

– Misjonarz? – Maciek był zdziwiony. 
– Tak na mnie mówią. Bo niby każdego nawracam na 

drogę cnoty – wyjaśnił Teo. – Ty też doczekasz się przezwiska. 
– Francja to piękny kraj. – Pepe nie zwracał uwagi na ich 

rozmowę. – Kraina serów, wina, pięknych kobiet, i muzeów. Kto 
tam nie był, nic nie wie o świecie – zdjął kapelusik i podrapał się 
po głowie, a potem znowu go założył. Jego chuda twarz, 
podobna do pyszczka myszy albo szczura, była chorobliwie oży-
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wiona. Rzadkie włosy na brodzie sterczały w różne strony. Oczka 
miał rozbiegane, blade i rozmazane jak spłowiały kleks w starym 
szkolnym zeszycie. 

– Kiedyś tam pojadę i już nie wrócę. A ty – zwrócił się do 
Maćka – byłeś kiedy we Francji? 

– Nie – odpowiedział krótko. Teraz i Maćka ogarnęła 
chęć zakpienia z Pepe. – Dla mnie morze to wspaniała sprawa. 
Tylko, brachu, morze! Co tam Francja! 

– Kurwa! Nie pierdol! – zezłościł się Pepe. – Co ty wiesz! 
Do gnoju, a nie do Francji! – wstał, zabrał torbę i poszedł w kie-
runku Ronda. 

– Nieładnie – uśmiechnął się Teo. – Rozdrażniłeś go. 
Mówiłem ci, że ma fioła na punkcie Francji. Czort wie, dlaczego. 
Ale na drugi raz odpuść sobie. Każdy ma jakiegoś bzika. Nie ma 
powodu kpić z tego. 

– Nie sądziłem… Faktycznie, strasznie go ruszyło. – Ma-
ciek nie czuł się winny, był ucieszony; zrozumiał, że wciąż coś od 
niego zależy. Choćby coś tak małego, jak wywołanie oburzenia 
u Pepe. To dobrze. Maciek poczuł się lekko. 

– Daj flaszkę – powiedział od niechcenia. – Mały łyczek… 
Pociągnął. Teo wstał. 
– Dobra, chodźmy już stąd – powiedział. – Może nie jest 

jeszcze późno, ale co tak będziemy tu siedzieć. Kiedyś 
poszlibyśmy na Bracką – w opuszczonym budynku urzędowali 
tam bezdomni, ale już ich przegnano. Do noclegowni nie chce 
mi się iść, ale tutaj nie chce mi się siedzieć. Coś wymyślimy. No, 
chodź już. 

Maciek wstał. Powoli ruszyli w stronę Superjednostki. 
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IV 
Podchodząc do tego budynku, 

zauważyli grupkę ludzi 
 
  

Podchodząc do tego budynku, zauważyli grupkę ludzi; 
przyglądali się czemuś, co leżało u ich stóp. Wnet zrozumieli, że 
to był nieboszczyk. 

Młoda dziewczyna była przyklejona do betonu w dziwnej 
pozie, bo kończyny miała wyłamane ze stawów. Z ust ciekła jej 
strużka krwi. Generalnie nie była okaleczona, przynajmniej na 
zewnątrz – urazy wewnętrzne mogły być natomiast duże. Mała 
główka, martwe usta, włosy ścięte do połowy szyi, ni to blond, ni 
szatynka. Ubrana w krótką koszulkę i krótkie spodenki, chyba 
szorty. Mogła mieć 16 lat. Już było po niej. 

Jakiś młody mężczyzna robił jej zdjęcia; przechodzień, 
ciekawy śmierci. 

Wyskoczyła z okna. Tak mówili ci, co byli tu wcześniej.  
– Teo, rozejrzyj się powoli – Maciek mówił cicho – a zo-

baczysz, że trup potrafi ożywić towarzystwo. 
Bo faktycznie, grobowe milczenie co rusz było naruszane 

przez głosy gapiów komentujących tę śmierć. Ludzie mieli ka-
mienne twarze, ale wewnątrz nich aż buzowało spłoszone życie. 
Podekscytowanie łączyło się z lękiem i stwarzało mieszankę tak 
dobrą, że krew ruszała galopem. 

– Wyskoczyła? A może ją wypchnęli? – dopytywał ktoś. 
– Taki jeden widział, jak skoczyła. Ale teraz go tu nie ma 

– tłumaczył inny, rozglądając się. 
– Taka młoda… – ocierała łzę kobiecina. 
– O Boże, o Boże… – wzdychali wszyscy, a oczy im się 

świeciły. Duże, piękne, żywe oczy. 
Młody mężczyzna robił nowe ujęcia aparatem cyfrowym. 

Później pokaże znajomym. Może zamieści w Internecie. 
Wreszcie usłyszeli zbliżające się wycie syreny, to pewnie 

karetka albo policja. 
– Zwijamy się – Maciek odwrócił się od trupa i ruszył w 

kierunku Sokolskiej. Teo już był przy nim. 
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– Widzę, że idziesz w słusznym kierunku – Teo był za-
myślony. Widocznie i jego coś ruszyło na widok nieboszczki. 
Pewnie śmierć jest najlepszą tabletką na nudę.  

Twarz Teo była i smutna, i ożywiona. Czort wiedział, jakie 
prądy przepływały przez jego ciało, jaki smutek był przyczyną 
jego namysłu. 

Milczeli. Maciek nie próbował oszukiwać siebie. To miłe 
zobaczyć trupa, który nie jest jeszcze tobą. No i ta jego kamien-
na cisza. To go zawsze ciekawiło. Że już nic a nic. Nawet gdybyś 
uszczypnął, to nic a nic. A przecież ta młoda dziewczyna chwilę 
wcześniej stała na balustradzie balkonu. Co czuła? Co malowało 
się na jej twarzy? Czy serduszko szalało w panicznym galopie, 
czy też zatrzymało się z trwogi? Długo stała na tej balustradzie? 
Coś kłębiło się w jej małej główce; jakieś mroczne i złe uczucia 
kazały jej szukać obrony właśnie takiej? Kto wie, czy gdyby mia-
ła więcej czasu, rozmyśliłaby się? Wróciłaby do pokoju, rozpła-
kała się, rozszlochała. I lżej by było, i już by nie poszła na bal-
kon, na zatracenie. I życie, modne ciuszki, kochanek, zapach 
łąki – wygraliby tę bitwę. 

A teraz musztarda po obiedzie. Nawet gdybyś uszczypnął, 
to nic a nic. Czarny, plastykowy worek i kostnica. 

No ale jest coś jeszcze. Ból mamy i taty. Czarna rozpacz. 
– Zamyśliłeś się – odezwał się Maciek. 
– Ty też milczysz. 
– No… 
– To przygnębiające. 
– No. 
– Nie jesteś zbyt rozmowny – zauważył Teo. – W sumie 

nie ma co się dziwić. O czym tu gadać… Tak, straszne, taka 
młoda. Bardzo młoda. 

Maciek pomyślał, że gdyby to była staruszka, jej śmierć 
spłynęłaby po nim jak woda po kaczce. Więc tak działa ten 
potencjał, o którym wspominał niedawno? Niewykorzystany 
potencjał, który tak go urzekł? Cóż, można zachwycać się 
zmarnowanym potencjałem, ale w obliczu śmierci ów zachwyt 
psu na budę. 

– Masz rację. O czym tu gadać. Snuć domysły, rozdzierać 
szaty? Nie pierwszy to taki młody samobójca, a są i młodsi; no 
i nie ostatni – Maciek, mimo wszystko, podjął rozmowę. 

– Ze śmiercią chyba nie można się oswoić – zauważył 
Teo. – Niby to coś normalnego, jak ktoś umiera… wiesz, ze sta-
rości… Ale taka młoda? Nie da się  tym tak łatwo pogodzić. 
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– A już myślałem, że zaraz zaczniesz opowiadać o wol-
ności negatywnej, przypomnisz  Mit Syzyfa Camusa czy coś 
w tym stylu. Polecimy sobie wszystkich czcigodnych niebosz-
czyków, którzy z pieśnią na ustach przekroczyli Rubikon. Co? 

– Zebrało ci się na kpinę. Nieładnie. 
– To raczej ironia. Coś nam przydusiło pierś, to i trzeba 

armatę wyciągnąć, by się nie dać – Maciek uśmiechał się 
zadowolony. – Jak widzisz, ten dzień pięknie się kończy. Każdy 
zachód słońca powinien odbijać się w martwych źrenicach 
kolejnego trupa. 

– A jednak kpisz – Teo był zniesmaczony. 
– Cóż… Widzę, że cię wzięło. Odpuść sobie. To nic nie da. 
– Wiem, że nic nie da. Nic mądrego nie wymyślę, a prze-

cież… serce ściska – Teo się nakręcał. 
– Serce to mięsień, i jeśli się skręca, to już po tobie. 
– Taki twardziel z ciebie? 
– E tam, zaraz twardziel – Maciek westchnął. – Nigdy nie 

byłem twardzielem. Ale powszechne sytuacje wymuszają… no, 
by niepotrzebnie nie komplikować sprawy. O, widzisz! Gdybyś 
był artystą, może malarzem, to byś namalował tę śmierć. Ha, ha! 

– Ależ ci się pieprzy. Skąd u ciebie ten humorek? 
– Sam nie wiem. Tak jakoś. 
– Dobra, więc przejdźmy nad tą śmiercią do porządku 

dziennego. 
– To już nie podnieca cię zmarnowany potencjał tej 

dziewczynki? – Maciek nie potrafił milczeć. Śmiał się w duchu. 
– Ależ jesteś upierdliwy! – Teo zdenerwował się. – Ja 

mówiłem o żywych. Tylko o żywych! A ty kombinujesz coś 
i wsadzasz mnie na jakiegoś konia. Mówiłem o żywych, do diab-
ła!  

– W porządku. Nie unoś się. Ja tylko tak… – Maciek po-
czuł się głupio. – To dokąd idziemy? 

– Niedaleko, na „Niebieskie bloki”. Jest tam fajne 
miejsce. Tu możemy co najwyżej spać na ławce.  

– A tam? 
– Tam będziemy spać na kartonach, pod wiatą. No i poz-

nasz kilka osób. Pewnie przyjdą – Teo mówił ciężko i smutno. 
Jeszcze się nie otrząsnął. 

– Oho! Zapraszasz mnie do towarzystwa? A ja taki zaroś-
nięty – kpił. Nie uśmiechało mu się poznawanie nowych ober-
wańców i alkoholików. Sam sobie wystarczał; w tej materii był 
pępkiem świata. Chociaż… zobaczyć kogoś w jeszcze gorszym 
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stanie niż on to balsam na duszę.  Dobrze wiedzieć, że dno jest 
głębokie i jeszcze bardziej śmierdzące, a z nim aż tak źle nie jest. 

– Co się z tobą dzieje? – Teo był poirytowany. – Ciągle 
kpisz… Przed czym się bronisz? 

– Co? 
– Bronisz się. Ale przed czym? 
– Tak uważasz? 
– Tak mi się wydaje. Chyba udajesz kogoś innego niż 

jesteś. 
– Chcesz powiedzieć, że przybieram jakąś pozę? – Maciek 

w duchu przyznawał mu rację – Jakąś maskę? No i co? Ty nie 
jesteś lepszy. Inni też nie. Aż tak cię to razi? 

– Tak, teraz mnie to razi – Teo poczuł złość. 
– Ok. Chodźmy lepiej. Poznam nowych towarzyszy nie-

doli, przejrzę się w nich jak w lustrze, i będę szczęśliwy. Teraz 
już dobrze? – Maciek mówił spokojnie, ale i jego ogarniała złość. 

– Przecież nie musisz ze mną iść! – Teo uniósł głos. 
– No tak… – Maciek nie wiedział, co mu odpowiedzieć. – 

Oczywiście. 
– Cholera! Odpuśćmy sobie tę rozmowę. Widać, że oboje 

jesteśmy czymś podminowani. To przez tę samobójczynię. Jej 
śmierć robi wrażenie i żadna poza, żadna kpina tego nie zmieni. 

Dalej xzli już w milczącej zgodzie. 
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V 
Miejsce, do którego Teo przyprowadził Maćka, 

było usytuowane między blokami 
 
  

Miejsce, do którego Teo przyprowadził Maćka, było usy-
tuowane między blokami; były tu ławeczki, był mały, zielony 
skwerek i ogrodzony śmietnik. Obok śmietnika rzucało się w 
oczy zadaszenie nad drzwiami, chyba do jakiegoś magazynu. 

Teo  zaklął. 
– Kartony znowu zniknęły. Za murkiem śmietnika ich nie 

ma. To zbieracze surowców wtórnych. Nie uszanują niczego. 
Mówiłem im, by tych kartonów nie ruszali. 

– I co teraz? Chyba prześpimy się na ławeczce. 
– Zobaczymy – Teo zaczął się rozglądać. Coś sobie przy-

pomniał, spojrzał na Maćka i z kieszeni wyciągnął butelkę wina. 
– Pij z umiarem. Bo dzisiaj nic więcej nie dostaniesz. 

Maciek uśmiechnął się, trochę zdziwiony, że zapomniał 
o winie. Zrobił dwa łyki i oddał butelkę. Wciąż był zadowolony.  

– I gdzie ci twoi znajomi? – zapytał. 
– Tak ci pilno do nich? 
– Pytam kurtuazyjnie. Powiedz lepiej, co z naszym spa-

niem. 
– Kartonów już nie znajdziemy. Wyczyścili teren dokład-

nie. Gdybyśmy wcześniej przyszli, pewnie by były. No nie wiem. 
Chyba zostają ławeczki – Teo wciąż się rozglądał, ale chyba ni-
czego już nie szukał. – Wiesz co… a może pójdziemy na inne 
osiedle? Trochę dalej, pół godziny spacerkiem. Może tam bę-
dzie przytulniej. 

– Ty tu rządzisz – odrzekł Maciek. – Ale usiądźmy na 
chwilę. Chyba ci się nie śpieszy? 

– Skądże. Usiądźmy. 
Przez kilka sekund siedzieli w milczeniu. Pierwszy 

odezwał się Maciek. 
– Kto z twoich znajomych tu zagląda? 
– Różni. 
– A tam, gdzie teraz pójdziemy? 
– Tam? – Teo się uśmiechnął. – Pewnie poznasz Łysego 

i Kropkę. 
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– Co to za jedni? 
– Miejscowi. Łysego eksmitowano z mieszkania, bo nie 

płacił za czynsz. Potem mieszkał u kochanki, ale ją bił, i w końcu 
się go pozbyła. To stara recydywa. Ale sympatyczny, jak się nie 
zezłości. A Kropka? Młoda dziewczyna, lecz trochę główka jej 
szwankuje. Mieszka z rodzicami, ale woli włóczęgę. Zresztą, zo-
baczysz. A tutaj jest miło, nie uważasz? Spokojnie, cicho, z czte-
rech stron budynki, no i ten skwerek. O tej porze staruszkowie 
szykują się do snu. Również dzieci. To piękna pora. 

– Faktycznie, cicho i spokojnie. 
– Maciek, skoro tak siedzimy, to powiedz mi: czym ty się 

zajmowałeś, zanim wylądowałeś na dworcu? 
– Byłem gliną. 
– Co?! Ha, ha! Naprawdę? 
– A co? Myślałeś, że policjant to jakiś Marsjanin, co? 
– Tak właśnie myślałem – Teo wybuchnął śmiechem. 
– Ale pamiętaj, że to tajemnica. Tylko tobie o tym mówię. 
– Ma się rozumieć. Lepiej się nie wychylać. Chociaż 

w sumie, czemu by się nie wychylić? – Teo wciąż był rozbawio-
ny. 

– Nie kombinuj, stary. Gdybym wówczas wytrzymał i do-
ciągnął do 15 lat służby, miałbym emeryturę. Może niedużą, ale 
stałe pieniądze by były. A tak, 8 lat zmarnowanych. Uniosłem 
się honorem, poszedłem do cywila, potem się rozwiodłem, wy-
meldowałem i wylądowałem na dworcu. U mnie zbiegł się prze-
rost honoru z alkoholem. Teraz już na nic nie czekam. Moje 
życie to kupa gówna. 

– Szkoda… Mogłeś wytrzymać. 
– Plułem sobie w brodę, ale stało się. Potem szybko się 

stoczyłem. 
– Miałeś ciekawe życie. 
– Nigdy tak nie myślałem. Byłem oficerem, pracowałem 

w Wydziale Kryminalnym. Zawsze coś się działo, ale to był chleb 
powszedni. 

– A rodzina? Nie pomogła ci? – dopytywał Teo. 
– Rodzice od dawna nie żyją. Jestem jedynakiem, a dalsi 

krewni? Bez żartów. 
– No tak… – Teo umilkł i wyciągnął butelkę. – Chlapnij 

sobie, ale nie za dużo. Wiesz… tak sobie myślę… jak ty wytrzy-
małeś tyle lat na dworcu? Mnie by zaraz gdzieś poniosło. Poje-
chałbym choćby w Bieszczady. Jakąś robotę bym znalazł, co-
kolwiek… A ty – na dworcu. I to przez tyle lat. 



 
 
 
 

 
Zbigniew Barański, Zaułek ślimaków 

35 
 

– Przyrosłem do tamtego miejsca. Nic mi się nie chciało… 
Kompletna beznadzieja. 

– Ale wyrwałeś się. Lepiej późno niż wcale. 
– Pewnie tak… – Maciek przechylił butelkę, wytarł usta, 

sprawdził, ile wina jeszcze zostało i oddał napitek Teo. 
– Pewnie się dziwisz, co ja tu robię? – Teo spojrzał na 

Maćka. – W końcu to coś nienormalnego. Z własnej woli stać się 
bezdomnym. Mnie to też wciąż zadziwia. Myślę o tym i coraz 
częściej mam świadomość, że to była tylko ucieczka, a nie chęć 
poznania… czy ja wiem… prawdy? O sobie? O innych? Samemu 
doświadczyć zmagania się z tak przyziemnymi sprawami jak 
miejsce do spania, jedzenie, chłód, mróz i towarzystwo, że pożal 
się Boże. Samemu zobaczyć, jak to jest być zewsząd przega-
nianym, narażonym na pogardę, jak to jest w dziób dostać, za 
frajer, dla sportu. No nie wiem… A przecież czuję się dobrze, jest 
mi lekko na duszy, dostrzegam wiele spraw, jak choćby to, że 
Kropka to wspaniała dziewczyna. Dostrzegam ludzi, a nie kra-
waty, ulizane uśmiechy, posady, godności, cały ten fałsz, ob.-
łudę. 

– Twój eksperyment to tylko eksperyment. – Maciek 
westchnął. – Mówisz, że jesteś bezdomny. To co? Nie masz 
dokąd wrócić? Żona, dzieci, mieszkanie, dalsza rodzina – już nie 
istnieją? 

– Masz rację. Mam gdzie wracać. Więc chyba nie jestem 
bezdomny? Jak myślisz? 

– Jesteś na wagarach. A raczej na spadzie. Duży chłop, 
który uciekł z domu i zażywa wolności. 

– Może kiedyś wrócę. Ale uczyć w szkole już nie będę. 
– Byłeś nauczycielem? 
– Byłem, uczyłem trochę historii i  wiedzy o społe-

czeństwie. 
– A potem stałeś się Misjonarzem? Tym, który chce 

wszystkich nawracać na drogę cnoty? 
– Ludzie potrzebują wsparcia. Jest im lżej, gdy widzą, że 

ktoś życzliwy interesuje się nimi, chce im pomóc. Ludzie nie-
wiele potrzebują. 

– I to dlatego stałeś się bezdomnym? 
– To nie tak. Upraszczasz i trywializujesz. Jestem tu, bo 

chciałem się czegoś dowiedzieć o sobie i o ludziach. Nie z ksią-
żek, tylko z życia. A przecież i tak nie uważam się za małpę, 
która wtyka palec do wrzątku, by się przekonać, czy parzy. 

– Dziwny z ciebie człowiek… – Maciek nie rozumiał jego 
decyzji; uważał ją za coś chorego, wypaczonego. 
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– Być może. Ale chcę ci przypomnieć, że jesteś jedyną 
osobą, której o tym mówię. Nie rozgłaszam tego, bo – faktycznie 
– wzięliby mnie za świra, i straciłbym twarz. 

– Dzięki za zaufanie. Musiałeś we mnie dojrzeć nieprze-
ciętnego faceta – zakpił. 

– W każdym razie niegłupiego. Pomimo twego alkoho-
lizmu, który masz wypisany na twarzy. 

– Tak, tak… alkoholik ze mnie pierwszej wody. To daj 
grzdyla. 

Teo podał butelkę. Rozparł się na ławce i zapatrzył w nie-
bo. 

– Już niewiele zostało. Reszta na noc. 
– No widzisz… fajnie jest pogadać, zwłaszcza jak się słu-

cha tego, o czym twój rozmówca mówi. A nie zawsze tak bywa. 
Pamiętam, że kiedyś w szkole, w auli, słuchaliśmy młodego 
człowieka, który porównywał dwa opowiadania: Sonatę Kreu-
tzerowską Tołstoja i Łagodną Dostojewskiego. Facet był bardzo 
podekscytowany, mówił szybko, jakby coś połykał. Może to były 
słowa, a może tylko ślina. Nie słuchałem go. Moją uwagę przykuł 
jego trochę piskliwy głosik, jego podniecenie odkrywaną praw-
dą. Od początku, gdy zaczął mówić, postanowiłem mimowolnie 
być przeciwko niemu; z góry uznałem, że to dzieciuch, który 
zachłysnął się swoją obecnością wśród poważnych ludzi. I teraz 
opowiada jakieś wydumane, z księżyca wzięte historyjki. Nie 
uważasz, że ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, powinni 
uczyć się sztuki przemawiania, panowania nad swymi emoc-
jami, manipulowania nimi, by nawet z wielkiej chały uczynić 
poemat? Ten młody człowiek pewnie coś ważnego miał do 
powiedzenia, ale ja nie chciałem go słuchać. Bo nie potrafił pa-
nować nad swymi emocjami. A tobie coś takiego się nie przyda-
rzyło? 

– Rozumiem, o czym mówisz. Tak, przydarzyło mi się coś 
podobnego. To nie była przemowa, nie… to nie to. Ale ten brak 
ochoty do zajęcia się istotą rzeczy i ja odczułem, może nawet nie 
jeden raz. Pamiętam młodą dziewczynę w Komendzie i nasz 
spacer korytarzami. Komenda Wojewódzka ma długie kory-
tarze. Ona zabiła matkę, jej ciało rozkawałkowała i zapakowała 
w ładne paczki. Nawet się nie zmęczyła. Teraz szła korytarzem 
w letniej, zwiewnej sukience, szczupła, piękna. Tylko 17 lat. Uś-
miechnięta do siebie. Patrzyłem na nią, idąc trochę z tyłu. Już 
wiedziałem. O nic nie będę jej pytał, po prostu pokocham się 
z nią, może się zgodzi… Po co pytać. Potem staniemy, patrząc 
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przez okno na cichy pejzaż, i uśmiechniemy się do siebie. I zno-
wu popatrzymy. I będzie cisza. 

Oboje milczeli. Maciek zapatrzył się na szare, betonowe 
płyty śmietnika. Zmierzchało, niedługo pojawi się noc. Dobrze 
im się siedziało. Było cicho, staruszkowie i dzieci poszli już spać. 
Ich dwoje – to cały świat. 

– Pora na nas – Teo wstał z ławki. Maciek zrobił to samo.  
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VI 
Skręcili w prawo i po chwili zauważyli, 
że ktoś siedzi na deseczce stanowiącej  

bok piaskownicy 
  
 

Wyszli na Sokolską i poszli w kierunku kina „Kosmos”. 
Przeszli na drugą stronę ulicy, między budynki, kierując się 
w stronę Iłłakowiczówny, do Słonecznej, potem Józefowską do 
Mikusińskiego. Prawie byli na miejscu. Skręcili w prawo i po 
chwili zauważyli, że ktoś siedzi na deseczce stanowiącej bok 
piaskownicy. 

– To Kropka. Pewnie czeka na Łysego – stwierdził Teo. 
Podeszli do niej. Kropka spostrzegła ich, wstała i zaczęła 

klaskać w ręce. 
Dziewczyna była niska, włosy miała krótkie, po męsku os-

trzyżone, ciemne; twarz jakby nabrzmiałą, raczej prostokątną, 
trochę szarą, trochę przekrwioną. Przy nosie głębokie bruzdy, 
które schodziły ostro do ust, usta zaś wąziutkie. Ubrana była 
w koszulkę z krótkim rękawem, bawełnianą, w poprzeczne, nie-
biesko-białe pasy, i w szare spodnie. 

Maciek zlustrował ją i pomyślał, że to już nie dziewczyn-
ka, lecz kobieta. Dodatkowo – coś z nią było nie w porządku. 
Kiedy przestała klaskać, znieruchomiała, spojrzała gwałtownie 
w lewo i w prawo i zaczęła się śmiać. Był to śmiech krótki, 
sowizdrzalski, szybko niknący i równie szybko pojawiający się 
ponownie. Ten cykl powtarzała się praktycznie cały czas, nawet 
wówczas, gdy Teo zaczął mówić: 

– Kropka, na nas czekasz? To miło, naprawdę. Tak sobie 
myślałem, że tu będziesz, dlatego przyszedłem. A to jest Maciek, 
fajny chłop. Poznajcie się. 

– Franciszka – przedstawiła się Kropka. 
– Maciek. 
Teo, widząc zaskoczenie na twarzy kolegi, roześmiał się. 
– Pewnie myślałeś, że ona nie ma imienia? Każdy ma. Ale 

na przezwisko trzeba sobie zasłużyć. Ciekawy jestem, jak ciebie 
nazwą. Ja w każdym razie nie będę ci wymyślał ksywki. Niech 
inni cię ocenią. Ale Pepe nie będzie miał dla ciebie litości. 
Podpadłeś mu. 
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– Misjonarz – Kropka pociesznie wykrzywiła twarzyczkę 
– co robiłeś? Dawno cię tu nie widziałam. 

– Bywałem tu i tam. Jako stary bywalec salonów jestem 
wciąż zapraszany… Ale wciąż o tobie myślałem – Teo przyjął 
postawę dżentelmena. 

– O!… – Kropka znów się roześmiała. 
– Właśnie, że tak – uśmiechnął się ciepło – Ja o przy-

jaciołach pamiętam. Tak, Kropka… Dobrze cię znowu zobaczyć. 
Maciek nie zwracał na nich uwagi; zaczął się nerwowo 

rozglądać, zastanawiając nad noclegiem. Wokół piaskownicy 
stały ławeczki, na wprost był pusty plac, a z prawej strony stał 
płot. 

– Tam są działki – Teo przejrzał myśli kolegi – można 
tam wejść, ale po co? No i nie wolno. 

– To gdzie będziemy spać? 
– A choćby na tych ławkach. Tu nikt nie zajrzy. Do ósmej 

rano mamy spokój, a pewnie i dłużej. Chyba nie oczekiwałeś 
łóżka? Tam niżej jest śmietnik, ale kartonów już nie znajdziemy. 

Usiedli na najbliższej ławce. Teo wyciągnął butelkę i po-
dał ją Maćkowi. 

–Twoja ostatnia porcja lekarstwa – powiedział. 
– Szkoda. Teraz dopiero można by się upić. I zasnąć, 

choćby i pod ławką – Maciek czuł się rozgoryczony. 
– Ech, biedaku… 
Kropka stała przy nich i chciwie przyglądała się butelce, 

którą Maciek potrząsał, by pokazać, jakie marne są w niej 
resztki. Ten dostrzegł jej spojrzenie i zawahał się. Spojrzał na 
Teo, jakby ten miał mu pomóc w podjęciu decyzji. Ale Teo tylko 
cicho się uśmiechnął. 

– Kropka… chcesz łyk? – głos Maćka wyrażał pewne zdzi-
wienie i nadzieję, że Kropka odmówi, ale ta szybko odpo-
wiedziała: 

– Chcę! Mały łyczek. Oj tak! – i klasnęła w ręce. 
– Tylko malutki łyczek, bo więcej nie ma. Pamiętaj –

ostrzegł ją i podał butelkę. Potem patrzył z napięciem, uważnie, 
gdy Kropka piła. – Wystarczy! – wyrwał jej butelkę. – Wystar-
czy. Dla mnie już nic nie zostanie – szybko uniósł butelkę do 
oczu i zaklął. Wypił pozostałość. – Nie ma! Cholera, nie ma! – 
krzyknął. 

– Była pełna, a teraz jest pusta – zauważył filozoficznie 
Teo. 

„On nic nie rozumie – pomyślał Maciek. – Nie jest alko-
holikiem i nic nie rozumie”. 
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– O, ktoś do nas idzie – zauważył po chwili Teo. I fak-
tycznie, od strony śmietnika ktoś szedł. Niska, krępa postać. 
Gdy się zbliżył, Maciek zauważył, że gość jest łysy, około czter-
dziestki, czerstwy, z chytrą, okrągłą gębą. Uśmiechał się pod no-
sem. 

– Myślałem, że już nie przyjdziesz – odezwał  się Teo. 
– Jakbym mógł?… Jest Kropka, to dobrze. A to kto? – 

wskazał na Maćka. 
– Kumpel, w porządku gość – przedstawił Maćka Teo. 
– Mówią na mnie Łysy i niech tak zostanie – rzucił nowy, 

a potem przestał na Maćka zwracać uwagę. – Kropka, co u cie-
bie? Przejdziemy się? 

Kropka wstała, wyraźnie ucieszona. Oboje poszli w kie-
runku ogródków działkowych i zaraz zniknęli im z oczu. 

– Tam, przed furtą, jest spadek terenu, no i trochę krza-
ków rośnie. Nigdzie dalej nie poszli – wyjaśnił Teo. 

Po chwili zaczęły stamtąd docierać jęki i stękania. 
– Łysy bierze ją od tyłu. Kropka ma spodnie i majtki 

opuszczone do kolan, a Łysy wyciągnął ptaka przez rozporek. 
Łysina mu świeci, odbijają się w niej pierwsze gwiazdy, Kropka 
zaś oparta jest rękami o żelazną furtę. Też jęczy. – Teo opo-
wiadał, jakby właśnie stał przy nich. 

– Skąd wiesz, że tak jest? 
– Nieraz widziałem, to i wiem. Teraz i ty już wiesz. 

I wiesz, dlaczego Kropka to właśnie Kropka. 
– Nie rozumiem. 
– Łysy zawsze tak kończy swój dzień. Przychodzi tu, rżnie 

ją, zawsze w tej samej pozycji. To jego zakończenie dnia. Dlatego 
nazywamy ją Kropką. 

– Aha. 
– Poczekamy chwilkę. Zaraz przyjdą. 
Rzeczywiście – po minucie Łysy i Kropka byli z powro-

tem. 
– No to dzień zakończony – roześmiał się Teo. 
– Jak każdy – Łysy był już odprężony i zadowolony. – 

Dbajcie o Kropkę – dodał – bo na mnie już czas. – Nieoczeki-
wanie wyprężył się, a powietrze przecięło głośne i przeciągłe 
pierdnięcie. Sprawca zarechotał. 

– To dar Boży – zauważył Teo. – Ulga, którą porównać 
można tylko z przyjemnością jedzenia. Chyba tak działa wątro-
ba. 

– Podoba ci się? – Łysy był podejrzliwy. – Mogę umilić ci 
życie. Nie tylko pierdnięciem. 
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– No co ty – Teo udał zdziwienie. – O tym, że pierdnięcie 
jest przyjemnością, wiedziano już dawniej. Jest taki wiersz 
liryczny O pierdzeniu, napisał go Fredro. A zaczyna się tak: 

 
„Od prawieków w całym świecie, 
Kogo kolka w boku gniecie, 
Każdy sobie pierdzi chętnie, 
Cicho, smutno lub namiętnie. 
Stary, młody, mały, duży 
Wszystkim  dym się z dupy kurzy, 
Każdy chętnie portki pruje, 
Bliźnim pod nos popierduje. 
Pierdzą panny, dobrodzieje, 
Księża, szlachta i złodzieje, 
Nawet papież chociaż miernie, 
Też kadzidłem sobie pierdnie. 
Pierdzą ludzie na siedząco, 
Na stojąco i chodząco, 
Pierdzą nawet przy kochaniu, 
By dać taktu jak przy graniu”. 

 
Tyle wystarczy. – Teo się uśmiechał. – Jak widzisz, to 

piękne, tak sobie puszczać bąki. Ileż w tym przyjemności 
i wolności. Niebywałe! Niby nic takiego, a poprawia humor.  

Łysy pokiwał głową, postukał się palcem w czoło i od-
szedł. 

Gdy zniknął, Kropka usiadła na ławce, wciskając się mię-
dzy nich. Rozłożyła ramiona, objęła nimi oparcie, po czym ręce 
zsunęła na ich karki i szyje; wyprężyła się i roześmiała głośno. 

– Nieżyjąca już żona nieżyjącego poety powiedziała kie-
dyś, iż nie wypada, by komunista miał w mieszkaniu dwie 
szklanki. – zaczął Teo. – W tym wymiarze nasze życie to górna 
półka komunizmu. Kropka nic nie ma i jest szczęśliwa. A my? 
A ty? – zwrócił się do Maćka i, nie czekając na odpowiedź, 
ciągnął dalej. – Ale ta siermiężna teza, że komunista powinien 
żyć na poziomie ciut wyższym od żebraka, dla wielu osób była 
gloryfikacją prostoty, umiaru, i godności. I w praktyce stała się 
dla naszych Przewodników dobrą przykrywką dla rozpusty, 
tyranii i zniewolenia. 

Maciek słuchał tylko jednym uchem. Tuż za ich plecami 
stały w szeregu pastelowe bloki. Maciek odwrócił głowę i zerknął 
w ich stronę, na światła w niektórych oknach. Potem patrzył już 
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tylko przed siebie, w szarą i obcą przestrzeń. Słowo „dom” ug-
rzęzło mu w gardle, przydusiło pierś. 

– To mówisz… – odezwał się – że tylko jedna szkla-
neczka? Chociaż podobno w pewnych regionach kraju pije się 
tylko z jednego naczynia. A mnie się wydaje, że każdy powinien 
nosić ze sobą kubek, łyżkę, widelec i nóż. To jest i praktyczne, 
i w dobrym tonie. Rzecz w tym, że o tak prostych sprawach nie 
myślimy. Chyba nas nie stać na to, by być komunistami – zakpił. 
– Bycie żebrakiem i bezdomnym to dobry punkt wyjścia, ale my 
go nie przekroczymy. 

Kropka, czymś zniecierpliwiona, zaczęła się do nich przy-
tulać. 

– Kocham was – rzuciła, roześmiała się, umilkła i znowu 
zaczęła się do nich tulić. 

Teo powstrzymywał się od śmiechu, zaś Maciek, zdziwio-
ny, odburknął: 

– Dobra, w porządku… jeśli ci to sprawia przyjemność. 
Teo nie wytrzymał i wybuchnął śmiechem. Potem spytał: 
– A Łysy? Łysego też kochasz? 
– E tam… Łysy mnie tylko pieprzy – odrzekła cicho, z nut-

ką smutku. 
Takie rzeczowe i spokojne słowa zrobiły na nich wrażenie. 

Zwłaszcza na Maćku. Uświadomił sobie, że ona nie jest taka głu-
pia i pod jej chorobliwym zachowaniem tkwi coś zwyczajnego. 

– To mówisz, że obu nas kochasz? – Teo patrzył na nią 
z ciekawością. – A kogo byś wybrała na męża? 

– Na męża? – zdziwiła się. – Małżeństwo to jakaś tajem-
nicza sprawa. 

– Mówią, że i nieczysta – dopowiedział Teo, konspira-
cyjnie ściszając głos. 

– Nieczysta? – zdziwiła się Kropka.  Starała się zrozu-
mieć. Wyprostowała się na ławce, spojrzała na Teo. 

– Normalnie, nieczysta. Bo kto to widział, że ludzie się 
kochają, i to im potem przechodzi. W zdradach szukają ciepła. 
No, ja nie mówię o czystym kurestwie. – Teo patrzył na Kropkę 
i zaczynał mówić jak ojciec do córki – Widzisz, Kropka… naszym 
przeznaczeniem jest zdrada. Zdradzamy nasze miłości, ale 
i przyjaciół, swoje poglądy. Również własne zdrowie. Naszym 
przeznaczeniem, naszym losem jest zdrada. Zdradzają nas oj-
cowie, synowie, nauczyciele, politycy. Swoje zdrady i zdrady 
bliskich wypychamy z pamięci, by zrobić miejsce na nowe. 
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– Nie rozumiem… – Kropka była zdezorientowana. Wzru-
szyła ramionami i osunęła się na oparcie ławki. Zaczęła kiwać 
nogami i nucić coś pod nosem. 

– Zdrada… – zamyślił się Teo. – Podobają mi się słowa 
naszego ministra o swoich dawnych kumplach, których opuścił, 
by wstąpić do nowej bandy: „Trzeba dorżnąć tę watahę!”. Ja 
takie zachowanie pochwalam. Szczerość, prostota, żołnierska 
dosadność. To mi się podoba. Ktoś mógłby powiedzieć: zdrada! 
Ale ja to widzę inaczej. Nie można tkwić na siłę w jakiejś 
bandzie, gdy ta już nie spełnia naszych oczekiwań. Odejście, 
zdrada, są najlepszym wyjściem. I, rzecz oczywista, najbardziej 
pożądane jest, by opuszczoną watahę jak najszybciej dorżnąć. 
W końcu nasze nowe życie w innej bandzie nie powinno być 
stresowane przez obcowanie z opuszczoną formacją. Tu minister 
zachował się czysto po ludzku. 

Maciek go słuchał, i myślał, że Teo strasznie pieprzy. Był 
zmęczony. Miał dosyć. W dodatku niepotrzebnie sobie przy-
pomniał, że nie ma już wina. 

Ale jego kolega nie zamierzał się zamknąć. 
– Tak, kochani… zdrada to jedna z podstawowych jed-

nostek losu ludzkiego. Kobieca przewrotność… nawet z pra-
matki i z praojca uczyni wrota ku jej nagiemu łonu. Dla tej 
przewrotności godność to jedynie łechtaczka. Ciekawość Ewy 
nijak się ma do mądrego zamyślenia Adama. Ki diabeł tu mąci?  
Stwórca wyposażył Ewę w Ducha Ciekawości i Błądzenia? I dla-
tego skusiło ją zakazane jabłuszko? No, kobieta przewrotną jest. 
I myśli łechtaczką. Już to wiedzieli święci Mężowie i zastana-
wiali się nad tą kobiecą ciekawością zakazanego jabłuszka. Dok-
ładnie wyłuszczył to niejaki Tertullian, chyba w drugim wieku  
naszej ery: „Trwa na tym świecie wyrok Boga przeciwko twojej 
płci. A więc z konieczności żyjesz jako oskarżona. Ty jesteś kom-
natą diabła”. Św. Tomasz z Akwinu był dla kobiety bardziej li-
tościwy. Powiedział: „Wartość kobiety polega na jej zdolnoś-
ciach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domo-
wych”. Bardziej oględnie wyraził się św. Paweł: „To nie mężczyz-
na powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też 
mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla 
mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak 
poddania…”. Wszyscy bogobojni mężowie są zgodni co do tego, 
że Szatan uderzył w najlichszy produkt Boga. Po wiekach kobie-
ty mogły się już realizować w duchu ateizmu jako traktorzystki. 
Ot, kobieca ciekawość świata przez Posłusznych Adamów na 
wieki została zaklęta w bursztynie jako dziw paleologiczny. – 
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Teo umilkł i pogłaskał się po brodzie. Nie zwracał już uwagi na 
to, czy Maciek i Kropka go słuchają. – Może dodam tylko, że 
w przeszłości było wiele Bogobojnych Dziewic, które jako święte 
z żarliwą aprobatą poddawało się ocenie „gorszego nasienia”, 
tłukąc zdrowaśki i umartwiając ciało. Tylko że czasy się zmie-
niły. Tych Dziewic coraz mniej (żenada), natomiast powszechną 
miarą stało się wyuzdanie. I zdrada. Chociaż… kochani, ta cała 
miłość to i tak pic na wodę. Owszem, bywa, że jest to piekielne 
uczucie. „A jest to wiedza goła jak jeleń, co krwawi – burak – na 
przeczystym śniegu”, jak powiedział Grochowiaka. Pisał 
o męstwie, lecz to samo można napisać i o miłości. No a poza 
tym miłość to stan najbardziej pasywny i jałowy, jeśli chodzi 
o ekspansję rozumu. Nie dziwi więc i to, że kobiety mają dusze 
stworzone wyłącznie do kochania. I co wy na to? – spojrzał na 
Maćka, który siedział z przymkniętymi powiekami, i na Kropkę 
przysypiającą na jego ramieniu. E tam! – mruknął po chwili 
i machnął ręką. – Szkoda gadać. 

– Słucham cię, słucham – westchnął Maciek. – Rozgada-
łeś się. Widzę, że coś cię zżera. Ale mów, mów… – otworzył na 
chwilę powieki, po czym znowu je przymknął, i ziewnął. 

– Nie słuchasz mnie. Ale tak na koniec – mimo wszystko 
Teo wciąż był ożywiony – wiedz, że nasze ciała są w wieku 
średnim, i to jest piękny okres w życiu człowieka. Oboje nie 
zdobyliśmy Mount Everestu, nie opłynęliśmy oceanu. Już nie 
będziemy szukali Boga; nie będziemy Kolumbem, Pizarrem, 
nawet Kubą Rozpruwaczem, choć tu widzę furtkę… Ech, nasze 
życie i tak ucieka ciurkiem, jak woda z zepsutego kranu. Ale idea 
rozmowy z Bogiem jest po to tylko, by nigdy nie stała się rze-
czywistością, lecz była szlakiem ku niej. No i te trupy na dro-
dze… I zdrady. A nasze dusze dobre są i czyste – umilkł i nagle 
się roześmiał. – Maciek, ależ mi się pieprzy. Co? Ale ty chyba już 
śpisz. To kładźmy się na ławeczkach. Kropka, a ty? Z  kim dzisiaj 
śpisz? – Teo wciąż był rozbawiony. 

– Nie ma miejsca – odburknęła. 
– Faktycznie. To idę obok.  
Noc była lżejsza od dnia, nie było już tak duszno, było 

cicho. Maciek pozostał na swojej ławce, przechylił się i pod-
kurczył nogi. Kropka uczyniła to samo, kładąc głowę na jego 
chudych nogach.  

Maciek przysypiał na krótko, budził się, próbował roz-
prostować kości, ale Kropka blokowała mu nogi. Trochę się 
powiercił, lecz nie chciał jej budzić. Klął pod nosem i znowu 
próbował zasnąć. „Jednak kartony są najlepsze” – pomyślał. 
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Kiedy przysypiał, śniła mu się dawna praca, dom, towa-
rzysze niedoli z dworca w Tychach. Ale te krótkie sny niewiele 
miały wspólnego z rzeczywistością. Bo, gdy śniła mu się praca, 
krążył po Komendzie, a potem uczestniczył w czynnościach 
operacyjnych, wiedząc, że już nie pracuje, i dlatego rodził się 
w nim strach, że koledzy się o tym dowiedzą. Dziwne też były te 
czynności operacyjne: działy się w ostrym, nieludzkim świetle, 
w surrealistycznej scenerii. 

A dom? Śniła mu się żona, choć też nie taka, jaką była 
w rzeczywistości; we śnie była wspaniała. Tuliła się do niego, 
ocierała i uśmiechała ciepło. Właśnie z córeczką wybierali się na 
wczasy do Kiekrza. Dziwne… wiedział, że śni, że to jakaś alter-
natywna rzeczywistość. Przyglądał się sobie z jakiejś wielkiej 
pustki i smutno uśmiechał. 

Potem pojawił się dworzec w Tychach. Szary, brudny, 
a wokół ciemne postacie leżące pod murkiem. I on był jedną 
z nich.  
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VII 
Dla Maćka ten dzień 

był dniem organizacyjnym 
  
 

Dla Maćka ten dzień był dniem organizacyjnym i próbą 
odnalezienia resztek swego życia nieprzeżartego powszechnym 
gównem beznadziejności, brudu i głodu – jakby go nie mierzyć: 
fizyczną potrzebą żarcia i chlania czy pragnieniem metafi-
zycznych uniesień. Bo dialektycznych doświadczeń miał od 
dawna dosyć. I choć w tej ostatniej materii nie był prymusem, to 
– na koniec – chciał tylko  ciepła, kąta do spania i butelki wina, 
by w spokoju doświadczać ostatnich promyków zamyśleń i unie-
sień. 

Teo ziewał i rozglądał się niewidzącymi oczyma. 
Maciek odsunął od siebie Kropkę, która usiadła i rozej-

rzała się bezradnie. On też się rozejrzał. Teraz, nad ranem, 
okolica niczego nie zyskała. Nic wyjątkowego w niej nie było, nie 
był to wymarzony azylu z zadaszeniem i stertą kartonów. Może 
dzisiaj Teo zaprowadzi go gdzie indziej? 

Kropka jeszcze się nie rozbudziła; z otępieniem patrzyła 
przed siebie, otem podciągnęła kolana i stopy oparła na ławce, 
dłońmi ujęła kostki, a jej kolana szeroko się rozwarły. 

Maciek patrzył na nią, usiłując wyłowić jakąś myśl, która 
gdzieś mu podeszła pod czubek głowy, ale się zatrzymała i nie 
chciała ujawnić. Pozostał tylko po niej dziwny posmak żalu za 
czymś nieokreślonym, co kiedyś było jasne i czytelne. 

Teo już nie ziewał; i on się przyglądał Kropce. Spojrzał na 
Maćka. Blady uśmieszek błąkał mu się na wargach, jakby 
wiedział coś, czego oni jeszcze nie wiedzą. 

– Jak ci się spało? – głos Teo był spokojny, ale na jego 
dnie dźwięczała kpina. 

– Bardzo dobrze. To wprost wymarzone miejsce na noc-
leg – odpowiedział sarkastycznie Maciek. 

– Zapewne, zapewne… – Teo się roześmiał. – Kropka nie 
dała ci spać? Ech, te baby. No, stary, ale cię polubiła. Pomimo 
twego smrodu. Właśnie, właśnie! Do łaźni. Dzisiaj generalne 
porządki, co do twego nowego image’u. 

– To dobrze. 
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– Chyba cię to nie martwi? – Teo zauważył posępną minę 
kolegi. 

– Daj spokój. Jestem ci wdzięczny, że mi pomagasz. A co 
z Kropką? 

– A nic. Odejdzie. A wieczorem przyjdzie, by czekać na 
Łysego. Może też z nami pójść. Mnie to obojętne. – Teo nie 
przejmował się tym, że Kropka go słuchała. 

– To co teraz proponujesz? 
– Wypadałoby iść do restauracji na dobre śniadanko. 
– Co masz na myśli? 
– A choćby jakiś kubeł na śmieci. Wiesz, nie jestem 

freeganem, choć nieraz mnie korciło, by nim zostać. Czyżby 
jakaś durna duma trzymała mnie z dala od śmietników? 
Przecież, stary, wielu porządnych i wykształconych ludzi właśnie 
tak zdecydowało się zdobywać pożywienie. Chodzą po śmiet-
nikach, zaglądają do kontenerów, gdzieś na zaplecza sklepów 
i knajp, bazarów. Za darmo mają wyżerkę, często wykwintną. 
Choć muszą konkurować z pijaczkami, bezdomnymi i różnej 
maści szajbusami. Więc może i my? Co ty na to? 

– Ty tu dowodzisz – Maciek miał kwaśną minę. 
– No dobra… Dzisiaj zjemy jeszcze standardowo, za pie-

niążki. Ale to są ostatnie moje zaskórniaki. Musimy pożebrać. 
Coś przecież uzbieramy. Weźmiemy Kropkę, niech tańczy… ha, 
ha! A my z kapeluszem usiądziemy pod murkiem. Ruszcie się! 
Tu niedaleko jest fajny sklepik. Coś kupimy. Chlebek, smalec, 
wodę mineralną. 

Kropka wciąż siedziała na ławce z podkurczonymi no-
gami, zamyślona. 

– Kropka? – Maciek spojrzał na nią, zastanawiając się, 
czy powinna iść z nimi. W końcu całkiem normalna nie była. On 
się przyzwyczaił do tego, że jest bezdomnym alkoholikiem, ale 
nie wariatem. Teraz nie wiedział, czy – gdy pójdzie z nimi – jej 
„wariactwo” nie spłynie i na niego. Tak, tak. Ale to oznaczało, że 
wciąż zważał na opinię innych na swój temat, choć przez tyle lat 
tłumił w sobie ten odruch, tę potrzebę akceptacji. Śmieszne to. 
Bezdomny, brudny i śmierdzący łach, jakim był, zatęsknił za 
ludzką życzliwością czy choćby tylko za obojętnością, lecz 
pozbawioną obrzydzenia. Zwykle ludzie mijają się, nie widząc 
siebie. On też tak chciał. Z Kropką to by było niemożliwe. No, 
ale co robić? – Kropka? – ponownie się odezwał, bo ta nie 
zwracała na niego uwagi. – Co z tobą? My idziemy, a ty co 
zamierzasz? 
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Spojrzała, zerwała się z ławki, wykrzywiła i roześmiała. 
Szybko podeszła do niego. 

– Chodźmy, chodźmy! – znowu się wykrzywiła, uśmiech-
nęła, spoważniała, znów uśmiechnęła i zaczęła tańczyć między 
nimi. 

Teo się śmiał. Maciek był zdegustowany, może nawet 
przerażony. 

– No to sprawa się wyjaśniła. – Teo wciąż był rozba-
wiony. – W trójkę zawojujemy świat. Dopóki nas źli ludzie nie 
zamkną w domu wariatów. Chodźmy. 

Ruszyli do sklepu. W drodze Maciek uświadomił sobie, że 
bardziej niż jedzenia jego organizm potrzebuje alkoholu. I zaraz 
odczuł jakiś ucisk w głowie, cichy lęk przyczaił mu się w żołądku. 
Bo jak tu prosić Teo? A przecież wiedział, że będzie musiał. 

Przeszli bokiem pustego placu do Mikusińskiego i doszli 
do ulicy Agnieszki. Za małym, osiedlowym bazarem stał pawi-
lon; tam właśnie zdążali. Sklep był już otwarty. 

– Zaczekajcie – zarządził Teo, po czym wszedł do środka.  
Maciek pomyślał, że kiedy tylko wyjdzie, poprosi go o coś 

do picia. Musi poprosić, ale nie będzie go błagał. Cholera! Ależ 
nisko upadł. 

Teo wyszedł. Zadowolony, w reklamówce miał zakupy. 
– No to wracamy na stare śmieci. Tam sobie podjemy – 

powiedział. 
– Teo… – zaczął Maciek – słuchaj… 
– Dobra, dobra! Nie będę się nad tobą znęcał. Wczoraj 

powiedziałem, że nie będę twoim fundatorem. I klnę się, że tak 
będzie. Rozumiem jednak twoją sytuację… Jeszcze zarobisz na 
swój powszedni chlebek. Chodźmy. Kupiłem ci winko. 

 
Wkrótce siedzieli na tej samej ławeczce. Wokół nie było 

jeszcze żadnego dzieciaka, żadnej mamy czy babci. Maciek mógł 
swobodnie delektować się winem. 

Jedli i popijali wodą mineralną. Milczeli. Kropka znowu 
patrzyła przed siebie; była gdzie indziej. Teo też był daleko. 
Maciek poczuł się jak w składzie ożywionych manekinów. 
Znowu był sam. Ale samotnością inną. Bo wśród osób już w 
jakiś sposób bliskich. 

– Gdzie dzisiaj pójdziemy? – zapytał po kilku minutach. 
– Poszukamy dla ciebie jakichś ciuchów. Potem 

rozejrzymy się za kąpielą. Spokojnie… Mamy czas. 
– Nie spieszy mi się. Cały dzień przed nami. 
– Faktycznie. Chwila moment… co dzisiaj mamy za dzień? 
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– Nie wiem… wotek? 
– No właśnie. A to nam zawęża możliwości. Bo punkty, 

gdzie można otrzymać odzież używaną, w różne dni funkcjo-
nują. We wtorek – Teo umilkł, próbując sobie przypomnieć – 
działa chyba parafia przy Warszawskiej… do godziny 14.  Jeszcze 
jest punkt przy Krasińskiego. No, to chyba wszystko. Jest więcej 
takich punktów, ale wydają odzież w inne dni. Dobre i to. 
Natomiast kąpiel – przy Krakowskiej. Tam jest też noclegownia. 
Ale to kawał drogi. Na Wilhelminie. No tak… musimy się 
wyrobić. Bo na obiadek trzeba zdążyć. 

– A co z Kropką? – Maciek nie chciał, by z nimi się włó-
czyła. 

– Przeszkadza ci? 
– No… nie – Maciek poczuł się głupio, bo dotarło do 

niego, że rozmawia przy niej o niej, jakby się nie liczyła, jakby 
była czymś nieistotnym, takim czymś, co nie ma prawa na nic 
się obrazić, bo niczego nie czuje – Oczywiście, że może z nami 
pójść! – dodał, unosząc głos, jakby chciał wymazać swoje 
wcześniejsze myśli – Jeśli tylko chce. Kropka, idziesz z nami? 
Ale to trochę potrwa. I musimy się nachodzić. 

– E tam, zaraz nachodzić. A od czego są autobusy i tram-
waje? – Teo się uśmiechnął. – No, owszem, chodzić też 
będziemy. A tak na marginesie… masz jakiś dokument? Bo ja 
mam dowód osobisty. 

– Nie mam. 
– No widzisz, kanary nic nam nie zrobią, bo jesteśmy 

bezdomni, a ty będziesz świadczył za nas wszystkich. Twój 
smrodek wypłoszy niejednego pasażera, a kanarom nie pozos-
tanie nic innego, jak tylko kopnąć nas w tyłek i wyrzucić na 
bruk. Kropka –   powłóczysz się z nami? 

– A gdzie? – zapytała. 
– A wszędzie. Musimy dla Maćka jakieś ciuchy wykom-

binować. 
– A dla mnie? – oczy Kropki były nieruchome i wydawać 

się mogło, że sątak stare jak śmierć; ciemne, pochłaniające 
światło. Lecz jej twarz nagle się wykrzywiła, a głowa odwracała 
gwałtownie to w jedną, to w drugą stronę. Kropka wybuchła 
krótkim śmiechem. 

– Dla ciebie też. A i ja coś sobie znajdę. Potem wszyscy się 
wykąpiemy. Jak widzisz, stary – zwrócił się do Maćka – nie 
tylko ty wymagasz takiej ablucji. 

– Dobry chleb. Jeszcze trochę wezmę – Maciek był głod-
ny. Zaakceptował decyzję Teo, więc nie musiał nic dodawać. 
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Napił się wina, czuł się dobrze. Odkroił scyzorykiem kromkę, 
posmarował ją grubo smalcem. Musiał mieć zapas energii na 
długi dzień. 

Pomyślał, że zmarnował lata na dworcu w Tychach. Tu 
przynajmniej był jakiś świat, nie musiał oglądać towarzyszy 
niedoli zwiniętych w kłębek gdzieś pod murkiem, na kartonach, 
brudnych, cuchnących jak on, niepodobnych do ludzi, półobłą-
kanych, zapijaczonych, zawszonych, w strupach, zdychających 
powoli, systematycznie, ciążących do ziemi, która już dawno się 
pod nimi otworzyła i czekała cierpliwie. Ale czy tylko tam tak 
wyglądali bezdomni? Nie, na wszystkich dworcach niczym się 
od siebie nie różnili. 

Świat taki, jaki teraz mu się ukazał, istniał od zawsze, ale 
on nie miał do niego dostępu. Sam się skazał na bycie zwie-
rzęciem w brudnej klatce wolności; ta wolność, której doświad-
czał, była jednym wielkim upodleniem. 

Czyżby nadszedł czas na zmianę jego życia? Lecz cóż to 
oznacza? Teo chce go leczyć. Bo inaczej o jakiej zmianie można 
mówić? Prędzej czy później wróci na dworzec albo zdechnie 
gdzieś pod oszczanym murem. 

Lecz teraz nowe ciuchy i kąpiel. To dobry początek. Ileż to 
zmienia, i jakąż niesie nadzieję… 

– To co? Pojedli? – Teo wycierał usta rękawem płaszcza. 
– Ja się najadłem – odpowiedział Maciek. 
– A ja nie –  wybełkotała Kropka, przeżuwając kęs chleba. 
– Poczekamy. Jedz, jedz. – Teo się jej przyglądał. Spra-

wiała wrażenie małej dziewczynki. – Wiesz co, Kropka… Tak ci 
się przyglądam i zastanawiam się: ile ty masz lat? 

Kropka znieruchomiała, nieprzeżuty kęs chleba utknął jej 
w ustach. Powoli spojrzała na Teo;  była zaskoczona, lecz zaraz 
ryknęła śmiechem, wyrzucając z ust niepołknięty kęs. 

– No… ile masz lat? 
Maćka nagle też to zaciekawiło. Bo w Kropce było coś 

i pociągającego, i odpychającego zarazem. Była i młoda, i stara 
jednocześnie. I ładna, i brzydka. Zdawać się też by mogło, że to 
kompletna kretynka, ale i zaraz nachodziły człowieka myśli, że 
pod tą pozorną głupotą tkwi rozgarnięty umysł. 

Kropka milczała. Widać było jej namysł i wysiłek malu-
jący się na twarzy. 

– Nie wiem – odpowiedziała wreszcie rozbrajająco szcze-
rze. 

– Tego się spodziewałem – mruknął Teo. – A ty – zwrócił 
się do Maćka – jak sądzisz? Ile ona może mieć lat? 
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– Ja też nie wiem. Kropka może mieć lat coś między 20 a 
40. Albo między 17 a 50. A ty ile jej dajesz? 

– Trudna sprawa. Chciałoby się powiedzieć, że jest bar-
dzo młoda, ale ta jej twarz… strasznie doświadczona, pogo-
dzona, zniszczona, a jednocześnie błazeńska. Ech. Kropka to po 
prostu Kropka. 

A ona przysłuchiwała się im cicho, jakby to, co mówili, 
było dla niej bez znaczenia, nie dotyczyło jej. 

 
Po jakimś czasie Teo zdał sobie sprawę, że muszą ruszać 

w drogę. 
– Chodźcie, pójdziemy na Warszawską – powiedział, 

wstając z ławki. 
Poszli ulicą Mikusińskiego do Józefowskiej i zatrzymali 

się na przystanku autobusowym, przed cmentarzem, za Liceum 
Ogólnokształcącym. Kręciła się tam grupka młodzieży ubranej 
w czarne i zielono-plamiste mora. Widocznie w szkole nauczano 
trochę rzemiosła wojskowego. 

Cała trójka przyglądała się im z ciekawością. W Maćku 
zaś te mundury na nowo rozbudziły żal za czymś bezpowrotnie 
utraconym. 

Nadjechał autobus. Numer 30 był w sam raz, bo wysiedli 
na Korfantego, obok Rynku, i zaraz byli na Warszawskiej.  

W tej podróży tłoku nie było, ale i tak podróżni odsuwali 
się od Maćka z obrzydzeniem. 

Na Warszawskiej zafasowali ubrania. Trwało to dość 
długo, ale Maciek miał komplet, łącznie z bielizną i butami. 
Kropka też coś sobie wybrała. Różową bluzeczkę. A i Teo był 
zadowolony, bo załapał się na parcianą, zieloną torbę przypo-
minającą chlebak, zawieszaną przez ramię. 

Maciek część ubrań upchał do reklamówki, a resztę niósł 
w rękach. 

Dojazd na Wilhelminę zajął im już sporo czasu, a jednak 
i tam wszystko zakończyło się po ich myśli. Cała trójka się 
wykąpała, Maciek zmienił ubranie. Teraz paradował w spło-
wiałych spodniach dżinsowych, szarej koszuli z długim ręka-
wem i sztruksowej marynarce. Teo był zachwycony. 

– Patrzę na ciebie i cię nie poznaję – powiedział, gdy 
wyszli z budynku. – Gęba czyściutka, różowa, oko błyszczące, 
ha, ha!… Nic, tylko iść w kawalerkę. No, no! Woda i mydło pot-
rafią zmienić człowieka. Aż przyjemnie iść z tobą. To jak się 
czujesz? Wymyty, w świeżych ciuchach?  
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– A wiesz… – Maciek był rozbawiony – po raz pierwszy 
od lat jak normalny człowiek. To wspaniałe uczucie być czystym. 

– A ty, Kropka? Zadowolona? – dopytywał Teo. 
– Dobrze, bardzo dobrze! – klasnęła w dłonie i zaczęła 

tańczyć na chodniku. 
– No to pora na obiad. Ciekawe, co dzisiaj podadzą? Ale 

pewnie rewelacji nie będzie. Ciekawi mnie bardziej, kogo na sto-
łówce spotkamy – zastanawiał się Teo. 

Szli bez pośpiechu. Tylko Kropka co jakiś czas podska-
kiwała jak niesforne dziecko i nuciła coś pod nosem. 
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VIII 
U Elżbietanek panował ruch 

  
 

U Elżbietanek panował ruch. Ustawili się w kolejce. Na 
obiad był krupnik ryżowy i chleb. 

Teo rozglądał się trochę nerwowo, trochę też był pod-
niecony. Widać szukał kompanów, z którymi się zżył. 

Maciek stał, w skupieniu spoglądał to w bok, na talerze 
z zupą, to gdzieś na plecy stojącego przed nim głodomora. „Taka 
dobroczynna stołówka to jednak fart dla bezdomnego” – pomyś-
lał. 

Teo wreszcie dostrzegł znajomych. Roześmiał się. 
– Popatrz, tam w rogu – wskazał Maćkowi kierunek –

siedzi Pepe z Kordianem. O rany! A tam, po prawej stronie, Ecie 
i Pecie, nasze bliźniaczki. Za takie je uważamy, bo są nieroz-
łączne. Obok nich Sempoliński. Tylko do dzisiaj nie wiem, kto 
mu dał i dlaczego, takie przezwisko. Sempoliński… Może dla-
tego, że pracował w teatrze i lubił śpiewać? A w teatrze zajmował 
się ważnymi sprawami technicznymi. Podnosił i opuszczał kur-
tynę. Ponoć wywalili go, jak spadł po pijaku z rusztowania. Ale 
to porządny gość. Wesoły, zabawny, pełen humoru. Musowo tyl-
ko musi mieć alkohol. Musowo. 

– A Kordian? – zapytał Maciek. 
– To były opozycjonista. Ponoć biegał z bibułą i nieraz 

dostał pałą po karku. Teraz zbiera surowce wtórne, a poza tym… 
jak każdy z nich – to alkoholik. 

– Ale Kordian? – Maciek nie zaskoczył. 
– Stary… Nasz romantyczny Kordian. – Teo zaśmiał się 

cicho. – Jak widzisz, poznajesz przekrój naszego zdrowego ciała 
narodu. Masz przed sobą niespełnionego artystę i zapom-
nianego bohatera bez makijażu. No i wielbiciela Francji. 

Maciek przyjrzał się Kordianowi. Był dobrze po pięćdzie-
siątce. Zmora cywilizacji, otyłość, nie dopadła go; był szczupły. 
Twarz pociągła, mała bródka i ciemne okulary przydawały mu 
powagi, a zamyślony wzrok mógł zainspirować przechodnia, 
gdyby zdołał się przebić przez zadymione szkła jego okularów. 

Ów spokojny dżentelmen ubrany był w podkoszulek 
koloru szarego z jakimś zagranicznym napisem w poprzek 
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piersi. Kosmyk mocno szpakowatych włosów opadał mu teraz 
na szkło okularów, gdy, pochylony nad talerzem, wzmacniał 
swój organizm pożywnym krupnikiem ryżowym zagryzanym 
kromką chleba. 

Przy nim Pepe prezentował się jak najbardziej szary 
i pospolity wróbelek. Jego kapelusik leżał w bezpiecznej odleg-
łości, tuż obok talerza. Zaś pyszczek Pepe pracowicie pochlaniał 
zawartość talerza, dzięki czemu Pepe nabierał energii przed 
rychłą podróżą do jego ukochanej Francji. 

Ale już podchodzili do okienka. Zafasowali miskę zupy 
i chleb i ruszyli w stronę kolegów. Zaraz za nimi szła Kropka. 
Była wyjątkowo cicha, trochę wystraszona, trochę zaciekawiona. 

– Witam. To mój kumpel, Maciek. Pepe już go poznał. – 
Teo usadowił się naprzeciwko znajomków, a obok przysiadł Ma-
ciek. No i Kropka. 

– A owszem, poznałem – odburknął Pepe. Wyglądał na 
złego, nawet jego ruchy łyżką, którą teraz  zaczął zagarniać zupę, 
stały się nerwowe. Coś w sobie dusił. 

– Nie widziałem cię – Kordian przyglądał się mu z lekkim 
zainteresowaniem. 

– Wczoraj przyjechałem z Tychów – odrzekł Maciek. 
– Tam ci źle było? – Kordian od niechcenia podtrzy-

mywał rozmowę. 
– Nadszedł czas na zmianę.- Maciek poczuł się poiryto-

wany. 
– Te zmiany jeszcze cię bawią? – Kordian spojrzał na nie-

go szyderczo. 
– A ty, co? Taki żywy trup? – Maciek nie potrafił ukryć 

irytacji. 
– No… tak pytam. – Kordian na krótko się zamyślił. 

W końcu westchnął i już się nie odezwał. 
Jedli w skupieniu. Tylko Pepe wciąż wyglądał na złego. 

Nie potrafił się z czymś pogodzić. Wreszcie nie wytrzymał: 
– Szanowny kolega nie wybrał się nad morze? – zapytał 

zjadliwie. Spojrzał krótko na Maćka, po czym zajął się talerzem. 
Widocznie uznał, że dłuższe patrzenie na niego to zbytek ho-
noru. 

– A waćpan nie wybiera się do Francji? – Maciek nie 
wiedział, czy się roześmiać, czy zezłościć. 

– Wara od Francji! – warknął Pepe. 
– I od morza. – Maciek zerknął na Teo, któremu ramiona 

się trzęsły. Z trudem powstrzymywał się, by nie wybuchnąć 
śmiechem. 
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– Dajcie spokój. I Francja jest w porządku, i morze jest 
w porządku – Teo uśmiechał się szeroko. Jednak powstrzymał 
się od chichotu. Wiedział, że to by mu nie uszło na sucho. Pepe 
wziąłby go na widelec, a i pewnie nie odzywałby się do niego 
przynajmniej przez miesiąc. 

– Dobra, dobra! Nie bądź taki ułożony jak francuski pie-
sek. – trochę pary uszło z Pepe, ale nie zapomniał. – Misjonarz, 
powiedz lepiej, gdzie byliście? Ten obok (wskazał Maćka głową) 
wczoraj śmierdział jak skunks. Dzisiaj pachnie mydełkiem. 
Ubranka zmienił… Pewnie odwiedziliście łaźnię i zafasowaliście 
ciuchy. No, popatrzcie… Trochę wody i mydła, a już nie poz-
najesz człowieka. Teraz nad morze pojedzie. – Pepe miał kwaś-
ną minę. 

– Fakt. Byliśmy w łaźni. Nawet Kropka nie odmówiła 
kąpieli. – Teo chciał trochę zmienić temat, by Maciek nie czuł 
się wciąż atakowany. Bo choć Pepe był niegroźny, to potrafił 
słowami wkurzyć człowieka. 

– Kropka to piękna kobieta i mówić tak o niej, to brak 
szacunku. Nie wolno podawać w wątpliwość jej wrodzonej 
potrzeby czystości. – Pepe uniósł się lekkim patosem i udawaną 
pozą dżentelmena. A przecież o niej nie myślał. Jego ukochana 
Francja doznała uszczerbku za sprawą Maćka i nie mógł mu 
tego wybaczyć. Więc, choć mówił o Kropce, myślami był wciąż 
zaplątany w swe zranione uczucie. Czuł, że musi oczyścić dobre 
imię swego ukochanego kraju, bo tylko wówczas odzyska spokój, 
ale nic mu nie przychodziło do głowy. Nadymał się więc słowami 
o pięknej Kropce, a żołądek kurczył mu się ze złości. 

– Dobrze to ująłeś, Pepe. Ty wiesz, co to dobre wycho-
wanie. Trochę się zagalopowałem. – Teo dobrze się bawił. – 
Trochę schamiałem. Wybacz. 

– To nie mnie proś o wybaczenie, tylko Kropkę. – Pepe 
wiedział, że Teo się nabija. – Nawet w takim szambie, w jakim 
tkwimy, jest miejsce na kulturę – powiedział twardo, z przeko-
naniem. 

Zapanowało milczenie. Cicho jedli. Wreszcie Teo i Pepe 
zerknęli na siebie znad talerzy, i nagle obaj wybuchli krótkim 
śmiechem. Tylko Kropka patrzyła na nich zdziwiona, nie 
wiedząc, o co im chodzi. 

– Obiad zjedzony, dzień zaliczony. – Pepe się wypros-
tował i przeciągnął samymi ramionami. – Dobra zupka. Wezmę 
trochę chlebka, będzie czym zapchać żołądek. – Wstał i udał się 
w stronę okienka. 
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– Kordian, coś tak ucichł? – Teo zerknął na jego przyga-
szoną twarz. 

– A z czego tu się cieszyć? 
– Nasza władza pominęła cię w nagradzaniu zasług? 

Widać zbyt mocno ukryłeś się w tłumie. Inaczej już dawno 
byłbyś ministrem. – Teo kpił i sprawiało mu to przyjemność. – 
Ale po co ci być ministrem? Albo posłem? Jeszcze byś dosz-
czętnie się wyrodził; żyłbyś tu, a nic o życiu nie wiedział. No 
chyba że o tym, jak być świnią i małą kanalią. A tak chodzisz 
sobie po świecie, golutki w swej bezbronności, i doświadczasz 
losu, jaki jest: głodny, brudny, bez perspektyw na domek 
z ogródkiem, na samochód z kierowcą w białych rękawiczkach; 
ty, Kordian masz fart. Żyjesz pełną gębą. Możesz podziwiać 
wschody i zachody słońca; możesz liczyć gwiazdy na bezkres-
nym niebie. Nie każdy tak ma. No i masz swój mały interes – 
zbierasz surowce wtórne. A to ze wszech miar fach godny na-
szego upadłego wieku. Złoty interes. To czemu ty się martwisz? 

– Misjonarz… ależ ci się pieprzy – Kordian już zjadł, nie 
odnosił miski, nad czymś dumał. – Wiedz, że nie tylko ja 
wdepnąłem w takie gówno. Teraz mamy bohaterów, którzy za 
swe bohaterstwo mają jedynie wyszczekane pyski. Ale tak, 
widać, być musi. 

– To pewnie i Smoleńsk cię nie obchodzi? Ten cały cyrk 
cię nie rusza? Te oczy natchnione mistycyzmem, krzyczące 
o mordzie i zdradzie? Hę? – Teo przyglądał się mu z życzli-
wością. – W końcu tak krzyczy spora część ludzi z krzyżami 
w spracowanych rękach. 

– Daj spokój. Kto zwyciężył głupotę? To stan najbardziej 
kosmopolityczny i obejmujący wszystkie warstwy społeczne. To, 
co się dzieje tu, wokół tragedii w Smoleńsku, to kabaret. – 
Kordian trochę się ożywił. Widać, ta szopka dotknęła jego 
poczucie godności byłego opozycjonisty. – A ty, Misjonarz… 
pewnie się z tego śmiejesz? Wesoło ci? 

– Zaraz wesoło… Ale nie dzieje się nic takiego, co by się 
wcześniej nie działo, a i w przyszłości będzie tak samo się działo. 
Smoleńsk stał się tylko katalizatorem dla wyartykułowania 
światopoglądów, postaw patriotycznych, manii, fanatyzmu – i to 
z karczemnym przytupem. Jest przyzwolenie i zapotrzebowanie 
na takie postawy. Póki co – pod sztandarami Boga, Honoru 
i Ojczyzny – niejeden jeszcze kartofel potoczy się pod płot, 
w pokrzywy, z krzyżem w ręku i z okrzykiem: „My, Naród!”. Dla 
części społeczeństwa Smoleńsk stał się manną z nieba; dzięki 
niemu mogą wyjść z ciasnych lepianek, pokazać się i dać upust 
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skrywanym kompleksom i swemu fanatyzmowi. A przede 
wszystkim – mogą poczuć swoją solidarność, siłę, wzajemną 
lojalność i głosić „prawdę”. Teraz zagonić ich z powrotem do 
codziennej beznadziei, by stali się ponownie małymi krecikami, 
na których nikt nie zwraca uwagi, nie będzie łatwo. Zasmako-
wali swej siły i mają ważnych Przewodników. Jak widzisz, wcale 
mnie to nie bawi. A ponieważ od wieków nic się nie zmieniło, 
mogę tylko powiedzieć, że Polacy to piękna nacja. Aż chce się 
przytoczyć słowa Piłsudskiego, który stwierdził, że Polacy to 
naród idiotów. 

– Nie za ostro sobie poczynasz? – Kordian przysłuchiwał 
się zrazu z ciekawością, a potem ze znużeniem. – Uważasz, że 
nic się nie zmieniło? No, w każdym społeczeństwie jest warstwa 
kompletnie zidiociała, i nic tu się nie da zrobić. Ale… do cholery! 
Żyjemy w dobrobycie i jesteśmy wolni. 

Teo spojrzał na niego zdumiony. Kordian na chwilę 
umilkł. Widać, uświadomił sobie, że co do dobrobytu, to on 
stanowi antytezę tej wzniosłej myśli. Uśmiechnął się. 

– Nie patrz na mnie. Mój przykład cię nie przekona. – 
Kordian znowu umilkł. Chyba rozumiał, że powinno być inaczej. 
Znowu poczuł żal, choć nie wiedział, ku komu go skierować. Na 
historię? Ale co zacz? – Powiadasz, że wszystko się już działo, 
a teraz tylko się powtarza… No tak. Bo człowiek rodzi się i umie-
ra. Za każdym razem odkrywa ten sam świat. W takim rozu-
mieniu wszystko się dopiero zaczyna, świat jest odkrywany. Lecz 
– w rozumieniu ogólnoludzkiej kondycji, z jej historią – 
wszystko się powtarza. Bo istnieje uniwersalna powtarzalność 
losu człowieka. Miłość, zdrada, władza, zbrodnia, zemsta, 
nadzieja, głupota. Natomiast każdy człowiek jest odkrywcą, bo 
dla niego zawsze jest to „pierwszy raz”. Dlatego zbyt lekko ci się 
powtórzyło myśl Piłsudskiego. Zbyt lekko. I z jakąś uciechą… 

– Cieszę się Kordian… Słucham ciebie i jest mi przyjem-
nie. Jesteś w porządku gość. Jednak uważam, że Polacy to naród 
idiotów. I jest to, owszem, grubymi nićmi szyte uproszczenie. 
Ale tak już jest, że jak ci na czymś zależy, to i wszelkie 
niedoskonałości twej miłości bolą cię. I tak naprawdę zranić cię 
może tylko twój obiekt miłości. 

Maciek przysłuchiwał się i coraz bardziej uświadamiał 
sobie komizm sytuacji, w której się znalazł. On, były glina, 
dawniej z urzędu na bakier z każdą opozycją, a przed nim 
bezdomny jej przedstawiciel. Gdyby Kordian wiedział, kim jest, 
to czy zechciałby siedzieć przy nim? – Maciek się uśmiechnął. 
Przewrotność losu połaskotała go piórkiem po tym zwieraczu 
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odbytu, który z każdej historii wyciskał jedynie śmiech. „Czy Teo 
o tym wspomni? – zastanawiał się. – Może nie, bo i po co? Po co 
psuć sobie krew i komplikować i tak przesrane życie? Jeszcze 
tego brakowało, by to właśnie oni, bezdomni alkoholicy, wiedli 
niekończące się, wyniszczające wojny, jak ci »na górze«. Tylko 
że tak się też mogło stać. Bo niby czym się oni różnili od tych na 
szczytach? Tylko biedą. I brakiem możliwości robienia więk-
szych świństw”. 

Maciek jeszcze raz w duchu się roześmiał, gdy przy-
pomniał sobie i uświadomił na nowo, że walczą wszyscy 
z wszystkimi. Choćby zbieracze surowców wtórnych o swoje re-
wiry „łowieckie”. Bywają to krwawe zmagania. 

A Pepe? Może to najlepsze wyjście – mieć fioła, takie coś, 
co będzie trzymało przy życiu, do czego będzie się tęsknić. 
Przecież nawet ci nawiedzeni, z krzyżami, krzyczący o zdradzie 
i zamachu, też mają swoją mitologię, za którą będą się bić 
i umierać.  

A Teo – Misjonarz? Kim właściwie jest i co tu naprawdę 
robi? Przed czym ucieka? Ma li on jakiegoś dobrego fioła, który 
przydaje mu skrzydeł i nie pozwala upaść na pysk w błoto, pod 
rozpędzone końskie kopyta? 

A on? 
 

Po chwili powrócił Pepe. Był uśmiechnięty, w dłoni 
trzymał kapelusik. Jego szczurzy pyszczek z wyleniałymi, 
rzadkimi włoskami na brodzie, był teraz pogodny. Spojrzał na 
Maćka bez złości. Przez chwilę się wahał, czy tak stać, czy usiąść; 
gdy zdecydował, podszedł do swego miejsca i ciężko usiadł. 
Kapelusik położył obok, na stole. 

– To jak ci się wiedzie, Misjonarz? W tej naszej wspólnej 
biedzie? – Pepe odzyskał humor, i chyba był z czegoś zadowo-
lony.  

– Nie jest źle. Zęby mnie nie bolą, jest lato, krupniczek 
można zjeść… Człowiekowi pobożnemu akurat tyle wystarczy – 
Teo mówił z uśmiechem i jakoś chytrze patrzył na Pepe. 

– Ale do kościoła nie chodzisz. To skąd u ciebie ta 
pobożność? – dopytywał się Pepe. 

– Do kościoła nie chodzę, bo i po co? Opatrzność nie 
siedzi cięgiem w kościele, nikt jej nie zamknął w tabernakulum. 
Znak krzyża nie przybliży cię do Boga, woda święcona też nie. 
To po kiego grzyba całować czyjąś brudną łapę? Tylko dlatego, 
że polubiła bardziej pewne kolory, a innych nienawidzi? Pepe, 
my sami rozmawiamy z Bogiem. Nikt nie jest bardziej od nas 
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pobożny. Przez boży rok pozwalamy, by wiatr przenikał nasze 
kości, by mróz je scalał w kruchy, krwawy sopel. A gwiazdy, ileż 
my się na nie napatrzymy? My, Pepe, to jedyni tu na ziemi 
pobożni, chwalący imię Pana. I jego dzieło. 

– Chytry jesteś. Ale cię rozumiem. Ja też nie chodzę do 
kościoła. – Pepe na chwilę umilkł, spojrzał na Maćka, trochę się 
zmieszał, ale zaraz się rozpogodził. Widać, w duchu już mu 
wybaczył. – Tylko że sporo naszych braci i sióstr, właśnie 
dlatego, że nic nie mają, stali się strasznie pobożnymi, lubią się 
modlić… Ale, cholera, nie wiem, o co proszą Stwórcę. Pewnie 
o mieszkanie, pieniążki, kobitę lub chłopa, potem wyjazdy za-
graniczne, samochód, dom z ogródkiem, poważanie, szacunek, 
może w końcu – by zostać posłem, ministrem, prezydentem? 
Wiesz… ludzki apetyt jest nienasycony. Zaczyna się od lichej, ale 
całej koszuli na grzbiet, a końca własnych potrzeb już nie widać. 
Ty, Misjonarz, masz zdrowe podejście do życia… Ale i ty jesteś 
zakłamany. Jak my wszyscy zresztą. 

– Zakłamany? – Teo uważniej spojrzał na Pepe. – A mo-
żesz mówić bardziej konkretnie? 

– A choćby twój pobyt tutaj. Wszyscy wiedzą, że nie jesteś 
alkoholikiem, że przyjechałeś tu z własnej woli. I pewnie u siebie 
źle nie miałeś. To po co ci to wszystko? Moim zdaniem, wcis-
nąłeś sobie do głowy jakieś kłamstwo, które tobą zawładnęło, 
i teraz żyjesz w kłamstwie. Mnie to, Misjonarz, wcale nie przesz-
kadza, wszyscy cię tu lubią, ale… sam ze sobą nie jesteś szczery 
i lubisz się oszukiwać. Jak my wszyscy. 

– A ty i twoja Francja? To nie przejaw oszustwa wobec 
siebie? – Teo poczuł złość. 

– Odpierdol się od mojej Francji! To nie twoja sprawa! – 
Pepe miał oczka zmrużone, twarz mu się naprężyła, jakby do 
skoku. 

– A widzisz. Łatwo ci przychodzi oceniać innych. Gdy 
sprawa zaczyna ciebie dotyczyć, stajesz się nieprzejednanym 
fundamentalistą. Zastanów się nad tym i już się nie unoś, Pepe. 
Bo może masz i rację, mówiąc o moim zakłamaniu, tylko – racz 
spojrzeć i na siebie bez zakłamania. 

– Co was tak wzięło? – odezwał się Kordian. – Chcecie 
rozwiązać zagadkę bytu? Człowiek od zawsze nie może sobie 
poradzić z własną egzystencją; nie wie, na jakiej grzędzie ją 
posadzić, ciągle szuka innego kurnika. A wy… o zakłamaniu. 
Jakby zakłamanie było brudnym kleksem w szkolnym zeszycie. 
A nie wielką potrzebą duchową ludzkości.   
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Pepe sięgnął po kapelusik i zaczął coś z niego strzepywać. 
Pewnie zastanawiał się czy wstać i odejść. 

– Co za bzdury! Duchowa potrzeba ludzkości. – Pepe nie 
wytrzymał. Musiał się wygadać. – Ty, Kordian, już całkiem 
sfiksowałeś. Człowiek kłamie, bo musi żyć w stadzie. Inaczej 
byśmy się pozabijali. A ty… duchowa potrzeba ludzkości. 
Opamiętaj się. Po co ty żyjesz? Dla swej duchowej potrzeby? Dla 
duchowej potrzeby ludzkości? Nie! Bo cię mamusia urodziła, 
choć na to nie miałeś żadnego wpływu. A teraz musisz żreć i żyć. 
I bać się o swoje zasrane życie. Duchowością ciała nie na-
karmisz. I nie ogrzejesz. Tylko ciepły kąt i pełna miska daje ci 
gwarancję przetrwania. Potem możesz rozwijać swą duchowość. 
Bawić się nią, zwodzić na manowce. I być sobie Opozycjonistą, 
całkiem do wszystkiego, i do dupy też! – Pepe zakończył zły.  

– Pepe, zastanów się… Mówisz, jakby jedynym sensem 
życia była miska pełna żarcia. Tobie już zwisa wolność, spra-
wiedliwość, prawda, odpowiedzialność za los drugiego czło-
wieka? U ciebie tylko żarcie i nic więcej?  A twoja Francja? To 
też pic na wodę? To dlaczego tak się wkurzasz, gdy ktoś z niej 
zakpi? Chyba jesteś rozgoryczony i nie wiesz, co mówisz. 

– Co ty pieprzysz! Dopiero co wyjawiłeś nam, że zakła-
manie jest potrzebą duchową ludzkości, a teraz zmieniłeś front? 
Już nie zakłamanie, lecz wolność, sprawiedliwość, prawda? 
Zdecyduj się, co cię tak rajcuje. A od Francji wara!  

Maciek i Kropka milczeli. Maciek nie chciał się wtrącać 
do ich rozmowy ze względu na Pepe. Pewnie zaczął go teraz 
tolerować, ale to tylko dlatego, że milczał. Gdyby się odezwał, 
jego frustracja, zamiast skierować się na Teo lub Kordiana, 
obróciłaby się na niego. Stałby się kozłem ofiarnym, więc wolał 
milczeć. 

– Chłopaki, wyluzujcie. – Teo spróbował ochłodzić ich 
umysły. – Nie widzę tu sprzeczności. Zarówno kłamstwo, jak 
i prawda są równoprawne w naszym życiu i jednakowo 
potrzebne. Nie ma potrzeby się licytować.  

– Misjonarz, nie rób się takim tatusiem – Pepe nie był 
zachwycony jego rolą rozjemcy. – Ja nie lubię, jak ktoś mi 
wciska kit. Kordian za bardzo się czuje… takim wiecznym 
Opozycjonistą, w dodatku za dużo ma w gębie tej wolności 
i sprawiedliwości, jakby żył na innej planecie. Wydaje mu się, że 
jak latał za komuny z ulotkami, to teraz ma monopol na prawdę. 
A prawda jest taka, że jest dziadem, i tę wolność może sobie 
wsadzić w dupę razem ze sprawiedliwością. Bo życie zaczyna się 
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od miski pełnej żarcia. Jak jej nie ma, to reszta jest gównem. 
Zdychasz jak kulawy pies pod płotem. 

– No, prawda i sprawiedliwość… to jakiś mezalians. – 
Teo się roześmiał. – Ale co was tak wzięło? Jakby  od dawna coś 
się w was gotowało, i teraz musieliście upuścić trochę krwi. 
Chyba oboje jesteście rozżaleni. Przecież brzuchy mamy pełne, 
więc co nam szkodzi pogaworzyć teraz o pięknie bycia wolnym, 
o świecie sprawiedliwym i o prawdzie jako wzorze moralnym 
człowieka? Coś mi się jednak wydaje, że powinniśmy już wyjść, 
bo nie jest to sala posiedzeń. Zajmujemy innym miejsce. To co? 
Idziemy? – Teo wstał, wziął pusty talerz, by odnieść go do o-
kienka. To samo uczynili Maciek  i Kropka. 

– Fakt. Trzeba się ruszyć – przyznał Pepe. Wstał. Wstał 
również Kordian. 
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IX 
Na ulicy wszyscy stanęli przed problemem, 

co dalej 
  
 

Na ulicy wszyscy stanęli przed problemem, co dalej. 
Kropka wciąż  była cicha, a jej twarz ani razu się nie wykrzywiła. 
Pojawił się też Sempoliński. Uśmiechnięty, pachniał wodą brzo-
zową. Resztki zębów odsłonił lubieżnie, jakby chciał zaśpiewać 
starą pieśń o miłości i zdradzie. 

– Panowie, dokąd teraz? – zapytał Teo. 
– A co, masz jakiś plan? – Pepe był rozbawiony. 
– No oczywiście – głos Teo stał się wyniosły. – Człowiek 

zorganizowany ma wszystko zaplanowane. Ja, dobry człowieku, 
udam się zaraz w kierunku Rynku, potem usiądę na ławeczce 
przy Mickiewicza, z godzinkę posiedzę, potem… 

– Dobra, dobra! – przerwał mu Pepe. – Kicham na taki 
plan. 

– A czego się spodziewałeś? – Na twarzy Teo zakwitł 
chytry uśmieszek. 

Pepe nie zdążył mu odpowiedzieć, bo właśnie podeszły do 
nich Ecie i Pecie. Zadowolone, uśmiechnięte. 

– To miłe, że się spotkaliśmy. – Teo pogłaskał się po 
brodzie. – Gdzie się panie podziewały? Cały świat, to jest: cały 
świat bezdomnych mężczyzn i poważnych alkoholików strasznie 
się za wami stęsknił. 

Nie czekając na odpowiedź, Teo przedstawił im i Sempo-
lińskiemu, swojego nowego kolegę. 

– To jest Maciek, nasz nowy towarzysz. Przyjechał aż 
z Tychów, by tu zaznać radości z obcowania z nami. 

– Wielki miłośnik morza – rzucił sarkastycznie Pepe. 
– A to źle? – zapytał Kordian. Patrzył na wielbiciela 

Francji ze smutkiem zmieszanym z niechęcią. 
– A co mnie to obchodzi! – zezłościł się Pepe. 
– Ruszmy się stąd. – Teo przejął inicjatywę. Nie chciał, by 

doszło do kłótni, bo Kordian czuł wyraźną niechęć do tego 
niskiego facecika w kapelusiku. – Usiądźmy gdzieś na ławeczce. 
Ja, Maciek i Kropka idziemy w stronę Rynku. A wy? 

– To chodźmy tam – przyłączył się do nich Kordian. 
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Wszyscy bez słowa ruszyli w tym samym kierunku. Na 
czele szedł Teo, wyprostowany; kroczył godnie; poły płaszcza 
mu falowały, rozchylały się na boki. Obok szedł Maciek, Kropka 
dreptała z boku, a reszta znajdowała się z tyłu. 

W milczeniu dotarli do ławek przy Mickiewicza. Usiedli 
pod drzewami. 

Sempolińskiemu gęba się nie zamykała; żartował, coś 
opowiadał, a wtórowały mu śmiechem Ecie i Pecie. Te dwie 
przyjaciółki odnalazły się jak w korcu maku, choć dworzec 
kolejowy to nie nieprzebyte bagna. Spotkały się któregoś dnia 
i przegadały prawie całą noc na dworcowej ławce. Pewnie ich 
losy były lustrzane. Podobne też miały poczucie humoru. Stały 
się siostrami, bliźniaczym bytem w świecie, który ich wypluł 
i skazał na zapomnienie. 

Nie szukały chłopów. Zadawalały się sobą. W sobie 
nawzajem znalazły właściwą przystań. Chodziły razem po 
mieście, razem żebrały, piły i spały gdzieś pod murem, przy-
tulone do siebie. Były prawie w jednym wieku, lecz ile faktycznie 
miały lat? Czterdzieści? A może sześćdziesiąt? Zniszczone try-
bem życia, mogły swój wiek bezkarnie zmieniać, w zależności od 
humoru. 

Teo zadumał się nad nimi. Pewnie były w jakiś sposób 
szczęśliwe, choć słowo „szczęśliwy” strasznie go denerwowało; 
zdawało się być przybyszem z ciemnej strony Księżyca, a w do-
datku zawierało niejasną, mroczną opowieść o sytym, lecz 
przedłużającym się orgazmie. 

Oczywiście, szczęście Ecie i Pecie było na ich miarę. 
I u zacnych i bogobojnych obywateli naszego katolickiego kraju 
mogło wzbudzić tylko obrzydzenie. 

Teo dumał, a Maciek zaczął się czymś niepokoić. Dotarło 
do niego z przeczystą jasnością, że już najwyższy czas przyjąć 
porcję alkoholu. Organizm dopominał się lekarstwa, a mózg 
zapowiadał niezłą chaotyczną jazdę po bandzie w razie jego 
braku. 

„Jak tu sprawę załatwić z Teo?... Najlepiej prosto z mos-
tu. Przecież wie i się nie obrazi” – kombinował. Ale się wahał. 
Bo Pepe siedział obok, a jemu akurat nie chciał dawać powodu 
do kpiny. Teraz, gdy narastała w nim irytacja, złość i chęć 
postawienia sprawy na ostrzu noża, konfrontacja z nim mogła 
się źle zakończyć. Starał się więc nie myśleć o swym pragnieniu 
i oszukiwał organizm. Przecież zaraz pójdzie, coś wyżebrze, parę 
złociszy na jabola. Ludzie dadzą. Spokojnie więc… już niedługo. 
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Teo natomiast wciąż dumał nad Ecie i Pecie. Wyobraził 
sobie rozmowę z jedną z nich. Powiedzmy, siedzą w parku, sami, 
i rozmawiają jak dwaj, głodni filozofii, przyjaciele: 

„– Pewnie chcesz być szczęśliwą? Ale, jeśli nie poznasz 
smaku upadku, jak rozpoznasz szczęście? Bycie zadowoloną 
z rutyny dobrze oddanego stolca i udanego orgazmu jeszcze cię 
nie przenosi w wymarzony wymiar bycia szczęśliwą. Upadek jest 
właściwą miarą szczęścia, bo skraca dystans do kilku kroków, 
gdy szczęście zdaje się być brakiem bólu, kromką chleba i szu-
mem liści ukochanych drzew wokół ciebie. 

Ale upadek jest konieczny. Teraz go doświadczasz i choć 
nic cię nie boli, miewasz codziennie kromkę chleba i słyszysz na 
okrągło szum drzew wokół siebie, to nie czujesz się szczęśliwa. 
Czyżbyś pragnęła czegoś więcej? 

Jestem obok ciebie i ofiarowuję ci brak skrzydeł, cier-
pienie, ból; jestem przy tobie, bo chcę, byś była szczęśliwa. 

– Ładnie mówisz, Misjonarz. Ale, generalnie, chrzanisz. 
Szczęście, powiadasz? To dobrze, że nic nie boli i można zafa-
sować w jadalni kromkę chleba. Pomimo swego upadku chodzę 
wyprostowana, choć bez majtek – by czasu nie tracić na te wasze 
podniecanie się, gdy mi je ściągacie. 

Jak widzisz, jestem gotowa do dawania szczęścia; chcę 
być pożyteczna. Ale – czy to tęsknota za aprobatą, czy strach 
przed odtrąceniem? Moje szczęście to biały kieł waszej pogardy, 
który chowacie za czułą wargą, by mnie nie zranić. 

– Jesteś rozsądna w swym pragnieniu. Ale to ze szczę-
ściem nie ma nic wspólnego. Podobno, a słyszałem to niechcący, 
dawno temu – byłaś zakochana. Wówczas nosiłaś jeszcze majtki 
i do głowy ci nie przyszło obdzielać nas, szybko i beznamiętnie, 
chwilami rozkoszy. Teraz – już nie marzysz. Może to jest twój 
wymiar właściwy – twój upadek. 

Lecz teraz już możesz przypiąć sobie skrzydła. Nie wiem, 
czy będziesz Ikarem, czy kaczką odlatującą do ciepłych krajów. 
Ale możesz już przypiąć sobie skrzydła. Możesz znowu założyć  
majtki i nie godzić się na nasz męski punkt widzenia twojego 
upadku i szczęścia. Możesz być daleko w sobie i nas postrzegać 
jako dziw nieszkodliwy, a nawet piękny. 

Upadek ma w sobie siłę poczęcia. Jesteśmy szczęśliwi, 
gdy przypinamy sobie skrzydła, ale te są z nami tylko wtedy, gdy 
wcześniej upadniemy na pysk. I nie czujemy do siebie pogardy. 

Jeszcze raz powtórzę: jesteś rozsądna w swym prag-
nieniu. Twój dystans do bycia szczęśliwą skrócił się i teraz twój 
ból dostał skrzydeł. Nie dziw się więc, że zaczęliśmy otwierać 
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usta ze zdziwienia i podziwu nad twym cichym istnieniem; nie 
śmiemy już sprawdzać, czy nosisz majtki. Bo jesteś ubrana 
godnie po szyję, z dziewiczym rumieńcem i płonącymi włosami, 
ze wzrokiem skromnie opuszczonym. 

Gdybym cię pokochał, strasznie bym cierpiał. Ale Bóg mi 
tego oszczędził, dlatego mogę z tobą rozmawiać, nie będąc 
poddany męce udręki. Na pewno upolujesz, nawet niechcący, 
faceta, który – też niechcący – się w tobie zakocha, i tak zam-
knie się koło historii kobiety i mężczyzny, a w kole tym buszo-
wać będzie ciągły niedosyt spełnienia i zdrady, i nóż, cichy 
zabójca, wciąż będzie się skradał do czyjejś ręki. 

To są historie starsze od malowideł w jaskini Lascaux. 
Jesteśmy wierni swemu przeznaczeniu. 

– Rozgadałeś się, Misjonarz. Lubisz słówka, z których 
nawet dymu nie ma, bo tak szybko się spalają. Twój umysł wziął 
cię w posiadanie, lecz emocje w strach poszły. Jesteś na bakier 
z miłością. U ciebie jest jedynie pragnienie, by ładnie zdania uk-
ładać. 

Mówisz, że gdybyś kochał, strasznie byś cierpiał. Bawisz 
się w kotka i myszkę ze swym pragnieniem, by miłość nie stała ci 
się jedynym ważnym znakiem rozpoznawalnym na twej drodze. 
Bóg ci tego oszczędził? Przecież w niego nie wierzysz. To z kim 
rozmawiasz, gdy jesteś samotny? I co tu robisz, wśród nas, 
przeklętych przez ludzi, zapomnianych przez bogów, z parszy-
wym ciałem, trzymających się chciwie ochłapów życia? Delek-
tujesz się nami w poczuciu wyższości? Taki z ciebie koneser 
naszej biedy? Zapragnąłeś poznać smak życia bez perfum, bez 
pełnej miski żarcia, z kamieniem pod głową zamiast poduszki? 
I dlaczego sprawia ci przyjemność oglądanie naszego upadku? 

– Przyjemność? A wiesz… to nawet cenne spostrzeżenie. 
Nasza gorsza połowa też chce być syta. Aż dziw bierze, że 
traktujemy ją po macoszemu; głodzimy ją, wypieramy się jej jak 
ostatni wyrodny rodzic. Tak, kamień pod głowę zamiast podusz-
ki. Smak życia, powiadasz?…”. 

Jednak dalszy ciąg tej rozmowy został przerwany przez 
Maćka: 

– Teo, pożycz parę groszy. 
– Co? – Teo był jeszcze w swoim świecie. 
Pepe nadstawił uszu i przybrał chytrą twarz lisa. 
– Pożycz parę złotych – powtórzył Maciek. 
– A tak… trochę się zamyśliłem. 
Zaczął grzebać w ubraniu. W końcu znalazł bilon w wew-

nętrznej kieszeni płaszcza. Dał  Maćkowi trochę mieniących się 
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drobniaków. W sam raz na wino. Wiedział, że przy Pepe musi 
trzymać gębę na kłódkę, by nie dać mu powodu do szyderstwa 
z kolegi. 

– Dzięki. – Maciek wstał i ruszył w stronę przejścia dla 
pieszych. 

– Na spacerek się wybrał? – zakpił Pepe. 
– Nie lubisz go – Teo patrzył na oddalające się plecy 

Maćka. – To fajny gość, a ty jesteś przewrażliwiony. 
– Ja już swoje wiem! – Pepe spojrzał na Kropkę i, chcąc 

zmienić temat rozmowy, zagadnął ją: – Dlaczego milczysz, 
Kropka? Od początku, gdy się spotkaliśmy w jadłodajni, jeszcze 
się nie odezwałaś. 

– E tam! – żachnęła się. – A o czym mam gadać? 
– Kropka nie jest gadułą – Teo też był zadowolony, że 

zmienili temat rozmowy. – To dobrze o niej świadczy. Dużo 
milczeć, dużo widzieć, dużo wiedzieć. Ona wie, co czyni. Jej 
milczenie jest syte. Tylko… no właśnie… czy jest to teatr jednego 
aktora? Kropka niewiele mówi, zwłaszcza do siebie nic nie 
mówi. A ty, Pepe, lubisz nawijać do siebie? 

– Ja jeszcze mam wszystkie klepki. 
– To teatr jednego aktora jest ci obcy? – Teo zaczęła 

bawić ta rozmowa. 
– Jaki znowu teatr? – Pepe czuł, że Misjonarz się zgrywa, 

więc musi uważać. Odruchowo zdjął kapelusik z głowy i pod-
rapał się gdzieś nad czołem. 

– Mówiąc o teatrze, mam na myśli szerokie spektrum gry, 
którą prowadzimy ze sobą i ze światem. Obojętne jest przy tym, 
czy w tej grze posługujemy się umownymi rekwizytami, czy też 
one namacalnie istnieją. Ale, mój drogi Pepe, ja nie wynoszę 
bałwochwalczo mojego teatru kosztem poczucia rzeczywistości. 
Bez stąpania po ziemi mój teatr nie mógłby istnieć. Wydaje mi 
się, że i ja mam jeszcze wszystkie klepki. Ale troska o poczucie 
realizmu nie powinna jednak kolidować z potrzebą przetwa-
rzania rzeczywistości w irracjonalny, magiczny sposób, który 
również musi być okryty kapotą rozumu, choć dziury w tej 
szacie są po to, by rozum oddychał, nie skostniał; by wyobraźnia 
była uniwersalnym jego nośnikiem. 

– O rany! – jęknął Pepe. – Ale cię naszło. Nie możesz 
mówić normalnie? 

– A co? Boisz się spojrzeć w lustro? – Teo wiedział, że 
jego słowa kierowane są na wiatr; odczuwał jednak potrzebę 
brnięcia w retorykę, bawienia się słowami, układania ich 
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w zgrabne zdania, które ujawniały jakąś zabawną myśl; brako-
wało mu takiej hulanki po stepie ze słowami. 

Pepe miał teraz twarz ściągniętą grymasem; gotowała się 
w nim złość. Wyczuł, że Misjonarz nabija się z niego. Teo 
zerknął na niego i zrozumiał, że musi rozładować rosnące pod 
kapelusikiem napięcie. Szybko powiedział: 

– Lustro to niezły wynalazek, ale nie lubię oglądać swego 
pyska i swoich bebechów. Tak, Pepe, może to ja, nie ty – boję się 
spojrzeć w to magiczne szkiełko. By nie zobaczyć potwora. 
A może tylko bezradnego błazna? 

– No tak… – westchnął Pepe. – Ty, Misjonarz, marnujesz 
się między nami. No i jakiś diabeł tkwi w tobie, bo wszystko 
chcesz zagmatwać. Wymyśliłeś sobie teatr, bo lubisz się zgry-
wać. A ładne słówka to tylko czcze słówka. Doprawdy, nie wiem, 
co tu robisz. Nie pijesz, nosisz się czysto, masz gadane… Jesteś 
zagadką. Ale wszyscy cię lubią. Czy to ci nie wystarcza? Przecież 
mogło być gorzej. 

– Ależ tak! To miłe być lubianym. Czuję się jak król. Nie 
wiem tylko, czy sobie zasłużyłem? – kpił. 

– Ależ zasłużyłeś sobie. Bardzo sobie zasłużyłeś. Ty jeden 
jesteś tu egzotycznym ptakiem, który zabłądził w drodze do 
swego gniazda. Wszyscy podziwiają twoje kolorowe piórka. My, 
szare wróbelki, umiemy docenić malarską rozrzutność twoich 
rodziców. – Pepe odpłacał mu również kpiną, ale mówił bez 
uśmiechu i jakoś smutno. 

Teo musiał przyznać, że pod kapelusikiem jego małego 
towarzysza tkwi również potrzeba  pięknego wysławiania się. 

Ale Pepe właśnie wstał z ławki. 
– Idę w swoją stronę – powiedział. – Nie rozumiem tylko, 

z czego tak się cieszą ci tam – kiwnął głową w stronę siedzących 
na drugiej ławce. – Bywajcie – rzekł i ruszył w stronę Ronda. 

Teo patrzył na malejącą postać w śmiesznym kapelusiku. 
Pomyślał, że ich wspólnym teatrem jest samotność i brak chęci 
bycia sobie bratem. 

Odwrócił głowę i zauważył wpatrzoną w niego Kropkę. 
Miała duże, otwarte i nieruchome oczy. Ciemne brwi zawisły 
nad nimi jak znamię mrocznej siły; jak pieczęć, której on nie 
otworzy, choć może się pogrążyć pod tymi ciemnymi łukami, 
gdy tylko posunie się krok bliżej w ich stronę. 

Kropka wydała mu się zbyt boleśnie realna, taka krucha, 
poddająca się możliwości skrzywdzenia przez każdego. Ot, 
dusza ptaka uwięziona w wilgotnym, podatnym na przeciągi 
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ciele kobiety. W dodatku – kobiety trochę pomylonej, a jednak 
potrafiącej rozróżnić zwykłe rżnięcie od miłości. 

Wreszcie wrócił Maciek. Usiadł bez słowa. Po czasie 
rzucił w stronę Teo: 

– Dziękuję. 
– Nie ma sprawy. 
Kropka zachichotała. Wyglądała na szczęśliwą. Spojrzeli 

na nią i też się roześmiali. 
– No, łyknij sobie – odezwał się Teo. 
– A ty? 
– Nie mam ochoty. Nie chcę się przyzwyczajać. 
– Masz rację. Tu pije się, by nie pamiętać, by nie pamię-

tać i uśmierzyć ból. W końcu i pamięć przestaje cię obchodzić; 
jedyne, co się liczy – to uśmierzyć ból i zatrzymać psychiczną 
delirkę. Dno i tyle. Ale… cóż, golnę sobie. 

Maciek szybko uporał się z nakrętką i, nie wyjmując 
butelki z reklamówki, zaczął wolno popijać. 

– A Pepe już poszedł… –powiedział Teo, bardziej do się-
bie niż do Maćka, i westchnął. – A wiesz, ten chłop… No, my go 
w sumie wcale nie znamy. 

– Jeszcze jeden brylant ukryty w błocie. – Maciek chciał 
powiedzieć: „w gównie”, ale się w porę powstrzymał. – Musiałeś, 
stary, teraz zaskoczyć tak odkrywczą myślą? Wcześniej ten 
miłośnik zupy cebulowej i wieży Eiffla niczym się nie wyróżniał 
– Maciek właśnie układał reklamówkę z winem z boku ławki 
i, nim się wyprostował, czujnie na nią spoglądał. 

– Nie darzycie się sympatią. Pepe ma fioła, ale to nic 
złego. Ostrzegałem cię, że jest okropnie przewrażliwiony na 
punkcie obiektu swej miłości. Ale gość jest w porządku. – Teo 
nie musiał tego mówić, bo i Maciek tak uważał, jednak to Pepe 
był zadziorny i nie dawał mu szansy na pogodzenie się z nim. 

– To nie tak. Facet się do mnie uprzedził. Zresztą… ja go 
nawet lubię. 

Zauważyli, że na sąsiedniej ławce coś się dzieje. Towa-
rzystwo powoli wstało i ruszyło w ich kierunku. Sempoliński, 
Ecie i Pecie uśmiechnięci, a Kordian poważny; przystanęli przed 
nimi. 

– Humorki dopisują. Może jakieś urodziny, imieniny? – 
Teo się roześmiał. 

– A tak z niczego. A co, ni można się cieszyć? – Pecie 
wciąż była rozbawiona. 

– To sztuka: cieszyć się z niczego. Ty z Ecie wciąż się 
śmiejecie. To dobrze. No i Sempolińskiemu humorek dopisuje. 
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Tylko Kordian smutny. Coś cię gryzie? – Teo mówił lekko i nie 
oczekiwał odpowiedzi, choć ta mała prowokacja wymagała od 
Kordiana jakiegoś wysiłku. 

– Misjonarz, jak będę chciał psychoterapeuty, to przyjdę 
do ciebie – Kordian nie okazał irytacji, bo też i za bardzo 
powodu do tego nie było. Czuł jednak niesmak. W końcu cały 
dzień coś go gryzło. To przez wspomnienia. Cały dzień czuł jakiś 
ciężar na piersi. I żal. 

- Ok. Wal jak w dym. A ty, Sempoliński – dawno cię nie 
widziałem, może na odwyku byłeś, co? 

– Ha, ha! Tym razem sam się leczę. 
– Czuję od ciebie wodę brzozową. To dobry trunek?  
– W sam raz. Tani i kriepki. 
– A nie tęsknisz za teatrem? Za atmosferą sztuki, za akto-

rami, gawędą w kuluarach?  
– No, żal… Ale, sam rozumiesz, Misjonarz, alkohol mnie 

zniszczył. Pozostały wspomnienia i nieustające pragnienie setki 
wódy na wiecznie głodny żołądek. I byle do przodu. 

– Masz dobry charakter. Szkoda, że się nie leczysz. Nap-
rawdę szkoda – Teo mówił szczerze i z troską. Lubił go. 

– Ha, ha… Bo ci serduszko pęknie – Sempoliński nagle 
spoważniał i westchnął. – Ty, Misjonarz, nic tu nie wskórasz. 
My tu leżymy, psy po nas sikają, ludzie omijają nas szerokim 
łukiem. Żyjemy sobie powolutku, daleko od tego świata tam, za 
firankami w oknach. Dla nas nic się nie zmieni. Nic. 

– Warto spróbować… – Teo powiedział bez przekonania. 
– A tobie jak się tu podoba? – Sempoliński zwrócił się do 

Maćka. 
– Podoba – odburknął Maciek. Zraziło go to bezcere-

monialne zapytanie. – Przecież Katowice są pępkiem świata. – 
Maciek chciał sobie zakpić, ale szybko mu przeszło. – No, 
w każdym razie… fajne towarzystwo i trochę barwniej. 

– Dobrze powiedziałeś – zgodził się Sempoliński. – Kato-
wice są barwne i towarzystwo kolorowe. Lecz jak przyjdą chłody, 
zobaczysz: będzie tu brzydko, a ludzie będą podli. 

– Nie smęć! – fuknęła Ecie. – Masz się obracać wśród 
dobrych ludzi, a złych omijaj. 

– Mądrze mówisz – pochwalił ją Teo. – Ale Sempoliński 
nie lgnie do złych ludzi. Problem w tym, że nie zawsze możemy 
sobie wybrać towarzystwo. Czasami trzeba pobyć w jednym 
miejscu i z tymi złymi. Bieda zrównuje stany i często przy 
jednym ognisku zasiadają różne ludziska. – Teo popatrzył ze 
smutkiem na stojącą przed nim grupkę przyjaznych mu ludzi, 
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potem przeniósł wzrok w górę i w lewo, gdzieś na Dom Handlo-
wy ZENITH, lecz zaraz też rozpogodził twarz i nieoczekiwanie 
się roześmiał: – Zgodzę się z Ecie: coś smęcimy. 

– A wy, gdzie teraz? Chyba tu nie zostaniecie? – dopy-
tywała się siedzących na ławce Pecie. 

– Może gdzieś na osiedle. Chyba na Wełnowiec, bo 
i Kropka też tam lubi pomieszkać. – Teo się uśmiechnął. 

– To może jutro się spotkamy przy obiadku – skwitowała 
Pecie. – Idziemy? – zwróciła się do Ecie  i pozostałych. 

– Tak. Bywajcie! – pożegnała się Ecie i wzięła Pecie pod 
rękę. 

– Do widzenia – odpowiedział Teo. 
Ruszyli się też Sempoliński i Kordian. Pożegnali się 

i udali się w swoje miejsca. Kordian poszedł Mickiewicza 
w stronę Sokolskiej, Sempoliński, Ecie i Pecie skierowali się do 
przejścia dla pieszych. Potem się rozłączyli. 

Maciek z ulgą sięgnął po reklamówkę, wypił spory łyk, 
odsapnął, odłożył torebkę. 

Cicho się zrobiło. Zostali w trójkę. Kropka zaczęła się tulić 
do nich; podśpiewywała coś niewyraźnie. 

Gwar miasta do nich nie dochodził. Bo też ta cisza tylko 
w nich była. 
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X 
Minęli bokiem Rondo, starym szlakiem udali 

się we wczorajsze miejsce  
 

 
– Dobrze się siedzi, ale trzeba iść – przerwał ciszę Teo. –

Może załapiemy się jeszcze na kartony? Fajnie by było. 
Maciek przytaknął mu głową, sięgnął po reklamówkę, 

wypił łyk wina, wstał. I Kropka się ruszyła, choć była strasznie 
rozleniwiona; grzała się ich ciepłem. 

Poszli. 
Minęli bokiem Rondo, starym szlakiem udali się we 

wczorajsze miejsce. 
Nic nie gadali. A i Kropka posmutniała. Zbliżała się jej 

pora. Przecież to lubiła, więc skąd u niej smutek?  
W końcu usiedli na znajomej ławeczce. Kartonów za 

śmietnikiem nie było. Maciek był niepocieszony. Będzie się 
męczył. Pewnie Kropka znowu położy mu się na nogach. 

Na Łysego było za wcześnie. O kolacji też nie pomyśleli.  
Co tu robić? Jak mogli zapomnieć, by zaopatrzyć się 

w chleb i choćby kostkę smalcu? 
Markotnie się zrobiło. 
– Misjonarz… – głos Maćka był cichy. Po raz pierwszy 

odezwał się do kolegi nie po imieniu. – Wracaj do siebie. Do 
domu. Tu nie masz czego szukać. To nie twoje miejsce na ziemi. 
Masz dokąd wrócić. Chcesz zdechnąć na śmietniku? Dobro-
wolnie wybrałeś sobie takie miejsce? 

– No proszę! – Teo poczuł złość. – A ciebie na śmietnik 
rzucił zły los? Sam wybrałeś takie życie. Twoja lekkomyślność 
i brak wyobraźni tu cię doprowadziły. 

– W porządku… To twoje życie. 
– A moje! Tak się przejąłeś moim losem? Ja wyląduję na 

cztery łapy, a ty? Co ty zrobisz ze sobą? A może już ci nie zależy? 
Będziesz popijał pod murem, o ile będziesz miał za co. W końcu 
to ciebie znajdą na śmietniku. Maciek… pomyśl o sobie. Nie 
o mnie. 

– Ot i dostało mi się. Moje serce pijaka i bezdomnego 
okazało się być irytujące dla trzeźwego druha jak drut kolczasty. 
Wiesz co, stary? Ja sobie teraz golnę, a tobie będzie żal. 
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– A golnij sobie. Bo jeszcze masz. 
Maciek wyjął butelkę z reklamówki. Tu nikogo prócz nich 

nie było. Ale gdy zrobił parę łyków, ponownie schował wino do 
torby. 

– Dobry kwach – Maciek odetchnął głęboko. – To mó-
wisz, że tak właśnie mijamy? Ty trzeźwy, ja pijany? 

– Cóż to za refleksje cię nachodzą?  
– Filozofia pijacka mnie dopadła. Myśli mi się pod kud-

łatym łbem mieszają z alkoholem. Ty mi lepiej coś więcej po-
wiedz o naszym przemijaniu. – Maciek czuł się dobrze. Trochę 
wina poprawiło mu humor. No i o czymś trzeba było rozmawiać. 

– O czym tu gadać? Choć można. Choćby z nudów, dla 
gimnastyki umysłu, by  czegoś dowiedzieć się o sobie. O swoich 
lękach. Albo szukając odpowiedzi na pytanie, którego się nie 
zadało. 

– To ja już ciebie posłucham. Mów, Teo, choćby z nudów, 
a i dla gimnastyki umysłu. Kropka też posłucha. 

Wywołana do tablicy, odchyliła się od oparcia ławki, 
przechyliła główkę w ich stronę, ale się nie roześmiała; nawet 
ten głupi ruch głową pozostał niemy. Patrzyła na nich, jakby 
pierwszy raz ich zobaczyła, zastygła, jednocześnie żywa 
i martwa. Jej duże, ciemne oczy nie odbijały światła; pochłaniały 
go jak Czarna Dziura. 

Maciek pomyślał znowu, że Kropka jest jednocześnie 
i młoda, i stara. Ale głowić się nad tym już nie chciał. A gdy 
obiekt jego namysłu wycofał się do oparcia ławki, odetchnął – 
jakby strzepnął z siebie zbyt realistyczny majak. 

Teo nie zwrócił uwagi na zachowanie Kropki; był za-
myślony. 

– Każdy z nas ma własny, intelektualno-emocjonalny 
stosunek do przemijania. – Teo podjął podrzucony mu temat. 
Widocznie był mu bliski. – I każdy z nas ma własną sieć 
egzystencjalnych pułapek i zaklęć odczyniających złe uroki. 
Jedni będą chlać… – nie do ciebie piję – inni będą chodzić do 
kościoła, inni zajmą się zaliczaniem kolejnych panienek lub 
chłopców, niektórzy napiszą książkę, parę wierszy, coś nama-
lują, skomponują. Znajdą się i tacy, którym ten cały życiowy 
kram z kostuchą w tle będzie wisieć. Możliwe, że pozostaną 
w przeświadczeniu, że nie są lepsi od tych, którzy pomarli i nikt 
o nich nie pamięta; że nie są lepsi od swego psa czy kota – więc 
mogą razem leżeć w jednym dole. 

A jednak, poczucie nieuchronności końca dziwnie nas 
predystynuje do bratania się z tą Otchłanią. Bo, skoro już poślu-
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bieni, to jak tu nie myśleć o Oblubienicy? A osobnicza wraż-
liwość i wyobraźnia są zarówno skrzydłami, jak i kamieniem 
u szyi. 

– Ale czy naprawdę warto? 
– Nie rozumiem. 
– No, czy warto się zastanawiać nad tym, co nieuchron-

ne? – Maciek zerknął na reklamówkę, ale wstrzymał się z wy-
ciągnięciem butelki. Wiedział, że w takim tempie picia nocka 
byłaby strasznie sucha. Wolał teraz się wstrzymać, bo też 
i świadomość jeszcze w miarę pełnej butelki tuż obok jak nic  
załagodzi stany nerwowe wywołane brakiem alkoholu. – Nie 
lepiej o tym nie myśleć? – pytał dalej, ale głowę miał zaprząt-
niętą napoczętą butelką, i ta cała zaduma Teo niewiele go ob-
chodziła. Pomyślał nawet, że trzeźwy kolega musi się czymś 
zająć, czymś zupełnie bezproduktywnym i jałowym. Gdyby był 
trunkowy, myślałby o konkretnych sprawach. Butelka wina, 
może nawet i dwie na noc i na rano – to właściwe i realne słupy 
milowe na drodze ku świetlanemu przeznaczeniu.  

Nieoczekiwanie Kropka wybuchła krótkim śmiechem, 
zerwała się z ławki i zaczęła tańczyć w miejscu. Żaden z nich nie 
wiedział, co siedzi w jej główce. 

– No widzisz – Maciek był rozbawiony – nasza dziew-
czyna nie myśli o końcu świata. Łysy ją pieprzy, nas obu kocha, 
i jest zadowolona. – I po krótkim namyśle dodał: – A ja jestem 
głodny.  

– Ale ja rozmawiam z tobą. – Teo również wstał i prze-
ciągnął się. – Ty mi się nią nie wykręcaj. To mówisz, głodny 
jesteś? 

– Mogliśmy wziąć trochę chleba z jadłodajni.  
– Sklepy otwarte, a Żabka nawet do 23-ej – mruknął Teo. 

– Ale z forsą krucho. 
– W porządku. – Maciek poczuł złość, bo przecież to on 

był bez forsy.  
Teo spojrzał w niebo, potem gdzieś przed siebie, i powie-

dział: 
– Idę pogrzebać w śmietniku. 
Kropka usiadła obok Maćka, przytuliła się do niego 

i zaczęła coś mruczeć pod nosem, jakąś melodię. Jej ciepło 
powoli zaczęło go przenikać. Maciek pomyślał, czy nie pozbyć 
się brody, choćby tylko ją skrócić, no i te włosy… 

W końcu wrócił Teo. 
– Zrobimy sobie prasówkę – pomachał jakimś kolo-

rowym czasopismem, usiadł obok Kropki i zaczął przeglądać 
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stronice gazety, pobieżnie się wczytując. – O! Proszę, ha, ha! 
Posłuchajcie: „20-letnia Brazylijka, Catarina, wystawiła 
w Internecie swoje dziewictwo na sprzedaż. Pojawiło się 15 
ofert, a zwycięską ofertę, opiewającą na 780 tys. dolarów, złożył 
tajemniczy Japończyk o pseudonimie Natsu. Urodziwa Catarina 
odrzuciła zarzuty o bycie prostytutką. »Jeśli zrobisz to raz, wcale 
nie czyni cię to prostytutką« – wyjaśniła. – »Jestem romantycz-
ką« – dodała. – »A to tylko biznes«”. I co ty na to? 

– Wszystko jest na sprzedaż. Ale pomysł mi się podoba. 
Dziewczyna rżnie głupa, bo usiłuje zachować twarz. Chyba że 
faktycznie jest kretynką i wierzy w to, co mówi. – Maciek 
zerknął na Kropkę. „Po prostu się pieprzy – pomyślał. – Łysy nic 
jej nie daje”. – Teo… a Łysy… – i umilkł, bo poczuł się głupio. 
W końcu zwrócił się do Kropki: – Łysy dał ci jakiś prezent? 
Cokolwiek? Może czekoladę? 

Teo wybuchł gromkim śmiechem i zapytał: 
– Chcesz ubrać Kropkę w obce buty? Łysy nie musi jej 

płacić. Przychodzi i bierze, co jego. 
– Tak myślałem. A szkoda. 
– Sam rozumiesz… Kropka to Kropka – Teo powrócił do 

przeglądania gazety. – No proszę… W Warszawie powstaje 
osiedle mieszkaniowe tylko dla katolików. Zlokalizowane jest 
obok kościoła i seminarium misyjnego na Bielanach. Szefa tej 
firmy można codziennie spotkać na mszy świętej. Ciekawi mnie, 
czy będzie to Raj, czy Piekło? 

– No… jeśli ludzie lubią dryg koszarowy… Ale to wielka 
lipa. – Maciek patrzył w kierunku ogródków działkowych. – 
Może szef firmy chodzi codziennie na mszę, ale całe osiedle pod 
batem gonione do kościoła? 

– To mogę zrozumieć. Tylko cała reszta jest fikcją. – Teo 
powoli przeglądał gazetę, w końcu spojrzał na Maćka: – Lipą 
jest miłość bliźniego. I w tych blokach tatuś będzie chlał wódę 
i gwałcił córkę, synuś będzie okradał piwnice i sklepy i doko-
nywał rozbojów, a córcia będzie się gziła przy śmietniku i skro-
bała po cichu. Ale, owszem, mogą chodzić na mszę i dawać datki 
na tacę. W końcu liczy się tylko szyld. 

– Więc Piekło? 
– Nie każdy je dostrzeże. 
– Niebo gdzieś w napowietrznych komnatach? 
– Bo jest nierealne. Prawdziwe jest tylko Piekło. Zresztą… 

to nawet ciekawy eksperyment. Osiedle tylko dla katolików. 
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Umilkli. Nie  było o czym gadać. Teo już nie przeglądał 
gazety. Siedział zamyślony. Bo też i temat okazał się dziwnie 
frapujący. 

– Ciekawi mnie – odezwał się – jakie będą wymagane 
kryteria w doborze lokatorów? Czy chrzest i komunia wystarczą, 
czy też wymagany będzie przede wszystkim udział w mszach 
i regularne datki na tacę? No i… co z tak zwaną siłą przebicia 
przyszłych lokatorów? W końcu ksiądz też człowiek i, co jak co, 
łasy na pieniądze jak mało kto. Czy to będą zawody w ła-
pówkach, czy wystarczą jedynie solidne i regularne datki na 
tacę? I to, musowo, przez okres próbny, no… powiedzmy przez 
dwa lata? Taki wyścig religijnych „szczurów”. Co ty na to? 

Maciek się roześmiał i pogłaskał po rozczochranej bro-
dzie. Odrzekł: 

– Coś jest na rzeczy w tym, co mówisz. Przecież ludziska 
to grzesznicy. Jedni więksi, inni mniejsi. A postawieni przed 
takim wyścigiem coś muszą wykombinować, by być w peletonie. 
Nie ma co… ludzie są grzeszni. A w cieniu czarnej sukienki, 
z obietnicą odkupienia grzechów przez solidne datki? Tak, może 
to być interesujący wyścig, ha, ha! 

– No widzisz… pewnie niejednemu wystarczy bliskość 
„świętej osoby”, by i sobie przypiąć skrzydła i zatracić się 
w dobrych uczynkach, choćby to były pomyje wylane na bratnią 
głowę. Ich lot błogo oczadzi im mózg, „oczyści dusze” i wzmocni 
im kręgosłup – ludzi idących drogą Jedynej Prawdy. 

– Oho! Wyczuwam w tobie rozgoryczenie. – Maciek 
zaczął się dobrze bawić. – Czyżbyś uważał siebie za jedynie 
prawego człowieka? Ty idziesz drogą słuszną, choć wyboistą? 
Hi, hi…  Taka ptica z ciebie? Jesteś rozgoryczony, bo nikt nie 
dostrzega twej samotnej i ciernistej drogi? 

– Widzę, że obudził się w tobie zdrowy duch ironii. – Teo 
był zadowolony. Zgrywał się, ale czuł  i powiew prawdy w swych 
słowach. – Znaczy… jeszcze będą z ciebie ludzie – roześmiał się. 

– Zasłużyłeś na łyk wina. Ja ciebie nie namawiam, abso-
lutnie! – coś sobie przypomniał. – No i popatrz… trułem ci 
głowę o odwyku, a teraz zachęcam do chlania. Ot, przewrotność. 

– Grunt, że to dostrzegasz. W końcu dualizm duszy to 
nasz los. 

Maciek z uśmiechem sięgnął po butelkę. 
– Piję wasze zdrowie. Kropka? Śpisz? Twoje i Teo zdro-

wie. No to cyk! – z z lubością przechylił butlę. 
– Faktycznie… Kropka coś nam ucichła. – Teo zerkał na 

nią, bo ta była w jakimś letargu. Może o czymś myślała, a może 
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właśnie dlatego tak wyglądała, bo nie myślała o niczym? I sie-
działa trochę otępiała. Teo przyszło do głowy, że tak się zacho-
wuje kamień, który wie, że zaraz się ktoś o niego potknie 
i przewróci, i jest mu to zupełnie obojętne. Lecz zaraz pomyślał, 
że może ta cisza w Kropce to oczekiwanie przed wejściem do 
kostnicy, by kogoś pożegnać lub samej położyć się na katafalku. 

– Pewnie zaraz przyjdzie Łysy – zauważył Maciek 
i zabrzmiało to jak wyjaśnienie stanu zamyślenia Kropki. – 
Tak… zbliża się ta pora. Kończy się dzień. – I Maciek wybuchnął 
śmiechem. – Czyżby… ha, ha!... Łysy ogłaszał nam wschód 
księżyca? Tylko że ten pan ma krzepkie łapy i lubi bić w mordę. 
Ludzki z niego Posłaniec Księżyca z Wełnowca.  

– Wesoło ci, ale radzę uważać. Nie pozwalaj sobie na 
kpinę z niego, i nie tylko przy nim – ostrzegał go Teo. – 
Zwłaszcza, że jesteś tu obcy. 

– Dzięki za radę, ale ja to dobrze rozumiem – po tych 
słowach coś go nieoczekiwanie ugniotło w pierś, i zaraz 
wypłynęło pytanie: „A Kropka?”. Potem pomyślał, że to nie-
możliwe, ale jakiś niesmak w ustach przecież pozostał. 

– Jak tak… z urzędu. Na wszelki wypadek. – Teo mówił 
od niechcenia, bo faktycznie – nie miał powodu sądzić, że 
Maciek tego nie rozumie. – Ale tak… wyjątkowo ludzki z niego 
Posłaniec. Dobrze z nim trzymać sztamę, dobrze też go unikać. 
My wielkiego wyboru nie mamy. Ot, jeszcze jeden kompromis. 
Jesteśmy skazani na takie podejście do życia, bo nie stać nas na 
inne. A choć i tak samo jest w tak zwanych dobrych sferach, to 
nasz kompromis jest bliższy krwiobiegu. Bo dotyczy naszego 
bezpiecznego bytu, a nie obrastania w sadło dobrobytu i władzy. 

– Przecież Łysy ma faktyczną, dużą władzę, choć na 
własną i naszą miarę. Nie sądzisz jednak, że nasz strach przed 
nim jest o wiele prawdziwszy, dlatego i jego władza jest realnie 
większa? – Maćka zaczął interesować ten temat. – Ale możemy 
przed Łysym uciec. A jeśli zostajemy, godzimy się na sztamę 
z nim. A tam? Wyżej i dalej od śmietnika są inne strachy i też 
trudno przed nimi się schować. 

– Schować się? Wewnętrzna emigracja? To tylko pozory. 
Milczący kompromis. A może bunt, walka? Iluż takich znaj-
dziesz? Mała stabilizacja, bezpieczeństwo, pełna miska… – Teo 
uśmiechał się – czyż to nie wystarczający powód, nawet na duży 
kompromis? 

– No cóż… nam pozostał jedynie wybór bycia w zgodzie 
z Łysym lub bycia daleko od Łysego. W końcu, jego władza 



 
 
 
 

 
Zbigniew Barański, Zaułek ślimaków 

77 
 

tutaj… ale my już wybraliśmy, co? Teo? Dobrze nam się tu sie-
dzi? I jest Kropka, która nas kocha. 

– Tak, Kropka to właściwy i wystarczająco mocny argu-
ment – roześmiał się Teo. – No i dobrze nam się tu siedzi. 
A przecież tęsknisz za dawnymi strachami i małą stabilizacją. Za 
ciepłym, domowym ogniskiem, za swoją pracą, za kumplami, za 
świąteczną choinką, wigilią z rodziną itp., itd. Co nie? Panie 
Władzo? – gęba mu jaśniała w dziwnych skurczach i choć już się 
nie śmiał, to brzuch trząsł mu się od wewnętrznego rechotu. 

– No i z czego tak rżysz?! – Maćkowi zrobiło się przykro, 
bo usłyszał prawdę, o której chciał zapomnieć. 

– Bo tak lekko nam się pieprzy. Jak widzisz, człowiek 
przede wszystkim chce, żeby było ciepło, syto, miło, rodzinnie 
i bezpiecznie. W szlafmycy do łóżka, z nocnikiem pod łóżkiem 
i ze sztuczną szczęką w szklance na nocnym stoliku. Może sobie 
przed snem poczytać Biblię lub Kapitał Marksa i zasnąć, popier-
dując cicho. Lecz ty masz nad sobą rozgwieżdżone niebo, 
a w tobie? Jakie prawo moralne w tobie, po tylu latach tułaczki? 
– Teo raczej nie oczekiwał odpowiedzi. Pytanie chyba zadał 
sobie sam. Ale i on nie szukał teraz odpowiedzi. Przeciągnął się, 
unosząc ramiona, i ziewnął. – A Kropka wciąż jakaś smutna 
i cicha – przypomniał sobie. 

– Widać i jej brzuch jakiś robak toczy. 
– Ale oczy to ma Kropka jak tafla ciemnej wody. Wpaść 

w nie – to już po chłopie. 
– Jeden już wpadł. 
– O nie! Wypraszam sobie. Ten wychowanek tutejszych 

melin, a zarazem Posłaniec Księżyca, nie posiada wyobraźni 
dostatecznie dużej, by zauważyć głęboką, czarną toń w oczach 
Kropki, dlatego te oczy nie mogą go ani zauroczyć, ani 
przestraszyć, ani zadziwić. Nie dostrzega też robaka, który od 
dawna drąży swe ponure, mroczne kanaliki w jej brzuchu. O nie, 
przyjacielu! To my jesteśmy świadkami zagadki, jaką jest 
Kropka, i to my mamy szczęście próbować ową tajemnicę 
zgłębić.  Bo, chyba nie zaprzeczysz, że Kropka jest kobietą? A to 
już nieczysta sprawa, zagmatwana jak polski kołtun. Być może 
bez ręki chirurga tu się nie obejdzie. Ale póki co pochylmy się 
przed odwieczną tajemnicą – duszy kobiety. 

– To kobieta ma duszę? – Maciek nie potrafił ukryć poi-
rytowania. Sięgnął po butelkę i delikatnie wysączył łyczek jej 
zawartości. 
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Ta, o której rozmawiali, trochę oprzytomniała, twarz jej 
się rozjaśniła, ale wciąż była nieobecna. Zaczęła się przytulać do 
nich, coś mrucząc melodyjnie pod nosem. 

– Musowo ma. I to może nie dwie, jak każdy normalny 
człowiek, czyli mężczyzna, tylko z kilka ich odmian w zależności 
od stanu jej humoru i stopnia rozkojarzenia umysłu. Nasza 
wątroba dziwnie jest uczulona na to zjawisko. Nie zapominajmy 
jednak, że duchowieństwo katolickie, w swej hierarchii człowie-
czeństwa i podległości władzy (i rozumu), na pierwszym miejscu 
stawia duchownego, potem świeckiego, a na samym dole – 
kobietę. To coś znaczy. Wieki doświadczenia Kościoła w pocie 
czoła objawiały i wciąż unaoczniają nam tę prawdę. 

Maciek przyglądał się z niepokojem butelce. Uniósł ją 
pod oczy, lekko zachlupotał zawartością, i westchnął. Potem 
oparł ją na kolanach. Wyglądało na to, że dla niego jest coś 
o wiele ważniejszego od paplaniny kolegi. 

Kropka siedziała teraz wyprostowana i z uwagą spog-
lądała na Maćka i na butelkę. Nieoczekiwanie klasnęła w dłonie i 
zerwała się z ławki. Już była sobą. Zaczęła przed Maćkiem 
podrygiwać. W końcu roześmiała się trochę strasznie, nagle 
umilkła i spojrzała poważnie. 

– Poproszę – powiedziała, patrząc na tę nieszczęsną 
butelkę, której zawartość tak zaniepokoiła Maćka. Dlatego teraz 
twarz mu zesztywniała i pojawiła się na niej złość. 

– Mało! – odrzekł sucho. – Ty nie potrzebujesz – dodał 
już łagodniej. 

– Daj się napić – powiedziała cicho i z jakąś skargą. 
– Przecież ci powiedziałem. Nie starczy mi do rana – 

Maciek poczuł złość i gotów był powiedzieć jej coś brzydkiego, 
ale się powstrzymał. Nie patrzył na Teo, ale czuł, że ten się 
w duchu śmieje z niego, a na jego twarzy pewnie błąka się 
kpiący uśmieszek. – Zrozum, Kropka, że… że ja potrzebuję. Ty 
się możesz obejść – próbował ją przekonać. 

– Daj… – jej twarz się wykrzywiła. 
– Kurwa! – nie wytrzymał. – Tylko trochę! – podał jej 

butelkę. – Pamiętaj! 
Kropka przyjęła poczęstunek i, zamiast się napić, znowu 

zaczęła podrygiwać w jakimś pląsie. 
– Cholera! – Maciek omal nie uniósł się z ławki. – Bo 

wylejesz! 
– Kropka, nie podryguj tak z tym szlachetnym napojem, 

tylko walnij grzdyla. – Teo dobrze się bawił, ale rozumiał 
niepokój towarzysza niedoli. 
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Kropka przystanęła, ryknęła śmiechem, umilkła i od-
rzuciła głowę w bok, a gdy się zaraz uspokoiła, już spokojnie 
przytknęła do ust szyjkę butelki. Maciek patrzył na ten moment 
pozbawiania go, było nie było, lekarstwa, z niepokojem i ze 
złością. Był czujny, gotowy do skoku. 

– Wystarczy! Oddaj. Kropka! Wystarczy! – Maciek wstał 
z ławki i wyrwał jej butelkę. 

– No, no… – Teo udał zdziwienie. – Nie wiedziałem, że 
oboje tak jesteście do siebie podobni. Rzadko się zdarza właśnie 
takie uderzające podobieństwo – kpił. – Nie dziwota to, że 
Kropka się w tobie zakochała. 

– Nie zapominaj, że zakochała się też i w tobie – Maciek 
wciąż był zły; lustrował zawartość flaszki i kręcił głową. – Po co 
ty pijesz, jak nie potrzebujesz? – zwrócił się z wyrzutem do 
Kropki. 

– Bo lubię – odpowiedziała rzeczowo. 
– Lubię… No pewnie… – Maciek nie wiedział, co jej 

odpowiedzieć. Przecież i tak go nie zrozumie. Usiadł na ławce, 
ponury, nie wypuszczając z rąk butelki. Miał ochotę przechylić 
ją i całą zawartość wlać do gardła. Gdyby miał choć trochę forsy 
na drugie wino, właśnie tak by zrobił. Chciało mu się pić. 
Z nerwów. Poczuł  ssanie i głód alkoholu, i coś z głową zaczęło 
mu się robić. Jakiś ucisk, mdłości, i zaraz pojawił się lęk. 

– Nawet ja sobie walnę w szyję – powiedział Teo, z uwagą 
przyglądając się Maćkowi. 

– Świnia też się nażre sfermentowanych jabłek – mruk-
nął Maciek i zaraz pożałował swych słów. – Widać, świnia też 
człowiek – dodał szybko. 

– Głęboka to myśl – roześmiał się Teo. 
– Co tu gadać. Człowiek ma wiele wcieleń – Maciek 

znowu spojrzał na butelkę i na twarzy odbił mu się namysł, bo 
zmarszczył czoło, poruszył brwiami. W końcu uniósł butelkę do 
ust i, sącząc wino, jakby odtajał. Ciepło i błogość odbiły się 
w całej krasie na jego licu. Nie wypił jednak do końca. Ech! 
Ulga, szczęście… Tak niewiele mu potrzeba. – Co tu gadać – 
powtórzył. – Świnia to jeszcze nic takiego. Ludzkie to stwo-
rzenie i swoją wartość egzystencjalną posiada. 

– Zadziwiasz mnie. Pojmujesz świat jak mało kto! Dobrze 
kombinujesz – Teo był zadowolony. – Ale z całego bożego 
zwierzyńca jedynie człowiek bywa kanalią. Bycie świnią w jego 
towarzystwie to nobilitacja. 

Kropka rozglądała się leniwie po okolicy. W końcu 
podeszła do piaskownicy, usiadła na bocznej deseczce i zaczęła 
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palcami grzebać w piasku. Co jakiś czas spoglądała na sie-
dzących na ławce. Sama w sobie była obcym światem, 
nieodkrytą planetą, choć jej światło docierało do ludzkich okien. 
No i była kobietą, co powiększało zamęt i wpędzało niejednego 
samca w kłopotliwe milczenie. 

Jej krótko ostrzyżona głowa i bawełniana 
koszulka w biało-niebieskie pasy przypominały przechodniom, 
że morze istnieje i są na nim żaglowce, a za horyzontem dziwne 
i tajemnicze lądy, a ta osoba siedząca na deseczce, podobna do 
chłopca lub niedużego mężczyzny, jest właśnie posłańcem dla 
ich oczu i duszy, który nigdy nie przestał być dzieckiem i wciąż 
marzy i kreśli na mapie podróże na Czarny Ląd lub do Nowej 
Gwinei. Dlatego Kropka była ważna, choć o tym nie wiedziała. 

– Kanalia to ktoś bardziej określony, bardziej wyrazisty… 
choć i jego opis może być u różnych osób diametralnie różny – 
Maciek mówił lekko, bo alkohol odblokował mu polot i wyob-
raźnię. – No i słowo to posiada wiele zamienników, które też 
w ustach różnych osób mają tylko tym osobom właściwe 
emocjonalne i znaczeniowe konotacje. Nie powiem… bycie 
świnią jest barwną mozaiką. Ale przychylam się do twojej oceny, 
że bycie kanalią jest właściwą cechą ludzkiej populacji i właśnie 
dlatego nazwanie tak goło i prawdziwie konkretnego homo 
sapiens  kanalią bywa dla niego powodem do obrazy. Prawda 
bywa dla nas wrogiem. 

– Musisz jednak przyznać, że są słowa bardziej obraźliwe 
i boleśniejsze. Choćby: „zdrajca”, „konfident”, nawet: „tchórz”. 
W ich świetle bycie kanalią to pochlebstwo – Teo gładził swą 
brodę i oczy mu lśniły. Patrzył w przestrzeń niewidzącym 
wzrokiem; zapędził się gdzieś w swój świat. – Jakże niewinnie 
przy nich brzmią słowa: „chuligan”, „złodziej”, „łapówkarz”. Ale 
też i przyznać trzeba, że „kanalia” może być „zdrajcą”, 
„konfidentem” i „tchórzem”. Cóż… nie zaprzeczę też, że 
„chuliganem”, „złodziejem” i „łapówkarzem”. Trudności 
w opisie sprawia nam to słowo. Ogromne to wyzwanie dla 
lingwistyki. By nawet maluczkim odkryć obszary przez nich 
jedynie przeczuwane, a teraz krwisto i bez wahania nazywane, 
a przez to – i dla nich wreszcie zrozumiałe, właściwie odczute, 
właściwie odreagowane, bez domieszki tak bliskiej ludzkości 
bezradności. Po słowie „kanalia” bez wahania wali się w dziób! 
I tu znaczenia nie ma prawda lub fałsz. Po „kanalii” w mordę i 
na glebę! Ileż by to spraw rozwiązało… Pozwolić ludziom, by 
z obrazą nie chodzić do sądów. Pięknie by się oczyścił nasz Sejm, 
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wszystkie partie, również Kościół. A i wśród przyjaciół byłaby 
posucha. 

– To mówisz: „w dziób”? Nawet jeśli to prawda? 
– Tak. Bo widzisz… może wówczas ludzie… troszkę by 

uważali na to, co mówią, bardziej byli honorowi. Może słowa 
„wstyd” i „hańba”  też by znalazły swe właściwe znaczenie w ich 
głowach. A gdyby tak się stało, nikt już nie chciałby zostać 
kanalią. Bo też, tak po cichu, bycie nią niejeden sobie teraz   
uznaje za komplement. 

– Nasze rozważania psu na budę – Maciek odetchnął 
głęboko, rozparł się na ławce i szeroko rozstawił nogi – Choć to 
interesujące: dwaj bezdomni, za cały swój majątek mający 
śmietnik obok, a właściwie tylko codzienną nadzieję, że nie 
okradną nas z kartonów pod nasze chude tyłki, gdy przyjdzie 
przytulić się do gleby, z lubością rozprawiają o kondycji ludzkiej, 
zastanawiają się nad honorem… Ciekawe to, ale psu na budę. 
Jak myślisz, Teo – czy honor jeszcze cokolwiek znaczy? Chyba 
jego miejsce zajęła nienawiść, a pod takim sztandarem nic nie 
znaczą słowa: „kanalia”, „tchórz” i „złodziej”. 

– Masz rację. Wydaje mi się, że musi być jednak 
sprzyjająca atmosfera do rozkwitu nienawiści. Tę atmosferę 
stwarzają politycy, dziennikarze, kler… Ludzie, którzy nic albo 
niewiele mają do zaoferowania, zawsze mogą liczyć na niena-
wiść do tych, co nie z nimi. 

– Właściwie nic się nie zmieniło – zauważył Maciek. – 
Wystarczy trochę popuścić Polakom, dać im wolność, a nie 
wiedzą, co z nią zrobić. Jedyną wartością dla wielu z nas są 
krwawe jatki. I nienawiść. 

– To wolałbyś zamordyzm i jedynie słuszną partyjną 
ideę? 

– Nie, przecież nie o tym mówię. 
– A… o naszych pięknych cechach narodowych? 
– Chory to naród, który bardziej sobie ceni stosy trupów 

i klęski niż zwycięstwa, zwłaszcza bezkrwawe. 
–Ha, ha! Masz rację. I co z tym fantem zrobisz? 
– No… przydałaby się jeszcze butelczyna. 
– A co z Łysym? – wyglądało na to, że Teo się zgodził. 
– A co ma być? Kropka tu zostanie. A my… a właściwie to 

ty ją kupisz. Dobrze to wykombinowałem? 
– Dobrze. Ja ją kupię, a ty ją wypijesz, ha, ha. 
– I zapomnimy, co to sprawiedliwość i równość. 
– To jak? Ja funduję, a ty pijesz. I to w imię czego? 



 
 
 
 

 
Zbigniew Barański, Zaułek ślimaków 

82 
 

– Nie czepiajmy się słówek. To tylko tak… Bo ty masz 
forsę, a ja nie. I w tej sytuacji ty jesteś szefem. A dobry szef dba 
o podwładnych. 

– No dobra. Przekonałeś mnie. Więc szef? Ale dopóki 
mam forsę? 

– Teraz ty coś kombinujesz. 
– No nie. Próbuję coś ustalić. 
– Teo… Czas leci. Potem będziemy „coś ustalali”. Kropka 

niech tu posiedzi, a my skoczymy do Żabki. 
– No dobra. A właściwie… zostań z nią, a ja się przejdę. 

Może kupię coś do żarcia. Jeśli będzie niedrogo. 
Teo poszedł w stronę śmietnika i zszedł schodkami w dół 

w stronę Józefowskiej. Maciek sięgnął po butelkę i z lubością 
opróżnił resztę wina. Chwilę przyglądał się flaszce, w końcu 
wstał i ruszył w kierunku śmietnika. Postawił ją obok pojem-
nika. Rozejrzał się po okolicy. W zasadzie o niczym nie myślał. 
Nie miał ochoty kolejny raz rozpamiętywać czasu minionego. 
Pastelowe kolory elewacji bloków i zieleń wokół nich, i spokój 
o tej porze – wyciszyły go. Szybko uświadomił sobie, że stoi jak 
idiota przed schodkami i choć nikogo wokół nie ma – czuje się 
jak intruz, niemalże jak kombinator planujący coś złego. Dlatego 
wrócił do ławki, usiadł na niej i spojrzał na Kropkę. 

Wciąż siedziała na deseczce i bawiła się piaskiem. 
Wreszcie pojawił się Teo. 
– Rozprostowałem kości – powiedział, stając przed Mać-

kiem. – Winko. Proszę. – Usiadł. – Poczekamy na Łysego. Po-
tem coś zjemy – zdecydował. 

Maciek otworzył butelkę i powoli wypił sporą część wina. 
Chciał mieć małego kopa. 

– Powinien zaraz przyjść – Maciek spojrzał do góry i na 
boki, jakby oceniał, czy właściwa pora już nadeszła. – Słuchaj… 
my tak już co wieczór, na tej ławeczce? 

– Nie podoba ci się? – Teo gładził się po brodzie. – 
Spokój, cisza… Wiem, wiem: wyspać się nie można. Jak jutro 
nie wykombinujmy kartonów, pójdziemy do noclegowni. No 
i nie myśl sobie, że obejdzie się bez kąpieli. Musimy zadbać 
o swoje ciała. Bo z duszą to masz chyba dobry kontakt? – Teo 
skierował wzrok na butelkę spoczywającą na kolanach kolegi 
i kiwnął głową. Nie czekając na odpowiedź, sięgnął po gazetę 
i zaczął ją przeglądać. 

Maciek się nie odezwał. Wypite wino sprawiło, że zrobiło 
mu się cieplej i przyjemniej. Przymknął oczy. 
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– Posłuchaj, co się dzieje na świecie – Teo znalazł coś 
ciekawego. – „Al-Ka’ida szkoli młodych rekrutów. Do roli 
terrorystów samobójców uczeni są już 5-letni chłopcy. Dzieci 
uczą się obsługi pistoletów i karabinów AK-47. Dzieci podda-
wane są praniu mózgu i zmuszane do posłuszeństwa; żyją 
w bardzo ciężkich warunkach”. Szkoda dzieciaków – krótko 
ocenił. Mimo to nad czymś się zastanawiał. W końcu rzekł: - 
Kobiety w Palestynie mają chore podejście do macierzyństwa. 
Uważają, że powinnością kobiet jest rodzić dzieci i wychowywać 
je na bojowników świętej sprawy. Na terrorystów samobójców. 
Gdzie tu  miejsce na miłość matczyną? Okropne. I to wszystko 
z imieniem Boga na ustach. Ci biedacy uważają, że Bóg jest z ich 
narodem. Że Bóg jest miłościwy i litościwy i dlatego sprawi, że 
zwyciężą. Przypominają mi się tu słowa jednego ze znanych 
Amerykanów: „Nie należy ufać narodowi, który uważa, że Bóg 
jest z nim”. A przecież każdy świętoszek tak uważa. Ale co tam… 
Szukajmy przyjemniejszych informacji – i Teo powrócił do 
przeglądania lektury. – Teraz coś dla ciebie: British Journal of 
Cancer podaje: „Spożycie alkoholu może zmniejszyć ryzyko 
zachorowania na niektóre typy nowotworów hematologicznych, 
np. chłoniaki i szpiczaki. Nie wpływa natomiast na rozwój ostrej 
białaczki szpikowej” – O! Ale tu chodzi o umiarkowane spożycie 
alkoholu. Maciek, co to znaczy? 

– A pocałuj mnie w dupę – zagadnięty nie raczył nawet 
unieść powiek. Wciąż tkwił w błogim stanie po spożyciu. I nie 
chciał o niczym myśleć. 

– Ha, ha… Słuchaj. Autorzy pracy uważają, że to niez-
wykle ważne spostrzeżenia i podkreślają potrzebę przeprowa-
dzenia konkretnych badań. Może byś się zgłosił, co? Ale, ale! Co 
to znaczy „umiarkowane spożycie alkoholu”? 

– Wiesz, Teo… – Maciek otworzył oczy i spojrzał na 
druha. – Moje picie jest właśnie umiarkowane. Bo czy ja się 
upijam? Nie. Ja degustuję wino, ten starożytny i godny bogów 
trunek. I co tu ukrywać – ów trunek jest dla mnie też i lekarst-
wem. Nie poraża mnie więc odkrycie naukowców o roli alkoholu 
w walce z rakiem. Ci naukowcy są mocno zapóźnieni w swoich 
badaniach. Mogli też sobie zaoszczędzić czasu, gdyby zapytali 
o zdrowotne działanie wina pierwszego lepszego degustatora 
tego lub innego trunku, właśnie go spożywającego w pierwszej 
lepszej bramie. Niechybnie odpowiedź byłaby zawsze taka sama: 
„Chcesz mieć dzieci piękne, mądre, zdrowe? – pij jabole owoco-
we”. Nieprawdaż? 
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– Powiedzonko godne tęgiej głowy. Nie ma co się dziwić, 
że naród tak tęskni do witamin. A swoją drogą, ci naukowcy to 
mają łby. Niech dalej kombinują… A ja mam tu jeszcze cie-
kawszą perełkę. Niby nic wielkiego, a świat staje się bardziej 
kolorowy: „Krakowski Sąd uznał, że Akademia Górniczo-
Hutnicza i Uniwersytet Pedagogiczny muszą zapłacić 15 tys. zł 
odszkodowania studentce – mieszkance akademika – która 
w czasie snu spadła z łóżka”. Ciekawe, Nie sądzisz? 

– Wydaje się śmieszne – Maciek nie o tym myślał. – 
A Łysego nie ma… 

– Stęskniłeś się? 
– Głodny jestem. 
– Przyjdzie. Lepiej spójrz na Kropkę. Wciąż tak siedzi 

i grzebie paluchami w piasku. Smutno wygląda. 
– Jakby czekała na odsiadkę po ogłoszeniu wyroku. 
– Dziwna to sprawa. I chyba jej nie zgłębimy. 
– Pewnie tak. Ale z jej główką chyba nietęgo. 
– Potrafi być rozsądna i mądrze mówić. Gdyby nie jej tiki 

i ruchy głową, no i ten chorobliwy śmiech… A tak – sprawia 
wrażenie trochę upośledzonej. Było, nie było – pasuje do nas. 

– Jak nic. 
– Szybko się zgodziłeś. 
– Oczekiwałeś, że zaprzeczę? 
– Może… 
– Bo ty uważasz inaczej? Na mnie chciałeś zrzucić swoje 

wątpliwości? Bo przecież czujesz się od niej lepszy i w głębi 
duszy nią pogardzasz. Bronisz się przed tym pospolitym 
uczuciem, bo nie wypada. Nie uchodzi! Taki wykształcony 
człowiek i takie brudne uczucie. A brudne, bo w tym przypadku 
– złe. W końcu pogarda może być jedynym honorowym 
wyjściem. Dobrze mówię, Teo? Gardzisz Kropką? Tak w głębi 
duszy? Przyznaj się. 

– Odsłoniłeś leżącą na mnie kołdrę i to cię podnieciło? 
Człowiek nie jest światełkiem miłości i prawdy. Miłość i prawda 
zwykle bywają wrogami w walce o nasze dusze i umysły. A ty? 
Co z twoją pogardą? 

– Uciekłeś spod pieńka? Ale jak kura, która teraz wokół 
niego biega, choć niechybnie na nim łeb położy. 

– O, tak! Poprawność słów i naszych zachowań przypo-
mina właśnie tę kurę biegającą wokół katowskiego pieńka. I tak 
cię to dziwi? Nawet w głębi duszy bronimy się przed położeniem 
łba pod topór prawdy. 

– Fakt. 
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– No właśnie. Tak się ciągle dzieje. Tęsknimy do prawdy 
jak do zakazanego owocu, ale szybko pojmujemy, że owoc jest 
trujący. Dlatego zaczynamy go omijać. 

– Nie zaprzeczysz więc, że poprawność słowna to jeden 
wielki szwindel? – Maciek trochę się ożywił. – Poprawność 
słowna unika prawdy jak diabeł święconej wody; jest jak 
rozłożony pawi ogon w tyłku bandyty. Zamiast komuś powie-
dzieć, zgodnie z prawdą, że łże jak pies, mówi się mu: „Mija się 
pan z prawdą”. Albo: zamiast łajdakowi, hipokrycie, bigotowi 
powiedzieć kim jest, wciąż się mu mówi z pokorą: „Mija się pan 
z prawdą”. Tacy niby jesteśmy dobrze wychowani. I z tym 
dobrym wychowaniem możemy co najwyżej uczestniczyć 
w paradzie uśmiechów i rewii mody, a nie być prawymi ludźmi, 
którzy w dodatku nie są tchórzami. Tak po prawdzie, zwycięża 
w nas wygoda i asekuracja. Świetlanym przykładem łgarzy są 
politycy. A gdy stają się nawiedzonymi patriotami, sieją wokół 
nienawiść. Ludziska zaś garną się pod ich skrzydła jak muchy do 
lepu. No i media zacierają ręce, bo mają łatwy łup i kasę. 

– Gdyby ktoś usłyszał naszą rozmowę, jakby zareagował?  
To byłby głośny, pogardliwy śmiech. Nie sądzisz, że nie pasu-
jemy na bohaterów intelektualnej pogadanki o ludzkich przywa-
rach? Nie wzbudzimy w słuchaczach oczarowania naszymi sło-
wami. 

– No i dobrze. Niech nas omijają, a my ich. 
– Nosimy swoją wizję ludzkiej brzydoty i zła jak garb, 

z którym się nigdy nie rozstajemy. – Teo przeniósł wzrok 
z Kropki na Maćka, po czym spojrzał znowu na Kropkę. – Nic 
też nie uczynimy, by świat stał się lepszy, bo tkwimy w zaułku 
ślimaków i jedyna prawda, która nas obchodzi, która do nas 
przemawia, to nażreć się do syta, porządnie i zdrowo się wysrać 
i w cieple zasnąć. Stajemy się nawozem dla wszelkiej maści 
przywódców, hochsztaplerów i kanalii.  

– Teo, odpuść sobie – Maciek uniósł butelkę do ust. 
– Masz rację. Coś mi się pieprzy. Chyba mamy za dużo 

czasu i nie wiemy, co z nim zrobić. Ty pewnie, gdybyś miał 
codzienną, solidną dostawę winka, przespałbyś cały dzień. 
A tak… bywa, że musisz myśleć. O tym i o owym. Przeważnie 
głupio. 

– Twoje myślenie na pewno jest wysokiego lotu – Maciek 
był poirytowany. – A Łysego nie ma. Kurwa! 

– A nie mówiłem? Żarcie i tylko żarcie. 
– Faktycznie. Pieprzysz i pieprzysz. A może zaczniesz 

odżywiać się światłem jak niektórzy nawiedzeni? 



 
 
 
 

 
Zbigniew Barański, Zaułek ślimaków 

86 
 

– Dobra, dobra. Lepiej łyknij sobie – Teo poczuł złość. 
– Posłuchaj… – Maciek chciał coś powiedzieć, ale umilkł. 

– Wiesz, ty masz rację. Napiję się. Może i ty? 
– Nie. Dziękuję. 
– No dobra. Twoje zdrówko – uniósł butelkę i zdrowo 

z niej pociągnął. Tym razem schował ją do reklamówki i posta-
wił obok słupka ławki. Tak się opowiedział za przerwą w piciu.  

Milczeli. 
– Kropka? Co robisz? – Teo udał zainteresowanie, bo 

milczenie stało się teraz dla niego męczące. Poczuł bezsens 
związany z pobytem w tym miejscu. Pomyślał, że wspaniale by 
było siedzieć w fotelu, przed telewizorem, z lampką koniaku, 
obok łóżka i stolika z talerzem pełnym ciastek… 

Musiał  przerwać ten tok myśli, dlatego ponownie zwrócił 
się do Kropki: 

– Nudzisz się? 
– A niby dlaczego ma się nudzić? – Maciek udał zdzi-

wienie. – Tyle wokół niej się dzieje, wszędzie ruch, ludzie gadają 
jeden przez drugiego, że można zgłupieć. A ty wyskakujesz 
z nudą. 

– Ciekawe spostrzeżenie – mruknął Teo. 
Kropka wreszcie otrzepała dłonie z piasku, spojrzała na 

nich, a potem w stronę śmietnika i schodków. W końcu się 
odezwała: 

– Nudzę się. – Wstała i usiadła, wciskając się między 
nich. – Głodna jestem… A Maciek ma wino i sam pije. 

– Dla Maćka to lekarstwo. Lekarz mu przepisał – Teo 
mówił cicho, poufale, niemal do ucha Kropki. 

– Tere-fere! Lekarz… Ja też jestem chora. 
– To jest argument. Ale nie wiem, czy Maćka przekona. 
– Zaraz przyjdzie Łysy. Potem coś zjemy – Maciek 

zareagował, ale chyba nie na temat. Jego słowa podziałały na 
Kropkę, bo już się nie odezwała. 

– I tak oto wszyscy czekają na najważniejszą postać 
wieczoru, która litościwie pozwoli nam zająć się wieczerzą. 
Oczywiście, już po wszystkim. Dobry z niego Pan – Teo 
ironizował, choć nie wiedział, dlaczego sam zdecydował, by 
kolację zjeść dopiero, gdy Łysy odejdzie. Może chodziło o Krop-
kę? By i ona w spokoju zaspokoiła głód? 

– W takim razie poczytaj coś. Niech wielki świat i do nas 
dotrze – odezwał się Maciek. 

– Nie ma sprawy – Teo sięgnął po gazetę i z uwagą zaczął 
ją przeglądać. – Prawdę mówiąc, nic ciekawego… Bo też, jak to 
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mówią: było przywyknąć. Ot, choćby to: „Do szpitala w Go-
leniowie trafiła kobieta z 10 promilami alkoholu we krwi. Po 
takiej dawce powinna już nie żyć. Ale nic się jej nie stało. Po 
wytrzeźwieniu uciekła ze szpitala!”. 

– Polska to piękny kraj. Nasz naród w czepku się urodził 
– zauważył Maciek. 

– Co masz na myśli? – zainteresował się Teo. – Czyżby 
nasz naród był narodem wybranym przez Boga?  

– Wódka nas nie zabija, bo też siła rażenia różańca 
i modlitwy jest w kraju niebywale duża. Ileż to spraw różaniec 
rozwiąże. Oczywiście, głównie w polityce, choć nie tylko. Nie 
sądzisz, że to piękna wizja? 

– A jeśli nie rozwiąże? 
– Tym gorzej dla polityków – Maciek mówił od niech-

cenia, ale myślami był gdzie indziej. 
– Pewnie się nie obejdzie bez egzorcyzmów. To poważna 

sprawa. 
– Ale kto mógł przewidzieć, że Szatan właśnie w poli-

tyków uderzy… Wiesz, Teo, przejdę się do śmietnika. Może 
znajdę inną gazetę. Ta twoja coś za bardzo łże. 

– Nie wierzysz prasie? 
– Nie ufam. Ale też politykom, zwłaszcza z tych opcji, za 

którymi stoją bojówki.  No idę.  
– Mówisz, jakbyś przez lata studiował ten temat. 
– Coś mi się obiło o uszy. I nie myśl sobie, że tylko ty 

wpadłeś na pomysł grzebania w śmietniku. 
Maciek wstał z ławki i ruszył w kierunku schodków. 

Wrócił po kilku minutach. 
– Gazety nie znalazłem. Ale popatrz, co mam: zeszyt. 

Trochę zapisany bazgrołami z matematyki, ale reszta czysta. 
– A po co ci on? 
– No… może się przyda. Gdybym jeszcze miał coś do 

pisania. 
– A wiesz? To dobry pomysł. Zacznij opisywać swoje 

głębokie myśli. A choćby zrób w nim kalendarium, takie tam… 
co dzisiaj robiłeś – Teo przejawił zainteresowanie kajetem. – 
Będziesz miał ciekawe zajęcie. Może z czasem ważniejsze staną 
się twoje uwagi, złote myśli… Tak, tak! Zostań pisarzem – 
i nieoczekiwanie się roześmiał. 

– Nie kombinuj. Ale faktycznie, coś zapisać można. 
– Poddaj się czarciemu urokowi czystej kartki papieru. 

Czy wiesz, jak jest zdradliwa? 
– Co ci chodzi po głowie? 
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– Z czasem ją ożywisz i nad nią nie zapanujesz. Będzie 
zepsuta, zła, wymagająca i wciąż mająca pretensje do ciebie, że 
ją zhańbiłeś, choć wciąż będzie uważała siebie za dziewicę, 
czystą, niepokalaną. I ta jej schizofrenia udzieli się tobie. 

– Teo… czy ty masz po kolei w głowie? 
– Po kolei? To nie wiem. 
– To o czym gadasz? 
– Kartka papieru uczyni cię Odkrywcą, a zarazem – 

swoim więźniem. Oczywiście, jeśli się poddasz jej zalotom. 
– A możesz mówić jaśniej? – Maciek przyglądał się 

koledze z ironicznym uśmieszkiem. 
– Cóż… wyobraź Ją sobie jako żywy twór. Zmienny, 

podstępny, wymagający, ale i szczery, ufny, gotowy iść z tobą 
w ogień, na samospalenie… Piękne rozdwojenie jaźni. Owszem, 
to projekcja twoich myśli ją ożywia, ale jakie to ma znaczenie, 
skoro stała się żywą istotą? Być może czysta kartka papieru jest 
kobietą, zazdrosną, mściwą, lecz w łóżku, gdy gładzisz ją ręką, 
staje się piórkiem łaskoczącym twój mózg. 

– Taki z ciebie znawca ? To dlaczego sam nie sięgniesz po 
pióro? 

– I tu mój dramat. Raz, że leniwy jestem, a dwa – że 
talentu do takich zalotów nie mam. 

– A ja mam? 
– Przekonaj się. 
– Jakoś ci nie wierzę. 
– Maciek… masz zeszyt i uczyń z nim, co zechcesz. 
– Fakt. Mam zeszyt. Ale nie mam długopisu. 
– Wykombinujemy. 
– Zacznę pisać z drugiej strony. Kartek nie można 

wyrwać, bo czyste wypadną. No dobra, będę pisał. Ale tobie nie 
pokażę. 

– Ma się rozumieć. – Teo był rozbawiony, uśmiechnął się 
szeroko. – Kochanką nie powinno się z nikim dzielić. 

– Zeszyt moją kochanką… Do czego to doszło. Nic, tylko 
czekać na karetkę i do wariatkowa – Maćkowi spodobały się 
wygłupy kumpla. – To mówisz… zazdrosna, mściwa, kochająca, 
oddana? Jak nic – do wariatkowa! 

– Mam nadzieję, że wyobraźnia cię nie opuści. I nie 
przestraszysz się wizyty u czubków. Przypomniał mi się taki 
wiersz: Kartka papieru. Mam nadzieję, że go dobrze zapa-
miętałem. Posłuchaj: 
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„Nigdy się tak nie czułam, tak bezbrzeżnie biała 
i czysta, taka zakłamana. 
Taka twoja, wtulona w twój bok i tak 
okrutnie ci bliska. 

 
Jestem czysta i biała, a ty jesteś chory, masz 
świerzb i brzydko pachniesz. 
Dlatego muszę przypominać ci zasady higieny, 
choćby trepanację czaszki lub codzienną ablucję.  

 
Jestem biała, nieskazitelna w twym obłędzie, 
pogodzona z mężem alkoholikiem, 
lecz nie zgodzę się na ustawiczne bicie 
i pomiatanie mą krwią, która zawsze czysta. 

 
Mój mężu, mój kochanku, rozkładam kolana, 
a tam czeka cię świąd, 
tam czeka cię zguba”. 

 
– Widzę, że masz dobrą pamięć. Ja nie lubiłem się uczyć 

wierszy na pamięć. 
– Nie uczyłem się… Po prostu zapamiętałem. 
– Widać, coś cię ciągnęło do tego wiersza. 
– Masz rację… Posłuchaj – jeszcze jeden, również o czys 

tej kartce papieru. 
– To wal – Maciek sięgnął po wino i powolutku zaczął 

sączyć. 
– Zdaje się, że miał tytuł Biel kartki: 
 
„Jaka pokusa tkwi w bieli?  
niechby obłuda okrasą była… 
Ta myśl, że możesz być sprawcą 
ciąży – i ręką chirurga 
pewnie ściskać kleszcze 
jeszcze w trakcie gdy płód dojrzewa… 
 
Pokusa bieli i dreszcz jak w grypie 
przed podróżą, która okrakiem siadła 
na twej nadziei. 
Lecz wiesz, że nie masz gorączki 
i suchą ręką ścierasz ślad po spermie 
by chirurg wciąż ściskał kleszcze. 
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Ta biel w dreszczu jak w grypie 
ściąga majtki i gołą dupę wypina 
byś pióro dziarsko trzymał 
i stał ci w oczach penis zadziorny 
i litość mieszała się ze śmiechem 
gwałtownym i bezbożnym”. 
 
Maciek spoglądał na towarzysza z leciutkim uśmiechem.  

Wolał  milczeć. 
– Nie sądzisz, że jeśli ktoś doświadcza obecności Boga, 

nie ma powodów, by w niego nie wierzył? – Teo zmienił temat. 
Maciek nie zdążył odpowiedzieć, bo usłyszeli za ławką 

zbliżające się kroki. To był Łysy. Przywitali go krótkim milcze-
niem, lecz Teo zaraz się rozpogodził i zapytał: 

– Czy acan przychodzisz jako Posłaniec Jasnej, czy 
Ciemnej strony Mocy? 

– A od której chciałbyś dostać w dziób? – twarz Łysego 
była uśmiechnięta, ale i lekko skupiona, jakby węsząca, 
czekająca na jakiś podstęp, za który niechybnie wali się w ryj. 

– Ja mam pokojowe zamiary. Ba! Uważam nawet, że obie 
Siły są siebie warte i tylko razem ich byt jest usprawiedliwiony, 
potrzebny. Osobno nie mają prawa istnieć – Teo podkpiwał 
sobie z dostrzeżonej czujności Łysego, choć i jego czujność była 
na swoim miejscu. 

– Z tobą, Misjonarz, nie pogadasz. Marnujesz się na tych 
śmieciach. – Łysy wykazał podejrzaną troskę. 

– Oj, dobrze mówisz… – westchnął Teo, rozumiejąc, że 
dalsza konwersacja w tym kierunku nie jest wskazana. – A z Krop-
ką się nie przywitasz? 

– Coś taki wrażliwy? Dobre maniery jeszcze cię obcho-
dzą? – Kropka… chodź, idziemy – Łysy zakończył rozmowę. 

Kiedy oboje zeszli z pagórka do furty prowadzącej na 
działki, odezwał się Teo: 

– Jeśli ktoś doświadcza obecności Boga, ów Bóg istnieje. 
Na tych samych neurologicznych łączach doświadczamy np. 
miłości, choć chemia gra tu pierwsze skrzypce. Nielichą jednak 
przesadą jest, w imię swych „rzeczywistych urojeń” doświad-
czania Boga, zamykanie się w klasztorach, poślubianie Jezusa 
czy też indoktrynowanie ogłupiałych i wystraszonych rzesz 
ludzi, zwłaszcza dzieci – ku chwale zaświatów, gdzie Niebo 
i Piekło jak katowski miecz ma wiernych trzymać w pokorze 
i w ryzach przed miłującym wszystkich Bogiem, którego 
Urzędnicy tu, na Ziemi, są uchem i oczami. Przy czym… 
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wspomniana  „przesada” według mnie nie dotyczy gromadzenia  
majątku przez kler, jak też umacniania jego władzy. To akurat 
jest całkiem zrozumiałe i zdrowe podejście, rzekłbym… jak 
najbardziej ludzkie. Zrozumiała jest też dla mnie ekspansja 
Kościoła, by objąć we władanie coraz większe obszary kuli 
ziemskiej; każda religia ma to w swoich genach. Dlatego 
nietolerancja, cho jest głównym grzechem sporej liczby ludzi 
wierzących, jest też logicznie zrozumiała.  

Teo wreszcie umilkł, a Maciek westchnął: 
– Myślałem, że już nie skończysz. Tylko nie rozumiem 

twojego przeskoku myślowego – od kartki papieru do Boga.  
Masz rozdwojenie jaźni?  Lepiej chodź… przespacerujemy się, 
bo mi tyłek zdrętwiał. – Wstał z ławki i czekał na Teo. A gdy ten 
dołączył do niego, ruszyli w kierunku pustego placu przed nimi. 

Zatrzymali się, spoglądając w stronę furty. Oparta rękami 
o nią Kropka poddawała się napierającemu na nią Łysemu 
i niezbyt głośno jęczała. Miała spodnie i majtki opuszczone do 
kolan, zaś Łysy brał ją od tyłu, poprzez rozpięty rozporek. 
Wykonywał krótkie i gwałtowne ruchy, choć ich częstotliwość 
nie zapowiadała szybkiego orgazmu. Może chciał przedłużyć 
swoje błogie chwile? Albo jeszcze się nie zmobilizował do 
właściwego ataku? 

Teo ruszył powoli w obranym wcześniej kierunku, a obok 
niego powlókł się zamyślony Maciek. 

– Uważasz więc, że sprawcą obecności Boga i miłości jest 
nasz mózg? – odezwał się Maciek. – Neurony, hormony, 
chemia? Nauka i szkiełka oko wszystko wyjaśni? 

Teo przystanął, pogłaskał się po brodzie, popatrzył na 
pojawiające się coraz liczniej gwiazdy i zawrócił w stronę ławek. 
Przez jakiś czas milczał. 

– Oczekiwałeś cudu? – zapytał w końcu. – Przeraża cię to, 
że istnieje racjonalne wyjaśnienie zawartości butelki po jej 
potarciu? 

Teo znowu przystanął i spojrzał na kochanków. Łysy był 
spocony i wykonywał nerwowe ruchy biodrami. Nie mógł się 
spuścić. Kropka cierpliwie czekała, ale i ona była zmęczona. Teo 
odwrócił się od nich i powoli ruszył dalej. – Tak naprawdę to my 
żyjemy i czynimy cuda za sprawą świadomości. Zaś poszu-
kiwanie czegokolwiek nas wzbogaca, ale nie uczy pokory. 
Zresztą… pokorni w nauce? Coś mi się wydaje, Maciek, że 
istniejemy i wcale nie jest to aż tak niezwykłe. Jak każdy bąbel, 
nie wiem, jak duży – czy mierzyć go czasem, czy przestrzenią –
pryśniemy i znikniemy. 
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Znów usiedli na ławce. 
– A swoją drogą – odezwał się Teo – pisanie wierszy, 

doświadczanie obecności Boga czy odkrywanie zawartości butel-
ki po jej potarciu popycha nas bliżej poznania wszechświata, 
którym jesteśmy. 
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XI 
Grupa kabaretowa gotowa  

 
 

Rankiem wstali z ławek trochę połamani, zwłaszcza 
Maciek, bo Kropka go sobie upodobała i zagnieździła się na jego 
kolanach. Nie chciał jej wygonić. Zresztą dotyk i ciepło jej ciała 
coś bliskiego mu przypominały. 

Z wczorajszej wieczerzy zostały jeszcze chleb, smalec 
i cebula. A i Maciek nie wypił całego wina, dlatego teraz czuł się 
dobrze, i to nie przez brak kaca, lecz dlatego, że jego pocieszy-
cielka – butelka – była przy nim, i ta świadomość sama w sobie 
stanowiła piękne lekarstwo na jego chorą wątrobę i opuchnięty 
mózg. 

– Miałem piękny sen – powiedział. – Wczoraj dużo 
mówiłeś o butelce i o Bogu, i coś mi się przyśniło. Ale co to było? 
Dużo ludzi, fajne dziewczyny, popijawa… To było chyba jakieś 
spotkanie religijne. 

Teo się roześmiał. Właśnie zaczął wykonywać ćwiczenia 
gimnastyczne, ale przerwał je, rozbawiony wyznaniem kolegi. 

– Na pewno religijne – odrzekł. – Tam, gdzie popijawa, 
tam dużo pięknych wizji i powszechnego zbratania. Nie dziwię 
się jednak, że ci się to przyśniło. Rozmowa o butelce musiała 
tobą pozytywnie wstrząsnąć! 

– Ażebyś wiedział, że religijne. Sny mają to do siebie, że 
w dupie mają nasz zdrowy rozsądek. A właściwie dlaczego 
mamy nie wierzyć w tego czy innego Boga lub w bogów? To 
fajnie tak sobie wierzyć… Oczywiście bez tych okropności jak 
piekło czy wojny religijne. Odrzucam każdego krwawego Wa-
tażkę podającego się za Boga. Weto dla piekła, zgoda dla świętej 
popijawy. Miłość, gandzia i wolny seks! – Maciek uniósł za-
ciśniętą pięść. 

– To już lepiej. 
– Pełne zbratanie! 
– Lecz póki co – głód, brud i świerzb. 
– Teo?… 
– No? 
– Pomachaj dalej łapkami, ja idę się odpryskać – poszedł 

w stronę furty i oddał na nią mocz. Kiedy wrócił, Teo i Kropka 
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gimnastykowali się. Robili przysiady z wyciągniętymi rękami. – 
Wybaczcie, że nie dołączę, ale miewam zawroty głowy. Za to 
walnę małego grzdyla – sięgnął po butelkę i, zadowolony, usiadł 
na ławce. Popijając małymi łykami szybko ubywający trunek, 
przyglądał się im, a zwłaszcza Kropce. 

Pociesznie wyglądała, próbując zachować równowagę 
w przysiadzie. Zresztą oboje komicznie wyglądali. Maciek się 
roześmiał: 

– Koniec z przysiadami. Teraz „jaskółka”. Stańcie na 
jednej nodze, pochylcie się do przodu z rozwartymi w bok 
ramionami i z drugą nogą wyciągniętą do tyłu. 

Kropka wybuchła śmiechem, szybko jednak umilkła 
i usiłowała wykonać to ćwiczenie; nie potrafiła jednak ustać na 
jednej nodze w takiej pozycji. Teo zaś wykazał zadziwiające 
posłuszeństwo – stał jak startujący samolot i czekał na dalsze 
komendy z ust Maćka. 

– Teo – bardzo dobrze! A ty Kropka, pała z wuefu. Musisz 
wziąć korepetycje u Łysego – roześmiał się gwałtownie ze swego 
dowcipu. – Teo, koniec z gimnastyką. Teraz żarcie. 

Podeszli do ławki. 
– A może ty byś dał korepetycje Kropce? – Teo zapytał 

niewinnie. – Co ty na to? W końcu śpicie razem, to pora już na 
gimnastykę. 

Maciek spojrzał na Teo, potem na Kropkę, która im się 
też przyglądała, pewnie nie rozumiejąc, o co chodzi z tą gim-
nastyką, i odrzekł: 

– Gimnastyka dobra rzecz. Tobie, Misjonarz, ją powie-
rzam, byś niósł jej pochodnię jako wzór zdrowego stylu życia 
wśród barbarzyńskich tubylców – znów sięgnął po butelkę. 

– Moje imię ci się nie podoba? Chyba najwyższy czas 
i tobie dać jakąś ksywkę. A co do gimnastyki… Chyba kości ci się 
zastały, więc skorzystaj z leczniczej okazji. Kropka chętnie ci 
pomoże. I choć nie będzie ci dane być pochodnią, to przy-
najmniej rozbłyśniesz lichym knotem dopalającej się świeczki. 

– Co tam lichy knot… Lepiej coś zjedzmy. Kropka? 
Głodna jesteś? No to do roboty. Wyciągaj – kiwnął głową 
w stronę Teo. 

Siedzieli na ławce, jedli i milczeli. Maciek patrzył gdzieś 
w przestrzeń. Zerkał też na Kropkę. 

„Co dalej? – myślał. – Co ze mną? Oboje mają dokąd 
wrócić… a ja?”. 
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– Coś posmutniałeś – Teo zauważył zmianę nastroju 
kolegi. – Chyba to nie przez swój lichy knot? Ale nie przejmuj 
się… Wielu tak ma. 

– Knot jak knot – mruknął zagadnięty. – Zastanawiałem 
się, co dalej. Pora umierać czy można jeszcze trochę pożyć? 
A ty? Nie zauważyłeś, że nasza tułaczka po podwórkach i śmiet-
nikach to żadna perspektywa na przyszłość? 

– No proszę. Wstał chłop spod oszczanego i osranego 
murku, ledwo usiadł na ławce, w słońcu, zobaczył kwiatki na 
łące i już z pretensjami do przyszłości. Co dalej? Zachciało się 
teraz wycieczki w zamorskie kraje. Ławka i swojski widoczek już 
spowszedniały.  

– Bo ty jesteś taki głodny naszej polskiej biedy? Ty pew-
nie nie wiesz, co to głód. I zimno. Zapewniam cię, że w takim 
stanie gówno cię będą obchodzić swojskie widoczki. 

– Przepraszam, że nie wziąłem pod uwagę drogi życiowej 
kolegi, tak barwnej i sytej w głód, zimno i cierpienie. Sorry. Już 
nie będę odciągał pana od marzeń o cukrowej wacie i prze-
jażdżce na karuzeli w wesołym miasteczku. 

– Teo… ty właśnie przyszedłeś z wesołego miasteczka, 
mając dość waty cukrowej i ciągłych wymiotów podczas jazdy na 
karuzeli. Chciałeś zdrowo sobie pożyć, o wodzie i czerstwym 
chlebie, na powietrzu; chciałeś być takie chłopię, swojskie jak 
kasza ze skwarkami; chciałeś popatrzeć na unurzanych w gów-
nie i udawać zrozumienie dla ich ascetycznego życia; chciałeś się 
zabawić ich kosztem, udając Dobrego Pana, który dobrym 
słowem wprawi w zachwyt miejskie szczury. Ale twoja zabawa 
musiała się zmierzyć z postawą Łysego i jej ulec. Zrozumiał 
książę przebrany za pastuszka, że są światy dla niego groźne, bo 
namacalne, które nic sobie nie robią z zachcianek panicza, tylko 
w dziób walą. I trzeba się przed nimi ukorzyć. Teo… ty dalej się 
bawisz, co? 

– No proszę… Rozszyfrowałeś mnie. Długo o tym myś-
lałeś? Pamiętaj, by to zapisać w swoim kajeciku. Podpowiem ci 
nawet tytuł twojego dzieła wysnutego z głębokiego rozumu, 
a pobudzonego łykiem wina i kromką chleba ze smalcem. Niech 
to będzie: Jak zdemaskowałem żydowskiego szpiega podają-
cego się za Misjonarza”. I moja w tym głowa, żeby ci tematów 
do pisania nie zabrakło. 

– A nie mówiłem? Ludzki Pan. Tylko, jak to wśród 
szpiegów… musisz mi dobrze podlewać, by wyciągnąć ze mnie 
potrzebne ci informacje. 
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– Coś pokręciłeś. To ja dla ciebie stanowię niezłe źródełko 
informacji, bo ty… niby o czym? O kumplach z dworca? 
O wszach i brudzie? To sobie mogę wyobrazić. 

– A ty? O czym? O znajomościach z Pepe i z innymi? 
O lokalizacji obiektu strategicznego dla bezdomnych, jakim jest 
darmowa stołówka? 

– No tak… Chyba się nie popiszemy jako szpiedzy. 
– Jest jeszcze Kropka. Z niej możemy coś wyciągnąć. 
– Mówisz? 
– No przecież nic o niej nie wiemy. 
– Kropka – Teo patrzył na nią z dobrotliwym uśmie-

chem – dobrze ci z nami? 
– A co? – Spojrzała trochę bezradnie, trochę z ciekawoś-

cią. 
– No… tak pytam. Dobrze ci tu? Nie tęsknisz za domem? 

– Mimo wszystko Teo był ciekawy odpowiedzi. 
– E tam… – żachnęła się. – Ja nie mam domu. 
– Jak to nie masz? Przecież gdzieś mieszkasz niedaleko? 

– Teo był zdziwiony. 
– Mieszkam? – Wyglądała na zaskoczoną. – A gdzie? 
– To ja się pytam. Ej! Robisz nas w konia? 
– Nie wiem. 
– Czego nie wiesz? – Teo zaczął się denerwować. 
– Może ja ją zapytam – odezwał się Maciek. – Kropka… 

masz mamę i tatę? 
Siedziała pomiędzy nimi, trzymając kawałek chleba 

w ręku, i patrzyła przed siebie. Nikt by się nie domyślił z wyrazu 
jej twarzy, co czuła, o czym myślała. Nawet gdyby z jej oczu 
potoczyły się łzy, to i tak jej twarz przypominałaby maskę poś-
miertną. 

– Dziwna ta nasza Kropka. A ni be, ani me, ani kukuryku. 
– Maciek zrezygnował z dalszych pytań. 

– Kropka? Ale dobrze ci z nami? – Teo nie popuścił. 
– Dobrze – odpowiedziała wreszcie. 
– No i gitara! – Teo się roześmiał. – To najważniejsze. 
– Mieszka w pobliżu? Chyba tak mówiłeś. 
– Ale nic bliżej nie wiem. Ja właściwie nic nie wiem… – 

zdziwił się sam sobą Teo. – O tobie nic nie wiem, o Kropce, 
o Pepe, o Ecie i Pecie… No, o nikim nic nie wiem. 

– O mnie już sporo wiesz. Choćby to najważniejsze: 
jestem trunkowy, a tu pusta flaszka. 

– Maciek… Musisz na nią jakoś zarobić. 
– Niby jak? 
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– Zajmij się… może żebractwem? Albo wymyśl coś. 
O, choćby z Kropką… Możemy iść na Stawową i tam my siądzie-
my pod murkiem z kartonikiem na pieniążki, a Kropka będzie 
tańczyła. Parę groszy wpadnie. Jak nic. Bo też co mamy do 
roboty? 

– Ale czy Kropka zechce tańczyć? 
– Lubi tańczyć. 
– Kropka, pójdziesz z nami? Zabawimy się – Maćkowi 

pomysł wyraźnie się spodobał. 
– Co? A dokąd? – wyglądała na nieprzytomną. 
– Pójdziemy do miasta i zabawimy się. Lubisz tańczyć? 
– Lubię – nagle wstała z ławki i zaczęła przed nim 

podskakiwać w dziwnych pląsach, machając przy tym rękami. 
– Bardzo dobrze – Maciek był zadowolony. – Tylko od 

czasu do czasu uśmiechnij się, jak tylko ty potrafisz. 
Maciek dopił resztkę wina i poszedł zanieść butelkę do 

śmietnika. Zaczął też grzebać w pojemniku, szukając czegoś, co 
by się nadawało do wrzucania bilonu. Znalazł brudną i wysz-
czerbioną podstawkę pod małą doniczkę. Powinna wystarczyć. 
Zabrał ją.  

Kropka dalej pląsała przed Teo. 
– Wystarczy. Później zatańczysz – zwrócił się do niej, 

a potem do Teo. – Podstawka pod kwiatuszek. Na pieniążki… To 
co? Grupa kabaretowa gotowa do występów? 
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XII 
Ulica Stawowa  

 
 
 Postanowili dotrzeć do Centrum piechotą. Teo wybrał 
trasę ulicą Ściegiennego, bo zastanawiał się, czy nie wstąpić do 
Silesii. Tylko co go tam ciągnęło? 
 W pobliżu skrzyżowania z ulicą Chorzowską stało osiedle 
ładnych, tarasowych bloków. Ogrodzone było wysokim płotem, 
monitorowane, pozamykane na cztery spusty. Pewnie gdzieś 
czaiła się ochrona z psami. Natomiast przed osiedlem stał ów 
kompleks handlowy. Górował nad nim stary szyb kopalniany, 
ładnie pomalowany, z logo Silesii. 
 – Piękne osiedle – odezwał się Teo. – Ale za kratami. 
Bogaci ukrywają się jak bandyci. I, podobnie jak oni, żyją 
w izolacji. Kto wie, czy na tym osiedlu nie jest tak jak na  
melinie? Oczywiście nie mówię o komforcie życia, lecz o pewnej 
selekcji ludzi dopuszczonych do przekroczenia otaczających 
wszystko drutów kolczastych. 
 – Druty kolczaste to światowa tendencja do izolowania 
jednych przed drugimi. Nic na to nie poradzimy. Są getta bie-
doty, to są i getta bogaczy – Maciek przyglądał się budynkom. 
Byli już bliżej skrzyżowania, więc zatrzymali się. Potem ruszyli 
lewą stroną Chorzowskiej w kierunku Sokolskiej. Teo zrezyg-
nował z pójścia do Silesii. 
 – Tak. Katowice poszły na całość… – Teo wyglądał na 
zadumanego. Oboje z Maćkiem szli obok siebie, a Kropka 
dreptała za nimi. –Wszędzie trwają remonty, przebudowy dróg, 
Rynku, buduje się nową Bibliotekę Śląską… A banki? Wyrastają 
jak grzyby po deszczu. Stają się szklanymi pałacami, zamkami 
na lodzie, wieżami z kości słoniowej, po wstąpieniu do których 
rzadko komu udaje się uciec, ocalając nie tylko duszę, ale i życie. 
 – Widać i my musimy się zmienić – zauważył Maciek. 
 – A to dlaczego? Chociaż przecież ciągle się zmieniamy. 
To nieuchronne, gdy nam latek przybywa. Ale ty chyba co in-
nego miałeś na myśli? 
 – Myślałem o zmiana życia. Chociaż nie wiem, o jaką 
nową, lepszą zmianę chodzi? I czy to jest tak jak z wyłowieniem 
królika z kapelusza ku uciesze gawiedzi? Co z buzującymi w nas 
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sprzecznościami? Przecież to one są motorem każdego twór-
czego działania. Zadowolone z siebie istnienie to koniec rozwoju 
ludzkości. 
 – Człowiek niewiele się zmienił. Rządzą nim te same 
namiętności, popełnia te same zbrodnie. I nic nie pamięta, a je-
dynie kombinuje, jak siebie przedstawić w glorii męczennika, 
świętego, bohatera. Bo też i trauma naszych indywidualnych i 
zbiorowych doświadczeń nie trwa długo. Zamiast faktów, 
prawdy o naszych poczynaniach, otrzymujemy zbiór mitów 
i legend, na których dziatwa w szkole ma się uczyć historii, 
choćby o cudnym polskim narodzie umiłowanym przez Boga, 
lecz wciąż prześladowanym przez okrutnych sąsiadów żądnych 
naszej krwi. Oczywiście, my w tym marszu jesteśmy tylko 
miłującymi Boga domatorami, niewyciągającymi łapek do cu-
dzego ogródka. A nasz odwieczny marsz na Wschód jest tylko 
upominaniem się o swoją własność. I czyniliśmy to, nie gwałcąc 
i nie podrzynając gardełek kobietom i dzieciom. Ale pisać 
i mówić o tym? A fe! Toż to szkalowanie narodu przez Żydów, 
komunistów i masonów. Dlatego historia jest zakłamaną pros-
tytutką oddającą się tylko tym, którzy mają władzę. Nasza 
dziatwa jest zmuszona wierzyć w stek bzdur i oddawać hołd 
niejednemu zbrodniarzowi. Choćby mordercy o ksywce Ogień. 
 – Ale fajnie jest przecież żyć. 
 Dalej szli w milczeniu. Rozglądali się tylko ciekawie po 
okolicy. W końcu dotarli do Sokolskiej, przeszli na jej drugą 
stronę i udali się w kierunku Supersamu, potem przeszli przez 
Mickiewicza i znaleźli się na ulicy Stawowej. Był to ruchliwy 
deptak, przy którym kwitły kafejki i wystawione były stoliki pod 
parasolami.  
 Zatrzymali się na początku uliczki. Teo spoglądał na 
kamienice, lustrując okolicę. Gwar, parasole, dziewczyny i cały 
ten ruch na deptaku zmieszany z leniwym wysiadywaniem ludzi 
pod parasolami sprawił mu ogromną przyjemność. Natomiast 
Maciek wyglądał na zafrasowanego. 
 – Nad czym tak dumasz? – spytał Teo. 
 – A tak… – odburknął Maciek. – Mam dosyć spania na 
ławce. 
 – Faktycznie. Niezbyt wygodnie. Ale to lepsze niż spanie 
na gołej ziemi. 
 – Kartony. Kartony, Teo. 
 – Wykombinujemy. Znajdziemy je przy jakimś większym 
sklepie i dobrze ukryjemy. 
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 – Miałem kiedyś kumpla o potężnej posturze i twarzy 
boksera. – Maciek coś sobie przypomniał. – Tak ukochał twarde 
posłanie, że przytaszczył z fajansu stare drzwi i spał na nich. Dla 
higieny narzucił na nie prześcieradło. 
 – Twardy gość – Teo wybuchnął śmiechem. 
 Maciek spojrzał ze zdziwieniem na towarzysza i, uświa-
domiwszy sobie komizm jego słów, też się roześmiał. 
 – To co, idziemy? Trzeba zarobić na chlebek i winko. 
 Ruszyli wolno w stronę dworca PKP; rozglądali się cie-
kawie, przyglądali ludziom, ale dyskretnie. Tylko Kropka spoch-
murniała. Ten ruch, gwar, to całe zamieszanie dziwnie na nią 
podziałało. Wydobyło z niej smutek. 
 Towarzystwo doszło do fontanny z rzeźbą żaby. Mniej 
więcej naprzeciwko niej było miejsce pod murem kamienicy. 
Tam postanowili się zatrzymać i odegrać komedyjkę z aktorką 
w roli Kropki. Teo sobie też przypisał jakąś rolę. 
 – Kropka, tu będziesz tańczyła. Rób to, jak ci pasuje, 
i śmiej się. Musimy zarobić parę groszy. W porządku? – Teo 
spoglądał jej w twarz, nieruchomą jak pośmiertna maska. 
 Teraz zwrócił się do Maćka: 
 – Połóż podstawkę na ziemi. O, choćby tu – wskazał  rę-
ką. A gdy ten to uczynił, Teo sypnął do naczynia kilka drobnych 
monet. – To po to, żeby wszystko było wiadome. Ludzie muszą 
wiedzieć, że tu chodzi o zarobek. 
 Obaj stanęli pod murem. 
 – Kropka, zacznij tańczyć. Tylko obok podstawki. Nie 
zasłoń jej – Teo wydawał polecenia. Wyglądał na przejętego. 
 Obaj stali pod murem prosto, niemal na baczność; wyg-
lądali i groźnie, i śmiesznie zarazem. Równi wzrostem, jedna-
kowo zarośnięci, z brodami sięgającymi po piersi, mogli się 
wydać posłańcami z jakiejś dzikiej, ponurej krainy. 
 Różne kolory miały ich brody. U Teo broda i włosy były 
ciemne, u Maćka – jasne, często pobrzmiewające rudym nalo-
tem. 
 – No, Kropka! – ponaglał Teo. – Zacznij tańczyć. Przecież 
obiecałaś. Potem coś zjemy i napijemy się winka – kusił ją. 
 Wreszcie Kropka zaskoczyła i rozpoczęła swój szalony 
taniec. Wyginała się, poskakiwała, machała rękami w tańcu 
Świętego Wita. Jej twarz wyczyniała również szalone grymasy. 
I co jakiś czas Kropka wybuchała gwałtownym, urywanym śmie-
chem. 
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 Teo był zadowolony. Maciek zaś stał wystraszony. Bo to, 
że ona była wariatką, to zrozumiałe, ale ludzie i o nim mogli tak 
pomyśleć. Czyżby odczuwał wstyd? 
 Wokół tańczącej zaczęła się zbierać coraz większa grupka 
ludzi. Jedni chichotali, inni wymieniali między sobą uwagi, 
a jeszcze inni tylko się uśmiechali. 
 Teraz Teo uznał, że na niego przyszła pora. Postąpił krok 
do przodu, rozwarł ramiona w geście proroka i przemówił: 
 – Dobrzy ludzie! Oto ta biedna dziewczyna miała zostać 
tancerką, nie skłamię, jeśli powiem, że baletnicą. Lecz zły los 
z niej zakpił. Ten los ma na imię: „zazdrość”. Źli  ludzie zabronili 
jej tańczyć. Oto widzicie jej talent w pełnej krasie. Wspomóżcie 
biedną sierotę, której marzenia się nie spełniły. Nie żałujcie 
datków dla biednego dziecka. To dziecię będzie się za was 
modlić. Zaraz po występie pójdzie do kościoła i calutką godzinę 
będzie żarliwie odpędzała od was demony, czyniąc tym samym 
miejsce dla aniołów, które zbawią wasze dusze. Kochane lu-
dziska! – ryknął. – Ulitujcie się nad tancerką. Jej dzieciństwo to 
całe pasmo udręki. Tatuś nieznany, bo poczęta w gwałcie 
zbiorowym, mamusia też nie znan, bo podrzuciła dziecko pod 
plebanię; zadzwoniła i uciekła. Ale, dobrzy ludzie, ksiądz to boży 
człowiek i na pewno z jej poczęciem nie miał nic wspólnego. 
Popatrzcie – skierował dłonie w stronę Kropki – czyż nie 
zasługuje na podziw i uznanie ta sierotka zagubiona w nieczu-
łym świecie? Chyba nie macie serc z kamienia? Podziwiajcie jej 
taniec, ale i wspomóżcie artystkę. Chyba zasłużyła? Na żadnej 
scenie takiego tańca nie ujrzycie. Ludzie! Dajcie po grosiku na 
kromkę chleba! 
 No i ludzie dawali… Jedni, faktycznie, marne drobniaki, 
ale często były to dwa złote, nawet pięć złotych. Miło było pat-
rzeć, jak spodek się zapełnia. 
 Teo uznał, że tyle kasy nie może tak na widoku leżeć, i, 
nie krępując się, podniósł spodeczek, zawartość sypnął do kie-
szeni płaszcza, pozostawiając w pojemniczku trochę bilonu. 
 Tę przemowę, modyfikowaną wyobraźnią, Teo powtarzał  
jeszcze kilkakrotnie. 
 W końcu uznali, że czas wracać. Kieszeń Teo była pełna 
bilonu. Trzeba teraz w spokoju przeliczyć pieniądze i coś posta-
nowić. 
 Udali się na ławeczkę przy Mickiewicza. Teo wysypał na 
spodek część bilonu i rozpoczęło się oficjalne liczenie. Grubszy 
bilon szedł na inną kupkę, a drobniaki na inną. Doliczyli się 
sporej gotówki – było tego około 260 zł. Majątek.  
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 Teo i Maciek mieli szczęśliwe miny, tylko Kropka nie 
fascynowała się tą kupką pieniędzy. Siedziała na ławce, kiwała 
nóżkami i podśpiewywała coś niewyraźnie. 
 – To co robimy z forsą? – zapytał Teo. 
 – Podzielimy się nią – odparł Maciek. – Trzeba dać część 
forsy Kropce. Gdyby nie ona, gówno byśmy mieli. 
 – Masz rację. To ile? No… ile Kropce damy? 
 – Nie wiem.  
 – To się zastanów. Chyba nie chcesz, żebym to ja sam 
o tym decydował? Zaproponuj coś. 
 – Nie róbmy z tego problemu. Przecież coś jej odpalimy. 
Lepiej się zastanówmy, na co wydamy pieniądze – Maciek 
wiedział, na co je przeznaczyć, ale chciał usłyszeć, co Teo ma do 
powiedzenia w tej sprawie. 
 – Ja proponuję częścią pieniędzy się podzielić, a część 
zostawić we wspólnej kasie na żarcie i co tam jeszcze nam 
wypadnie. 
 – W porządku. To ile bierzemy dla siebie? 
 – Tylko ustalmy najpierw, ile damy Kropce. 
 – Pięć dych? – Maciek nie był pewien, czy akurat tyle 
powinna otrzymać. Bo tam, gdzie pieniądze i gdzie słabsza stro-
na w interesach, tam pokusa, by partnera oszwabić. Zachowując 
wszak pozory równości i braterstwa. 
 – Myślałem o dwóch dychach. Ale to by było nie fair. 
Masz rację. Pięć dych dla Kropki. 
 – A my? Po ile? – dopytywał Maciek. 
 – Sądzę, że po 80. 
 – Razem to 160, plus to co u Kropki, czyli 230 złotych. 
Zostaje niecałe 30. Nie za mało? 
 – To może Kropce dwie dychy? Bo co ona zrobi z pie-
niędzmi? A jak kupimy wino, to się napije, zje też z nami. 
 – Chyba masz rację. Tak zróbmy – Maciek szybko się 
zgodził. 
 – Teo zajął się dzieleniem forsy. Sobie wzięli po 100 zł, 
dla Kropki mieli 20 zł, reszta to wspólna kasa. Nie było tego 
dużo, ale mieli swoje pieniądze, więc problemu nie było. 
 – Kropka – Teo trzymał dłoń wyciągniętą w jej kierunku 
– To dla ciebie. Za występ. Caluśkie 20 zł. Bierz je. Chyba masz 
gdzie je schować? No tak. Masz przecież kieszenie w spodniach. 
 Zagadnięta spojrzała trochę nieprzytomnie; szybko zeszła 
z ławki i rozpoczęła swój chorobliwy taniec. 
 – Kropka! Przestań! – Teo się zezłościł. – Weź pieniądze. 
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 Posłusznie wzięła bilon i schowała go do kieszeni. Stała 
naprzeciwko nich, wpatrując się w chodnik. 
 – Kropka, napijesz się wina? – Teo czuł, że ją uraził. Czuł, 
że potraktował ją przedmiotowo. 
 – Napiję się – odpowiedziała spokojnie. 
 Teo wstał i podszedł do niej. Objął ją, przyciągnął do 
siebie, przytulił. 
 – Co za romantyczna para – zakpił Maciek. A przecież 
w lot zrozumiał zachowanie Teo. On też czuł się winny w sto-
sunku do Kropki. Jakby nie widział w niej człowieka, tylko 
zabawnego, groteskowego pajacyka. Taka mechaniczna zabaw-
ka. Wystarczy wyłączyć prąd, wyjąć baterię i odstawić lalkę do 
kąta lub schować do pudełka. Gdyby nie jej kamienna twarz i jej 
ciemne, nieodbijające światła oczy… 
 Kiedy Teo uwolnił ją spod swego uścisku, wyszczerzyła 
zęby i zaczęła tanecznie dreptać. 
 – Co dalej? – zapytał Maciek. 
 – A nie chce ci się pić? Zadziwiasz mnie. Masz pieniądze, 
a nie biegniesz po flaszkę. Czyżby świadomość posiadania forsy 
była wystarczającym antidotum na panikę myśli i trzepot rą-
czek? Dobrze mówię? Coś spokojny jesteś. 
 – No proszę, psycholog się odezwał. A nie wiesz, że teraz, 
po twoich słowach, musowo muszę kupić wino? Przypomniałeś 
mi o moim głodzie. Chciałeś tego, panie psychologu? 
 – No tak. Nie pomyślałem. Za to ja pójdę po to winko 
i coś kupię do żarcia. Ty byś tylko błądził. 
 – To kup trzy wina. Po co potem się męczyć – Maciek 
odliczył pieniądze i podał Teo. 
 – Czuję, że szybko się pozbędziesz forsy. 
 – Teraz mamy źródło zarobku. Jutro też pójdziemy na 
Stawową. 
 – Spodobało ci się? Ale ty nic nie robiłeś, to musiało ci się 
spodobać. 
 – Teo, odpieprz się ode mnie. A niby co ja miałbym ro-
bić? Tańczyć z Kropką? 
 – Ja już coś dla ciebie wymyślę 
 – Dobra, dobra. Idź już, a ja będę zabawiał Kropkę. 
 Kiedy Teo odszedł, Maciek rozsiadł się wygodnie, ręce 
rozłożył na oparciu ławki, spojrzał na Kropkę, która zaraz 
podeszła, usiadła obok niego i, jak to ona, przytuliła się, coś 
podśpiewując do siebie. Było ciepło, przyjemnie, bo miły 
wiaterek obmywał mu twarz. O niczym nie myślał. Jednak ten 
stan nie trwał długo. Zaczęła do niego docierać i krystalizować 
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się jakaś natrętna myśl: „Jesteśmy ułomni, zarówno pod 
względem fizycznym, jak i psychicznym. Pal licho naszą fizycz-
ność. To świadomość i sumienie czynią nas ludźmi nieszczęśli-
wymi, a to dlatego, że przerasta nas odpowiedzialność za nasze 
ideały moralne. Tylko… czy ja mam jeszcze jakieś ideały? Jest 
głód alkoholu i strach, że go zabraknie. Lecz gdy wino jest, to czy 
wówczas stać mnie na porcję moralności? Tylko po co? By 
cierpieć jeszcze bardziej? W końcu wszyscy żyjemy samotnie. 
Tak, tak… A jednak, brakuje kogoś”. 
 Potem jego myśli powoli zaczęły krążyć wokół opowie-
dania Miodraga   Bulatovica Opowieść o szczęściu i nieszczęściu. 
Tam, w domu wariatów, pewien sędzia powiesił się na ukra-
dzionym krawacie. Krawat był długi, z czerwonego jedwabiu 
w białe kółka i był przekazywany męskiemu potomkowi z poko-
lenia na pokolenie. Dziadek przekazał go ojcu, a ojciec synowi, 
który miał strzec go jak oka w głowie. Gdyby go utracił, miał 
wygasnąć ich ród, a on byłby nieszczęśliwy. 
 Otóż okradziony właściciel krawata, gdy przyszła żona 
z córką do trupa sędziego, nie mógł wyjść ze zdziwienia; zapytał 
siebie: „dlaczego płaczą, przecież jest taki brzydki?”. 
 Słowa tego młodzieńca do dzisiaj odbijały mu się 
czkawką. Gdy tylko widział płaczące osoby w kondukcie pogrze-
bowym czy na cmentarzu, natrętnie wracało pytanie: „dlaczego 
płaczą, skoro jest taki brzydki?”. 
 Tylko z jakiego powodu teraz o tym sobie przypomniał? 
 Wrócił Teo. Usiadł na ławce i przez chwilę milczał. 
 – Pięknie jest na mieście. A jakie dziewczyny… palce li-
zać! Szkoda, że człowiek nie jest młodszy – odezwał się z żalem. 
 Maciek westchnął. Zrobiło mu się ciężko na duszy. To 
przecież on, nie Teo, miał zmarnowane życie. 
 – Otwórz wino – powiedział. - Na frasunek najlepszy jest 
trunek. 
 Kiedy Maciek popijał swój ulubiony alkohol, zauważyli 
nadchodzącą od strony przejścia dla pieszych grupkę znajo-
mych. To byli Pepe, Ecie, Pecie i Sempoliński. Kierowali się 
w ich stronę. Maciek szybko zabezpieczył wino, chowając je do 
chlebaka Teo. 
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XIII 
A może zrobimy jutro jakąś małą imprezkę? 
 
 

– Wiedzieliśmy, że was tu znajdziemy – Ecie była rozba-
wiona. 

– Dlaczego nie byliście na obiedzie? – spytała Pecie. 
– Byliśmy zajęci – odparł Teo. 
– Zajęci? – zdziwił się Pepe. – To musiało być coś waż-

nego, skoro nie poszliście na obiad. No, no! 
– Założyliśmy zespół kabaretowy i dajemy występy. Oczy-

wiście, nie za darmo – Teo mówił wyniośle i z dumą. 
– Kabaretowy? – Sempoliński ryknął śmiechem. – To 

może i ja dołączę? 
– A co umiesz? – Teo zainteresował się tą propozycją, ale 

wiedział, że i tak nic z tego. Za dużo by było gąb do wyżywienia. 
– No, znam różne świńskie wierszyki, choćby Fredry, 

i nie tylko wierszyki. Umiem chodzić na rękach, udaję mowę 
różnych zwierząt, śpiewam całkiem nieźle. 

– To bardzo dobrze. Rozpatrzymy twoją kandydaturę – 
stwierdził Teo. I spojrzał uważnie na Pepe. – A ty nie chcesz 
należeć  do kabaretu? 

– Ja cały czas uczestniczę w kabarecie – odrzekł. – I wy 
jesteście jego częścią. 

– To na dużej scenie występujesz. A gdzie masz widow-
nię? – Teo trochę spoważniał. 

– Role są przemienne. Raz jesteście widownią, a innym 
razem aktorami. 

– Przechodnie, władza, politycy… to wszystko aktorzy 
i zarazem widownia? – Teo próbował nakłonić Pepe do szer-
szych wyjaśnień. 

– Przechodnie to tylko ślepe krety. Są jak kolorowe 
pinezki rzucone na wiatr. Nic ich nie obchodzi poza własnym 
nosem. Władza natomiast to brudny kundel lubiący szczekać 
i podgryzać łydki. A politycy? Najgorsi to aktorzy. Łżą co krok 
i żrą się między sobą. Są główną siłą, która hamuje rozwój 
demokracji. Nie w głowie im społeczeństwo obywatelskie, choć 
tyle o tym pieprzą. Ich apetyt na władzę i coraz większą bez-
karność rośnie wraz z otrzymanym immunitetem. Obrażają się 
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na naród, który ich nie rozumie. Już dawno zapomnieli o swych 
szczytnych ideałach, choć wciąż noszą ich hasła na sztandarach. 
To, co wyróżnia partie między sobą, to ich rywalizacja o dostęp 
do koryta. Są zakłamani, z gębą pełną frazesów, i wciąż uważają 
się za obrońców ludu. W dupie mają poszanowanie prawa, które 
sami ustanawiają. Jedyne, co ich podnieca, oprócz władzy, to 
słupki popularności wśród społeczeństwa. A przecież i tak spora 
ich liczba wejdzie do parlamentu, bez żadnego poparcia wybor-
ców. 

– A nie uważasz, że twoje słowa są niewiele warte? – Teo 
wydawał się zadowolony z przemowy Pepe. – Nic nowego nie 
powiedziałeś. Walka o władzę nie jest honorowym pojedynkiem. 
Za dużo mają do zyskania i za dużo do stracenia, by bawić się 
grą „w czyste ręce”. Tak cię teraz to wzięło? 

– No dobra! Wzięło mnie i często mnie szlag trafia, jak 
słucham pieprzenia tych głupków. 

– Pepe… sfolguj. To źle na krew wpływa. Złość niczego 
dobrego nie uczyniła – Teo nie chciał, by Pepe się nakręcał. Cały 
smak rozmowy by uciekł. Nie wiadomo, jak ostro musiałby za-
reagować, gdyby ten Francuz z wyboru przekroczył próg złości 
i zaczął się wściekać. 

– Pieprzę to!  I niech to wszystko szlag! 
Jednak po kilku chwilach Pepe doszedł do siebie, uspo-

koił się i chytrze spoglądał na Teo; w końcu przeniósł wzrok na 
Maćka. 

– Szanowny kolega – zwrócił się do niego – jeszcze nie 
nad morzem? Taka ładna pogoda. No tak, w Katowicach lepsze 
towarzystwo. A i zjeść można, wykąpać się, zafasować nowe 
ciuchy. Więc nie jedzie kolega nad morze? 

– Oczywiście, że jadę – odparł Maciek. – Poczekam tylko, 
aż szanowny kolega wyjedzie do Francji. Bo chyba się tam wy-
biera? 

Pepe zacisnął zęby. Miał już wybuchnąć, lecz odezwał się 
Teo: 

– Chłopaki, co was napadło? Ciągle jakieś spięcia między 
wami. Jedziemy na jednym wózku, a wy skaczecie sobie do oczu. 
– Teo widział, że to Pepe ciągnie do zwady, ale nie chciał tylko 
jego upominać, bo ten odszedłby obrażony. 

– No właśnie… – Ecie włączyła się do rozmowy. – Jedzie-
my na jednym wózku. Powinniśmy się szanować. Bo kto inny 
nas uszanuje? Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak inni. Ale 
nami pogardzają. Myślą sobie, że jesteśmy wyrzutkami, bo nie 
mamy domu. Ale nie każdemu dopisuje wyobraźnia, by i siebie 
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zobaczyć w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy. Musimy się 
szanować. W końcu mamy tylko siebie. 

– Święte słowa – poparła ją Pecie. 
– A może zrobimy jutro jakąś małą imprezkę? – Teo 

głośno się zastanawiał. – Zbierzemy się, powiedzmy, w Parku 
Kościuszki. Jakaś butelczyna, jakieś kanapeczki… Co wy na to? 
– teraz dopiero był pewien, że naprawdę tego chce. 

Ecie i Pecie zapiszczały i klasnęły w ręce. Sempoliński się 
roześmiał. Tylko Pepe miał kwaśną minę. 

– Powiedzcie Konradowi – kontynuował Teo – chociaż 
może się jutro spotkamy na obiedzie? No, w każdym razie, jak 
go spotkacie, to rzeknijcie, że po obiadku idziemy do parku. 
A ty, Pepe, coś taki kwaśny? Propozycja ci nie odpowiada? 

– Ależ odpowiada – odburknął. – Tylko kto sfinansuje 
ten bankiet? 

– To już moja i Maćka głowa. Kupimy kilka butelek wina 
i coś do żarcia. Nic drogiego. Gra? 

– Chyba że tak. 
– To jesteśmy umówieni. 
Kropka przysłuchiwała się im cicho, przytulona do Mać-

ka. 
– Chodźcie – Ecie zwróciła się do towarzystwa. – Usią-

dziemy. Nogi mnie rozbolały. 
– Ja tu przysiądę – odezwał się Pepe i usiadł obok Teo – 

Co ty kombinujesz? – zapytał. 
– Co? –zarechotał. – Nic nie kombinuję. Dzisiaj zaro-

biliśmy parę groszy. Akurat wystarczy, by zacieśnić więzy mię-
dzy pariasami. Nie uważasz, że fajnie się spotkać, tak przy 
winku, na luzie? 

– Wydało mi się to podejrzane. Ale widzę, że ty fak-
tycznie, tak z czystej do nas sympatii. Dziękuję ci, dobry czło-
wieku, że o nas pomyślałeś. Będziesz mógł się nasycić do woli 
naszą biedą – Pepe nie mógł sobie odmówić kpiny. 

– Widzę, że coś ci leży na wątrobie. – Teo zaczęła 
ogarniać złość. – Jeśli jesteś tak wojowniczo nastawiony do 
mojego zaproszenia, to nie musisz przychodzić. Nie kpij sobie 
tylko, bo jeśli masz jakiś problem ze sobą, to schowaj go na dno 
szuflady i nie obnoś się z nim. 

– Misjonarz! Co ty pierdolisz! Ja nie mam problemów ze 
sobą. Lepiej sam spójrz w lustro i zapytaj siebie, co tu robisz 
i czego szukasz? – zdenerwowany Pepe zaczął się wiercić na 
ławce i wyglądało na to, że chciał odejść, ale coś go powstrzy-
mywało. 
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– Dobra, nie gadajmy o tym. Ale przyjdziesz jutro na im-
prezę? 

– Oczywiście, że przyjdę. Choćby po to, żeby posłuchać, 
jak się wymądrzasz. 

– A ja myślę, że ty słabej wiary jesteś. Nie wierzysz 
w ludzi, w ich bezinteresowność. To niedobrze. To już całkiem 
skazuje cię na banicję. 

– Nie wierzę! – parsknął Pepe. 
– A może choć w Boga wierzysz? – Teo wyraźnie się nad 

nim znęcał. 
– Odpieprz się ode mnie. Boga nie ma, ludzie to bydło 

i kanalie. Wystarczy? 
Pepe wstał z ławki, podniósł swoją siatkę z klamotami, 

wyciągnął z niej gazetę, podał ją bez słowa Teo i odwrócił się na 
pięcie. Gdy odchodził, Teo krzyknął do niego: 

– A nie uważasz, że Anuszka już kupiła olej słoneczni-
kowy i nie dość, że kupiła, to już go nawet rozlała? 

Ale Pepe nie zareagował. 
Obok na ławce trwała rozmowa przeplatana chichotem 

dziewczyn. Maciek wyprostował się na ławce, głęboko odet-
chnął, jakby pozbył się jakiegoś kłopotu, i sięgnął po butelkę. 
Rozejrzał się i zaczął pić, solidnie, by do głowy uderzyło. Potem 
znowu się rozejrzał i podał butelkę Kropce. 

– Napij się. Dzisiaj zasłużyłaś jak mało kto. Pij, Kropka... 
A kiedy odstawiła od ust butelkę, Maciek schował ją do 

chlebaka. 
Milczeli. Mijał dzień. Maciek bezwiednie przypomniał 

sobie swój dawny dom. Poczuł gorycz. Kropka znowu się do 
niego przytuliła, ale nie miał jej już tego za złe. 

– Coś rozmowa się nie klei – stwierdził Teo, lecz po-
wiedział to, jakby do siebie mówił, raczej cicho, nie patrząc na 
nikogo. 

– Rozumek też musi odpocząć. W końcu to też żywe 
bydlę – odparł Maciek. 

– Odpocząć? A po co? Ale masz rację; rozum to chude 
bydlę, które samopas w suchym stepie musi się wyżywić. 

– Rozum bez wyobraźni to tylko suchy patyk – Maciek 
też zaczął się wymądrzać. 

– Fakt. Wyobraźnia musi być. To co sobie teraz wyobra-
żasz?  

– O niczym nie myślę. 
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– Nie ma w tobie afirmacji życia? Nie chce ci się piać jak 
kogut, gdy zobaczysz ładną dziewczynę? Nie wyobrażasz sobie, 
że się razem pieprzycie? 

– Afirmacja życia to tylko błogie pierdnięcie bez znajo-
mości anatomii, więc i bez potrzeby analizy trzewi, by dowie-
dzieć się, jaką drogą ów bąk chadza.  A wiesz… z afirmacją życia 
kojarzy mi się Markiz de Sade, którego duch wciąż bryluje na 
salonach i pod strzechą. 

– Mocno uderzyłeś. A co z tak zwanymi wartościami? 
– Pojęcie „wartość” do niczego nie zobowiązuje. Banda 

przygłupów to pojęcie kojarzy wyłącznie z tzw. „wartościami 
chrześcijańskimi”. Nie wiem, o co ci chodzi, gdy pytasz mnie 
o wartości. 

– A sacrum? Co myślisz o sacrum? 
– Otóż to! Sacrum to mała bidula bez cycek leżąca pod 

płotem z butelką bełta, a my siedzimy obok spragnieni, wiedząc, 
iż nigdy nie napijemy się wina z tego źródełka. Nawijamy więc 
jakąś opowieść, w którą zaraz wierzymy. Bo to, co wymyślimy, 
musi nam wystarczyć na długo. 

– No, no… A tak na marginesie, wnioskuję, że jesteś 
osobą niewierzącą, oczywiście w sensie religijnym, ha, ha… Ale 
w demony pewnie wierzysz, bo chyba ich doświadczasz? 

– Każdy ma swoje demony. I każdy zna zaklęcia odczy-
niające złe uroki. Widzę, że coś cię wzięło, by mnie za język 
ciągnąć o tak nieżyciowych sprawach. Lepiej weź gazetę, którą 
nam quasi-Francuz zostawił. 

To była „Angora”. Teo przewracał już kartki, zaś Maciek 
zajął się winem. Poczęstował nim również Kropkę. W końcu Teo 
odnalazł coś ciekawego. 

– To cię zainteresuje – powiedział. – Posłuchaj: „Profesor 
Richard Dawkins podczas festiwalu literatury w Anglii przeko-
nywał, że wpajanie dzieciom wartości religijnych, czy to chrześ-
cijańskich, czy muzułmańskich, bez rozważenia wszystkich za 
i przeciw jest tak samo szkodliwe, jak molestowanie seksualne. 
To, czego nigdy nie powinno się dzieciom robić, to mówić im: 
»jesteś katolikiem« albo »jesteś muzułmaninem«. Mówienie 
czegoś takiego to molestowanie seksualne – oświadczył. Dodał, 
że uczenie o religii pomoże dzieciom zrozumieć literaturę, ale 
bez indoktrynacji. Były oksfordzki profesor stwierdził też nie-
dawno, że »tortury zadawane przez nauczających religii są 
długofalowo gorsze niż księżowskie seksualne wykorzystywa-
nie«”. Zgadzam się z profesorkiem. A ty? No nic. Ale, à propos 
literatury: czy ty coś piszesz w swoim zeszyciku? 
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– Muszę kupić długopis. Poza tym… cholera! Wykombi-
nuj mi podobny chlebak do twojego. Reklamówka to tylko 
kłopot. A co do nauczania religii… Powinno się dzieci i młodzież 
w szkołach publicznych uczyć religioznawstwa. Bo teraz lekcje 
religii to chamska łopatologia i walenie w pysk. Jest to całą gębą 
i na całe gacie indoktrynacja. Poza tym, jeśli nauczanie w szkole 
o państwie i prawie staje się mniej ważne niż lekcje religii, to 
jest to hańba dla oświaty, a pewnie i dla demokracji. 

W tej chwili podeszli do nich Ecie, Pecie i Sempoliński. 
– Kropka tuli się do Maćka, aż miło patrzeć – Ecie uś-

miechała się niemal lubieżnie. – Będzie z nich ładna para – do-
dała. 

Maciek coś brzydkiego o niej pomyślał. Ale odpowiedział 
jej z jadowitym spokojem: 

– Bo my się, proszę pani, bardzo kochamy. 
Teo wybuchnął śmiechem. 
– Miłość to potęga – Ecie nie zauważyła kpiny w słowach 

Maćka. – Poza tym nie mów mi „proszę pani”. Dobrze wiesz, jak 
mnie nazywają. 

–Oczywiście, wiem. 
– Sempoliński, czemu milczysz? - Teo przyglądał mu się 

z życzliwością. Lubił go, bo zawsze był wesoły. 
– Milczę, bo mnie suszy. Nie macie tam czegoś? – jego 

głosik był żałosny. 
Teo spojrzał na Maćka. To on musiał zadecydować. 
– Mam trochę wina – powiedział Maciek bez entuzjazmu. 

Wiedział, że ta butelka jest już stracona. Wyciągnął wino i podał 
je Sempolińskiemu. Ten zachłannie przyssał się do szyjki i pił. 
Maciek patrzył na niego z rezygnacją. W końcu Sempoliński 
odkleił od ust butelkę, zerknął na resztki zawartości, a potem 
spojrzał pytająco na Maćka. 

– Wypij do końca – Maciek już i tak położył kreskę na tej 
butelce. Poza tym wiedział, czym jest brak procentów u alko-
holika. Sempoliński odetchnął i skończył wino. Gdy wyrzucił 
butelkę do kosza, Pecie odezwała się: 

– Pójdziemy już. Jutro spotkamy się u Elżbietanek, a po-
tem imprezka. 

– Trzymajcie się – pożegnała się Ecie. 
– Dzięki za wino. Jeszcze chwila, a dostałbym trzęsiączki 

– Sempoliński okazał swoją wdzięczność. 
– Nie ma sprawy – odrzekł Maciek. 
Kiedy odeszli, Teo solidnie się przeciągnął i stwierdził: 
– Ruszmy dupy. Czas i nam iść. Głodni nie jesteście? 
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– Jak diabli – syknął Maciek. – To chodźmy, trzeba coś 
do żarcia kupić. 

Ruszyli przez przejście dla pieszych w kierunku 3-go 
Maja. Tam kupili chleb, najtańszą kostkę masła, dżem, pasz-
tetową i wodę mineralną. Maciek taszczył zakupy w rekla-
mówce. Udali się na Sokolską, potem Grażyńskiego skierowali 
się w stronę Osiedla. Znowu zapomnieli o tym, żeby zapoatrzyć 
się w kartony. 
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XIV 
Gdy zaspokoili pierwszy głód, odetchnęli 

 
 

Siedzieli na ławce przed piaskownicą i zachłannie jedli. 
Gdy zaspokoili pierwszy głód, odetchnęli. 

– Pamiętasz tego profesorka, o którym ci czytałem? – 
odezwał się Teo, przeżuwając jednocześnie kęs chleba. Dlatego 
jego głos był i sepleniący, i przyduszony. 

– A jakże. Facet ostro zaatakował. Ale gość ma rację – 
Maciek też miał pełne usta i mówił niewyraźnie. – Każda władza 
w dupę wchodzi klerowi. Żałosne gnojki, które za poparcie 
w wyborach zaprzedadzą duszę diabłu. 

Teo zachichotał. 
– Chyba  doszedłeś do siebie po tej czarnej nocy na dwor-

cu w Tychach, skoro zaczynasz się przejmować polityką wyb-
rańców narodu 

– Dobra, dobra. Nie  kombinuj  już. 
Jedli dalej w milczeniu. W końcu wytarli usta. Maciek 

sięgnął po wino i solidnie się nim pokrzepił. 
– Wiesz, co? Skoczę dokupić lekarstwo. Może zabraknąć. 

Gdzie najlepiej pójść? – Maciek wykazał mądrą zapobiegliwość. 
– Mało masz?  No, ale jak chcesz, idź do Żabki. Tylko nie 

wiem, co tam dostaniesz. Chyba wiesz, gdzie? 
– Wiem. Przy Józefowskiej. Daj mi chlebak. 
Teo przełożył jego zawartość do reklamówki i podał go 

Maćkowi. Przez chwilę patrzył na plecy oddalającego się kolegi, 
potem sięgnął po gazetę i zajął się lekturą. 

Kropka zaczęła się wiercić na ławce; spoglądała przed 
siebie pustym wzrokiem. Czy o czymś myślała? I dlaczego wolała 
być tu, z nimi, a nie w domu? Wyglądało na to, że nikt się nią nie 
interesował. 

Teo odłożył gazetę. Przyjrzał  się jej. Nic o niej nie wie-
dział. Pewnie jej los nie był do pozazdroszczenia. Gdyby chciała 
coś o sobie powiedzieć… Ale nigdy nie dała się namówić na 
szczerą rozmowę. Milczała albo coś tam wymijająco bąkała. 
Głupia? Czy skrywająca jakąś tajemnicę? A może chciała zapom-
nieć? Zresztą oni wszyscy nie mówią o sobie, o przeszłości. 
Kropka nie jest tu żadnym wyjątkiem. 
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Spojrzał na reklamówkę, chwilę się nad czymś zasta-
nawiał, po czym sięgnął do niej i wyjął butelkę wina. Jeszcze raz 
westchnął i przechylił. Potem podał flaszkę Kropce. Ta spojrzała 
nieruchomym wzrokiem i wreszcie jakieś ożywienie zakwitło na 
jej twarzy. Wypiła kilka sporych łyków. Teo schował butelkę. 

Nadal milczeli. Zrobiło się jakoś sennie. I nierealnie. Teo 
czuł powiew groteski w ich milczącym pobycie w tym miejscu. 
Rozparł się wygodnie na ławce i przymknął oczy. Nie wiadomo, 
kiedy i jak szybko pod powieką wyświetlił mu się film. Jeden 
z ostatnich dni pobytu w domu. 

„– Mam kochanka – powiedziała od niechcenia kobieta. 
Siedziała w fotelu, paliła papierosa i wyglądała na znudzoną. 

– Co? 
– Nie słyszysz? Mam kochanka – powtórzyła, ale już 

z irytacją. 
– To ja ci nie wystarczam? – raczej mruknął niż zapytał. 

Lecz żołądek mu się skurczył. 
– Ty?! – spytała krótko i jadowicie. – Przecież już dawno 

mnie opuściłeś! – W tym zdaniu była cała plejada uczuć: żal, 
ironia, pogarda, szyderstwo. To była orkiestra grająca impe-
tuoso. 

– Nie opuściłem cię – starał się, by jego żołądek nie 
wpłynął na tembr jego głosu. 

– Nie sypiamy ze sobą – stwierdziła i ta prawda była 
boleśnie oczywista. 

– No tak. Wiesz… brak ci… – starał się coś jej wytłu-
maczyć, ale umilkł. 

– Czego mi brak? 
– Bo…  widzisz… – i nagle wybuchnął krótkim, hałaś-

liwym śmiechem. – Bo widzisz, niedawno w Indiach kliku męż-
czyzn pobiło, a potem zgwałciło 23-letnią studentkę, która 
potem zmarła w szpitalu. Sprawców zatrzymano, a ich obrońca 
stwierdził, iż kobieta jest sama sobie winna. On, adwokat, nigdy 
nie słyszał o tym, aby porządna kobieta została zgwałcona. A co 
to ma wspólnego z tobą? Nie wiem… Może twój kochanek też 
nie uważa cię za porządną kobietę? 

– Uważasz mnie za dziwkę? – zapytała oschle. 
– Nie wiem. 
– Nie wiesz? No proszę! Zblazowany impotencik traktuje 

mnie jak swoją książkę, która ma stać na półce, i to wystarczy 
mu do szczęścia. Zatrzyma się, popatrzy, westchnie i pójdzie 
dalej. To za kogo ty mnie uważasz? Za dziwkę czy za swoją rzecz, 
za swoją własność? 
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– Nigdy nie traktowałem cię jako swojej własności. Dob-
rze o tym wiesz, a jednak nie potrafisz się powstrzymać od 
takich insynuacji. Podejrzewam, że czujesz się winna i w ten 
sposób starasz się nadać swoim zdradom pozór legalności i nie-
malże konieczności. A nie wystarcza ci, że ze sobą nie śpimy? 
I jest to mocny powód, by skakać w bok? Nie, nie wystarcza. 
Musisz się podeprzeć wymyśloną impotencją, by zachować psy-
chiczną równowagę. A przecież jej nie osiągniesz. A co do dziw-
ki, to nie przeczę, jest to niewątpliwie głęboka myśl. 

– Mam kochanka – powtórzyła stanowczo, ale cichym 
głosem. – Musisz o tym wiedzieć, bo dalsze ukrywanie tego jest 
dla mnie ciężarem. Dłużej tak nie mogę – wyglądała żałośnie. 
Rozmiękłe nagle rysy jej twarzy zapowiadały deszcz. 

Pokój, w którym przebywali, ani na moment nie drgnął, 
nie zafalował pijany od jej słów. Ich pokój żył własnym życiem. 
Tak bywa, gdy ludzie przestają zaznaczać swe terytorium. Dzieje 
się tak zwykle, gdy ludzie poczują utratę czegoś ważnego 
w sobie, więc te umizgi do przestrzeni, którą zamieszkują, którą 
opasują drutem kolczastym, te skrawki wszechświata – są już 
niepotrzebne. 

Siedziała w fotelu i była gdzieś daleko. Każde oddalenie 
ma jednak moc przyciągania uwagi. Spoglądał na żonę ukrad-
kiem. Jego dusza była teraz chorym ptakiem kładącym się na 
chłodnym katafalku. Na usta cisnęło się pytanie: »Jak to? 
Dopiero co tak ciepło i blisko mnie… a teraz umarło?«. I zaraz 
sobie odpowiadał: »Tak. Właśnie tak jest normalnie. Cykl naro-
dzin i śmierci wszystkiego we wszystkim«. A może winien jest 
upór, z jakim dążymy do samozagłady? Teo nie musiał udawać, 
ten upór sam w nim rozkwitł. Posiadał w sobie sporo ciemnej 
i wciąż głodnej siły pragnącej jego śmierci, jakby dążył do 
jednego wyładowania elektrycznego, do jednego rozbłysku, 
który przyniesie mu ulgę. Smutek i poczucie utraty czegoś 
ważnego były w nim wszędzie. 

– Przecież słyszałem! – zezłościł się. – Wyjaw lepiej po-
wód, dla którego mi o tym mówisz. Do czego zmierzasz? Chyba 
stać cię na dalszą szczerość. 

– No proszę. Mój obrażony mężuś zapragnął dalszej 
szczerości. Czyżby chciał ją spijać jak wino? Możesz się nią upić, 
kochany, i paść pod stół. 

– Nie jestem obrażony. Doceniam twoją chęć zrzucenia 
na mnie winy i ciężaru twej zdrady, chęć usprawiedliwienia się 
z niej – mówił chłodno, z pewną masochistyczną przyjemnością. 
– To duży wysiłek. I faktycznie musiało ci to ciążyć na wątrobie, 
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skoro chciałaś to z siebie wyrzucić. No to powiedziałaś. Tylko 
wciąż nie wiem: do czego zmierzasz? Bo przecież do czegoś 
zmierzasz?”. 

– Hej! Śpicie? – Maciek podchodził do ławki. Teo otwo-
rzył oczy. Wyglądał na zagubionego. Maciek odłożył chlebak, 
wyjął z reklamówki wino i sporo z niej upił. 

– Daj i mnie – Teo wyciągnął rękę. Potem i on przyssał 
się do szyjki butelki. Maciek się zdziwił. Nie odezwał się jednak; 
i była w tym pewna chytrość. Błysnęła mu myśl, że Teo będzie 
miał kaca, a to wystarczający powód, by jutro namówić go na 
zakup wina. W końcu dzisiaj trochę już forsy wydał. No i szy-
kowała się impreza. 

– Nie nudziliście się beze mnie? – zapytał. 
– Ucięliśmy sobie drzemkę – odrzekł Teo. – Wyglądasz 

na zadowolonego. To ile dokupiłeś? 
– Trzy.  Słuchaj, co z jutrzejszą imprezą? Mamy ją 

sfinansować? 
– Owszem. Ale bez wygłupów. Pięć butelek wina, trochę 

żarcia. I wieczór zleci. 
– No dobra. 
– Kropka? Zatańczysz jeszcze tak jak dzisiaj? Chyba ci się 

podobało? 
– Zatańczę – odrzekła. Zeskoczyła z ławki i zaczęła swój 

chory taniec, śmiejąc się krótko, wykrzywiając twarz. 
– Wystarczy! Fajnie tańczysz, ale zachowaj energię dla 

publiczności na mieście 
Kropka zatrzymała się w bezruchu. Spojrzała na nich nic 

niewyrażającym wzrokiem i odezwała się cicho: 
– Dajcie się napić… 
– Maciek, daj jej się napić. 
Teo jeszcze raz poczuł nierealność sytuacji. Ta dziew-

czyna wprawiała go w dziwny,  nieokreślony lęk. Czasami tak się 
czuł, oglądając malarstwo surrealistów. Ktoś powiedział ponoć, 
że surrealizm jest sposobem całkowitego wyzwolenia ducha. Nie 
pasuje to jednak do Kropki ani na jotę. Więc skąd u niego ten 
lęk? Jakby dotykał czegoś nieziemskiego i smutnego. Jakby 
patrzył na wygnaną z piekła duszyczkę. I, chcąc się do niej 
zbliżyć, nieustanie walił pyskiem w szklaną taflę broniącą do 
niej przystępu. Im mniej o niej wiedział, tym bardziej go fas-
cynowała. 

– Napij się, Kropka – Maciek podał jej butelkę. – Teo, 
a ty coś poczytaj z gazety. 

Kropka uporała się z winem i usiadła na ławce. 
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– Już czytam. Są ciekawe kawałki. Zaraz ci znajdę. O, to: 
„Dzisiejszy reality show to nie program edukacyjny. Tu liczy się 
oglądalność. Najbardziej nieprzewidywalne i budzące skrajne 
emocje reality show w historii telewizji. Tak reklamowany był 
nowy program rozrywkowy Blow Job – The Real Office, który 
gościł na kanale 4 fun. tv. Widzowie programu poznawali trzy 
ciężarne kobiety, które zaszły w nieplanowane ciąże. Śledząc ich 
losy i życie, mieli zdecydować, która z nich ma dziecko urodzić, 
a która poddać się aborcji”. 

– I co? Wyskrobały się? – Maciek wydawał się niezbyt 
zainteresowany tym artykułem. O komercji swoje wiedział 
i wcale go nie zdziwiło to, że dla pieniędzy wielu gotowych jest 
się skurwić i zeszmacić. Pomyślał w tym momencie o Kropce. 
Przecież Łysy pieprzy ją bez kondoma. To co? Chyba się spusz-
cza do środka? Musowo, bo śladów spermy przy furtce nie było. 
No chyba że na jej brzuchu. Ale wówczas ten zapach spermy na 
niej byłby wyczuwalny. Więc? I dlaczego Kropka nie zaszła 
w ciążę? Ciekawa sprawa. 

– O tym nie piszą. 
– Pewnie się nie wyskrobały. No, gdyby pokazali gabinet 

ginekologiczny, lekarza i te kobiety, jak on je skrobie, to by była 
czysta prawda. A tak, to pic na wodę. 

– Bo ty domagasz się prawdy? 
– Koniecznie. Jak już, to już! 
– Co masz na myśli? 
– Teo… nie uważasz, że skoro uczyniono krok w stronę 

piekła, to należałoby tam zajrzeć? Kurtuazyjna wizyta. Można, 
przy okazji, odnowić pakt z diabłem, a choćby odstawić jakąś 
orgietkę seksualno-alkoholową. Jak kurestwo, to na cztery 
fajerki. Każdy z uczestników tego reality show swą moralność 
schował do buta. Z przeświadczeniem, że w każdej chwili może 
ją wyjąć i będzie jak nówka, mało przechodzona, bez odium 
grzechu. 

– No dobra. Widzę, że temat nie jest ci obojętny. A co 
powiesz na to… – Teo przekartkował gazetę. Wiedział, czego 
szuka. – To ci też przypadnie do gustu: „W więzieniu w Baltimor 
w stanie Maryland wybuchł potężny kryminalny skandal. Jak się 
okazało, zakładem karnym w praktyce »zarządzał« odbywający 
w nim wyrok Taron White, członek brutalnego gangu Black 
Guerrilla Family. W skład gangu wchodziło 13 strażniczek 
więziennych oraz dwunastu innych więźniów. Część »zaro-
bionych« w więzieniu pieniędzy była następnie »inwestowana« 
poza zakładem karnym, np. w samochody. Przestępczy krąg 
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w więzieniu spajały nie tylko pieniądze i narkotyki, ale także 
seks uprawiany przez członków gangu ze strażniczkami. Sam 
White zapłodnił cztery z nich”. 

– Faktycznie. To jest ciekawsza informacja niż o skro-
bankach. – Maciek lekko się ożywił. – Chciałbym być członkiem 
takiej bandy. Oczywiście, gdybym tam siedział. 

– A za cóż mieliby cię posadzić? 
– A choćby za cichy chód po ulicy. Ja tylko wyraziłem 

chęć na takie dupconko. A tobie by to nie odpowiadało? Pomyśl, 
że jesteś w ciupie i tam strażniczki dyszą do ciebie żarliwym 
seksem, a ty łaskawie je pieprzysz, zapładniasz i czujesz się 
stuprocentowym samcem, panem sytuacji. 

– Fajnie. Ale wolę dupcyć na wolności. Odpuść sobie, bo 
widzę, że wyobraźnia bierze cię w jasyr. 

– Ja też nie palę się iść za kratki. Ale przyznasz, że ci 
gangsterzy sobie poużywali? Tylko, te strażniczki… U nich 
łechtaczki zastąpiły rozum. 

– Z facetami też tak bywa. Wielu z nas myśli wyłącznie 
fiutem. 

– Każdy facet myśli fiutem. 
– No dobra. To na okrasę jeszcze jedno zdanie z artykułu 

i na tym koniec. Posłuchaj: „Żyrkowa oddała koronę Missis 
Rosji po ujawnieniu kompromitującego ją wywiadu, w którym 
wyszło na jaw, że nie wie, czy Ziemia krąży wokół Słońca”. 

– Niepotrzebnie – odrzekł Maciek. – To nie konkurs wie-
dzy z zakresu podstawówki, lecz konkurs piękności. Baba jest 
piękna i powinna być z tego dumna. A to, czy Ziemia jest płaska, 
czy okrągła, czy krąży wokół Słońca, czy też odwrotnie – jakie to 
ma znaczenie w tym konkursie? Tak, nie powinna oddawać 
korony. To co? Po łyczku? – i Maciek sięgnął po napitek. 

– Masz rację. Nie powinna. Hm, chyba już pora na Ły-
sego, co? 

– Koniec dnia – potwierdził Maciek. 
Ledwo uporali się z winem, na horyzoncie pojawił się 

Łysy. Jak zwykle szedł powoli, szeroko stawiał kroki; był u-
mięśniony. Jego krępa sylwetka, krótka szyja i lśniąca łysina 
wyglądały groźnie, jak memento mori. 

– Widzę, że się tu zasiedzieliście. – Łysy uśmiechał się 
kpiąco. Nie raczył się przywitać. Widać, pogardzał nimi. Pewnie 
tolerował ich ze względu na Kropkę. W końcu się nią opiekowali 

– Mój królu złoty, nikomu nie wadzimy – Teo patrzył  na 
niego z przyklejonym uśmieszkiem. 
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– Wasze szczęście, że się w oczy nie rzucacie – Łysy 
spoważniał. – Kropka, chodź. 

Udali się w wiadome miejsce. 
– Ciekawe, o co temu palantowi chodzi? – Maciek cicho 

się odezwał. – Kumasz coś? 
– Mnie się wydaje, że jest zazdrosny o Kropkę – Teo też 

mówił po cichu. – Niby nią pomiata, ale w tym zakutym łbie 
pewnie zaświtała myśl, czy jest mu wierna. Nic innego nie przy-
chodzi mi do głowy. 

– Pewnie tak jest. Bo niby co? 
– Coś mi się wydaje, że prędzej czy później Łysy nam 

wpieprzy. Tak na zapas, byśmy głupich myśli nie mieli. Trzeba 
pomyśleć o zmianie okolicy. 

– A co z Kropką? Jeśli pójdzie z nami i Łysy jej tu nie 
zastanie, to jej poszuka. A wtedy mamy murowany wpierdol. 

– Słuchaj stary – jest nas dwóch i nie jesteśmy ułomki. 
Spuścimy mu solidny łomot. Może nas szukać, a jak nas znaj-
dzie, dostanie po ryju. 

– Ma kumpli, i to niezłych bandziorów – Maciek był 
sceptyczny do takiego scenariusza. – Owszem, wpieprzymy  mu, 
ale potem będziemy musieli bardzo uważać. Czy gra warta 
świeczki? Ten tępy kryminalista nam nie daruje. Zrobi wszystko, 
żeby nas dorwać. Lepiej siedzieć cicho. 

– Cykor cię obleciał? 
– Teo, nie pieprz. Spójrz na to realnie. Jedyne, co 

możemy zrobić, kiedy sprawimy mu łomot, to wyjechać do 
innego miasta. I to bez Kropki. 

– Pewnie masz rację. Ale takie solidne mordobicie mu się 
należy. Kto wie… może zmienimy miasto. 

Wreszcie zauważyli Kropkę. Szła w ich kierunku, zaś Łysy 
skierował się w stronę schodków, zupełnie ich ignorując. Kiedy 
zniknął z ich pola widzenia, odezwał się Teo: 

– Coś mi się wydaje, że jego zachowanie to cisza przed 
burzą. 

– Poczekamy. Nie będziemy uciekać. 
Kropka, nieświadoma ich wątpliwości i cichych knowań, 

odprężona, dziwnie łagodna, zaczęła przed nimi dreptać 
tanecznie, wywijała rękami, ale nie tak agresywnie jak zwykle. 
W jej ruchach można było wyczuć namysł, a raczej… powrót do 
niedawnej błogiej chwili. Niby ich kochała, ale pieprzyć się 
lubiła. W końcu była kobietą. I to było w niej najdziwniejsze. Że, 
pomimo swego wyglądu i wariackiego zachowania, jest kobietą 
i seks sprawia jej niebywałą przyjemność. 
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– A kartonów jak nie było, tak nie ma – Maciek mówił 
bez pretensji. Przecież on też mógł o nie zadbać. Nie zwracał 
uwagi na tańczącą Kropkę. Widać nie robiło już to na nim wra-
żenia. 

– Znowu  zapomnieliśmy. Lepiej napijmy się. Rzadko 
mam ochotę, ale dzisiaj… Już się zaszczepiłem. Pewnie będę 
miał kaca. 

– Na pewno. Ale teraz golnijmy sobie. 
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XV 
Obudzili się z bólem głowy i kacem 

 
 

Obudzili się z bólem głowy i kacem. Maćkowi ten stan 
niezbyt dokuczał, ale Teo cierpiał. Maciek zerkał na niego i uś-
miechał się pod nosem. Pomyślał, że jego kompan tak naprawdę 
nigdy jeszcze się z alkoholem nie zbratał. Tylko dlaczego wczoraj 
zapragnął dać sobie fazę? 

– Jak się czujesz? – zapytał go złośliwie. 
– Cholera! Po co piłem? Diabli mi nadali ochotę, by się 

schlać. 
– Stary, twój staż alkoholowy to niziutka półka. Nie masz 

wprawy. Wiesz co, łyknij sobie winka, popij wodą mineralną, 
potem mała kanapeczka i jakoś będzie cacy. A jak główka będzie 
jeszcze bolała, to do apteki, a nawet do kiosku po proszki od bó-
lu głowy. Nie przejmuj się. Wszystko jest pod kontrolą. Najważ-
niejsze, że mamy forsę i jest się jak poratować – Maciek ukazał 
mu rozwiązanie jego problemu z widoczną oznaką wesołości. 

– Dobra! Daj trochę wina. Może pomoże. A proszki mu-
sowo muszę kupić. 

– Ja też się napiję – odezwała się Kropka. – Głowa mnie 
boli. 

– Nie dziwię się – stwierdził Maciek. – Wczoraj też sporo 
wypiłaś. Spałaś jak zabita. Nie obudziłaś się nawet, jak cię odsu-
nąłem z kolan i poszedłem się wysikać. 

Cała trójka pokrzepiła się winem. Maciek z apetytem 
pałaszował kromki chleba ze smalcem, natomiast Teo patrzył na 
jego obżarstwo z niechęcią. Nie mógł się przemóc, by coś zjeść. 
Kropce natomiast apetyt dopisywał. 

– Teo, zjedz coś. Chociaż trochę. To ci pomoże – perswa-
dował Maciek. – Kanapeczkę popijesz winkiem. No, trzeźwy nie 
będziesz, ale pozbędziesz się kaca. Humorek będzie. 

W końcu dał się przekonać. Skubiąc kanapkę i suto ją 
podlewając „kwachem”, co rusz pod nosem rzucał „kurwą”, ale… 
coraz bardziej wesoło. Widać, alkohol podziałał i Teo przeszedł 
od etapu zatrucia do etapu wstępującej po schodach euforii. 

Kropka też zaczynała być w siódmym niebie. Chichotała 
strasznie, wypluwając z ust jedzenie. 
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Zapowiadał się dzień pijany. 
Maciek rozejrzał się; ze spokojem i z pewną nabożnością 

lustrował okolicę. Było mu dobrze. Miał alkohol i pieniądze. Nie 
był głodny i miał obok siebie towarzysza, była też Kropka, do 
której od jakiegś czasu czuł pewną tkliwość. 

Dzień był piękny. Słońce jeszcze nie pokazało, na co je 
stać, trochę wstydliwie odchylało pościel, ukazując swe łono. Ale 
szybko pozbywało się wstydu. 

Maciek  czuł w sobie  dotyk nieznanego. Dzień zaczął się 
tak, jak sobie wyobrażał, gdy był pijany. 

– Każdy zasługuje na swój raj – powiedziała Kropka, jak-
by wymawiała myśl, że nie pada i dzień jest piękny. 

Spojrzeli obaj na siebie, potem na Kropkę, i z początku 
nic nie odrzekli. Jednak Maciek się przemógł: 

– Kropka... ty nie jesteś głupia dziewczyna. Coraz bar-
dziej mi się wydaje, że przy tobie ja i Teo to kretyni. 

– Czasami powiesz coś mądrego – skomentował Teo. – 
No, no… 

– Ale czy nasz raj istnieje? – zastanawiał się Maciek. – 
Czy krwawy raj to jeszcze raj? Co o tym myślisz? 

– Krwawy jak zachód słońca? – zapytał. – I sika czerwie-
nią jak z poderżniętych gardeł kurczaków? 

– Ty wiesz lepiej, boś historyk. Ja byłem tylko tępym gli-
ną. Kartkując stronice dziejów homo sapiens, musiałeś natknąć 
się na raj. 

– Co za skromniś. Chyba mnie nie uwodzisz? 
– A dałbyś się uwieść? – zachichotał Maciek. – Wiesz co? 

Golnijmy sobie. Bo nasza rozmowa może zakończyć się mordo-
biciem. A i Kropce się należy coś od życia. Nasz raj w tej chwili  
jest w pełnej butelce. 

– Golnijmy. Zwłaszcza że dzisiaj impreza, więc podkład 
nie zaszkodzi. 

– A wiesz, miałem kiedyś takiego kumpla z Kalisza. By-
liśmy razem w szkole oficerskiej. No i on zaczynał picie wódki 
od wcześniejszego wypicia „granatu zaczepnego”; to był zwykły 
jabol. Liczyliśmy mu sekundy, w ciągu których obciągał flaszkę, 
zawsze z podziwem. To był  wesoły człowiek. I mój przyjaciel. 

– Miałeś ciekawych przyjaciół. 
– Tak. Prawie każdy to oryginał. 
– Ciekawe. Opowiedz! Ale teraz przechyl – podał mu bu-

telkę. 
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– No to za naszych – westchnął Maciek i pociągnął. 
Potem dał butelkę Kropce. Ta się ożywiła i, nim przechyliła, 
powtórzyła za Maćkiem: 

– Za naszych. 
– A ty miałeś przyjaciół? – Maciek skierował wzrok na 

Teo. 
– Sam nie wiem. – odpowiedział. – Myślałem, że żona… 

Najbardziej bolą takie pomyłki. 
– To chlapnij za swoją starą, jak to ją nazwałeś? Pomył-

ka? No to za nasze pomyłki. Za wszystkie pomyłki, które nas 
dotykają. I za Kropkę, która jest z nami. Bo Kropka nie jest 
pomyłką. Być może ona jedna zachowała swe człowieczeństwo 
i to my jesteśmy manekinami. 

– Może jesteśmy manekinami, jak w Balu manekinów, 
ale nie do końca. Coś nas ożywia poza nakręconym budzikiem. 
Musi coś być, jakiś piec poruszający parą całą maszynerię. Chy-
ba nie wszystko się w nas wypaliło? 

– Nie wszystko, ale para uszła. 
– Walnij sobie grzdyla, bo smęcisz. A ja pomilczę. Kropka 

ma właściwy stosunek do życia. 
– Kropka zna życie jak mało kto. Nie przejmuje się tym, 

co o niej myślą i mówią tak zwani porządni ludzie. Liczymy się 
tylko my. To przecież cały nasz świat. 

– Nasz świat? – Teo się zamyślił. – To wypijmy za nasz 
świat, parszywy i piękny. Ale powiem ci, że ten „kwach” daje 
czadu. We łbie już go czuję. Tak, alkohol to parszywa sprawa. 
Koniecznie skieruję cie na odwyk. 

– A ja ciebie zaprowadzę do burdelu, byś pozbył się tej 
głupiej pozy filozofa. Jak wyjmiesz fiuta i go zamoczysz, to już 
nie będziesz się zastanawiał, czy spadnie deszcz, czy będzie 
upalnie. Jak go już zamoczysz, przypomnisz sobie wszystkie 
piękne sny. Obiecuję ci raj. Ale teraz nie pieprz mi o odwyku. 

– Mądry  z ciebie człowiek i potrafisz rozmawiać. No po-
patrz, jak człowiek może się pomylić. Alkoholik, bezdomny, ale 
gada ludzką mową. 

– Ty chyba dawno w dziób nie dostałeś? – Maciek spoj-
rzał na towarzysza z kpiącym uśmieszkiem. – Ale nawijaj. Miło 
się ciebie słucha. A tak po prawdzie, to o czym ty w swoim 
pieprzonym życiu marzyłeś? Bo chyba marzyłeś? No, o kobiecie, 
o wygranej w totka… hej, stary diable, wal, spowiadaj się. 

– Ale cię wzięło. Marzenia, powiadasz? Są jak głodna 
szarańcza na polu pełnym zboża i za chwilę ziemia jest pusta, 
a robactwo dalej wędruje. A ty masz marzenia? 
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– Miewam takie stany. Nic szczególnego. By nic nie bo-
lało, bym nie miał kaca, by nie było mi zimno i bym miał czym 
zapchać bebech. 

– Nie masz wielkich wymagań. 
– Dla mnie to dużo. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak du-

żo. 
– Wyobrażam sobie – westchnął. – Więc szarańcza, która 

pożera wszystko, co znajdzie na swej drodze. Marzenia bywają 
też głodnymi chartami ścigającymi się z wiatrem. Nie ma tu 
zwycięzców, ale jest pęd, jest przygoda. Cóż po życiu, jeśli 
marzeń nie ma? Przecież i ty, ściorany przez los, musisz marzyć. 
Inaczej jesteś trupem. 

– Ale i tak cierpisz. Nie ma takiego bohatera, który by 
wygrał z cierpieniem. Każdy z nas jest Hiobem i zostaje poddany 
próbie, jaką jest życie. 

– I co z tego wynika? – Teo wykrzywił twarz. – Przecież 
to banał. Używasz słów jak sieczki, bez celu. Jeśli piekło istnieje, 
to stwarza je człowiek. Zawsze byliśmy robakami w otchłani 
swych żądzy i głodnego żołądka. Diabeł ma twarz przechodnia, 
a Bóg? Ma twarz mijającego nas pasażera na gapę w nieistnie-
jącym autobusie. I co z tego wynika? Gówno, nic nie wynika. 
Jesteśmy beznadziejnie samotni. 

– Samotność jest naszym przeznaczeniem? Spójrz na sie-
bie. Zobaczysz kupę gówna. Ty i ja nią jesteśmy. Nie łódź się, 
istniejemy jak zatopione wraki statków, które kiedyś pięknie 
żeglowały do swych portów. Teraz wszyscy rzygają na nasz 
widok. Odstraszamy dzieci i czcigodnych obywateli, zawsze 
przykrytych po szyję konwenansami. Nie widzisz tego, jak bar-
dzo jesteśmy żałośni? Ale masz we mnie kumpla i tylko ja pot-
rafię z tobą rozmawiać. 

Kropka, zniecierpliwiona, wstała z ławki. 
– Dajcie się napić – zażądała. – Ależ pieprzycie. Nie da 

się tego słuchać – jej krótka opinia świadczyła tylko o tym, że jej 
rozum nie sfilcował się; Kropka myślała. 

– Maciek, daj jej flaszkę – Teo zrozumiał, że Kropka musi 
się napić. – Niech łyknie, bo kiepsko wygląda. I ja się napiję. 
Szlag by to trafił! Co się z nami dzieje? 

Maciek sięgnął po butelkę i stwierdził, że jej zawartość się 
kończy. 

– Kiepsko! – oświadczył. – Kiepsko. Trzeba dokupić. Ko-
niecznie. 

Podał butelkę Kropce. Ta westchnęła i z pewnym waha-
niem uniosła ją do ust, ale nie od razu wypiła. Spojrzała na Teo 
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i Maćka, szukając aprobaty. Znowu westchnęła. Westchnął też 
Maciek. Żal mu się zrobiło znikającej zawartości wina. 

Sprawa wymagała rozwiązania.  
Kropka w końcu przechyliła butelką. 
– To co? Pójdziemy? – zapytał Teo. 
– Pewnie! Już czas – w głosie Maćka nie było entuzjazm-

mu. – Niebawem impreza, chociaż jakoś niezbyt mi do niej pil-
no. 

– Chyba mamy podobne odczucia. 
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XVI 
U Elżbietanek stawili się w komplecie 

 
 

U Elżbietanek stawili się w komplecie. Byli: Pepe, Kon-
rad, Ecie, Pecie i Sempoliński. Wszyscy zafasowali krupnik 
i chleb. Póki co milczeli. Jedli, rozkoszowali się smakiem zupki. 
Musieli nabrać energii. To ważne. Choć było lato, trzeba było się 
odżywiać. Zbyt dobrze znali uczucie głodu, by lekceważyć ten 
stan i pozwolić sobie na post. 

Pepe jadł jak arystokrata; ostrożnie, godnie, nie inte-
resował się towarzystwem, nie zerkał na nikogo; jadł, jakby był 
w kościele. Ecie i Pecie pałaszowały trochę z chłopska, szeroko. 
Konrad zaś wciąż zachowywał się, jakby był w konspiracji. Łypał 
okiem ponad talerzem i nadstawiał ucha. Sempoliński nato-
miast był artystą, uśmiechał się do siebie, siorbał i mlaskał. Teo 
sytym spojrzeniem oceniał całe towarzystwo, ale godnie milczał. 
Maciek i Kropka wyglądali na wystraszonych. Jedli powoli 
i choć chcieli zaspokoić głód, wyglądali jak dwa wróble gotowe 
zaraz poderwać się do lotu i uciec. 

Minęła czternasta. Na dworze upał, bezwietrznie, ulica 
Warszawska majestatyczna jak śmierć albo narodziny; kamie-
nice godnie nieruchome. Tramwaje przycichły i sunęły, jakby 
jechały po wodzie. 

Wokół nich rzesza głodomorów. Szum jadłodajni był 
bardzo wyraźny; brzęk naczyń, ścisk, uderzenia łyżkami o miski, 
ciche rozmowy, głosy zakonnic, które próbowały zapanować nad 
chaosem, popychaniem i rozróbą. 

W końcu byli u siebie. Łatwo się przyzwyczajamy do 
miejsc, gdzie jest nam dobrze. Ciężko je opuścić. Jedli więc, 
będąc braćmi w niedoli, choć niejeden poza tym miejscem 
utopiłby cię w łyżce wody. 

W jadalni pachniało czymś nieokreślonym, trochę zupą, 
a trochę smrodem niedomytych ciał. Świat, jak to bywa na po-
czątku jego stworzenia, dopiero musiał się uporać z grzechem 
pierworodnym, biedą i wzajemną nienawiścią ludzi. Radosny 
produkt Boga został wystawiony na próbę.  

W bramie obok ktoś kogoś zabije za parę groszy. W tej 
samej bramie zaraz potem kochankowie będą się pieprzyć szyb-
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ko, też za parę złociszy. I potoczy się kamień życia. Czas prze-
cieknie wszystkim przez palce. To, co miało się zdarzyć, na pew-
no się zdarzy. 

Jedli czujnie i każdy o czymś myślał. Wreszcie odezwał 
się Teo: 

– To co? Idziemy do parku i walimy w szyję? 
– No proszę, Misjonarz funduje nam zabawę – Pepe 

uniósł twarz znad talerza. 
– Misjonarz wie, o czym mówi – odezwał się Sempo-

liński. Miał gębę roześmianą. 
– To do Parku Kościuszki? – upewniała cię Ecie. 
– Właśnie – potwierdził Teo. – Ale wcześniej z Maćkiem  

kupimy winko – dodał. 
– No, no… – Pepe ni to się zdziwił, ni to wykazał podziw. 
– Impreza… ale na jaką okoliczność? – zainteresował się 

Konrad. 
– A na taką, żeby się upić! – rzucił twardo Teo. Lecz zaraz 

dodał: – A jakie to ma znaczenie? W końcu w gronie przyjaciół 
możemy się cieszyć dniem. I sobą. 

– To ciekawe… – Pepe był nadąsany jak mały chłopiec. 
– O co ci chodzi? – Pecie była niezadowolona. – Nie 

chcesz, to nie pójdziesz. 
– Pewnie byś tego chciała. Ale pójdę. Choćby po to, żeby 

zobaczyć, jak wszystko się zakończy. I czy wszyscy nie wylądu-
jemy w izbie wytrzeźwień. 

– Ja tam się nie wybieram – odrzekła Ecie. – Będziemy 
kulturalnie się zachowywali. 

– Właśnie – poparła ją Pecie. 
– Co tam izba wytrzeźwień! – ożywił się Sempoliński. – 

Można się wyspać i dadzą czarną kawę. 
– Światowy człowiek się znalazł! – rzucił sarkastycznie 

Pepe. 
– Czego chcesz od niego? – trochę ze złością odezwał się 

Konrad. – Ty nigdy tam nie wylądowałeś? Znalazł się abstynent. 
– Kochani, dajcie spokój – włączył się Teo. – Nie psujmy 

sobie nastroju. Będzie fajnie. Poleżymy na trawce, w cieniu, po-
gadamy… git będzie. 

– Misjonarz mądrze mówi – poparła go Pecie. 
– Mądrze, mądrze… – dąsał się Pepe. 



 
 
 
 

 
Zbigniew Barański, Zaułek ślimaków 

127 
 

 
 

XVII 
W parku Kościuszki znaleźli się  

po około godzinie 
  
 

W Parku Kościuszki znaleźli się po około godzinie. Mieli 
kilka win i plastikowe kubki. Trochę chleba ze smalcem też było. 

Najbardziej radował się Sempoliński. Nie mógł doczekać 
się, kiedy się napije. 

Udali się we w miarę bezludne miejsce. Minęli wieżę 
spadochronową, przeszli obok sporego trawnika. Pogoda była 
piękna, słoneczna, dlatego ludzie opalali się na murawie. Oni 
skierowali się trochę w bok i ułożyli na trawie. 

– To co? Może po małym kubeczku na dobry początek? – 
Sempoliński nie mógł wytrzymać. 

– No cóż… – westchnął Teo. – Ale musimy zachowywać 
się jak w konspiracji. Nadstawcie kubki – Teo szybko uporał się 
z nakrętką i rozlał wino. Potem schował butelkę do chlebaka. – 
Kto wzniesie toast? Może Sempoliński? W końcu nie mógł wyt-
rzymać, to niech teraz błyśnie toastem, a potem niech zażyje 
swoje lekarstwo. 

– W porządku. Wypijmy za naszych i za tych, co na mo-
rzu – szybko powiedział Sempoliński. 

– Toast niezbyt oryginalny, ale wypijmy, bo koledze ręce 
się trzęsą – Teo nie chciał go dłużej męczyć. 

Wszyscy opróżnili do dna swoje kubki. 
– No, to opowiadajcie – Teo czuł się gospodarzem. – Mo-

że ktoś powie coś ciekawego. 
– Ty, Misjonarz, naciągasz nas na zwierzenia? – Pepe 

patrzył chytrze. – Może sam zaczniesz opowiadać o sobie. 
– Mówiłem, by każdy coś ciekawego opowiedział. A jeśli 

ktoś chce się zwierzać, to jego sprawa. W końcu my tu jak 
rodzina. No nie? Ecie i Pecie na pewno mnie poprą. 

– Tak, tak. Właśnie. Jak rodzina – ożywiła się Pecie. 
– A może nasz nowy kolega przemówi i coś o sobie opo-

wie? – Pepe nawet nie raczył spojrzeć na Maćka. 
– A co szanowny pan chciałby wiedzieć? – głos Maćka 

pełen był kurtuazji 
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– Kim kolega jest i z jakiej planety do nas przybył? No 
i dlaczego nie wybiera się nad morze? Czyżby nasze towarzystwo 
okazało się cenniejsze niż wizja żaglowca wyruszającego na 
odkrycie Ameryki? – Pepe tym razem spojrzał na Maćka. 

– Wasze towarzystwo jest bezcenne, zwłaszcza towa-
rzystwo kolegi, który wybiera się, wybiera, a za diabła nie może 
się wybrać do Francji. Widać, obecne tu osoby okazały się dla 
łaskawego pana cenniejsze niż pobyt we Francji – Maciek mówił 
z ironią, ale strasznie spokojnie. A mówiąc, spoglądał na czer-
wieniejącą z wściekłości twarz Pepe, który na siłę powstrzy-
mywał się przed wybuchem. Pepe miał ochotę rzucić się na 
Maćka, ale zdał sobie sprawę, że gdyby to zrobił, porządnie by 
oberwał. 

– Fajnie się zaczyna – Konrad odezwał się z niesmakiem. 
– Ty, Pepe, jesteś niereformowalny. Co ci odbija? Zaczepiasz go, 
a jak ci odpowiada z ironią, wpadasz we wściekłość. No to może 
nam odpowiesz, dlaczego nie wyjeżdżasz do Francji? Czyżbyś 
wiedział, że to lipa, i dlatego tak cię to wkurza? 

– Odpieprz się!  Pilnuj swego nosa! 
– A pewnie… Swego nosa. Pamiętaj i ty o tym. 
– Podstawcie kubki – Teo był rozbawiony. – Może potem 

humorki się poprawią. 
Rozleniwieni, milczeli. Rozglądali się; drzewa leciutko 

szumiały, dobiegał pisk dzieciaków, słońce przygrzewało. Ten 
dzień dla nich był najlepszym prezentem. 

Kropka leżała na plecach, z rozstawionymi nogami i pat-
rzyła w niebo, błękitne, bez jednej chmurki. Miała szeroko ot-
warte oczy. 

Teo zerkał na nią. Wydała mu się kukiełką, pajacykiem, 
który opuścił cyrk, by odnaleźć coś ważniejszego w życiu. 
Przyszło mu do głowy, że twarz kobiety jest jak owad kroczący 
po drucie z wysokim napięciem. Tylko czy Kropka naprawdę 
była kobietą? Czyżby dobrodziejstwo szaleństwa ją ominęło? 

Przypomniał sobie ostatnią rozmowę z żoną. 
Pomyślał, że kobiety są zawsze rozmodlone, ukrzy-

żowane, wiecznie pijane głodem seksu i miłości; gotowe się 
prostytuować, byle łaska miłości spłynęła na nie. Brzydkie 
i pięknisie, urzędniczki, kurwy, rude i czarne, zielonookie i siwe. 
Wszystkie rozpięte na krzyżach; wierzące i ateistki, rozpra-
wiczone wiecznym fallusem pożądania tego, czym nasycić się 
nie mogą. On, Teo, zwany Misjonarzem, omija ze znawstwem te 
krzyże; utracił, wiarę więc opada w życiu jak liść, bez śladu stóp, 
które pielgrzymi pozostawiają w miękkim wnętrzu człowieka 
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modlącego się. Pozbawiony wiary i nadziei obrasta mchem, 
reaguje na wschody i zachody słońca zmianą temperatury ciała 
jak prehistoryczny gad. Przyzwyczaja się. Nie myśli o ptaku, 
który wyżera wątrobę przykutym do krzyża. Nie dostrzega go. 
Je, pije, wydala, uśmiecha się. Czy jest szczęśliwy? 

Bo co to znaczy być zakochanym? Jest to jakiś cud, wyb-
ryk natury, inna odsłona nieszczęścia? Jak rozpoznać i leczyć tę 
chorobę? W jakim szpitalu ją zamknąć, a może do szuflady ją 
schować i nie zapomnieć o tym, bo może się przydać? Za 
skrzynkę wódki można ją sprzedać. Lecz ludzie zapominają. Że 
taka szuflada istnieje i jaką zawartość kryje. To straszne. Utracić 
coś ważnego i nie pamiętać, że to coś się utraciło. 

Teo pełen był goryczy. Czuł się jak wygnaniec, jak 
skrzywdzone, małe dziecko. 

Z tych myśli wyrwał go głos Sempolińskiego: 
– Pierwszą rzeczą, której szukam w mieszkaniu, jest 

miska do rzygania. Wprost uwielbiam rzygać, zwłaszcza gdy 
sobie popiję. 

Teo uświadomił sobie, że Sempoliński nie jest bezdomny. 
Wiedział o tym, a jednak wyszło mu to z głowy. Dawno temu się 
rozwiódł i teraz mieszka ze swoją matką, staruszką i korzysta 
z jej renty. 

– Masz dobry odruch – odezwał się Maciek. – Dobrze jest 
też samemu zrobić sobie wymiot. To pomaga. Oczyszcza orga-
nizm. 

– No proszę! Dwóch znawców się spotkało, ha, ha… – 
Teo się ucieszył. Polubił Maćka i chciał, by czuł się dobrze w ich 
towarzystwie. – Dwóch weteranów wojny trzydziestoletniej 
znalazło wspólny temat, tak im bliski. 

– Z czego rżysz? – Maciek patrzył  podejrzliwie na kolegę. 
– A tak sobie. Bo to miłe – zobaczyć bratnie dusze. 
Kropka podniosła się i usiadła. Wszyscy na nią spojrzeli. 

Powiedziała: 
– Jesteśmy samotnymi głupcami wędrującymi do krainy 

Oz. Lecz tej krainy nie ma. 
Jej słowa były dziwaczne. Twarz wciąż miała nieprze-

niknioną. 
– O czym ty mówisz? – Pepe był zarówno poirytowany, 

jak i zaciekawiony. Ostatnio wszystko go irytowało. Ale Kropka 
już się nie odezwała. Ujęła swój kubek i wyciągnęła go w stronę 
Teo. 
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– No dobra… – westchnął jej „kochanek” i sięgnął po 
butelkę. Rozlał też pozostałym. – To mówisz, do krainy Oz? – 
starał się coś z Kropki wyciągnąć. 

– Tak. Nie ma krainy Oz – odpowiedziała i ponownie 
ułożyła się na plecach, w tej samej pozie, szeroko rozstawiając 
nogi. 

– To może nie istnieje też Wonderland? – Teo zapytał 
z powagą, zwracając się do wszystkich. – I nie ma króliczej nory, 
w głąb której można skoczyć? 

– Akurat nam się ukaże królik w krótkich spodenkach, 
a my pobiegniemy za nim – Maciek odezwał się  z sarkazmem. 

– Wydaje mi się, że za takim skokiem do króliczej nory 
najbardziej tęskni  Pepe – Teo wiedział, że mu się naraża. 

– O czym wy pieprzycie? – zaniepokoił się Pepe. – Bajki 
sobie opowiadacie? 

– Widzę, że nie czytałeś Alicji w Krainie Czarów. 
– No to co? 
– Ano to, że nie wiesz, o czym mówię. Wonderland to 

piękne, wymarzone, cudowne, choć wymyślone miejsce. Bywa, 
że istnieje, ale wówczas jest odbierane przez kogoś jakby było ze 
snu. Natomiast skoczyć w głąb króliczej nory oznacza rzucić się 
w wir przygody lub znaleźć się w surrealistycznej sytuacji. 
Właśnie Alicja, gdy zobaczyła królika w krótkich spodenkach, 
który zniknął w takiej norze, rzuciła się za nim i zaczęła przeży-
wać niesamowite przygody wśród poznanych tam dziwacznych 
postaci; poznała tam m.in. Szalonego Kapelusznika, Kota z Che-
shire, który znikał podczas rozmowy, pozostawiając swój uś-
miech jako jedynie widoczny, czy też – nauczyła się zasad gry 
w Wyścigi Elit: każdy zawodnik zaczynał bieg, kiedy chciał. Ty, 
Pepe, tęsknisz za Francją. I wygląda na to, że to właśnie jest twój 
Wonderland. 

– To ja majaczę? – bardziej się zdziwił niż oburzył. – 
Francja istnieje. To nie jest królicza nora. 

– Odniosłem się tylko do twego emocjonalnego zaan-
gażowania i wyidealizowanej wizji tej krainy słynącej z udek 
żabich i ślimaków – Teo nie chciał ciągnąć wątku Francji, bo 
niechybnie doprowadziłoby to do spięcia z Pepe. – Ale zos-
tawmy w spokoju uciekającego królika. Przed chwilą Kropka 
wyjawiła nam, że kraina Oz nie istnieje. Widać, nasza dziew-
czyna wie, co mówi. Bo też: czy istnieją dobre wróżki? Albo 
tchórzliwy lew? 

– Znowu bajki… – westchnął Pepe. 
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– A ty w życiu chciałbyś tak… bez latającego dywanu, bez 
dżina w butelce, bez sabatu czarownic? No, przecież tak żyjemy. 
Ale czasami skaczemy w głąb króliczej nory, a i krainę Oz  no-
simy w sobie – Teo spojrzał teraz na Ecie i Pecie i do nich się 
zwrócił: – Nasze papużki nierozłączki pewnie lubią bajki. Cie-
kawi mnie, jakie. Posłuchajmy. No! Dziewczyny, nie wstydźcie 
się! 

Obie zachichotały. 
– Ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz czytałam jakąś 

bajkę – odezwała się Pecie. 
– A ni ja – dodała Ecie. 
– Ale ja was pytam o wasze ulubione bajki, a nie o to,  

kiedy je czytałyście. 
– Jako dziecko lubiłam bajkę o Kopciuszku – odrzekła Ecie. 
– Ja też – roześmiała się Pecie. 
– Oj, dziewczyny… – westchnął Teo. – Wy naprawdę 

jesteście bliźniaczkami. Ale, nie przeczę, obie jesteście takimi 
współczesnymi Kopciuszkami. Tylko że na żaden bal nie pój-
dziecie. Pisany wam śmietnik, dworzec kolejowy, a zamiast 
królewicza pojawi się policjant, który znowu was spisze i palcem 
pogrozi. 

– Dziewczyny się przyjaźnią, a to już bardzo dużo – odez-
wał się Konrad. – Dzisiaj  niełatwo o przyjaciela. To smutne, że 
ludzie żyją tylko dla siebie i dbają wyłącznie o własną dupę. Ty, 
Misjonarz, opowiadasz o bajkach. Pewnie myślisz, że to one 
zaprzątają nam głowę? 

– Konrad… ja rzadko widzę cię wesołego – Teo wyglądał 
na zasępionego. – Ty chyba wciąż myślisz o przeszłości. Czujesz 
się skrzywdzony? Ale tak już bywa, że nie każde zasługi są 
wynagradzane, a bywa bardzo często, że profity zbierają mier-
noty i hochsztaplerzy. Wśród polityków pełno takich typków. 
Oni skazani są na to, by łgać w imię własnych, ciepłych posadek, 
no i przede wszystkim na to, by utrzymać władzę. Ty się ciesz, że 
masz swój wózek, swój mały handel surowcami wtórnymi. 

– Misjonarz… czasami straszne pierdoły opowiadasz – 
Konrad był zniesmaczony. – Myślisz, że się cieszę? Bo codzien-
nie muszę się nachodzić, by parę groszy zarobić na chleb i mar-
moladę? 

– Masz rację. Ale skoro nic nie da się zrobić, to przynaj-
mniej o tym nie myśl. Smutek to, na dłuższą metę, krok w ob-
jęcia psychiatry. Wiesz co? Jesteś byłym bojownikiem o wolność 
i demokrację, to może rzucimy kilka rewolucyjnych haseł? Tak 
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dla rozgrzewki, bo może to nie była ostatnia rewolucja? Co ty na 
to? 

– Mówisz? No to rzucaj. 
– Wy też się zastanówcie – Teo zwrócił się do pozosta-

łych. Ja zacznę – odczekał jeszcze chwilę, dając im czas do 
namysłu. No i zaczęło się: 

– Ojczyzna albo śmierć! 
– Rewolucja albo śmierć! 
– Niech żyje El Comandante! 
– Zwyciężymy! 
– Niech żyje rewolucja! 
– Dziś, jutro, zawsze – będą towarzysze! 
– Niech żyje partia! 
– Władza dla ludu! 
– Bogactwa dla ludu! 
– Broń dla ludu! 
– Niech żyje Pierwszy Maja! 
Sempoliński nie wytrzymał i zaczął się śmiać histerycznie. 

Inni też się roześmiali. Nawet Konrad zachichotał. Widać, 
jeszcze całkiem nie skapcnieli. No i winko zrobiło swoje. Jedynie 
Kropka nie uczestniczyła w ich zabawie. Przyglądała się im, 
pewnie usiłując za tymi hasłami nadążyć. Ale była bezradna. 

– Kochani, hasła były ciekawe. Tylko kto wyskoczył z tym 
Pierwszym Maja? – Teo wiedział, kto, ale chciał się jeszcze zaba-
wić. 

– Przecież wiesz, że ja – odezwał  się Maciek. – Chyba ci 
nie przeszkadza robotnicze święto? 

– Absolutnie nie przeszkadza. Tylko, w świetle takich 
haseł jak: bogactwa i broń dla ludu, hasło o pochwale pokoju 
i pięknie robotniczej pracy brzmi jakiś fałszywie. Pozostałe hasła 
są prawdziwe, pełne uroku i aż chce się iść na barykady. 

– A ja lubię Pierwszego Maja – oświadczyła Ecie. – Tylko 
musi być pochód. O! Dawniej to były pochody. A dzisiaj ich nie 
ma. 

– Tęskni się za PRL-em? – Pepe zapytał zjadliwie. 
– Ażebyś wiedział – odburknęła Ecie. – Wówczas miałam 

dom, rodzinę i pracę. 
– Mnie też się dobrze żyło – poparła ją Pecie. 
– No tak… – westchnął Konrad. – Komuno, wróć! 
– Dziewczyny tęsknią za kartkami i za octem na półkach 

– Pepe był zdegustowany. 
– Kartki były później – zauważyła Pecie. – Gdyby nie 

strajki, to by ich nie było. 
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– Co za bzdury! – Konrad się zdenerwował. – Gdyby nie 
strajki, to nie byłoby zmiany ustroju. 

– Ale kartek by nie było – Pecie nie dawała za wygraną. 
– Dzisiaj wszystko jest, tylko my spać musimy na ulicy 

i głodować – Ecie lekko uniosła głos. 
– To nie zmienia faktu, że mamy wolność i możesz iść, 

gdzie chcesz – Pepe mówił zniechęcony. Wiedział, że obie co 
innego mają w głowie. 

– To wypijmy za wolność – Teo przysłuchiwał się roz-
mowie i na razie nie chciał wtrącać swoich trzech groszy. Polał 
wino. – A głodni nie jesteście? 

– Faktycznie. Człowiek zapomniał o jedzeniu. A przecież 
jestem głodny – zdziwił się Pepe. 

– To do roboty. 
Teo zajął się krojeniem chleba, a Ecie i Pecie smarowały 

go smalcem. 
Jedli w milczeniu. 
– Ja źle nie oceniam PRL-u – odezwał się Teo. – Mówię 

o epoce Gierka. 
– Nie wiedziałem, że jesteś wielbicielem pustych półek 

i zamordyzmu – Konrad wyglądał bardziej na zdziwionego niż 
oburzonego. 

– Powiedziałem tylko, że źle nie oceniam. Nie znaczy to 
jednak, bym chciał powrotu do tamtych czasów – odrzekł Teo. – 
Wiele spraw było dobrych. 

– Na przykład? – zainteresował się Konrad. 
– Była praca, były świadczenia socjalne, dopłaty do wcza-

sów, można było wyjeżdżać do demoludów. Jeździło się do Buł-
garii… 

– Tak i to za cenę utraty wolności. – powiedział Pepe 
gwałtownie. 

– Takie były czasy, kolego. To nie my ją utraciliśmy, tylko 
nam ją przehandlowano. Nasi dzisiejsi sojusznicy. Byliśmy bez 
szansy na jej odzyskanie. 

– Dobra, dobra! – żachnął się Konrad. – Trzeba było wal-
czyć. 

– Z Ruskimi? Byliśmy bez szans – Teo zaczął się dener-
wować. – Jedyne, co mogliśmy osiągnąć w ten sposób, to przyłą-
czenie nas do Związku Radzieckiego. Tak to uczyniono z Litwą, 
Łotwą i  Estonią. Jedynie więcej krwi by popłynęło. A nawet 
gdyby tak się nie stało, to rzeź by nas nie ominęła. 

– Co was tak wzięło? Nie macie innych tematów? – Pecie 
była poirytowana. 
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– No właśnie! – poparła ją Ecie. – Dajcie spokój! Było, 
minęło. Będziecie się teraz spierać o to, kto zawinił? Niech to 
diabli! Chłopy to jednak dziwne stworzenia – chciała swą myśl 
ostrzej wyrazić, ale się powstrzymała. 

– Widzę, że mamy tu różny pogląd na przeszłość – 
Maciek włączył się do rozmowy. – Ja mam takie samo zdanie 
jak Teo. Jednak teraz popieram Ecie i Pecie. Spasujmy. 

– A ty, Sempoliński, jak uważasz? – Pepe nie chciał 
zakończyć tematu. 

– Uważam, że bez większej rozpierduchy by się nie obyło, 
a gówno z tego by wyszło – odpowiedział zagadnięty. 

– Chłopaki! Odpuśćmy sobie! – rzekł twardo Teo. 
– Odpuśćmy, odpuśćmy… Tu chodzi o prawdę – głos 

Konrada był oschły. 
– Prawda jest taka, jak ją postrzegają różne łby i jaki 

interes w jej pojmowaniu mają różne grupy społeczne. Od 
polityków na pewno nie oczekuj prawdy – Teo zaczynał mieć 
dosyć tej rozmowy. Był mocno wkurzony. 

W końcu zamilkli. Konrad wyglądał na zasmuconego, 
a Pepe był naburmuszony. Wciąż nie mógł czegoś strawić. Za  
komuny nie mógłby wyjechać do Francji, a teraz, gdy wolność, 
też nie może wyjechać. Jest bezdomnym gołodupcem. I to właś-
nie jest ciekawe… Za PRL-u miałby pracę i zamieszkałby 
w hotelu robotniczym. Ale woli tak, jak teraz, gdy wolność. 

Czas leciał powoli. Rozłożeni wygodnie na trawie trwali 
w bezruchu. Było im przyjemnie. Słońce wciąż przygrzewało, 
alkohol też robił swoje. Trochę sennie się zrobiło. 

Teo miał przymknięte powieki. Powrócił w myślach do 
ostatniej rozmowy z żoną: 

„– No to powiedziałaś. Tylko wciąż nie wiem, do czego 
zmierzasz? Bo przecież do czegoś zmierzasz? 

– Głuchy jesteś? Chcę się rozwieść. 
– Dobrze. Ale co dalej? 
– Będę rozwódką. 
– To dobrze. Przynajmniej pozbędę się rogów. Ale pytam 

cię, co będziesz robiła po rozwodzie? 
– Tak cię to ciekawi? 
– Dalej będziesz tu mieszkała? 
– Tak. Dopóki czegoś nie znajdę. Poza tym na razie nie 

mam pieniędzy. 
– A twój kochanek? Nie przygarnie cię? 
– Nie twoja sprawa. 
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– Od dawna? – zapytał, usiłując nadać głosowi normalny, 
obojętny ton. 

– A jakie to ma znaczenie? 
– Może i nie ma. Jestem ciekawy. Możesz mi odpowie-

dzieć? 
– Już jakiś czas – odpowiedziała wymijająco. – I co ci to da? 
– Powiedz. 
Milczała. Wstała z krzesła i podeszła do okna. Nie wie-

dział, o co ją jeszcze zapytać. Czuł się podle. Wyobraził sobie, że 
idzie przez długi, ciemny korytarz, który nie ma końca. Nie od-
czuwał tam wrogości, żaden upiór nie czaił się w mroku; była 
tylko niewiadoma i pewność, że korytarz nigdy się nie skończy. 

– Myślałam, czy obwinić cię o rozwód – odezwała się, już 
odwrócona w jego stronę, lecz wciąż stojąc przy oknie, oparta 
o parapet. – W końcu nie doszłoby do tego, gdyby… To twoja 
wina. 

Ponieważ milczał, dodała: 
– Postanowiłam wziąć rozwód bez orzekania o winie. Nie 

chcę cyrku w sądzie. Zresztą, co by to zmieniło? Chyba się ze 
mną zgodzisz? 

– Mam mądrą żonę. Jeszcze tak cię mogę nazywać – 
odrzekł z sarkazmem w głosie. – A złożyłaś już pozew? 

– Jeszcze nie. Ale to kwestia kilku dni.  
– Widzę, że się nie spieszysz. Chciałaś wcześniej obwieś-

cić mi swój zamiar… No tak, nie dość, że mądra, to jeszcze 
porządna, uczciwa, do rany przyłóż – kpił. 

– A tak, właśnie tak! Chciałam ci wcześniej powiedzieć. 
Byś nie był zaskoczony. 

– To dobrze... - mruknął. 
Właściwie nie było już o czym rozmawiać. Bo niby o co 

miał ją zapytać? 
Do rozwodu, nie poruszyli już tematu jej kochanka. Już 

się nie krępowała, wracała do domu po kilku dniach, potem 
zamykała się w swoim pokoju. 

Traktowali się jak powietrze. Narastała w nich obopólna 
niechęć do siebie, a z czasem i wrogość. Teraz łączyło ich jedynie 
wspólne zamieszkiwanie. 

Nie mógł tego znieść. Gdy ją spotykał w kuchni, jej twarz 
stawała się wyprana z jakichkolwiek uczuć. Wyglądała jak mart-
wa. Któregoś dnia, gdy była u kochanka, postanowił żyć inaczej. 
Zwolnił się z pracy. Na jego miejsce szybko przyjęto innego 
nauczyciela historii. Przed wyjściem z domu pozostawił na stole 
w kuchni większą część swoich oszczędności i kartkę z in-
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formacją: »Jestem w podróży. Pieniądze są na czynsz. Jeśli twój 
kochanek tu zamieszka, zatłukę cię«”. 

I tak znalazł się w Katowicach. Oczywiście nie był 
bezdomny. Mógł w każdej chwili wrócić. Ratowało go to, że był 
współwłaścicielem mieszkania, więc nie mogła go wymeldować. 

Teo usiadł, i sięgnął po wino. Nalał sobie pełny kubek 
i wypił. Towarzystwo ocknęło się z letargu i podstawiło mu 
swoje naczynia. 

Która to była butelka? Ale jeszcze mały zapas tkwił 
w chlebaku. 

– Cicho się zrobiło. Nic nie powiecie? – Teo mówił bez 
entuzjazmu. 

– Misjonarz… a może opowiesz jakąś bajkę? – Pepe uś-
miechał się kpiąco. 

– A co chciałbyś usłyszeć? 
– A choćby o tym, że wszyscy się kochamy. 
– Faktycznie, to koniecznie musi być bajka – na twarzy 

Teo pojawił się leciutki grymas uśmiechu. 
– Nie wierzycie w miłość? – głos Ecie wrażał zarówno 

świętą pewność, że takie uczucie istnieje, jak i obawę, że usłyszy 
zaprzeczenie; malował się w nim także cień nadziei, że jednak 
wszyscy chórem zapewnią ją, iż miłość istnieje i jest to najlepsza 
rzecz, jaką ludzkość mogła spotkać. 

– Ecie… Każda baba rozchyla nogi przed facetem mają-
cym władzę, a choćby tylko dużą kasę. To właśnie jest miłość – 
odrzekł z powagą Maciek. 

– No i baby, w swym jestestwie, nie stawiają na rozum, 
tylko na łechtaczkę. To właśnie jest u nich miłość – uzupełnił 
Teo. 

– Jesteście wulgarni – zgorszyła się Ecie. – Myślicie, że 
kobieta myśli tylko o seksie? Kobieta chce czułości, chce być 
przytulana, chce usłyszeć słowo „kocham”. A wy tylko o łech-
taczce. Wy nie znacie kobiet. 

– Faceci nigdy nas nie zrozumieją – oświadczyła Pecie. – 
Są zajęci tylko sobą. Zamoczą fiuta i myślą, że to kobiecie wys-
tarczy. 

– No właśnie – poparła ją Ecie. – Faceci nigdy nie zrozu-
mieją kobiet. 

– Jesteście takie tajemnicze? – zapytał Maciek. 
– A gdzie tu tajemnica? – Teo był poirytowany. – Jak im 

mąż nie wystarcza, idą do kochanka. Bo on, pieprząc je, powie 
magiczne słowo: „kocham”. A wówczas orgazm mają stuprocen-
towy, no i mają zaspokojoną potrzebę czułości. 
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– Z wami nie można rozmawiać – Ecie była zdegusto-
wana. – I baby mają kochanków, i chłopy mają  kochanki. To 
niczego nie zmienia. Chłop i tak nie zrozumie baby. 

– To po co się żenić czy wychodzić za mąż?! – Teo nie 
mógł opanować złości. – Żyć z drugą osobą jak z kosmitą? 

– To, że kobieta i mężczyzna się różnią, to fakt – Konrad 
mówił spokojnie, ale dobitnie. – Moja żona, gdy straciłem pracę 
(nie ze swojej winy!) i zająłem się zbieraniem po śmietnikach, 
w końcu nie wytrzymała, jak mi powiedziała, upokorzenia, i się 
rozwiodła. Pewnie bardziej byłaby ze mnie dumna, gdybym 
zaczął kraść. Paniusia cholerna! 

– To znaczy, że cię nie kochała – stwierdziła Pecie. 
– I ja tak myślę – zgodził się Konrad. 
– Marne pocieszenie – mruknął Teo. 
– Przecież tak się zdarza – Pecie mówiła z wyrzutem 

w głosie. – Mężczyźni też opuszczają swoje żony. Nie możecie 
całej winy zwalać na kobiety i o wszystkich myśleć jak najgorzej 
tylko dlatego, że wam się w  małżeństwie nie udało. To straszna 
głupota! Dobrze o tym wiecie. A jednak mówicie o nas same złe 
rzeczy. 

– Pecie… A ty rozumiesz mężczyzn? – włączył się do roz-
mowy Pepe. 

– Staram się rozumieć. A przede wszystkim źle o nich nie 
mówię. 

– Byłaś mężatką? – Pepe  przybrał chytry wyraz twarzy. 
– Tak. No i co z tego? 
– A kto kogo porzucił? 
– Mąż odszedł ode mnie. A o co ci chodzi? 
– O to, czy go kochałaś i czy dałaś mu błogosławieństwo 

na drogę? 
– Słuchaj… nie obwiniam wszystkich mężczyzn. A wy 

właśnie tak się zachowujecie w stosunku do wszystkich kobiet. 
– Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. 
– A idź do diabła! – zezłościła się. 
– Fajnie się z tobą  gada. Wymądrzasz się, a jak ci się na 

odcisk nadepnie, zaraz zmieniasz ton i się obrażasz. Łatwo 
dawać dobre rady. I pieprzyć głupoty… Miłość, mężczyzna nie 
zrozumie kobiety… Tylko że baba też nie zrozumie faceta. A ty, 
Ecie, też rozwódka? 

– No to co? – głos miała oschły i wyczuwało się w jej 
postawie gotowość do obrony. 

– No właśnie – Pepe szeroko się uśmiechnął. Dużo w tym 
uśmiechu było politowania. 
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– A mnie się baby podobają! – Sempoliński roześmiał się 
i wyglądało na to, że mówi prawdę, bo gębę miał szczęśliwą. 
Choć prawda mogła być inna. W końcu, mówiąc to, jednocześnie 
wystawił w stronę Teo rękę z kubkiem. 

Teo uczynił to, co każdy gospodarz powinien uczynić. 
Polał wszystkim wino. Towarzystwo przerwało rozmowę o płci 
przeciwnej. 

– A może zjemy coś jeszcze? – Maciek poczuł się głodny. 
– Kto jest głodny? – zapytał Teo. 
– Wszyscy! – odrzekł Pepe. – Dawaj! 
– Szkoda, że nie ma cebuli – Konrad dopiero teraz 

wyraził swój żal. Wcześniej o tym nie pomyślał. Może dlatego, że 
był trzeźwy i rozumiał, że trzeba brać to, co dają. 

– Ano szkoda – zgodził się Teo. – Ale jest sól. 
– Chlebek ze smalcem to pychota – zauważył Sempoliń-

ski. 
– Zwłaszcza jak się go popija winkiem – dodał Teo. 
– Zwłaszcza jak się go popija winkiem – powtórzył Sem-

poliński i się roześmiał. 
Jedli więc, aż chlebek się skończył i wiadomo już było, że 

to, co zjedli, musi im wystarczyć do rana. Słońce już tak nie 
grzało, ale było duszno. Sporo ludzi wciąż krążyło alejkami, 
dzieciaki dokazywały, ale dzień nieubłaganie zmierzał w stronę 
cienia. W parku było przyjemnie i jakoś radośnie. Duże połacie 
trawy, krzewy i drzewa nastrajały pozytywnie do świata. 
Niektórzy bezdomni w tym parku, ale bliżej Pięknej, uliczki 
wąskiej, przy której stały górnicze domki jednorodzinne, uwili 
sobie gniazdko. Spali pośród drzew i krzewów. 

Lato każdemu sprzyjało. To dar boży dla takich wyg-
nańców z własnej czy z pobratymców winy. Najlepiej, gdyby tak 
było cały rok. Ale przychodziła zima, która miała swoje wyma-
gania. W zamian za łaskawą troskę  lata o bezdomnych, co roku 
musiała im odebrać życie – choćby kilku, a zwykle kilkunastu 
z nich, którzy się zagubili w jej mroźnych czeluściach. A przecież 
i tak była łaskawa, bo śmierć mieli bezbolesną i słodką. Lecz 
póki co lato stawiało swe pierwsze kroki. Wszyscy się więc cie-
szyli. 

– Ja podjadłem – obwieścił Sempoliński. 
– To dobrze, bo żarcie się skończyło – stwierdził Teo. 
– Ale winko jest? 
– Coś tam jeszcze jest. 
– Chwała Bogu! – Sempoliński jakby odtajał i  przybrał 

pogodny wyraz twarzy. 
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– Mało skomplikowane są twoje zmartwienia – Konrad 
nie był złośliwy, ot tak powiedział. – Tak po prawdzie, to ci 
współczuję. Musisz się strasznie męczyć, jak się nie napijesz. 

– No proszę, samarytanin się znalazł! – Sempoliński po-
czuł się zniesmaczony tym współczuciem. – Ty jesteś abstynen-
tem. Tylko że chlasz, ile wlezie. A do mnie z butami. 

– Ja nie jestem alkoholikiem. 
– Jesteś, jesteś, człowieku. Tylko cykor ci dupę ściska 

i nie chcesz się przyznać – Sempoliński wiedział, co mówi. – Tu, 
w naszym towarzystwie, alkoholikami nie są jedynie Ecie i Pe-
cie, i nie jest nim Misjonarz. Reszta do jednego gara. 

– Nie pieprz głupot! – Konrad się zdenerwował. – Ja nie 
jestem alkoholikiem, baranie! 

– To ci się tylko tak wydaje – odrzekł Sempoliński. – 
A kto chla wodę brzozową? 

– Panowie! Dajcie spokój tym przepychankom. Każdy 
wie, na jakim koniu jedzie i nie ma potrzeby skakać sobie do 
oczu – Teo postanowił zakończyć ten temat. – Mam tylko na-
dzieję, że nikt z nas nie wyląduje na ławeczce przed dworcem, 
przy 3-go Maja, jak siedzący tam codziennie alkoholicy, tępi, 
wulgarni, obślinieni, z mózgiem w postaci wodnistej gąbki. 
Trzeba się pilnować – dodał. 

– W porządku. Nie mówmy o tym – zgodził się Sempoliń-
ski. 

– Kropka… Milczysz i nawet nie wiem, czy nas słuchasz – 
Konrad magle zainteresował się brakiem jej aktywności. Nie 
przeszkadzało mu to, bo przecież zwykle nic nie mówiła, ale 
chciał zmienić temat i zapomnieć o przykrym nazwaniu go alko-
holikiem. 

– A co? – Kropka chyba go nie zrozumiała. 
– A może nam zatańczysz? – Maciek próbował ją roz-

ruszać. Poza tym, właśnie teraz z chęcią by popatrzył na te 
łamańce i posłuchał jej dzikiego śmiechu. 

– No zatańcz – ponaglał ją Pepe. 
– Dajcie jej spokój – Teo nie chciał, by z Kropki robiono 

pośmiewisko. Co innego, gdyby dzięki temu zarabiali. – Mało 
macie atrakcji? To idźcie do zoo. 

– Misjonarz jest mądrym człowiekiem – Pecie wyraziła 
uznanie dla niego. – Jak chcecie się zabawić, to idźcie do zoo 
albo do cyrku. 

Kropka już nie zwracała na nich uwagi. Leżała na plecach 
z rozłożonymi ramionami i z nogami w kształt litery V. Po tym, 
jak Pepe się do niej zwrócił, na chwilę uniosła głowę, lecz teraz 
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miała zamknięte oczy; leżała nieruchoma, budząca niepokój. 
Tylko – gdzie przebywała? Jakie krainy odwiedzała, do jakich 
portów podążał jej ciemny niepokój? A może nie było w niej za 
grosz niepokoju, tylko zakotwiczone na redzie jak kłoda tysiąc-
letniego dębu spokojne oczekiwanie na pojawienie się Latają-
cego Holendra? A przecież mogło być i tak, że Kropka tkwiła 
w bezbarwnej, choć ciepłej, pustce swego mózgu i wszelkie 
o niej wyobrażenia były psu na budę? Jedno było pewne – nikt 
nie wiedział, co się w jej główce dzieje. 

– To, że Misjonarz jest mądrym facetem, wie cały świat 
i dlatego cały świat już temu się nie dziwi – rzucił Pepe. 

Maciek się nie odezwał. Nie chciał wchodzić nawet 
w cichy układ z Pepe. Taki sojusz nie miał racji bytu. 

– Widzisz, Pepe… – Teo mówił powoli i z namysłem. – 
Pecie coś zauważyła, coś obiektywnego, bo przecież każdy mnie 
tak postrzega… Ciebie to razi, więc kpiną starasz się ten obiek-
tywizm ośmieszyć. Ale prawda się sama obroni. Tak, tak… nic 
na to nie poradzisz. Jestem mądrym człowiekiem. 

Spokój i pewność wypowiadanych przez Teo słów na 
wszystkich zrobiły wrażenie. Zgrywał się, ale czynił to w przeko-
nujący sposób. 

– Misjonarz, czy twoja mądrość właśnie tu cię doprowa-
dziła? – Konrad wyglądał bardzo poważnie; w jego głosie nie 
było ironii. – A może mylisz mądrość z głupotą? To dwie 
bliźniacze siostry. Tylko jedna z nich starsza jest o kilka czy 
kilkanaście minut. 

– Swym pytaniem ranisz mnie, przyjacielu – Teo wciąż 
czuł się jak aktor i chyba dobrze się bawił, choć po tym pytaniu 
odczuł niepokój. – Ale widzę, że i ty masz głowę na karku. To 
dobrze. Bo nic tak nie pobudza do myślenia, jak pytania zada-
wane przez wątpiących. 

– Rzecz w tym, że na moje pytanie nie odpowiedziałeś. 
Czy zawsze tak się dzieje, gdy dotykamy własnej głowy i dupy 
i mamy zdecydować, która ważniejsza? Pierwsza decyduje 
o wszystkim, lecz druga usuwa śmiecie, byśmy się nie udusili 
pod jej nieustającym gejzerem. Jesteś mądrym człowiekiem, 
więc znajdź odpowiedź i ustal proporcje wzajemnych zależności 
i wzajemnej odpowiedzialności głupoty i mądrości, którą po-
dziwia cały świat – Konrad wykazał się sprytem, a i rozumek 
miał grzebieniem nieczesany. 

– To lubię! – Teo wydawał się zachwycony. – Mam 
adwersarza, że palce lizać.  Więc głowa i dupa? Jakie im dać 
świadectwo? Jak rozdzielić, czego się nie da rozdzielić? To poz-
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wól, że powrócę do twoich słów o bliźniaczkach: do mądrości 
i głupoty. Pierwsza kieruje statkiem i choć nie wie, dokąd zdąża, 
przypadkiem odkrywa Amerykę. Druga jest lekarzem. Jest jak 
błogosławiony wymiot, po którym organizm oczyszcza się 
z toksyn. Tylko, na Boga! Nie myl głupoty z tępotą! Ta o nic nie 
zabiega. Wszystko wie i już niczego nie chce się dowiedzieć. 

– Wciąż nie udzieliłeś mi odpowiedzi. Powtórzę pytanie: 
czy twoja mądrość właśnie tu cię doprowadziła? 

– Drążysz temat, jakbyś faktycznie pragnął mojej odpo-
wiedzi. 

– Boisz się tej odpowiedzi? 
– Nie wiem, czy ci na niej zależy. W końcu takie pytania 

tylko sobie się zadaje. A ty chcesz je jakoś… przehandlować. 
– Uciekasz. No to sam sobie zadaj to pytanie. 
– Widzę, że nasza rozmowa zrobiła się strasznie poważ-

na. A tak ładnie zaczęliśmy… Teraz chodzi już tylko o rachunek 
sumienia? A ty? Ty już go zrobiłeś? Co ciebie doprowadziło do 
nas, do twego wózka, do tych pytań o mądrości i o głupocie? 
Znalazłeś już usprawiedliwienie na swoje zmarnowane życie? 
A może twoje życie jest właśnie spełnieniem i nie masz sobie nic 
do zarzucenia? – Teo był poirytowany. 

– Robiłem, co do mnie należało. A że tak wyszło... Nie 
zawsze ma się same sukcesy. Porażki to też nasze dziedzictwo 
i nie mniej ważna część życia. 

– Strasznie mądrze rozmawiamy. Za chwilę założymy 
partię  frustratów. Nie uważasz, że pieprzymy jak mały Kaziu na 
wiosnę? Bo co z tego wynika? Tylko tyle, że zaraz łykniemy po 
grzdylu jabola, a potem się rozejdziemy do swoich nor. O ile 
jeszcze szczęście nam sprzyja i te nory są naszą własnością. 
Konrad… my już przegraliśmy. Teraz słowa muszą nam zastąpić 
utracone Królestwo – irytacja nie opuszczała Teo. 

– No nie! Misjonarz i Konrad gadają jak potencjalni wi-
sielcy – Pepe przysłuchiwał się tej rozmowie i coś mu się nie 
spodobało. Na razie jeszcze nie sprecyzował, co, ale niesmak 
i chęć zagrania im na nosie pojawiły się w nim, więc musiał się 
jeszcze odezwać. – Co wam odbiło? Utracone Królestwo? A któż 
go nie zgubił? Wszyscy my tutaj zaświadczamy, że nie trafiliśmy 
do raju. Co się z wami dzieje? Spieprzyliśmy coś w życiu 
i szukamy usprawiedliwienia? No dobrze! Nam też dano po 
mordzie. I cóż z tego? Będziemy sobie bajki opowiadali? 

– My rozmawiamy tak sobie… W gruncie rzeczy bez 
żadnych ideowych przesłanek. Tak sobie… Tak samo jak teraz tu 
siedzimy. I nic to nie znaczy, poza tym, że się… chyba lubimy 
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i sprawia nam przyjemność wspólna biesiada – Teo umilkł 
i wyglądało na to, że ocenia w myślach swoje słowa. W końcu 
dodał: – Ale, jakby na to nie patrzeć, tj. na nasz namysł nad 
mądrością i głupotą, to jedno wydaje mi się pewne: cieszę się, że 
jestem z wami. A ty, Pepe, nie bierz tak wszystkiego na serio. 
Człowiek czasami musi się wygadać. I bywa, że pieprzy trzy po 
trzy. 

– Pierwsze mądre słowa – zgodził sięPepe. 
– Dziękuję, dobry człowieku. Musiałem czekać tysiąc lat 

na twoje zgodne słowa. Jestem ci wdzięczny, że je usłyszałem. 
Pierwsza mogła przyjść śmierć – Teo kpił, ale czuł się, jakby tu 
powiedzieć? Jak zafajdany koktajl, a nie czysta wódka. Coś mu 
przeszkadzało. To nie był Pepe, a także nikt z obecnych. To było 
jego wnętrze, które po alkoholu stawało się nagie i skłonne do 
ironii, ale i do ckliwości. 

– Chłopcy... Wam winko nie służy – Ecie wyglądała na 
zmartwioną. – Ale takie właśnie są chłopy. Wydaje im się, że 
mają coś do powiedzenia, ale kończą i tak na butelce wódki. 
Jakby szukali alibi dla pijaństwa. Ty, Misjonarz, jesteś mądry. 
To nie kpina. Ja za takiego cię uważam, ale… rozmawiacie 
o strasznie nieżyciowych sprawach. Nadymacie się jak balony 
i każdy z was trzyma szpilkę, by sobie nawzajem uprzykrzyć 
życie, przekłuwając tę otoczkę, która jest waszą tarczą. Jakby 
słowa więcej znaczyły niż czyny. Cieszę się, że tu jestem z wami, 
lecz przestańcie już pieprzyć! 

– I co ty na to? – Teo zwrócił się do Pepe. 
– Ecie ma swoje zdanie. W końcu  ma do tego prawo – 

Pepe się zawahał. Coś chciał jeszcze powiedzieć, ale się 
powstrzymał. 

– Ecie i Pecie wierzą, że miłość istnieje i jest najważ-
niejszą rzeczą na świecie. Cóż, panowie… Pozwólmy złudzeniom 
zaistnieć. Wszystkim się wydaje, że tak właśnie jest. Ta 
deklaratywna postawa udzieliła się ludzkości, która pomija taką 
oczywistość jak diengi, nasze kochane dudki. No i łechtaczkę 
i fiuta w swych prawdziwych odsłonach gołych żądzy. A miłość? 
W końcu lubimy bajki. Ale niech Ecie i Pecie nie tracą wiary. 
W końcu wszyscy w coś wierzymy. I każdy z nas zawiódł się na 
czymś w swej wierze. 

– A nie mówiłam? – Pecie zwróciła się do Ecie. – Chło-
pom wydaje się, że rozum zastąpił im miłość. Oni o tym wiedzą, 
że nie zastąpił, ale są jak obrażone dzieci. Na złość mamie i tacie 
nie zjedzą obiadku. Potem głód ich zmusi, by w nocy cicho się 
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skradać do lodówki i podjadać, mrucząc jak zadowolone 
i szczęśliwe kotki. 

– Obrazowo wyjaśniłaś męską postawę co do tak kłopot-
liwego uczucia – Teo odezwał się z patosem. – Sądząc po twoich 
słowach, faceci to jacyś rozkapryszeni nieudacznicy, którzy 
szpanują przed kobietami, wystawiając swój rozum i bicepsy 
pod oczy rozmarzonych panienek. I nie dostrzegają w ich oczach 
tej bożej iskry, która zwie się miłością. Ot, baba ma o nas takie 
pojęcie, jak od dziecka bogacz o głodzie. To jedynie potwierdza 
wcześniejszą tezę, że chłop nie zrozumie baby, ale i baba nie 
zrozumie chłopa. 

– Zamknijmy ten temat – zaproponował Maciek. – 
Wszyscy my tutaj dostaliśmy po nosie. I to jest żałosne, że tak 
się teraz zawzięliśmy, by coś sobie udowadniać. Przecież… mu-
simy się różnić. 

– Dobrze mówisz – zgodziła się Ecie. 
– Pewnie, że dobrze – potwierdziła Pecie. – Musimy się 

różnić. 
– I jaka tu puenta? – zapytał Teo. 
– A co? Znowu mamy zabłysnąć rozumkiem? – Ecie 

zapytała dość wojowniczo. 
– Chcesz rozum sprowadzić do wzajemnego obłapiania 

się? – Teo poczuł złość, bo ta babska batalia za miłością już go 
zaczęła wkurzać. – Facet przede wszystkim używa półkul 
mózgowych w swych abstrakcyjnych rozważaniach, a baba 
używa mózgu chaotycznie, nie bacząc na logiczne konsekwencje 
swych słów i myśli. I koniec! 

– Całe szczęście, że jestem dobrze wychowana, bo bym ci 
powiedziała, co sądzę o twojej puencie! – odrzekła hardo Ecie. 

– A przed chwilą uważałaś Misjonarza za mądrego czło-
wieka. – Pepe się roześmiał. – Ot, kobieca przewrotność! 

– Misjonarz nie ma monopolu na mądrość – odrzekła 
Ecie. – Bywa mądry, ale i czasami gada głupoty. Zresztą, jak 
każdy z nas. A ty mnie nie łap za słówka. Bo też zbyt dosłownie 
bierzesz czyjeś słowa, nie dostrzegając ich cieni i blasków. To 
kto tu jest mądry, a kto głupi? Zawzięliście się, by odgrodzić się 
od kobiet ponoć własnym intelektem. Ale tak zachowuje się 
burak, głupi palant. I to z rozumem nie ma nic wspólnego. 

– Im się wydaje, że kobieta zamiast mózgu ma arbuz – 
Pecie również przyjęła wojowniczą postawę. – To obrzydliwe! 
To samcze poczucie wyższości! Wstrętne i obrzydliwe. 

– I znowu wojenka? – Maciek wyglądał na znudzonego. 
Temat już przestał go interesować. Swoje wiedział i nie musiał 
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o tym rozpowiadać. Dla zabawy można coś powiedzieć. Ale gdy 
coś boli, to raczej się milczy. 

– Ta wojenka to walka płci… - Sempoliński czuł się dob-
rze.  

– Sempoliński jak zwykle w peletonie – uśmiechnął się 
Teo. 

– Bo biegnie do przodu, a choćby tylko kroczy, i nie za-
daje głupich pytań – Maciek wyglądał na znudzonego. – A w o-
góle skończmy z tym wymądrzaniem się. Nic nie zmienimy, bo 
wszystko i tak płynie. A my unosimy się na fali, sądząc, że 
zmienimy bieg rzeki. 

– Oj, chłopcy! – Ecie westchnęła głęboko. – Oj, chłopcy… 
Cóż my bez was znaczymy? A i wy bez nas? 

– Co za głęboka myśl – Maciek był rozdrażniony. 
– Na miarę naszej rozmowy – dorzucił Teo. 
– Wy tylko się wygłupiacie, ale każdy z was porzuciłby 

nasze towarzystwo, właśnie dla baby – stwierdziła Ecie. – Wo-
jownicy z was, ale mocni tylko w gębie. 

– Wiedzą o tym, a im bardziej to do nich dociera, tym 
bardziej chcą obrzucić nas błotem – wyjaśniła Pecie. 

– Boją się kobiet – dorzuciła Ecie. 
– A tak! Masz rację! – poparła ją Pecie. 
– Skrzywdzeni, płaczliwi, małe kurczaki chcące się przy 

nas ogrzać, ale wstydzące się. Muszą więc warczeć jak głodne 
psiaki – zaatakowała Ecie. 

– Właśnie tacy są! – Pecie poparła przyjaciółkę. 
– Kurwa! Nie wytrzymam! – Pepe był mocno wkurzony. 

– Co wam odbiło?! 
– Spoko, Pepe. – Teo był dla dziewczyn wyrozumiały. – 

Muszą się wygadać. One też mają swego robaka. Też się buntują, 
ale prawdy ci nie powiedzą. Bo ona chyba u nich jakaś skarlała. 
Są tylko jej odsłony, jak akty w teatrze groteski. My wszyscy 
gramy jakieś role. I strasznie się do nich przywiązaliśmy. 
Pozostańmy przy tym, że cokolwiek się różnimy. A resztę niech 
dopisują literaci i inne szajbusy. 

– Faktycznie, chcą się wygadać – poparł go Maciek. – 
Dostały po garach, ale lubią gruchać… Baby to tylko baby.  I nic 
tego nie zmieni. Wciąż będą łase na pieszczoty i miłe słówka, 
które są puste i nic nie znaczą. 

– To po co tak pieprzą?! – Pepe był rozdrażniony. 
– Bo wierzą w to, co mówią. To inna konstrukcja psy-

chiczna. Nie złość się, bo tak im już zostało. Od urodzenia. Nie 
ich wina, że są babami – Teo spróbował coś wyjaśnić Pepe. 



 
 
 
 

 
Zbigniew Barański, Zaułek ślimaków 

145 
 

– Owszem… współczuję – Pepe mówił przez zaciśnięte 
zęby. – Tylko nie rozumiem. Porzucili ich faceci, a one wciąż te 
pierdu-pierdu. Zrozumiałbym, gdyby chciały dać im po mordzie, 
a one się ślimaczą i wciąż wzdychają. To czyste kurestwo! To nie 
ma nic wspólnego z rozsądkiem! 

– Kobieta potrafi być twoim największym wrogiem 
i uczyni wszystko, by cię zniszczyć. Ale dla innych facetów chcą 
być mieniącą się tęczą i pachnącym kwiatuszkiem. Nic nie 
poradzisz. Tak, tak… Pepe, weź się w garść – Teo mówił  z lekką 
ironią. – Nasze przyjaciółki, Ecie i Pecie, szlachetnie bronią swej 
bramki, ale to tylko, że tak powiem, kochane papużki, którymi 
musimy się opiekować. 

– No nie! Kopnę cię w dupę, Misjonarz! – Pecie się zje-
żyła. – Pieprzysz! Wino ci mózg rozmiękczyło? Miałam cię za 
mądrego faceta. A ty, kurwa! Jakiś palant. 

– Twoja reakcja tylko potwierdza moje słowa – Teo 
mówił spokojnie i widać było, że podniecenie Pecie sprawiło mu 
przyjemność. – Zdolność wypierania jest warunkiem przetrwa-
nia. 

– Zdolność wypierania nie jest babską sprawą. To tylko 
świadczy o tym, że jesteś człowiekiem. Zaczynasz fiksować. 
Wszystkie grzechy świata przypisujesz kobietom. Która cię tak 
mocno zraniła? Myślisz, że ja i Pecie tego nie widzimy? Każda 
baba zobaczy, że czujesz się jak zraniony ptak i całą winę chcesz 
nam przypisać. Współczuję ci, ale pieprzysz strasznie! – Ecie się 
zdenerwowała. 

– Wszyscy pieprzymy. To fajnie tak pieprzyć – Teo przy-
jął zgodną postawę. – Kochane dziewczyny… w końcu prochu 
nie wymyślimy. Różnimy się i gitara. Jesteście piękne i, cholera, 
cóż my bez was? Tak… Bez was nic nie znaczymy. 

– Prezentujesz wisielczy humor. Chłop to nic odkrywcze-
go. Robicie z siebie zagadkę? Jesteście bez baby goli i mały 
wietrzyk was przewróci. Musimy was podtrzymywać i gadać 
wam brednie o tym, jacy jesteście wspaniali – Pecie była rozba-
wiona. 

– Skrzywdzone zwierzątka… – powiedziała z ironią Ecie. 
– My często widzimy w was lwy, a wy to tylko kotki. Podlej im 
wódki, a rozłażą się potem jak stare kalesony. Albo stają się 
damskimi bokserami. Ale Misjonarza miałam za faceta z jajami. 
Widać, nie wolno mu pić. 

– A wy? Kim jesteście? Takie z was twarde baby? – Pepe 
się zdenerwował. – Czego się boicie? Przed czym uciekacie? 
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– Spoko… – Teo był już zmęczony tą przedłużającą się 
rozmową. – One tylko udają. To jeszcze jedna odsłona ich 
poplątanej natury. Nic nie poradzisz. Zauważ, ile w ich słowach 
goryczy. Mężowie je w dupę kopnęli, to teraz muszą jakoś odrea-
gować. A przecież każda z nich gotowa byłaby iść za nimi na 
koniec świata. Baba potrzebuje faceta, żeby ją dowartościował 
i żeby dowiedziała się, że jest kobietą. 

– Mądrze mówisz – potwierdził Pepe. 
– A może skończymy ten durny temat? – Pecie wyglądała 

na zrezygnowaną. 
– Zmęczyła się dziewczynka? – Teo okazał jej politowa-

nie.  
– Tak. Właśnie się zmęczyłam. 
– W porządku. Koniec gadki na te tematy – Teo też miał 

dosyć. 
– Wszystkim nam się w życiu nie udało – westchnęła Pe-

cie. 
– Zgadzam się – mruknął Teo. 
– To co? Za naszych i za tych, co na morzu? – Sempo-

liński okazał się pragmatyczny. 
Teo  polał. 
– Misjonarz wypowiedział dzisiaj swą najważniejszą myśl 

– Ecie wyglądała na zamyśloną. – A jest nią bezradność. Trzeba 
umieć czytać między wierszami.  

– A tak na marginesie… my chyba się lubimy? – Pepe nie 
wiedział, dlaczego zadał to pytanie. 

– Mon cheri, zmierzamy we właściwym kierunku – odpo-
wiedziała Ecie. 

– Dajmy im więc w nagrodę po pięć minut – Pecie się 
roześmiała. 

– Pięć minut dla każdego z nich? To trzeba policzyć – 
Ecie rozłożyła palce i udawała, że liczy. – A jak myślisz, starczy-
łoby im pięć minut? Może starczyłoby – odpowiedziała sobie. – 
Ale nam? 

Męska połowa zgodnie milczała. 
– Pracusie to oni nie są – wyjaśniła coś Pecie. – Ale 

w końcu to chłopy… Dajmy im szansę. 
– To co? Posłużymy im za materac? – Ecie się zgodziła. 
– A ich nie zapytasz  o zdanie? 
– No co ty?! Chcesz ich wypłoszyć? Atakujmy i strzelmy 

gola do bramki! – Ecie stała się wojownicza. 
– To którego sobie wybierasz na pierwszy ząbek? 
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– Misjonarza! – stanowczo odrzekła Ecie. – Ja już mu 
dam popalić! A ty kogo? 

– Chyba Maćka… To cicha woda. Może w jego piecu Dia-
beł jeszcze nie zapomniał swego rzemiosła i ruszt podgrzewa. 
Oczywiście pozostali są w kolejce, ale taki już los, że ktoś musi 
być pierwszy. No to jak, chłopaki? Na pieska, po bożemu, 
a może coś bardziej perwersyjnego? 

– Ale głupie się rozgadały! – Pepe nie wytrzymał. – Co 
wam się stało? Chcecie się pieprzyć, to gębą tego nie zrobicie. 
Wam naprawdę odbiło! To wam alkohol nie służy. Znalazły się 
ekspertki! Kurzy wam się w dupie! 

– Jesteś odlotowy facet. Za chwilę uderzysz? – Ecie coś 
sobie przypomniała. 

– Oni tak  mają… damscy bokserzy – Pecie też swoje 
wiedziała. 

– No! Nie wytrzymam! Co się z wami dzieje? – Teo nie 
zdzierżył. – Chyba nam wszystkim tu odbija! Pieprzymy i gówno 
z tego wynika. Wy, dziewczyny, dbajcie lepiej o swoją cnotę; 
zachowajcie ją dla swoich facetów. 

– Niech Pecie założy na jedną nogę czerwoną pończochę, 
a druga niech goła będzie. I niech ma na sobie podkasaną, 
czerwoną sukienkę z białą falbanką na dole. Bo jak będzie leżała 
na dworcu, pod murkiem, nawet przy kaloryferze bez takiej 
szaty, to nikt nie pomyśli o grzechu. Żaden facet – Maciek też 
miał dość tej rozmowy, no i był zły. 

– Moją dupę zostaw w spokoju. Jak znajdę właściwego 
chłopa, to będę się zastanawiała, czy z pończochą i w jakim 
kolorze, a może calutka goła jak przyszłam na świat? 

– Nie mogąc dociec sensu czegokolwiek, pozostaje nam 
bawić się – Teo chyba nie mówił na temat. 

– O co ci chodzi? – Pecie nie wiedziała, czy Misjonarz kpi.  
– Tak sobie gadam. 
– Czy my jesteśmy pijani? – zapytał  Sempoliński – Choć 

nie da się ukryć. Mnie już łeb trochę ciąży. 
– Hrabio… – Pecie zwróciła się do Teo. – Polej, a potem 

gwałć! – jej humor  stawał się wyraźnie pijacki. 
– O Jezu… – westchnął Misjonarz. – Polej i gwałć. To mi 

się dostało. A tak bez gwałtu nie można? 
– Polej – powtórzyła Pecie. 
Widać było, że zmierzali w kierunku, w którym zmierzają 

wszyscy pijacy i alkoholicy: w niekończącą się wędrówkę żalu za 
zmarnowane życie i w chorą lepkość kurczącej się nadziei. 
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XVIII 
Westchnęli, gdy opuścili ten cudowny zakątek 

 
 

Pobyt w Parku Kościuszki musiał się kiedyś zakończyć. 
Myśl niezbyt odkrywcza, ale w życiu nie zawsze jest się odkryw-
cą. Choć przed naszymi oczami wszystko się dzieje. Choć nasza 
percepcja to nie jednakowe mundurki szkolne. To przecież 
wszystko się dzieje. Wystarczy się zanurzyć w dniu, a i noc 
przyjąć w siebie. Problem w tym, że nie zawsze jest się odkryw-
cą. 

Pobyt w Parku Kościuszki musiał się zakończyć. Proza 
życia, zabrakło wina, powiało nudą. Choć dzień wciąż był pięk-
ny i wciąż go podziwiali. Ale sam podziw to dla nich za mało. 

Wlekli się i rozglądali leniwie. Ech! Ten dzień był taki 
piękny, i ta zieleń… Z oddali dochodził stłumiony odgłos dud-
nienia tramwaju. Wieżę spadochronową minęli z prawej strony. 

Westchnęli, gdy opuścili ten cudowny zakątek i po 
schodkach wdrapali się na chodnik, ruszyli w dół, w stronę cen-
trum. 

Po obu stronach ulicy te same kamienice ciągnęły się 
prosto; witały niejednego podróżnego; kiedyś Wehrmacht też 
witały swym dostojnym milczeniem. Teraz sześciu wędrowców 
szło donikąd. Kamienicom obojętne są ludzkie losy. Żyją po 
cichu, pasożytniczym życiem. 

Towarzystwo prowadzili Teo i Maciek. Dwaj brodacze. 
Wysocy, nonszalancko dumni, szli powoli, nie patrzyli na prze-
chodniów, lecz gdzieś przed siebie. 

Kropka dreptała tuż za nimi, z prawej strony. A reszta 
towarzystwa z tyłu. Na samym końcu samotnie szedł Sempo-
liński. Chłopak średniego wzrostu, o twarzy prostodusznej, 
z włosami mocno już przesianymi siwizną, zakrywającymi szyję. 
Myślał o czymś? Trudno dociec, czy to był stan związany z na-
mysłem, czy też zastygły smutek widoczny na jego twarzy. 

Minęli Plac Miarki i skierowali się w stronę kina Zorza. 
Za chwilę pewnie skręcą w lewo, na Rynek. Lecz kiedy prze-
chodzili obok bocznego wejścia na dworzec PKP, przystanęli. 

– Co dalej? – zapytał Teo. Nie był ciekawy, ale jakoś 
trzeba było zakończyć to spotkanie. Może jakiś cień nadziei 
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w nim tkwił, by jednak się nie rozchodzić. Tylko po co? Co 
mieliby robić? 

– A masz jakąś propozycję? – zapytał Pepe. 
– Nie mam. 
– Ja też nie mam. Winka nie ma, jedzonka nie ma. Trze-

ba poszukać cichego kąta, gdzie główkę można przytulić. 
– Fajnie było, ale się skończyło – dodała Pecie. – No… 

szkoda. 
– Ale spotkamy się jeszcze? – Ecie trochę się zaniepokoiła. 
– Jak będziesz sponsorką – cierpko rzucił Konrad. 
– Możemy się złożyć – zaproponowała Ecie. 
– No, ja to jeszcze mam jakiś dochód. Lichy, ale zawsze… 

A ty? – Konrad zaczął się irytować. 
Dziewczyny solidarnie milczały.  
– To sprawa jasna. Gówno z tego będzie – Pepe odrzekł 

zdecydowanie. 
– Może nie dońca… – Teo był zamyślony. – Zobaczymy. 

Jak będzie forsa, to u Elżbietanek się dogadamy co do następnej 
imprezy. 

– Ty, Misjonarz, coś knujesz – Konrad patrzył na niego 
z ciekawością, ale i trochę podejrzliwie. 

– Oj… – westchnęła Pecie. – Gdyby nie to knucie, nigdy 
bym się nie znalazła na ulicy. 

– Ani ja – zgodziła się z przyjaciółką Ecie. 
– Bo w życiu knucie przybiera różne oblicza – Teo umilkł, 

bo za bardzo nie wiedział, o czym chce mówić. W końcu się 
odezwał: – Mam na myśli organizowanie sobie życia w naszych 
ciężkich czasach. Choć  to słowo niezbyt przyjemnie się kojarzy. 

– A i trochę szczęścia by się nam przydało. Misjonarz… 
no więc knuj – zgodziła się Pecie. 

– Chodźcie bliżej wejścia na dworzec – odezwał się Kon-
rad. – Stoimy na chodniku i zagradzamy przejście. 

Przesunęli się więc w tę stronę. 
– Pecie marzy o szczęściu – sarkazm w głosie Pepe był 

widoczny. – Tylko niech już nie wraca do miłości, bo w nocy 
będę miał koszmary. 

– Nie zaczynaj! – żachnęła się Pecie. 
– Dziewczyna ma rację – poparł ją Teo. – Trochę 

szczęścia nikomu nie zaszkodziło. Tylko co to za diabeł? Wie-
cie… kiedyś w domu oglądałem w telewizji jakiś program o poła-
wiaczach pereł. Tam jeden z poławiaczy powiedział coś 
o szczęściu. I jego słowa wbiły mi się do głowy. Cholernie mi się 
wbiły. O ile dobrze pamiętam, to je przytoczę. Może nie dos-
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łownie, literalnie, ale z główną myślą poławiacza pereł. Otóż 
powiedział on: „Myślisz, że szczęście możesz zdobyć, śpiąc 
w łóżku? Tylko wówczas, kiedy jesteś gotowy zanurkować do 
dna, w poszukiwaniu pereł, a potem wypłyniesz na powierzchnię 
z perłą lub bez; kiedy z twoich uszu wycieka krew, a ty łapiesz 
powietrze jak ryba – może wówczas jesteś gotowy, by przyszło 
do ciebie szczęście. Jeśli tak nie jest, lepiej śpij w łóżku, i tak 
śpiąc, umrzesz spokojnie”. 

– To znaczy, że co? Jesteśmy kowalami własnego losu? – 
Konrad próbował zrozumieć. – A może chodziło o to, że jak 
będziemy ciężko pracowali, to szczęście do nas przyjdzie? Coś 
mi tu śmierdzi. 

– Tylu roboli harowało w pocie czoła, a jedyne, co 
osiągnęli, to kop w dupę na bezrobocie – Pepe miał kwaśną 
minę. 

– Słuchajcie… Nie traktujcie słów poławiacza pereł zbyt 
dosłownie. Ja rozumiem je jako piękną przenośnię – Teo 
próbował im wyjaśnić. – Pewnie chodzi o to, że marzenia 
niepoparte czynem to jedynie spokojny sen w łóżku. Trzeba się 
napocić, zmęczyć i ciągle dążyć do ich spełnienia. 

– Tere fere! W pocie czoła! – Pecie się zdenerwował. Jego 
ukochana Francja stanęła mu przed oczami. – To powiedz, 
Misjonarz, co my tu robimy? Jesteśmy tu, bo za mało haro-
waliśmy? I szczęście przeszło nam obok nosa? Kurwa! Ale piep-
rzysz. 

– No tak… – Teo nie wiedział, co odpowiedzieć. – Ale to 
piękne słowa – dodał pojednawczo. I poczuł złość. Ten Pepe. Co 
on rozumie? Czasami jedynie na obronę pozostają nam słowa. 

– W teatrze grają różne sztuki – do rozmowy włączył się 
Sempoliński. – Ludzie przychodzą, czasami się wzruszają, cza-
sami coś do nich dociera, coś, o czym nie myśleli… Biją brawa. 
No tak… Ten poławiacz pereł pięknie powiedział. Mógłby być 
aktorem w teatrze, ale dla niego to nie była gra. On tak żył, jak 
mówił. Może nigdy nie wyłowił żadnej perły… Pepe, ucz się od 
niego. U niego słowa i czyny to jedno. 

– Cholera! – Pepe był zły. – Ja śpię gdzieś na ławce czy 
pod murkiem, jestem przez psy oszczany, jestem głodny, mar-
znę, a ty? Ucz się od niego! Tobie coś odbija. 

– Sempoliński mądrze mówi – Konrad go poparł, ale 
myślał pewnie o czymś innym. Może o innej odsłonie tego sa-
mego teatru? – Walka o naszą niepodległość to były słowa 
i czyny. Może właśnie byliśmy takimi poławiaczami pereł? Nur-
kowaliśmy głęboko, a gdy wypływaliśmy na powierzchnię, by 
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zaczerpnąć powietrza, krew z naszych uszu zaświadczała pobra-
tymcom, że u nas słowa i czyny to jedno. Tylko, że my w końcu 
wyłowiliśmy perłę. 

– Bojownik się znalazł! – żachnął się Pepe. 
– Miałeś, chamie, złoty róg… – Maciek się skrzywił. – 

A teraz ciągniesz wózek dziecinny ze złomem, by nie zdechnąć 
z głodu. 

– Co ty pieprzysz! Nie wiem, kim jesteś i kim byłeś. Ale 
gówno rozumiesz! – Konrad na dobre się zezłościł. 

– W porządku. Nie czas na kłótnie – Teo nie chciał do-
puścić do żadnych spięć. – Dzisiaj długo rozmawialiśmy. Czas 
odpocząć. 

– No to ruszmy tyłki – zgodził się Pepe. 
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XIX 
Na starym miejscu, obok piaskownicy 

na Wełnowcu, znaleźli się we trójkę 
 
 

Na starym miejscu, obok piaskownicy na Wełnowcu, 
znaleźli się w trójkę. Byli zmęczeni. Alkohol wolno parował. Noc 
zapowiadała się duszna. 

Teo wyszperał w śmietniku jakieś gazety. Ciężko usiedli 
na ławce. Kropka przytuliła się do Maćka; zasypiała. 

Obiecali Sempolińskiemu, że go zabiorą na zarobek. Sem-
poliński chwalił się, że jest dobrym aktorem i nawet umie śpie-
wać. Ale to się okaże.  

Maciek ocknął się z odrętwienia. I wyglądał na zaniepo-
kojonego. Chwilę się nad czymś zastanawiał. W końcu zdecy-
dował. Zwrócił się do Teo: 

– Nie uważasz, że rano kac będzie straszny? 
– No… – Teo  mruknął anemicznie. 
– To może coś dokupimy? 
– A została ci forsa? 
– Trochę. A tobie? 
– Też trochę. 
– To co? 
– To idź. Mnie się nie chce. 
Maciek przeliczył pieniądze i do tego samego zmusił Teo. 

Nie było tak źle. 
– Pójdę do Żabki – stwierdził Maciek. Wziął pieniądze od 

kolegi, jego chlebak i ruszył w stronę śmietnika, schodkami 
w dół, na Józefowską. 

Teo wykorzystał nieobecność kolegi do drzemki. 
Gdy Maciek wrócił, wypili trochę, a raczej… więcej niż 

trochę. I sennie oczekiwali na przyjście Łysego. W końcu tak 
trzeba było. Dzień musiał się zakończyć, jak zwykle, pod jego 
sapanie i stłumione jęki Kropki. 

A długo czekać nie musieli. 
Łysy wyłonił się, wchodząc po schodkach i, krocząc, 

przeszedł obok śmietnika; parł do przodu powoli jak ciężkie 
działo samobieżne. Wzbudzał respekt. 
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Ubrany w biały podkoszulek z logotypem jakiejś firmy na 
piersiach; podkoszulek był opięty i uwydatniał jego muskularne 
ciało. Na obu przedramionach czerniał tatuaż. Natomiast goła 
czaszka lśniła groźnie. 

Komizmu jego postaci – mimo wszystko – przydawały 
krótkie spodenki, które opinały mu pośladki, a także napęcz-
niałe uda. Spodenki były również w białym kolorze. 

Łysy wyglądał na wielbiciela zapasów, boksu i letnich 
wczasów nad morzem. 

Oczekiwali na niego, jak się oczekuje na coś nieuchron-
nego; pogodzeni, nawet już znudzeni powtarzalnością tej sytu-
acji. A kiedy zatrzymał się przed ich ławką i w milczeniu zaczął 
im się przyglądać, Teo się odezwał: 

– Kropka nie mogła się doczekać. Zasypia, biedactwo. 
– Nie bierz mnie pod włos. Widzę jak wyglądacie. Upi-

jacie dziewczynę. Będę musiał się wam bliżej przyjrzeć. Kropka! 
Rusz tyłek! 

I Kropka zwlokła się z ławki i posłusznie poczłapała pod 
bramę ogródków działkowych. 

Teo nieoczekiwanie zaczął chichotać. W końcu zwrócił się 
do zdziwionego towarzysza: 

– Chodź, przejdziemy się. Dyskretnie rzucimy okiem na 
pośladki Łysego. 

Maciek zaskoczył i też się roześmiał. 
Szli powoli, po cichu. A kiedy mogli wszystko obejrzeć, 

zatrzymali się. 
Łysy miał opuszczone spodenki. Goły tyłek, okrągły; 

naprężał swe mięśnie w skokach do przodu. I ten goły tyłek 
pięknie korespondował z łysą czaszką tego homo sapiens. Nie 
wiadomo było, co jest teraz ważniejsze. Oczywiście, to tylko 
iluzja, niezdrowe kojarzenie „umysłu” i fiuta. Ale podobieństwo 
gołej czaszki i gołego, okrągłego tyłka narzucało się nieodparcie. 

Kropka oparta o furtę, z lekko wypiętą pupą, dzielnie 
poddawała się wieczornej „ablucji” i gdyby nie miała swojej 
ksywki, można by ją nazwać Tradycja. Taka osiedlowa religia 
Łysego. 

Chłopcy w zamyśleniu przyglądali się kopulującej parze. 
Dzielnie sobie poczynał Łysy, ani na jotę nie zwolnił; tempo było 
umiarkowanie szybkie, równe, przypominało wskazania metro-
nomu. 

Wieczór otulał miękko wszystkich uczestników tego 
wydarzenia. I było coś surrealistycznego w pejzażu tych czterech 
postaci: dwóch zagłębionych w odwiecznej zagadce pożądania, 
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przy kracie furty, która broniła im wejścia do raju; zaś dwóch 
lustrujących ten akt zespolenia, w ciszy, nieruchomo jak posągi 
zapomnianych brodatych bogów. 

Niepokój i poczucie wyobcowania muskało ich jak piórko 
po zwieraczu odbytu. Było to przyjemne uczucie, ale zarazem 
przykro urealniające im poczucie braku spełnienia. Bycie bo-
giem to przebywanie w kosmicznej pustce. 

Łysy pracował cierpliwie, lecz nie mógł się spuścić. 
– Chodźmy – powiedział cicho Teo. 
Zawrócili i teraz siedzieli na ławce, czekając na powrót 

Kropki. 
– Mam złe przeczucia co do Łysego – szeptem odezwał 

się Teo. 
– Co masz na myśli? 
– Czuję, że strasznie go korci, by nam spuścić lanie. 
– To będzie jego błąd. – Maciek był nad wyraz spokojny; 

w jego głosie brzmiała pewność siebie. 
– Tak, tak… Tylko… wolałbym uniknąć mordobicia. Ow-

szem, we dwójkę łomot mu sprawimy. Tylko co dalej? 
– Daj spokój… Zobaczymy. Kurwa! Przecież nie damy się 

pobić. 
– No nie… 
– Ten łysy burak myśli, że jest panem sytuacji, a my Pier-

dzimy ze strachu przed nim. Nie wyprowadzajmy go z błędu. 
Poczekajmy. Gdy nadejdzie czas, pokażemy mu, kim jest nap-
rawdę – Maciek spoglądał w stronę ogródków działkowych; 
wyglądał, jakby już podjął decyzję, a teraz tylko czekał na sprzy-
jający moment, dlatego jego oczy stały się niewzruszenie proste 
jak zawieszone w górze ostrze gilotyny. 

Wreszcie zobaczyli Łysego i Kropkę. 
Dziewczyna od razu wsunęła się między nich, Łysy zaś 

pogroził im palcem i, nie zatrzymując się, powiedział: 
– Jesteście na moim widelcu. 
– A nie mówiłem? – powiedział Teo, gdy ubrany na biało 

mięśniak zniknął im z oczu. – Ręce go świerzbią, a przecież nic 
do nas nie ma. 

– To przez Kropkę. 
– Fakt. Jednak jest zazdrosny. 
– Amant z Wełnowca… – skrzywił się Maciek. 
Teo się roześmiał.  
– Napijmy się – zaproponował. – W końcu… Niech żyje 

miłość! 
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– Humor co nieco wisielczy. Ale każdy pretekst jest dob-
ry, by dziób zamoczyć. 

Kropka się ożywiła i zareagowała w sposób naturalny: 
– Ja też chcę. 
I znowu lody puściły, humor przyjął świeże barwy, choć 

każdy z nich wiedział, że ten zryw źle się zakończy. 
– Jesteś historykiem… – Maciek przypomniał sobie wyk-

ształcenie kolegi. – A nie lepiej to było być hydraulikiem? Może 
wówczas nie bujałbyś w obłokach, tylko w domu siedział na 
dupie? 

– Co ma piernik do wiatraka? Chcesz powiedzieć, że his-
toryk to ktoś umaczany w bajkopisarstwo? 

– No… tak jakby. W dużej mierze. 
– Fakt. Nie wiem, w jakiej mierze, ale coś w tym jest. 

Grzebanie w historii przypomina skaczącego do wody badacza 
dziejów, przy czym – od stylu jego skoku zależy jego świat 
poznawczy. Jeden skacze pionowo, a więc głęboko, ale widzi 
niewiele, choć swój wycinek bada szczegółowo. Inny skacze 
płasko jak kamyk i ślizga się po powierzchni wody. Ten widzi 
dużo, lecz płytko, powierzchownie. Można próbować mieszać 
style, ale jakby nie próbować, i tak dużo miejsca pozostaje na 
bajkopisarstwo. 

– Musiałeś mocno bajerować w szkole. Same cukierki 
i watę cukrową na patyku podawać dzieciakom. Ba! Pewnie ku 
chwale Ojczyzny? Niech dziatwa jest gotowa do bycia kamie-
niem rzucanym na szaniec. Nie wstyd ci? 

– Przyjacielu… Bywa, że prawda jest ostatnią rzeczą, 
która mogłaby ujrzeć światło dzienne. Dla wielu niewygodna, 
żałosna, naga, wstydliwa, a bywa – i hańbiąca. 

– To już nie będę cię męczył i nie zapytam, czego 
nauczyłeś swoich wychowanków. 

– Cholera! Ty nie musiałeś być nauczycielem i wycho-
wawcą – Teo spojrzał na Maćka, jakby go po raz pierwszy 
zobaczył. 

– A pewnie. Nie moim celem było nauczanie.  
– To ciesz się, że tego nie musiałeś robić. 
– To była katorga? A ja myślałem, że to sama przy-

jemność. Bycie guru to niemały splendor. 
– Bachory nie zawsze chcą się uczyć. A program musisz 

zrealizować. Różni nawiedzeni go piszą. Lepiej powiedz coś 
o sobie… Przecież też się w życiu nie nudziłeś. 

– Fakt. Nie wiedziałem, co to nuda. Ale nie będę ci opo-
wiadał, bo i po co? Trzeba tego jajka dotknąć i zbić skorupkę. 
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W każdym razie nie kieruj się komercyjnymi filmami, bo to 
wielka lipa. Zresztą, tak jest wszędzie, również w Ameryce. Ko-
mercja kreuje bajki dla żądnych wrażeń półgłówków. 

– Taki tajemniczy jesteś? 
– Daj spokój. Ale powiem ci, co się rzuca w oczy w tej 

pracy. To poczucie wyobcowania, bo choć ludzie akceptują twoją 
pracę jako ważną, to już ty sam często traktowany jesteś jak 
obcy. Dlatego ludzie z firmy lubią trzymać się razem. No i wóda, 
to twój wentyl bezpieczeństwa. Ty nawet nie wiesz, ile jest u nas 
alkoholików. 

– No tak… – Teo westchnął. Nie chciał męczyć kolegi 
pytaniami. Zresztą, nawet nie był ciekawy. Pewnie i dlatego, że 
nie darzył zbytnią sympatią przedstawicieli tego zawodu. – To 
może przed snem jeszcze po grzdylu? 

– Widzę, że i ty masz szansę dołączyć do naszego pele-
tonu. 

– Wydaje ci się. Choć czasami… Tak, czasami dobrze jest 
zalać pałę. Świat staje się bardziej kolorowy. 

– A nie mówiłem? – Maciek się roześmiał. – Grunt to 
znaleźć pretekst do picia. Potem to już konieczność. 

– Nie kracz, dobry człowieku. Nie jestem trunkowy. Ale 
masz rację. Muszę się wziąć w garść. Dzisiaj jednak jeszcze 
damy sobie w szyję. 

Popijali małymi łykami. Teo przeglądał gazetę. Maciek 
miał przymknięte powieki. Kropka wyglądała jak pokraczny 
robak, jak ślimak, który zamarł w bezruchu na liściu. 

– Jakie dziewczyny ci się podobają? – zapytał Teo, nie 
odrywając nosa od czasopisma. – Bo chyba jakieś ci się podo-
bają? – teraz jednak zerknął na Maćka. 

– Kropka mi się podoba – odpowiedział powoli i poważ-
nie, jakby składał kondolencje nieutulonym w żalu. 

– A oprócz Kropki? 
– To nie wiem. 
– Ej! Ja pytam poważnie. 
– Co ci chodzi po głowie?  
– Odpowiedz. Ja, na ten przykład, lubię rude. 
– A kto rudych nie lubi? Byle tylko gruba nie była – Ma-

ciek pozwolił wciągnąć się do  rozmowy. 
– Nie lubisz puchowej poduszeczki? Grube są super. 

Wiem coś o tym. 
– Te, ekspert, a co z chudymi? 
– A i owszem… Byle to nie był kościotrup. Ech! Te baby. 

Ale nie wolno się  żenić. 
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– To rozumiem. 
Ta wymiana zdań trochę ich rozbawiła, ale i zdołowała. 

W końcu żeniaczka na dobre im nie wyszła. 
– Ciekawe, co Kropka myśli na temat zamążpójścia? – 

zastanawiał się Teo. – Kropka… Kropka! – lecz ta drzemała i nie 
reagowała. – Maciek, szturchnij ją. 

W końcu Kropka uniosła głowę. 
– Chcesz wyjść za mąż? Każda baba o tym marzy, więc 

chyba i ty? – Teo coś kombinował. A może chciał się tylko jej 
kosztem zabawić. 

– A co? – zapytała nieprzytomnie. 
– Pytam, czy myślisz o zamążpójściu. 
– E tam… 
– No, zastanów się. Ja pytam poważnie. 
– Misjonarz… Odpieprz się! – Kropka się zezłościła. 
Maciek się roześmiał. Teo zaś nie wiedział, jak zarea-

gować. Ten odruch Kropki był całkiem zdrowy i godny podziwu. 
– Teo, męczysz dziewczynę. Pewnie mamy jednakowy 

pogląd na te sprawy. 
– Twojego poglądu nie znam. 
– Czyżby? Pogadaj o tym z Ecie i Pecie. To sercowe baby. 

Los będzie je co rusz w dupę kopał, a one i tak będą wzdychały 
i czekały na miłość. 

– Ale ja mówię o małżeństwie, nie o miłości. 
– Tego nie da się połączyć? 
– Bywa, że się da. Reszta to tylko rutyna i przyzwycza-

jenie. 
– Taki z ciebie znawca? 
– Taki sam, jak i z ciebie. No dobra. Zapytam bliźniaczki, 

ale i tak znam ich odpowiedź. 
– Teo, nie wiem, co ci po tej pijanej głowie chodzi. Każdy  

facet chce tylko zamoczyć fiuta. Ma do tego prawo. W końcu jest 
mężczyzną. To wszystko wyjaśnia.  

– Nie wiedziałem, że masz poetycką duszę – roześmiał 
się. – A zeszycik pewnie pusty? Powinieneś swoje złote myśli  
w nim zapisywać. Migasz się. Wiesz, co? Przypomniał mi się 
jakiś program dokumentalny w telewizji. Reporter znalazł się 
w górach, może to było w Rumunii. Podchodził do szopy, pod 
którą siedział taki oberwaniec w nieokreślonym wieku, zaroś-
nięty, brudny. I zawiązała się krótka rozmowa. Reporter o coś go 
pytał, już nie pamiętam, ale odpowiedzi tego człowieka, który 
wtopił się w szare deski szopy, zapamiętałem. Brzmiały mniej 
więcej tak: „Nazywają mnie Adam. Człowiek. Ten, który ma inną 
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krew. Nie ożeniłem się. Czasami kobieta ma rację. Akurat 
wracałem do domu, kiedy spotkałem śmierć. Miała nowe buty. 
Była ślepa na jedno oko. A na drugie też nie widziała. Ptaki 
i dusze wracają”. A co to ma wspólnego z małżeństwem? Cza-
sami myśli odbiegają od tematu. 

– Mądry facet. A ty odpuść już sobie małżeństwo.  Albo 
poczytaj Sonatę Kreutzerowską Tołstoja lub Łagodną Dosto-
jewskiego. 

– Czytałem. Sięgasz do wysokiej półki – Teo umilkł, nad 
czymś myślał. – Tak… Sięgnąłeś wysoko. A przecież i tak bywa. 
Łagodna to krzyk, którego nikt nie słyszy, który nie istnieje. 
Słowa rżną bebechy jak nóż, lecz zamiast gorąca i tryskającej 
czerwonej posoki z białą pianą jest noc i mróz, a choćby tylko 
bezrozumne, bezcielesne milczenie. Nie, Maćku, nie o to 
pytałem. Ja pytam o wszystkie kompromisy, które zabijają nasze 
dusze. W imię spokoju, bezbarwnej ciszy, gdy na ołtarzu mał-
żeństwa składamy naszą wolność i marzenia.  

– To po co ludzie się pobierają? 
– To tajemnica. Choć i dziecko ci odpowie, że się w sobie 

zakochują. Ale co ma piernik do wiatraka?  
– Prawo preferuje małżeństwa. No i ci zakochani chcą 

być bardziej skuci łańcuchami, że niby bez siebie obejść się nie 
mogą. Inaczej zupka im nie będzie smakowała. A przecież, 
wreszcie – po jakimś czasie – będą mieli siebie dosyć. Będą żyli  
jak pies przywiązany do budy. Poszczekają. I na tym koniec ich 
niezależności. Jeśli nie natrafią na większe wstrząsy, będą ob-
chodzić kolejne rocznice kompromisu, choć przecież nie raz 
chcieli sobie podgryźć gardła. Ale im dalej w las, tym bardziej 
stają się dla siebie zapiekłą własnością. Chcą sprawować nad 
sobą pełną kontrolę. Ona traktuje męża jak torebkę – musi go 
mieć przy sobie. On chciałby gdzieś uciec, ale łańcuch jest zbyt 
krótki. W końcu górę biorą pozory, oszustwo, konwenanse 
i udawanie staje się jedynym motorem ich trwania. 

– Tak było z tobą? – Teo z ciekawością słuchał i swoje 
myślał. 

– Mój staż małżeński był zbyt krótki. To od początku była 
pomyłka. Żona mnie kopnęła w dupę. To była prawdziwa jędza. 

– A ja moją starą kochałem. A ta małpa wszędzie mnie 
obgadywała, kpiła ze mnie, ośmieszała mnie. I nie widziała 
w tym nic złego. Ja nawet… strawiłbym jej kochanka. Ale jej za-
chowania wobec mnie – już nie. 

– No widzisz. To jędze! Głupie babska! 
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– Napijmy się jeszcze. I chyba lulu. Mam tylko nadzieję, 
że jutrzejszy kac nie odbierze nam ochoty na występ kaba-
retowy. Pamiętasz? Sempoliński się nam wprosił. 

– Zobaczymy. Może nam się przyda. Jest wesoły, no 
i pracował w teatrze. 

Kiedy popijali z gwinta, Kropka jak zwykle wykazała się 
czujnością: 

– Dajcie jeszcze. Mnie już suszy. 
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XX 
Maciek siedział obok Kropki i, wzorem Teo, 

głaskał brodę 
 
  

Dzień rozpoczęli na dużym kacu. Czuli się niewyspani, 
bolały ich głowy, mięśnie, mieli mdłości, a w gębach dyszała su-
sza. 

Maciek reanimował się winem. Pił i pił. W końcu podał 
butelkę Teo. 

– Lekarstwo – powiedział.  – Teraz  przydałaby się tablet-
ka od bólu głowy, trochę elektrolitów, woda mineralna, może 
fileciki ze szprotów. Zjadłbym też grejpfruta, pomarańczę, kiwi, 
i, cholera!, wypiłbym sok po kiszonej kapuście. 

– Ależ ci się pieprzy – Teo przyjął butelkę i spoglądał na 
nią z niechęcią. 

– Pij. Trochę ci ulży. 
Kropka wstała z ławki. Przeciągnęła się i ziewnęła sze-

roko. Czekała na swoją kolej. 
– Ciebie też suszy? – zapytał ją Teo, odrywając butelkę od 

ust. – Głupie pytanie, co? Ale ty wiele nie wypiłaś. 
– Suszy mnie – odrzekła. – Daj. 
Upił jeszcze kilka łyków i dał jej wino. Pogładził się po 

brodzie i poszedł odlać się pod furtę ogródków działkowych. 
Kiedy wrócił, popatrzył na bloki w pastelowych kolorach, tuż za 
śmietnikiem po prawej stronie, i dalej, po lewej, potem wysoko 
w górę. Żadnej chmurki nie było. Dziwne. Jasność bolała w koś-
ciach. 

Mam ochotę na smażonego dorsza z masełkiem, cytryną 
i odrobiną soli. – Teo się  rozmarzył. – A do dorsza malutki kęs 
bagietki. Ech! – jęknął. – I kufel zimnego piwa… To dajcie jesz-
cze grzdyla – wyciągnął rękę w stronę Maćka. – Czeka nas 
pracowity dzień. 

– Dusza mnie boli – Maciek odpowiedział nie na temat. – 
Oj, boli. Ty przynajmniej kogoś kochałeś. A Kropka? Ta biedna 
pomylona? Może urodziliśmy się nie w porę? Tylko kiedy byłby 
właściwy czas? – podał mu butelkę.  

Teo uznał, że na to pytanie nie musi odpowiadać. Zwrócił 
się do Kropki: 
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– Kochałaś kogoś? – wycelował w nią flaszką jakby jej 
groził. – Po co więc żyć? Kurwa mać! – zakończył swą myśl. 
I wypił. Po czym zwrócił się do Maćka: – Ranisz siebie, stary glino. 
Pewnie ledwo już oddychasz, bo płuca odmawiają ci powietrza, 
a i wątroba… ale… – spojrzał na Kropkę – jest dziewczyna, która 
cię kocha – wybuchnął gwałtownym śmiechem.  

– Nie śmiej się z Kropki. Jedyna to osoba, która mnie ko-
cha. I śpi ze mną, choć… no, może niezupełnie. Mnie martwi co 
innego. Czy dzisiaj zarobimy na kieliszek chleba? Wciągnę cię, 
brachu, w świat trunków i białych myszek. W lęki poranne 
i w myśli samobójcze. Zrobię z ciebie prawdziwego mężczyznę. 
Takiego marynarza, który na trzeźwo nie przejdzie po pokładzie, 
bo delirka wytrząśnie mu mózgiem. Będziesz już tylko workiem 
mięsa, trzęsącą się galaretą błagającą przechodnia o łyk dena-
turatu lub wody po goleniu. Jak widzisz, zaprowadzę cię do raju, 
który zawsze był piekłem. I nie śmiej się z Kropki, która jedyna 
w swym szaleństwie jest człowiekiem. 

– Ale cię wzięło… – westchnął Teo. – A śmieję się z sie-
bie, nie z Kropki. 

– To dobrze, to dobrze. My tu, brateńku, wszyscy cier-
pimy. 

– Chyba się zagalopowałem, ale to wino… Ja naprawdę 
nie chleję – Teo wyglądał jak podsuszona śliwka, która łaknie 
wody. 

Kropka siedziała nieruchoma na ławce. Jak zwykle była 
poza czasem. W przestrzeni tak zmiennej i niepojętej jak fizyka 
kwantowa. Ale czy ktoś znał inną Kropkę? Pewnie miała matkę 
i ojca, a może i rodzeństwo. Mogła się też wynurzyć z piany 
w kuflu piwa pitym przez ojca alkoholika. I od poczęcia była 
poddawana surowej regule panującej w melinie pijackiej. Jakże 
więc mogła nauczyć się mówić pełnymi zdaniami i rozumieć, że 
oprócz bólu i poniżenia jest też miłość? 

– Trzeba coś zjeść – stwierdził Teo. – Mamy jakąś forsę? 
– Coś zostało. Mam około dychy – Maciek przeliczał pie-

niądze. 
– Ja też mniej więcej tyle. To co? Idziemy razem? Zresz-

tą zostań z Kropką. Ja pójdę. 
– Sprawdź w chlebaku, czy coś zostało – Maciek nagle się 

zaniepokoił. 
– Masz – Teo wydobył pełną butelkę. – To już koniec. 

Oszczędnie popijaj. 
– Tak, tak… 
– To idę. 
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Maciek siedział obok Kropki i, wzorem Teo, głaskał bro-
dę. Patrzył bezbarwnym wzrokiem w stronę ogródków działko-
wych. Poczuł ogromną pustkę, która pojawiła się wewnątrz nie-
go i na zewnątrz. 

Westchnął. I spojrzał na butelkę. Kropka wtuliła się w je-
go bok. 

– Kocham cię – powiedziała cicho i zwyczajnie. 
– Dobra, dobra – odburknął. – Jeśli ci to sprawia przy-

jemność. 
– Dlaczego Łysy mnie pieprzy? – zapytała po chwili mil-

czenia. 
– Mnie się pytasz? 
– Odpowiedz. 
– Co ci chodzi po głowie? Łysy jest facetem… – umilkł, 

nie mogąc nic innego wymyślić. 
– Ale ja wolę z tobą. 
– Łysy ma cię na własność! – poczuł złość. 
– Ale ja wolę z tobą – nie dała się przekonać. 
– Kropka, co ci chodzi po głowie? Źle ci z Łysym? 
– Nie kocham go. 
– Masz babo placek. Do pieprzenia się miłość nie jest 

potrzebna. 
– Z tobą… – cichutko, ledwo słyszalnie, powtórzyła. 
– A niech cię… – zrobiło mu się jej żal. Poczuł też smutek, 

nie wiadomo, czy nie gorszy od pustki, która go otaczała. 
– Nie chcę… – jej głos był przytłumiony, bo jej głowa 

wtulona była w jego bok. 
– Czego znowu? 
– By mnie pieprzył. 
– Nic na to nie poradzę! – poczuł niesmak po tych 

słowach. Czuł, że powinien coś zrobić, choćby wykonać jakiś 
gest, ale sprawę uważał za beznadziejną. – Kropka… Przecież to 
przyjemne – poczuł się jak ostatni idiota. – Wytrzymaj jeszcze 
trochę! – dodał opryskliwie, już całkiem zły na siebie. Ośmieszał 
się. Nawet przed Kropką nie potrafił zachować się w porządku. 
Ale co miałby jej powiedzieć? Że ją zabierze do siebie i będą 
razem? Przy którym śmietniku? 

Niby to prawda, ale niesmak i poczucie jakiegoś tchó-
rzostwa dotknęło go. Paskudnie się poczuł. 

– Wiesz, co… Napijemy się. Zaraz wróci Teo. Zjemy śnia-
danie – czuł, że mówi nie na temat. I nagle ogarnęła go 
wściekłość. – Kurwa! Nie jestem Panem Bogiem! Ja też bym 



 
 
 
 

 
Zbigniew Barański, Zaułek ślimaków 

163 
 

chciał, by los mnie nie pieprzył, bym miał dom, bym nie chlał, 
o, tak! Kurwa mać! Napijmy się, napijmy się. 

Otworzył butelkę, sporo pociągnął i podał wino Kropce. 
Wzięła butelkę i zaczęła wpatrywać się w Maćka ciemnymi, 
nieruchomymi oczami. Jej twarz pozbawiona była emocji. Jakby 
wróciła z dalekiej i bezcelowej podróży, i teraz jedynym śladem 
jej trwania był kamień polny przy nieuczęszczanym trakcie 
prowadzącym znikąd i donikąd. 

– Pij – był poirytowany. 
Wreszcie się napiła. Teraz ona patrzyła w stronę og-

ródków. 
Maciek wydawał się zamyślony. Bezradność i cień obrzy-

dzenia do siebie pulsowały mu pod skórą. Próbował coś sobie 
przypomnieć. Nie wiedział, co, czuł tylko taką potrzebę. Jakby 
miał odszukać właściwą bramę w kamienicy tonącej w mroku 
i we mgle. A jednocześnie czuł, że nawet, gdy ją znajdzie, to, 
przekroczywszy bramę – niczego nie ujrzy. 

Pojawił się Teo. 
– Śniadanko, kochani – powiedział wesoło. Widać, ta 

przechadzka dobrze mu zrobiła. – Dzisiaj  do wyboru: kotlet de 
volaille z pieczarkami lub Boeuf  Strogonow. Do  tego duży kufel 
piwa lub szklanka zmrożonej wódki. 

– A tak z baru IV kategorii co jest? – Maciek nie podzielił 
poczucia humoru kolegi. 

– Chlebek ze smalcem, jak zwykle. Kolega nie będzie gry-
masił? 

– Dawaj. Zjemy i spadamy. 
– Sempoliński ma czekać na Stawowej – przypomniał 

sobie Teo. 
– Poczeka. A co ma do roboty? 
Zajęli się jedzeniem. W milczeniu. Tylko Teo rzucał 

ciekawe spojrzenia na współbiesiadników i uśmiechał się pod 
nosem. Gdy zakończyli posiłek, Maciek przepłukał gardło wi-
nem. Dziwne… Ani Teo, ani Kropka nie upomnieli się o ten 
napój bogów. 

– To co? Idziemy? – Teo wstał z ławki. Schował do chle-
baka butelkę. 

– Prowadź. Kropka, dzisiaj twój wielki dzień. Wystąpisz 
z Sempolińskim. No, rusz się. 
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XXI 
Będzie impreza 

 
 

1. 
Na Stawowej panował ruch. Przy fontannie z żabką czekał 

Sempoliński. Trzymał w ręku gitarę. Wyglądał niewyraźnie. 
Cierpiał. 

Teo patrzył na niego z dezaprobatą. 
– Cóż… Mamy trochę wina. Chodź pod ścianę – wskazał 

mu głową kamienicę z lewej strony. – Nie stójmy na widoku. 
A kiedy tam się znaleźli, Teo podał mu chlebak. 
– Nie wyjmuj butelki. Zdejmij nakrętkę i razem z chle-

bakiem przechyl – Teo obserwował jego zachowanie; ręce mu 
się trzęsły. Sempoliński oparł gitarę o ścianę kamienicy. W koń-
cu sobie poradził. Pił aż wypił wszystko. Odsapnął.  

– Odczekamy, aż ci się organizm wyciszy. Tylko co ty 
wykombinowałeś? Co będziesz z nami robił? Bo Kropka będzie 
tańczyła. 

– Będę śpiewał. 
– A potrafisz? 
– A co to za różnica? Będzie ciekawiej.  No i nie ma takiej 

rury, której nie można odetkać. 
– A co zaśpiewasz? – Teo nie był przekonany do tego 

pomysłu. 
– Kupitie papirosy. Moja ulubiona. A potem Dziewczynę 

z Nagasaki. 
– Ambitny repertuar – Teo patrzył podejrzliwie na Sem-

polińskiego. – I po rosyjsku? 
– Tak. 
– Niech śpiewa – wtrącił się Maciek. – Niczym nie ryzy-

kujemy. 
– Jak? Przeszło ci? – Teo patrzył wyczekująco na obja-

wionego przed chwilą barda. 
– Może być. Ale jeszcze by się przydało. 
– Nie mamy. Trzeba zarobić. To co? Zaczynamy?  
I, nie czekając na odpowiedź, położył podstawkę na 

pieniądze; jak poprzednio sypnął na nią kilka drobniaków. 
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– Tylko nie zasłońcie tacki – ostrzegł artystów. – Kropka? 
Gotowa jesteś? 

Teo z Maćkiem stanęli pół kroku od kamienicy i odsunęli 
się od siebie na długość ramienia, po czym znieruchomieli. Wyg-
lądali jak groźna, milcząca obstawa tych dwóch oryginałów. 

– Kropka! Rusz tyłek! Zacznij tańczyć – zirytował się Teo. 
– Tylko nie zasłońcie tacki na forsę! – przypomniał im. Po czym 
ryknął: – Towariszczi! Eto dusziewnobolnoj artist. Towariszcz 
po niesczastju. U niewo niet  grosza za duszoj! – wskazał dłonią 
na Sempolińskiego. – Nastojaszczij mastier! Słuszajtie! Eto sta-
raja dusziewnaja piesnia! O czjom pojot dusziewnobolnoj artist?  
O tom, czto on żit oczień biedno. 

Wreszcie Kropka zareagowała. Ruszyła w swój chory 
taniec, gwałtowny i dziki. Sempoliński, po jej prawej stronie, 
oddalony od niej na dwa kroki, potrącił struny, po czym zaczął 
chrapliwie śpiewać. 

Jego śpiew był pijany i nieszczęśliwy jak on sam. Z Krop-
ką stanowili niezłą parę. 

A Teo i Maciek stali jak dwa Anioły: Zły i Dobry, bracia 
z tej samej krwi. 

Kropka tańczyła, Sempoliński się pocił, ale śpiewał. Char-
czał i wyrzygiwał słowa. 

Ludzie stali, chichot był powszechny. Niektórzy przysiedli 
przy żabce. Ta fontanna jakby się skurczyła. 

Ulica Stawowa wciąż była liczna. Niedawno spaliła się 
narożna kamienica, ale rajcy ją odnowili. Księgarnia Matras była 
odwiedzana, choć nie wszystkich autorów sprzedawała. Nieład-
nie. Ale interes tego wymagał. 

A Sempoliński ryczał: Kupitie papirosy… Kropka tań-
czyła swój szalony taniec. Teo i Maciek stali jak dwa posągi.  
Znali swoją rolę i swój teatr ogarniali. Pozwolili, by ich teatr 
trwał. 

Taca z drobniakami powoli się zapełniała. 
– Kupitie papirosy!... – wciąż grzmiało. Sempoliński 

przechodził siebie. A i Kropka poczuła się artystką, robiła 
wszystko, by godnie wypaść. Jej drobna, chłopięca sylwetka wiła 
się jak wąż w zaczarowanym i tylko jej znanym tańcu. 

Maciek i Teo obejmowali przestrzeń szklanym wzrokiem. 
Jak dwa prehistoryczne gady. 

Ulica Stawowa tętniła życiem. W alkoholiku Sempo-
lińskim dzwon z serca się wydobywał, a Kropka prężyła swe 
ciało jakby wybierała się do piekła po kochanka. Ludzie rzucali 
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pieniążki, choć nie brakowało również docinków. Generalnie, 
towarzystwo było rozbawione. 

Tłumek się zebrał. Podziwiali artystów. Faktycznie, 
Sempoliński ze swoją gitarą wart był siebie. A i Kropka do cyrku 
by się nadawała. Jako jedna z Pierwszych Dam. 

Ukochana Stawowa się radowała.  
Wreszcie pieśń ucichła. Artyści, zmęczeni, rozglądali się 

bezradnie. Ale czujny Teo nie pozwolił na lenistwo. 
– Ruszcie tyłki! – warknął. – Zarabiajcie na kieliszek chleba! 
Para artystów z ociąganiem podjęła wyzwanie. Pewnie 

Sempoliński marzył jedynie o szklance gorzały lub o flaszce 
kwachu. Ale ruszyli tyłki. Kropka powtarzała taniec, Sempo-
liński machał łapą po gitarze i darł gardło. Dobry był. Teo 
i Maciek nie doceniali go. 

Och! Stawowa!... Pozwalasz takim wszarzom zarobić. 
Bądź błogosławiona! 

Dziś znów będzie impreza.  
  
2. 

W końcu ruszyli do Elżbietanek. Po drodze Sempoliński 
kupił wino i ukradkiem je obciągał. Maciek też się przyłączył. 
Obiadek i impreza. Się wie. Będzie git. 

Ulica Warszawska była wesoła.  Kac już nie męczył. Szli 
powoli. Minęli Kryształową, potem bank. Głodni byli. Nieda-
leko, na Kwadracie, czekały dziewczyny. Ale to „gotówka”. Swoje 
rozeznanie człowiek musi mieć. Flaszka czy dziewczyna? Teraz 
była zgoda. Szli na obiad. 

Weszli, rozejrzeli się. Pod oknem Ecie i Pecie. Pepe i Kon-
rad w pobliżu. 

Stanęli chmurni, jakby coś sobie przypominali. Potem 
ruszyli do ich stołu. Zatrzymali się. Znowu się rozejrzeli. 

– Witamy – powiedział Teo, a Maciek kiwnął głową. 
Sempoliński ironicznie się uśmiechał. Kropka wyglądała na 
spłoszoną. – Co na obiadek? Smakuje? – zapytał grzecznie. 

Pepe  wpierw też  grzecznie się przyglądał, ale krew 
w nim zakipiała. 

– Jaśnie Pan z wizytą? – zapytał. – Ja tu chudy pachołek 
i niegodnym takich odwiedzin. 

– Pan do chama może przyjść – żartował Teo. – Tyś, 
acan, tak na popas wpadł? Miło mi. Wódeczkę wypijemy. 
Zmrożona czeka w lodówce. 

– A waść z przyjacielską wizytą czy szabelką wywijasz? – 
Pepe nie popuścił. 
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– Do waszeci przyszedłem i kłaniam się do nóżek. 
– Miło mi, żeś się ukłonił – Pepe odsunął na bok swój 

kapelusik, jakby tym gestem Misjonarza zapraszał do stołu. 
Sempoliński ze stoickim pijackim oczekiwaniem lustro-

wał towarzystwo. Maciek był naburmuszony. 
Parowała jadłodajnia. Boże Krówki się krzątały. Gwar jak 

w ulu. 
– Zupka na was czeka – Pepe patrzył spod byka. 
– Tak… zupka czeka – zgodził się Misjonarz. – To ją fa-

sujmy – i odwrócił się w stronę Maćka i Kropki. – Obiadek cze-
ka. 

Jego ciemna broda lekko zafalowała. Poprawił chlebak na 
ramieniu. Odchrząknął. Rozejrzał się. Czuł, że gra w znaczone 
karty. Nic nie było na poważnie. Dziwne... Jakby wszystko 
zmierzało do tragedii. 

Sempoliński i Kropka wyglądali na odtrąconych. On, 
niedoceniony artysta, ona – szalona baletnica. 

– Idziemy! – rzucił Misjonarz. 
 
3. 

Świat ukryty w stołówce przejrzał się w ich brudnych 
oczach. Głód, jak wielki diament, wisiał im przy ustach. Każdy 
inaczej go czerpał nozdrzami z powietrza. Oddychał inaczej. 
Pływali w tym sosie niby w ławicy, a przecież osobno. Mali 
żeglarze po wielkim oceanie samotności i pustki. 

Maciek czuł się wypalony. Misjonarz niespełniony. Krop-
ka niekochana. Sempoliński niedopity. A Konrad? Tylko diabeł 
wiedział, jaką rewolucję nosił w sercu. 

Jedynie Pepe marzył. 
Ecie i Pecie jak dwie grzanki na zawsze były w swoich 

sercach. 
Może świat zwariował? Ale czy świat to tych kilku porą-

banych ludzi? 
Może alkohol to jedyne lekarstwo na ich biedę i szaleń-

stwo? 
– To szykuje się imprezka? – Pepe zapytał od niechcenia. 

– Oczywiście wszyscy jesteśmy zaproszeni? 
– Jedzmy zupkę – Teo zwrócił się do Maćka i Kropki. – 

Tak, imprezka się szykuje. Oczywiście, mój Pepe, wszyscy 
jesteście zaproszeni. 

– Sempoliński… – zwrócił się do niego Pepe. – Oczy ci 
błyszczą. Musiałeś coś wypić. 

– Żal ci? 
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– Pewnie na krzywy ryj? 
– Masz coś do mnie? 
– Tak pytam. 
– Pepe, co cię ugryzło? – Misjonarz patrzył uważnie znad 

talerza. 
– E tam… Nudziło mi się bez was – odpowiedział chytrze. 
Pozostali uczestnicy obiadu milczeli. Zapowiadała się 

impreza, ale – nie wiedzieć czemu – wszyscy spoważnieli.  
   
4. 
 Towarzystwo wyszło na Warszawską i powlokło się 
w stronę Rynku. Świat ich ani przygarnął, ani nie odrzucił. Oka-
zywał im obojętność. Pałętali się więc po okręgu, szukając miej-
sca, gdzie wylądują ich tyłki. 

Po drodze kupili, co trzeba. 
Ulica Warszawska to niezły kawałek świata. Szli w stronę 

Teatru Wyspiańskiego. W ich uszy wpadał leniwy stukot tram-
waju czołgającego się jak duża stonoga. 

Maciek i Teo milczeli. 
Katowice oddychały dziurawą piersią. Ludzie kolorowi 

i piękni mijali się, nie widząc siebie. Domy stały niewzruszone 
codziennością ludzkiej nędzy. 

Minęli Teatr Wyspiańskiego. 
Gdzie jest na świecie drugie takie miejsce? 
Ulica Kościuszki ciągnęła  się długo. Kamienice po obu jej 

stronach, stały jakby w porządku bitewnym. Co rusz dudnił 
tramwaj.  

Dotarli do Parku Kościuszki. Minęli Wieżę Spadochro-
nową i udali się w znajome miejsce. Sempoliński nagle się 
ucieszył, a i Maciek miał lepszą minę. Ci pijacy dojrzeli świa-
tełko w swoich ciemnych tunelach. 

Było cicho, żadnego gwaru miasta; drzewa szumiały, jakiś 
ptaszek, jak co dzień, zrobił kupę z nieba. 

Towarzystwo trochę odżyło. Świat przecież nie był zły. 
Deszcz nie padał, komary w tyłek nie cięły, a i dziewczyny 
w Parku… jak cukierki. No i wino było. 

– A wiecie, że na tej Wieży harcerze się bronili? – Konrad 
wyglądał jak prawdziwy konspirator. 

– Nie pieprz! – zezłościł się Maciek. – Żadne źródła tego 
nie potwierdzają, ani Werchmahtu, ani naszego IPN-u. Był tylko 
mały incydent, ktoś puknął z gwintówki i uciekł, nim Niemcy 
dotarli do wieży. Teraz wielki cyrk pod wieżą z harcerzami 
i z katolickim obrządkiem. Ten palant, jak mu było? Napisał po 
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wojnie książkę, fikcję, a inspiracją mu był ten strzał z gwintówki, 
no i ludziska głodni martyrologii i bohaterstwa wzięli ją za 
prawdę. Nawet film nakręcili. Żadnego umiaru. Komu potrzeb-
na jest prawda? 

– Skąd wiesz? – Konrad był zgorszony. 
– Wiem! 
– Nie wierzę! – Konrad był zły. 
– Bo z ciebie taki konspirator, jak cienkim atramentem 

na papierze toaletowym pisany… 
– Słuchaj! Trochę szacunku dla legendy. 
– W dupie mam szacunek! Tam, gdzie chodzi o prawdę 

i kłamstwo, muszę wybierać. 
– O co się spieracie? – uśmiechał się Teo. – Historia, le-

genda… Pal to licho. Już dawniej wymazywano pamięć niepasu-
jącą do nowej doktryny władcy. Ludzie potrafią łgać jak psy. 
I nawet się nie zająkną. Wbijają ciemnej masie nowe prawdy. 
Zaczynają też sami w nie wierzyć. 

– A ty nie łżesz? – roześmiał się Sempoliński. 
– Łżę jak największy łgarz – zachichotał Teo. – Ale… cho-

dzi o to małe „ale”. 
– Co masz na myśli? – zaciekawił się Pepe. 
– „Ale” to języczek u wagi. Nawet nie wiecie, ile w historii 

potrafi zamieszać – Teo się uśmiechał. – A tak na marginesie… 
każdy z nas ma swoją historię. Ciekawe, czy jeszcze ją dostrze-
gacie. 

– Chcesz powiedzieć, że nędza ma swoją historię? – Pepe 
coś węszył. 

– Dobrze główkujesz – Teo mówił bez entuzjazmu. – Nę-
dza napędza koło rewolucji. Głównie biedacy są jej solą, ale też 
i jej katami. No, Pepe… Marzy ci się rewolucja? A szubieniczkę 
dla siebie już upatrzyłeś? A może dekapitacja? Gilotynka? Zresz-
tą… może to być chamski powróz. 

– Wal się! – Pepe był zniesmaczony. 
– Dobrze, już dobrze. – Teo był wisielczo rozbawiony. – 

Właśnie dochodzimy. Zaraz rzucimy się na trawkę. Wino jest 
i trochę żarcia. Jak nas nie zamkną, to jeszcze pożyjemy. 
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XXII 
Park Kościuszki otworzył swe ramiona 

 
  

– Kochani z was chłopcy, ale strasznie pieprzycie – Pecie 
objawiła im prawdę, ale  uczyniła to z uśmiechem. 

– Właśnie! – powtórzyła Ecie. 
– Baby to tylko baby – mruknął Pepe. 
– Chodźmy pod znajomy krzaczek – Teo się rozglądał, 

choć wiedział, gdzie mają spocząć. 
– Znajomy krzaczek to jak poczekalnia na dworcu ko-

lejowym – Maciek coś sobie przypomniał. 
– Odezwał się znawca rozkładu jazdy pociągów i wody 

brzozowej – Teo był złośliwy. 
– Stary! A nie wpieprzył ci ktoś!? – Maciek z uwagą spoj-

rzał na przyjaciela. 
– Tak po ludzku to dawno po mordzie nie dostałem.  
– To może jeszcze dostaniesz.   
– Widzę znajomy krzaczek – roześmiał się Sempoliński. 

Oblizał wargi. Oczekiwanie wkradło się w niego jak chytry lis.  
Drzewa szumiały, mruczały coś w sobie tylko znanym 

języku. Świat zerkał na nich mrużąc oczy. 
– To co? – Sempoliński się zaniepokoił.  
– Wszystko w porządku – Teo się rozglądał. – Chyba 

w porządku – dodał ostrożnie. 
Ale policji nie było.  
– To dajcie się napić – Sempoliński nie wytrzymał. 
– Tak, trzeba golnąć – poparł go Maciek. 
– Jak mus, to mus! – Teo wyciągnął z chlebaka butelkę. 
– I wszystko potoczyło się swoim torem.  
– Fajnie tak leżeć – Konrad patrzył w niebo. – Fajnie, bo 

na luzie – dodał. 
– No, fajnie… – Ecie była zgodna. 
– Fajnie… – ciepło uśmiechnęła się Pecie. 
– A wy co takie całe w skowronkach? – Misjonarz patrzył 

na nie z uśmiechem, ale i z politowaniem. 
– Fajnie jest – Ecie zachowywała się jak  pensjonarka. – 

I tak tu cicho. 
– I spokojnie – uzupełniła Pecie. 
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– Dziewczyny, a z główką u was w porządku? – Konrad 
patrzył na nie podejrzliwie. 

– Ty, Konrad, nie bądź taki bystry. Bo i tak ktoś spuści 
wodę za tobą – Misjonarz mówił bez uśmiechu. – Wszyscy my 
w jakimś końskim zaprzęgu, którym śmierć powozi. Pofolguj. 
Daj każdemu żyć. 

– Oo! – zdziwił się Pepe. – Łaskawca daje nam dobre ra-
dy. Jak te nasze nędzne ciała sobie na to zasłużyły? 

– Pepe ma rację. Łaskawca chce nas na siłę uszczęśliwić 
dobrymi radami. – Konrad patrzył gdzieś przed siebie; wyglądał 
na znudzonego. – A ciebie, Misjonarz, nikt jeszcze nie u-
szczęśliwił?  

– Masz na myśli kilka orgazmów z seksbombą? Jeśli 
o tym myślisz, to jestem człowiekiem nieszczęśliwym. Ty, Kon-
rad, musiałeś mieć orgazm, gdy roznosiłeś ulotki? To typowy 
objaw u każdego rewolucjonisty. Ciebie uszczęśliwiała walka z 
komuną, co? 

– Pieprz się! – Konrad był wkurzony. – A ty co robiłeś za 
komuny? Leżałeś z żoną w betach i gówno cię obchodziło, jak 
sobie władza z ludem poczyna. 

– Mój bracie… – Teo uśmiechał się z politowaniem. – Ja 
uczyłem historii nasz skarb narodu, naszą dziatwę. 

– Ale szczęśliwy nie byłeś? Skoro uciekłeś ze szkoły, by 
śmietnik stał ci się rodzinnym domem. 

– Teraz ty pieprzysz. – Teo był wściekły, ale starał się 
tego nie okazać. 

– Oj, chłopcy! – jęknęła Pecie. 
– Chłopcy… – uzupełniła Ecie. 
– To wszystko się wyjaśniło – uśmiechnął się Sempoliń-

ski. – Dajcie się jeszcze napić. 
– Czemu nie – odrzekł Misjonarz. 
– Jak tu pięknie… – znów westchnęła Ecie. 
– Bardzo pięknie… – poparła ją Pecie. 
– Głupie baby – Pepe był poirytowany. 
– Ej,  Pepe! – wtrącił się Misjonarz. – Dziewczyny wzdy-

chają, bo niby co mają robić? Trochę szacunku dla wzdychania. 
– Niby to prawda. Tylko co z takiego wzdychania wynika? 
– W tym kłopot, że nic. Ale fajnie jest powzdychać – i Teo 

sięgnął po butelkę. Jednocześnie pomyślał, że zbyt szybko  
wyciąga wino. 

Siwe i stłamszone włosy Sempolińskiego nagle dostały 
energii. Jego trochę szczurza twarz rozbłysła, zalśniła wpat-
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rzona w butelką, którą Teo właśnie czule pocierał. Podał ją 
koledze. 

Konrad patrzył spod byka. 
– Za naszych! – Sempoliński wzniósł toast. 
– Za naszych! – odpowiedziano mu chórem. 
Wypili. 

 Teo i Maciek myśleli o Łysym. Czuli, że już niedługo 
przyjdzie im się z nim zmierzyć. Nienawidzili go. Chyba 
odwdzięczał się im tym samym. 

– Czemu milczycie? – po pewnym czasie spytał 
Misjonarz. 

– A Łaskawca co taki rozgadany? – Pepe mówił z kape-
lusikiem na twarzy; leżał z szeroko rozstawionymi nogami. 

– A tak jakoś gęba mi się otwiera. 
Gdzieś po cichu zadudnił tramwaj. Odezwały się jakieś 

dzieci. Park Kościuszki wciąż był gościnny. 
– Co wy tacy markotni? – Misjonarz  ziewnął i zerknął na 

chlebak, gdzie trzymał wino. – Ciężko was zrozumieć.  
– To co? – zapytał Sempoliński. – Tak zakończymy dzień?  
Nikt się nie odezwał. 
Leżąc, obserwowali sunące obłoki i nasłuchiwali wiatru 

w koronach drzew. 
– Kropka… a może nam zatańczysz? – zapytał Maciek. 
Poderwała się i rozpoczęła swój szalony balet.  Alkohol ją 

rozgrzał. Wywijała ciałem i śmiała się okropnie. Jej drobna, 
chłopięca sylwetka miała w sobie coś z upiora. 

– Kropka jest szalona – zauważył Pepe. Ale patrzył na nią 
zafascynowany. 

– U Dostojewskiego facet wlazł pod stół i płakał – rzucił 
Misjonarz. 

– I komu tu odbija? Kropce czy wam? – cicho zapytała 
Pecie. 

– Te baby… jakieś bez polotu, bez wyobraźni – Pepe  
mówił po cichu i nad czymś się zastanawiał. 

– Kobiety to największy skarb – palec Misjonarza wys-
trzelił w niebo. – Kochajmy je! Życie jest kobietą. 

– Ależ ci się pieprzy! – Konrad patrzył podejrzliwie. 
Kropka ich nie słuchała. Była cała w pląsach, robiła wygi-

basy, splatała w powietrzu ręce. 
– Kropka jest szalona! – jeszcze raz zauważył Pepe. 
Czas leciał. Ludzie przemieszczali się leniwie. Niektórzy 

przystawali i patrzyli zdziwieni na Kropkę. Teo rozglądał się 
uważnie, czy na horyzoncie nie pojawi się policjant. 
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– Kropka, odpocznij. Weź wino – Maciek z troską patrzył 
na nią. – Pofolguj. Odpocznij. Twój taniec każdemu  się podoba, 
ale odpocznij. Jeszcze zatańczysz. 

Kropka się uspokoiła. Usiadła. 
– Napij się – Maciek podał jej butelkę. – Trochę witamin 

ci się przyda. Napij się – mówił łagodnie, jakby głaskał ją po 
główce. – Pij, pij, serdeńko… 

Piła.  
– Musimy pamiętać o Łysym. Bo z tym problemem nied-

ługo musimy się zmierzyć – spoważniał nagle Teo. 
– Wiem. Musimy coś zrobić. 
– Bo teraz to albo my, albo on.  
– To zwykły dupek! 
– Zwykła zaraza, ale mściwy skurwiel. 
– Kropka nie chce, by ją pieprzył. 
– O czym mówicie? – Konrad był zdziwiony. 
– O  Łysym – uświadomił go Misjonarz. 
– O Łysym? – zdziwił się Konrad. – Chyba go znam. Ale 

to fajny gość. 
– I pewnie dobry człowiek? – Maciek się roześmiał. 
– A ty co? Każdego waliłbyś w ryj, jak ci się jego pysk nie 

podoba? Znam go i wiem, że to równy gość. 
– Te, Konrad, a tobie coś nie odbija? Przecież to łobuz – 

Misjonarz był poirytowany. 
– To dobry człowiek. Ja takiego potrafię rozpoznać. Roz-

mawiałem z nim kilka razy – Konrad był uparty jak osioł. 
– No proszę! – Misjonarz się wkurzył. – Nasz Konrad 

odwołuje się niechybnie do wiecznie dobrej natury człowieka, 
który nawet gówno przyjmie na twarz z wdzięcznością jako 
piękny dar Natury. 

– Nie nabijaj się, bo nie jesteś takim znawcą ludzi, za ja-
kiego się podajesz – Konrad poczuł niechęć do Misjonarza. 

– Posłuchaj, stary – Teo mówił z namysłem. – Jest tylko 
próba zapanowania nad chaosem, jakim jest życie, która może 
zakończyć się śmiechem w szpitalu psychiatrycznym, milcze-
niem w celi klasztornej lub stłuczeniem szkła po wypiciu szam-
pana w burdelu. To do jakiej opcji zapiszesz siebie i Łysego? 

– A co z ideami? Z marzeniami? – Konrad zapytał z prze-
kąsem. 

– Po co sobie głowę zawracać bzdurnymi fatamorganami, 
skoro chleba z nich nie będzie? Się jest i czerpie się przyjemność 
z chwili. Jako łebscy, czyli mający kiepełę, planujemy sobie to 
i owo. Tak, tak, kochany… marzenia to pętla u nóg naszych 
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racjonalnych celów, a zarazem skrzydła dla infantylnych umys-
łów. Tylko co zrobić, jak cały czas jest się dzieckiem? – Teo cały 
czas patrzył na Konrada jak belfer, a ten chyba nie domyślał się, 
że ów Nauczyciel kpi. – Bo czyż psychologia, psychiatria i filo-
zofia rozumieją, czym jest fizyka kwantowa? No, zastanów się. 

– Chcesz z człowieka uczynić wyłącznie robota? – Konrad 
zaczął się irytować. – Ty, Misjonarz, masz nierówno w główce. 
Albo się zgrywasz. Na pewno się zgrywasz. Nieładnie. 

– A ty jesteś clownem czy marionetką? Potrafisz połączyć 
te dwie postawy w jednym ciele? Masz te dwie dusze w sobie? 
I co myślisz o Stwórcy? Czy bez liścia wiatr byłby pozbawiony 
energii? 

– Ależ ty pieprzysz! – Konrad się zdenerwował. – Kpisz 
sobie ze mnie i sprawia ci to przyjemność. 

– Tak, owszem, ty kiedyś o coś walczyłeś. I teraz wciąż 
masz marzenia? Czy tylko swój wózek dziecinny i kupę złomu na 
nim? 

– Chłopcy… O co wy się znów kłócicie? – odezwała się Ecie. 
– Oni się nie kłócą – Sempoliński był rozbawiony. – 

Prowadzą intelektualny dialog nad tym, czy butelka wódki jest 
wrogiem ludzkości czy jej pocieszycielką. 

– No właśnie – poparł go Maciek. – Z jednej strony che-
mia, a z drugiej duchowe przeżycia. 

– Ale te dwie sprawy można połączyć. Wiem coś o tym. 
Jakem Sempoliński! To co? Jeszcze po grzdylu? 

– Ty to potrafisz zagaić rozmowę – śmiał się Misjonarz. – 
No dobra! To do stołu. 

Pepe, który do tej pory tylko przysłuchiwał się  rozmowie, 
wreszcie się odezwał: 

– Coś mi się wydaje, że wszystkim wam odbija. Nawet 
Ecie i Pecie jakieś takie dziecinne. 

– Dziecinne? – zdziwił się Teo. – To co? A Ty taki po-
ważny? Oj, Pepe! Pofolguj z taką oceną. Ciekawe, co też  dziew-
czyny o tobie mogłyby powiedzieć. A przecież nie oceniają cię. 

– Może się trochę zagalopowałem – mruknął Pepe. 
Nikt się już  nie odezwał. W milczeniu pili wino. Słońce 

trochę przygasło. Czuć było przemijanie dnia. Pachniało trawą 
i ziemią. Sennie się zrobiło. 

W parku jeszcze trochę ludzi siedziało na ławkach lub 
spacerowało. Większość wypoczywających i stęsknionych za 
przyrodą już się rozeszła. Schyłek dnia skłaniał ich do milczenia. 

Kropka powoli wstała i patrzyła na nich niewidzącym 
wzrokiem. Nagle coś nią szarpnęło, roześmiała się gwałtownie, 
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dziko, a potem zaczęła tańczyć. Jej oczy, ciemne i brudne, były 
martwe. Maciek i Teo nieraz się zastanawiali, czy jej oczy nie 
obcują z jakąś nieczystą siłą. Patrzyli uważnie. 

– Kropka jest szalona! – tym razem w głosie Pepe była 
święta prawda. – Szalona! 

– Przez nią zwracamy na siebie uwagę – Maciek był 
zniesmaczony. 

– Kropka! – Konrad też to rozumiał. – Uspokój się! Nie 
tańcz. 

– Kropka, siądź na tyłku – Misjonarz mówił łagodnie, ale 
stanowczo. Posłuchała go. Znowu siedziała przygaszona. 

– Wrócimy, a tam Łysy – przypomniał Maciek. 
– Si vis pacem, para bellum – mruknął Teo. 
– Co? – zdziwił się Maciek. 
– Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny – wyjaśnił. 
– No właśnie. 
Nikt nie zwracał uwagi na ich rozmowę. Alkohol usypiał 

czujność. Leżeli leniwie, zapadali się w swoje urojone ciepłe 
pierzyny, w majaki o błogim i sytym śnie. Dobrze im było. 
Jeszcze nie myśleli o powrocie do swych nor. 

Możliwe, że każdy z nich oddychał z sentencją starą jak 
świat: et in Arcadia ego.  Możliwe, że choć na chwilę zapomnieli 
o swym parszywym życiu. Ale czy Arkadia istnieje? 

Pepe przykrył twarz kapelusikiem, Ecie i Pecie dotykały 
się  czule. Sempoliński wyglądał na pogodzonego, zaś Konrad 
miał szeroko otwarte oczy i patrzył w niebo. 

Kropka siedziała w kucki. 
Maciek i Teo coraz częściej myśleli o Łysym. Przecież to 

dla nich obraza, by taki kurdupel ich poniżał. Wiedzieli, że 
pójdzie dalej i – widząc ich pasywną postawę – będzie chciał im 
wpieprzyć. Czuli to, czuli, że tak się stanie. Zbliżał się dzień 
porachunków. 

Lecz co dalej? Pewnie zmienią okolicę, może i miasto. 
Czuli jednak, że wyjścia nie mają. Od dawna zbierało się na 
burzę. 

Teo sięgnął ręką do chlebaka. Jeszcze coś mieli do wypi-
cia. 

– Ma ktoś ochotę na pożegnalny łyk? – zapytał od niech-
cenia. 

Towarzystwo się ożywiło. 
– To już ostatnia? – zaniepokoił się Sempoliński. 
– A ty chciałbyś jeszcze? – głos Pepe był  sarkastyczny. 
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– Ostatnia? – Sempoliński nie zwracał uwagi na zaczepkę 
Pepe. – Nadstawił uszu i wyczekiwał ostrożnie jak zając. 

– Są dwie – krótko odpowiedział Misjonarz. 
– Dwie? – Sempoliński nie wiedział, czy ma się cieszyć.  
– Dwie.  
– Dawaj! – krzyknął Maciek. 
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XXIII 
Koniec historii Maćka 

 
 

Dzień się kończył. Wracali. Zatoczyli się w stronę Wieży 
Spadochronowej. 

Dzień tlił się jak dogasający ognik. Dzień bez znaczenia, 
pospolity jak tarcza zegara. Szli w  stronę Kościuszki. 

Łysy na pewno już czekał. Kropka była niespokojna. 
Maciek i Misjonarz ponuro milczeli. 

Dwaj brodacze szli, by rozstrzygnąć swój los. Na Rynku 
się rozstali, tylko Teo, Maciek i Kropka zostali razem. Jakiś 
kundel się do nich przyplątał, chudy i wysoki, łeb zadzierał, 
otwierał pysk i cieszył się jak głupi. Maciek nie zwracał na niego 
uwagi. Dopiero po czasie na niego zerknął. Pies był brudny, ale 
biegał rozradowany. 

„Aniu… masz oczy ogromne i zielone; pływają w nich 
piraci. Dochodzi do abordażu, wystrzałów, uderzenia stali o stal,  
świat płonie” – Maćkowi alkohol zamącił rozum. Nie pamiętał, 
kogo sobie przypomniał.            

Wlekli się umęczeni. Życie się zapętliło.  
– Fajnie było, ale wszystko ma swój koniec – zauważył Teo. 
– Butelczyna jeszcze by się przydała – rzucił od niech-

cenia Maciek. 
– Na czarną godzinę jedną schowałem – Teo poklepał 

swój chlebak. 
– Mądry z ciebie człowiek. 
Powlekli się w stronę ławki na Wełnowcu. Weszli na 

Iłłakowiczównę, komisariat policji ominęli szerokim łukiem. 
Wyszli na Józefowską. A potem dotarli do piaskownicy. 

Łysy siedział rozparty na ławce z twarzą zimną jak głaz. 
Gdy ich zobaczył, wstał i kiwnął głową na Kropkę; udali się 
w stare miejsce. 

– Chyba dzisiaj będzie z nim rozpierducha – zauważył Teo. 
– I ja tak myślę. 
Kiedy Łysy skończył, powoli skierował się do nich z jakąś 

obcą twarzą. Kropka stała przy piaskownicy. Czuła, że coś się 
będzie działo. 

– No i co, gnojki? – Łysy zapytał zimno. 
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– A ty debilu, co sobie winszujesz? – odgryzł się Teo. 
Łysy nie czekał. Rzucił się na niego złapał za płaszcz 

i pociągnął do siebie. Teo wstał i nim Łysy się zorientował, silny 
cios powalił go na ziemię. Pobity otrząsnął się, skoczył i wściekły 
wpadł na Teo. I znowu znalazł się na ziemi. To Maciek włączył 
się do tego pojedynku. 

Teraz Łysy  był zdezorientowany. 
Podniósł się, stanął przed nimi i wycedził: 
– Jeszcze się z wami policzę. 
Maciek i Teo spojrzeli po sobie. 
– To może coś na pożegnanie? – Teo miał słodki głosik. 
Dorwali go i zaczęli  tłuc. Łysy się kurczył, zasłaniał twarz 

rękami. W końcu złapali go za tyłek i powlekli w stronę schod-
ków, kopnęli w dupę i zrzucili na dół, w stronę śmietnika. 
Chwilę postali, obserwując, jak się gramoli. A on odwrócił się 
w ich stronę i pogroził im pięścią. 

– No to wojna rozpoczęta – zauważył Maciek. – Teraz 
ruch tego palanta. 

– Łysy przyjdzie z kumplami i dostaniemy wpierdol. 
– Trzeba coś zjeść – Maciek nie zważał na słowa przyja-

ciela. 
Ruszyli w stronę swojej ławeczki. 
– A  może by tak zmienić miejsce? – smutno zastanawiał 

się Teo. 
– Zmienimy – zgodził się Maciek. – Ty tu jesteś szefem. 

Znasz bezpieczne kąty. Ale najpierw papu. 
Usiedli na ławeczce. 
– To co? – odezwał się Maciek. – Mamy jakieś żarcie? 
– Tylko flaszkę. 
– Co robimy? 
– Przeliczmy forsę. 
Okazało się, że wcale nie jest źle. 
– Nie warto marudzić – zauważył Maciek i zapatrzył się 

w niebo. A po chwili zapytał od niechcenia: – To kto pójdzie? 
– Pewnie na mnie padnie. 
Kropka się ożywiła. 
– I ja pójdę! – klasnęła w ręce. 
– To idźcie. 
Ale Teo się ociągał. Coś go niepokoiło. Cicho podpełzł mu 

do gardła mdły lęk. Ki diabeł? Z jakiegoś powodu najchętniej by 
tu pozostał. 

– Coś tak posmutniał? – Maciek zauważył  minę kolegi. – 
To może ja pójdę? 
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– Nie, już w porządku – powiedział, choć wciąż czuł, że 
nie powinien stąd ochodzić. – Kropka… Czas ruszyć tyłki. 

Wstali i powlekli się w stronę śmietnika, a potem na 
Józefowską. 

Gdy wrócili, nie zastali Maćka. Teo odłożył chlebak na 
ławkę i ruszył na poszukiwania kumpla. Najpierw poszedł 
w stronę placu. Obok ogródków działkowych zlustrował okolicę, 
przeszedł na lewą stronę, dotarł do sąsiedniej ulicy. Uważnie się 
rozglądał. W końcu pojawił się przy tylnej bramie. Nic nie za-
uważył, więc podążył z powrotem w stronę ławki. 

Szedł i zastanawiał się, co stało się z jego towarzyszem. 
Dlaczego odszedł? 

Kiedy mijał miejsce, w którym z Maćkiem przyglądali się 
kopulującemu tyłkowi Łysego, zerknął w stronę furty. I przys-
tanął. Przez ciało przeszedł mu zimny prąd. 

Przy furcie leżał Maciek, na boku, w pozycji embrio-
nalnej. 

Teo zbiegł z nasypu. Odwrócił przyjaciela na plecy. Na 
jego brzuchu widoczna była duża plama krwi. 

Teo zaklął z wściekłości i z żalu. Wiedział, że to była 
zemsta Łysego. I wiedział, że gdyby nie poszedł po żarcie, pew-
nie leżeliby tutaj obydwaj. 

Przykucnął obok martwego druha. Maciek wyglądał jak 
zmurszały kamień. Jego włosy wsiąkały w ziemię. 

Czy tak kończy się każda historia? Nim zdziwienie zdąży 
zaistnieć, ziemia obejmuje ciało we władanie? 

Odwrócił przyjaciela na bok, do pozycji, w jakiej go zastał. 
Niech policja zna pierwotne położenie nieboszczyka. 

Broda Maćka powoli wplątywała się w trawę. 
A Kropka, niczego nieświadoma, siedziała na ławce, ki-

wała nogami, mruczała jakąś piosenkę i patrzyła w niebo na 
coraz liczniejsze gwiazdy. 
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W BIBLIOTECE „INTER-” 
dotychczas ukazały się: 

 
 

Seria poetycka 
 

Młody Toruń poetycki. Antologia, 
red. i wstęp Tomasz Dalasiński i Radosław Sobotka, 

posł. Radosław Sioma, Toruń/Nowa Ruda 2013. 
 

Piotr Sobolczyk, 100% ARABICA/chiNOISEry, Toruń 2015. 
 

Piotr Sobolczyk, 100% ARABICA/chiNOISEry, 
edycja kolekcjonerska, Toruń 2015. 

 
Petr Štengl, Jak gdyby nigdy nic. Wybór wierszy, przeł. Anna 

Zajacová, Toruń 2016. 
 

Michał Ambrożkiewicz, cukiereczki i misie, Toruń 2016. 
 

Michał Zdunik, Pociąg. Poemat dla teatru, Toruń 2016. 
 

Marcin Marchwicki, Wyboito, Toruń 2016. 
 

 
Seria poetycka JEDEN 

 
Adam Wiedemann, Karpie, Toruń 2015. 

 
Mariusz Grzebalski, Z demobilu i nie, Toruń 2016. 

 
 

Seria prozatorska 
 

mikroMAKRO. Antologia krótkich form 
prozatorskich, red. Tomasz Dalasiński, Łukasz Grajewski, 

Rafał Różewicz i Aleksandra Szwagrzyk, Toruń 2016. 
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Seria krytyczna 
 

Poezja polska po roku 2000. Diagnozy-problemy-
interpretacje, 

red. Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk i Paweł Tański, 
Toruń 2015.  

 
Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, 

red. Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk i Paweł Tański, 
Toruń 2015. 

 
Nie w pierwszym szeregu. O poetach lat 90., 
red. Tomasz Cieślak i Tomasz Dalasiński, Toruń 2015. 

 
Dekada kultury 1989-1999, 

red. Tomasz Dalasiński, Artur Jabłoński i Aleksandra Szwagrzyk, 
wyd. II, Toruń 2015. 

 
Rówieśnicy III RP. 89’+ w poezji polskiej, 

red. Tomasz Dalasiński i Rafał Różewicz, Toruń 2015. 
 

Zapis czasu/czas zapisu. 
Rozmowy (nie tylko) o książkach, 

red. Tomasz Dalasiński i Aleksandra Szwagrzyk, Toruń 2016. 
 

Cisza. Lektura krytyczna,  
red. Tomasz Dalasiński, Łukasz Grajewski  

i Aleksandra Szwagrzyk, Toruń 2016. 
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