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DlaBarbarzyńcy



Najszczerszepodziękowania:
MarzenieGargas–zato,żeuratowałatęksiążkę;
Dorocie„Muzie”Kosteleckiej–zawsparcie,konstruktywnąkrytykę
iniezawodnyinstynktredaktorski;
PawłowiKogutowi–zaprzyjaźń,inspirację,wymądrzaniesięiśliwowicę;
Rodzinie–zamężneznoszenieprzeciwnościlosuwpostacimieszkania
podjednymdachemzautorką.

Zapomocdziękujęrównież:
ekspertowicelnemu,panuTomaszowiKnotowi;
funkcjonariuszompolicji–nadkom.WojciechowiBłońskiemu
ikom.MariuszowiRabce;
tłumaczom–TatianieGumulec,LudomirowiLewkowiczowi
iJózefowiOlechowi;
żołnierzomWP–kpt.ZygmuntowiMahunikowi,
chor.StanisławowiFryzełowiisierż.WacławowiJanuszkiewiczowi.
Powieśćniepowstałabyrównieżbezpomocymecenasa
RobertaBrulińskiego,którywykazałsięogromnącierpliwością
wodpowiadaniunagłupiepytania,oraz(reagującegorównie
wyrozumiale)najprawdziwszegopatomorfologa,
doktoraWitoldaPydzińskiego,któryznaczącowzbogaciłwizerunek
jednegozbohaterówtejksiążki.
ArturowiBobrowiczowidziękujęzałaskawąśmierć,
JurkowiSołtysowizaśzarzetelnąifachowąkorektę
wniesprzyjającychokolicznościachprzyrody...



(...)
Chwileświetnościmajużzasobą
obdartedomy,krzyweulice
Stalingranicęprzypchałtużobok
stądprzemytnicyiprzemytnice

Młyny,fabrykidawnozamknięto
wszakkwitniebazartętniącyżyciem
Corokunowedodająświęto
huczne,bokończysięmordobiciem

Młodzieżtomiastoopuszczatłumnie
patriotyzmemwidaćniegrzeszy
Spytasz,tyskąd–odpowiedumnie:
nawetburakaswójkorzeńcieszy

JózefOlech,„Podścianą”



Wszelkiepostacieiwydarzeniaopisanewpowieści
sąfikcyjne,aichewentualnepodobieństwo

dorzeczywistychjestcałkowicieprzypadkowe.
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Padałoipadało.Byłjedenztychdni,kiedyglobalneocieplenie
wydajesiępobożnymżyczeniemklimatologówmitomanów.Niebo
rzucałopomieściemokrymiskrzepamiśniegu,wiałpracowiciewia-
terek,aostrożnychrzęstzimowychbutówprzechodniówkrasiłyprze-
kleństwa.

KasiadotarłakrokiemgejszydowycieraczkiklubuPodŁosiem
idysząc,wczepiłasiękurczowowklamkę.Paręwywrotekwdwunasto-
centymetrowychszpilkachbezutratyobcasów(chińskich!),naobitych
kolanachkuszącopodarterajstopyismolisty,rozmazanyśniegiem
makijażupodobniłyjądoofiarprzemocydomowejlubdiabolicznych
bohaterekfilmówTimaBurtona.Dumarozdęłajejwątłeego.

Kaszlącimrugając,wkuśtykaładośrodka;szpilkinaśliskiejpod-
łodzewykazałynatychmiastowąinklinacjędorozjechaniasięwprze-
ciwnychkierunkach.Chwyciłazaporęcz,zataczającsiępaskudnie,
takjakrobiłatojużwtymmiejscumnóstworazy,jednaknigdyjeszcze
zwynikiem00.00naskaliwewnętrznegoalkomatu.

–Cześć,Ryba!–odezwałsiębarmanowyglądzietroglodyty.Naimię
miałSzymon,alewiększośćznajomychnazywałagoABS-em,botre-
nowałnasiłowni,ajegobudowaanatomicznapowolinabierałacech
absolutnegobrakuszyi.–Alewyglądasz.Ktościęzgwałcił?

–MatkaNatura–odparłazgodniezprawdąibardzoostrożniezro-
biłakrokdoprzodu.Resztkiśnieguzłośliwiebłysnęłyspodobcasa.

–Niewyglebałaśsięprzypadkiemwtychwykałaczkach?–zacie-
kawiłsię,zerkającnaobdartekolana.

–Czteryrazy.
–Możemałeconieco?
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–Poproszę.
Ostrożniewydłubałapaznokciemzranyokruchkociegożwirku.

Zużytego,sądzącpozapachu.Swojądrogąfascynujące,czymteżsąsie-
dzipotrafiąposypaćśliskichodnik.

–Trzebabyłozałożyćsobieraki–poradziłSzymotroskliwie.
Sprawnienapełniłszklankę.
Rybaotrząsnęłasięzwizjiromantycznegotête-à-têtezHaskalem,

naktórewkraczaodzianawmałączarnąiraki;ugięłakolanoioparła
dolnąkończynęnabarowymkrześle.Najpierwuleczyłaciało,dokładnie
oblewającwódkąpożwirkowąranę,apotem–wychodzączzałożenia,
żeduszyteżsięcośnależy–wychłeptałaresztę.

–A do picia co? – wykazał życzliwe zainteresowanie barman.
–Browar,pryta,turboptyśczysetazgaśnicą?

Energicznieprzekartkowałaofertędrinków.
–Dopiciapoproszębrowar...Albonie.Plebejskijest...Dajmijakie-

gośbabskiegoturboptysia,tylkomałomdlącego.
–KrwawąMary?
Rybaparsknęłaśmiechem.
–Podwarunkiem,żeniedodaszpomidorówkiwproszku...Albo

przynajmniejściągnieszzwierzchumakaron.
–Okej,okej,sokmisięwtedyskończył...Tocochcesz?Maczugę

Herkulesa?
–Oilesięniemylę,Oremuswymiotowałtymwzeszłymtygodniu.
–Fakt.Dodzisiajniemogędopraćfiranek.Tomożeszarlotkę?

Żubrówkazsokiemjabłkowymicytryną...
Popatrzyłananiegonieufnie.
–Możebyć.Tylkobezsokuibezcytryny,okej?Iwalnijdotego

jakąśparasolkę,żebyeleganckowyglądało.
Barmanwestchnąłifalującmuskułami,zacząłrozrywaćopako-

wanieparasolek,zezująccochwilanaKasinenogi,któreapetycznie
wychylałysięspodpołyutytłanegopłaszcza.

RybazapaliłaLM-aispojrzałanazegarek.
Zapiętnaścieszósta.
Ciekawe,czyHaskalzjawisiępunktualnie.
Tenfacetbyłjaknałóg–brzydki,niezdrowyigroziłzawałem.
Najpierwzakochiwałasięwnimzlekcjinalekcję(wkońcuetykę,

którejuczył,oderotykidzielitylkojednasylaba),potemzmolestowa-
łagonapółmetku,dostającwefekcieprzykregokosza,ażwkońcu
powieluperypetiach,włączającwtookrutniesamotnytydzieńferii,
obiektuczućzadzwoniłizaprosiłjąnarandkę.
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Bocóżtobyłoinnego,jaknierandka?
Miałłzawy,wzruszonygłos,łaknącykobiety.Kasiaczułatoprzez

skórę.
SzymowydałjakiśdźwiękiRybapodskoczyła.Ułożonywgło-

wiescenariusz,zgodniezktórymHaskalmiałbyuklęknąćnaprogu,
anastępnie,żłobiąckolanamipośniegowebłoto,zaśpiewaćgłosem
GrzegorzaMarkowskiego:„Kochajmnie,nieprzytomnie...jakzapal-
niczkapłomień,jaksuchastudniawodę...”,rozsypałsiębłyskawicznie,
pozostawiającprzykreuczuciemarzycielskiegoniedosytu.

Skupiławzroknałysejczaszcebarmana.
–Cośmówiłeś?
–Pytałem,czyzanieśćciżubrówkędostolika...
–Zanieść.
–Tam,gdziesiedziWaleń?
Rybazbytgwałtowniewciągnęładymizaczęłakaszleć.
–Toontujest!?
–No.Waleń...Michelin...nno,tengruby...–zająknąłsię,widząc

rozdrażnienienatwarzyklientki.–Przyszedłtakchwilęprzedtobą.
Postawiłemmufotelzakotarą.Musiałem.Wszystkiekrzesłamiroz-
chybotał.

Kasiapoderwałasięnarównenogi.
–Szymo,jełopiejeden,dlaczegodopieroterazmówisz...?!
Wpanicznympośpiechuwyciągnęłalusterko.
Potrójnawarstwabłyszczykuczęściowosięrozmazała,awprawym

okuzpękniętążyłkąpływałygrudkituszu.Ogólnie, jaknakobietę
czterokroćupadłą,byłonieźle.

Zrzuciłaokrycie,obciągnęłaminiponiżejwzgórkałonowegoikoły-
szącłagodniebiodrami,piersiami,taliąibrudnymbrezentowympłasz-
czem,przewieszonymprzezzgięciełokcia,weszłazakotarę.

Nastolikustałoniedopitemartini;stopkakieliszkarysowałamokre
kółkonaokładceczarno-białejmądrejgazety.Wpowietrzuunosiłsię
zapachkurzuivanisha,którymSzymowprzerwachmiędzydopijaniem
drinkówpoklientachzapewneczyściłobwomitowanefiranki.

Haskalsiedziałwwytartymfotelu,zwróconytyłemdowejścia,iobdzie-
rałkłaczkiliniejącegozamszuzoparcia.Niezgrabny,groteskowy,zbrzu-
chemwydymającympożółkłąkoszulęwkropkiiwciśniętynawierzch
wełnianybezrękawnik,rozpierałswąnadprzyrodzonąpostaciąlichymebel.
WzrokKasipowędrowałwdółizatrzymałsięzczułościąnapogniecio-
nychsztruksach,spodktórychwystawałyobciachowekowbojkizłań-
cuszkami;prawamiałałańcuszekzardzewiały,lewa–urwany.
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Haskalodwróciłnagległowę.Znieruchomiał.
Zerwałsięwpośpiechu;spodniezatrzeszczałyostrzegawczoipro-

fesorzredukowałtempo.Wyprostowałsięzpowolnągodnością.
–Katarzyno–powiedział,chrypiąc.Nachyliłsięipocałowałjej

dłoń,wostatniejchwiliunikającpoparzeniapapierosem.–Możebyś
tozgasiła?–zaproponowałnieśmiało,awobecbrakureakcjizgrabnym
pstryczkiemposłałszczątkiLM-anapodłogęirozgniótłgłupkowato
brzdękającąkowbojką.

Kasiaodzyskałagłos.
–Przepraszam,zagapiłamsię–wyjąkała.Czułasuchośćwustach,

sercekołatałojakprzyarytmii.Uznała,żenatychmiastmusisięnapić,
boinaczejzrobicośgłupiego,naprzykładsprujemubezrękawnikzęba-
mi,odgryzieguziki,apotemzacznienimispluwaćszerokimłukiem
dopopielniczki...

Wsamąporękotarasięodchyliła,ukazującSzymazchwiejącąsię
natacyżubrówką.Wozdobnejszklaneczcepływałytrzyparasolki,
wtymjednadziurawa.

Haskalzrobiłkrokdotyłu.JegospojrzenieprzemknęłopoRybie,
zatrzymującsiękolejnonaspuchniętychkolanach,załzawionej,czer-
wonejspojówceirękachwyrywającychsięwkierunkutacy.

–Cocisięstałowoko?
–Tonietak,jakpanmyśli...–uprzedziłajegooskarżenie.–Jawca-

lenie jestempijana, tylkoprzewróciłamsię, jak tu szłamw tych
butach.

–Czyjacośmówię?–Mimooschłegotonuoczymiałsmutnejak
bernardyn.–Tobyłokurtuazyjnezapytanie.

–Wiem,ale...–podeszłabliżej(oczywiściemusiałasięzachwiać
wtychcholernychszpilkach)–muszępanupowiedzieć,żekiedysię
przewróciłam,towbiłamsobiewkolanotakikociżwirekipotem
polałamwódką,żebyodkazić,rozumiepan...awmiędzyczasiejesz-
czesięrozmazałamidlategomamtakieprzepiteoko,aletylkojedno,
przecieżpanwidzi...

Podszedł,wziąłjąlekkozaramionaiposadziłnakrześle.
–Kasiu–powiedziałszemrzącymbarytonem(zawszewymiękała

odtego„Kasiu”)–wystarczy...Nietłumaczsięjakkretynka...
Zapadłomilczenie.
–Jesteśdorosła...Robisz,cochcesz,ijaniemamnicdotego...
Dworskimgestempodałjejżubrówkę.Stuknąłwszklaneczkęswo-

imkieliszkiem.
–Zdrowie...Zaspotkanie.
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Upiładystyngowanyłyczek,pożerającchciwymwzrokiemroz-
mówcę,którynapowrótzasiadłwfoteluipodjąłznęcaniesięnad
kłaczkami.

–JakzajęciazdoktorPrześniak?–spytałzumiarkowanymzain-
teresowaniem.

–Super.
–Coomawiacie?
–NajpierwmieliśmyświętegoAugustyna,aprzedferiamiteorię

wychowaniawedługsiedmiugrzechówgłównych.
–Atociekawe...
–Ogromnie.Najbardziejpodobałomisięonieczystości–powie-

działa,polerującszpilkiofotel.–Wiepan,otym,żeonaniścimają
depresjęigryzieichsumienie...

–Iślepną?–odgadł,zabawniepoprawiającokulary.
–He,he...Niewiepanprzypadkiem,dlaczegomuszęsłuchaćtakie-

goszajsuimarnowaćswójcennyczas?
–Podobnokażdawiedzadoczegośsięprzydaje.Jesteśjeszczenatyle

młoda,żemożeszuwierzyćminasłowo...–Połknąłzgrabnielimonkę
zkieliszka,niedławiącsięiniewybałuszającoczu(jeszczejednarzecz,
zaktórągopodziwiała).

–Bardzodyplomatycznawypowiedź,aleitakwolałampoprzed-
niegowykładowcę.Jakwszyscy.

Zaśmiałsię.
–Mówiszowszystkichsiedmiuosobach?Cóż... itakmiłomito

słyszeć.
–Niemaszans,żebypanwrócił?
Pokręciłgłową.
Przezchwilęmyślała, jakwnajbardziejzwięzłysposóbmożna

skomentowaćtęskandalicznąsytuację.
–Tojapierdolętakąbudę.
Zawartośćbezrękawnikapodskoczyła,targniętatłumionymśmie-

chem.Haskalmiałboskirezonatorpiersiowy,którywtakichchwilach
dudniłczymśwrodzajubasowego:„hm,hm,hm”.

–Kasiu, na ogół nie pierdoli się czegoś, czego się nie lubi...
Przynajmniejnielubi.Apozatym,niewydajemisię,żebyśbyłaaż
takpijana,bywypowiadaćsięrównieplugawoilapidarnie.Może
jakośrozwinieszmyśl?

Rybaosuszyłaszklaneczkę,uważając,żebyniewykłućsobieoka
dziurawąparasolką,iotarłaustaprzedramieniem,naktórympojawiła
sięzmysłoworozmazanasmugabłyszczyku.
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–Smacznego.
Znówpochwyciłatosmutnespojrzenie.
–Dziękuję...Rozwijającmyśl,tonaprawdęzastanawiamsię,cozro-

bić.Wiepan,jakajestsytuacjapotym,cozaszło.Nieznosząmnie,pani
Prześniakwygląda,jakbymniechciałazabićnakażdejlekcji,dyktuje
notatki,poktórychjestemchora...Czujęsięjaksierotainieudacznik.

–Pamiętaj,żewszyscywtwoimwiekubylinieudacznikami.Zwyjąt-
kiemRimbauda.

–He,he...Sampantowymyślił?
–Skąd.Plagiat,jakwszystko,comówię,kiedychcęzabłysnąćelo-

kwencją.Nowięc,Katarzyno...dobrzezrozumiałem,żemaszkryzys
wartościichceszrzucićszkołę?

–Takjakby...Naprawdętostraszniesiętamnudzę.
–Bardzociwspółczuję.Jeżeliwolnospytać,tocochceszrobić

poopuszczeniuplacówkiedukacyjnej?Przemycaćspirytus?
Popatrzyłananiegoprzeciągle.
–Mojarodzinaodpokoleńprzemycaspirytusinicsięniestanie,

jeślichlubniewpiszęsięwrodzinnątradycję.
–Rozumiem.–Pokiwałżyczliwiegłową.–Chlubnekultywowanie

tradycji...Tomiastomaprawieżesłowo„przemyt”wnazwiewłas-
nej...ludziomsięudziela,niemasięczemudziwić...Mimowszystko
spodziewałemsię,żemierzysztrochęwyżejniżprofesjamrówkiroja-
lówki,czyjaktamzwątezachuszczonekobieciny...

–Właśnieobraziłpanmojązachuszczonąrodzinębliższąidalszą
iprawiewszystkieznajomemoichrodziców...

Haskalspojrzałnaniąostrzej.
–Jacitylkosugeruję,żepozazachuszczeniemteżsięmożnareali-

zować.Ciekawiej,ambitniej...azpewnościąbardziejlegalnie.
–Łał...Tomipandowalił.Zarazmipanpowie,żejestemprzecież

takamłodaizdolna...
–Kasiu,jesteśprzecieżtakamłodaizdolna...
–...imogłabymdalekozajść.
–Imogłabyśdalekozajść,atakladadzieńtwojepostrzeganieświa-

tazdeterminujeśredniacenniemonopolowychalkoholinakoronie
stadionuNiedźwiadek...

Zaśmiałasię.
Żubrówkazaczęładziałać.Ciepłoparowałoprzezskórę,doźrenic

wsączałasięprzyjemnamgiełka.Rybapoczułasięelokwentna,seksow-
nainieodparciepociągająca.Denerwowałoją,żeHaskalniezwraca
najmniejszejuwaginajejnogi.
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–Możemyzmienićtemat?Zatańczymy?–zaszeleściłatenorem
ilycrąwrajstopach,znaczącoprzesuwającdłoniąpoudzie.

Popatrzyłnaniądziwnie.
–Do„Dwunastuaniołków”?
KasiasklęławmyślachSzymai jegopredylekcjędowsiowych

przytupywanek.
–Zaraztozałatwię...
Delikatnieobjęłajegowskazującypalec–duży,miękkiidozłudze-

niaprzypominającyciepłąparówkęzhotdoga.
–Nietrzeba.Niebędętańczył.–Pogłaskałkciukiemgrzbietjej

dłoniiwłoskinaręceKasinatychmiastdostałyerekcji.–Właściwie
tochciałemsięztobąpożegnać.

Rybawytrzeszczyłaoczy,powodując,żetuszwpadłjejgłębiejdooka
izacząłniemiłosierniedrapać.Zamrugałakonwulsyjnie.

–Oj,niepłacz...–Zabrałpalec.–Wieszprzecież,żepotymwszyst-
kimniemógłbymtuzostać.

–Oczympanmówi?Iwogólegdzie...?Gdziepanchcejechać?!
–DoWarszawy.Dopracy.Każdymyśli,żetoemigracjazarobkowa,

iponiekądtakjest.
–OBoże...
(OBoże,dlaczegoonmitorobinapierwszejrandce???!!!).
–Narazietylkonaokrespróbny,alejeżeliwarunkibędąwporząd-

ku,zostanęnastałe.Toniesamowitaokazja.Szansanawyrwaniesię
ztegograjdołka...Wyobraźsobie,żejeślistądgrzeczniewyjadę,mam
obiecanąnieskazitelnąopinięznaszegodrogiegoliceum!

JebanyDulski!–pomyślałarówniewulgarnie,jakmówiła,icałym
jejmłodymciałemzatrząsłspazmbuntu.Nieszanowałafacetów,któ-
rzypoświęcająobiecująceuczuciowoznajomościdlanieskazitelnej
opinii.

–Aleprzecieżmapanpracętutaj!Sampankiedyśmówił,żetoraj
dlasyndyka,żespecjalniepantuwrócił!

Westchnąłiutkwiłwzrokwdywanie.
–Ale to niesamowita okazja, mówiłem ci już! Będę pracował

wIPN-ie.
–Gdzie?
–WInstytuciePamięciNarodowej.Złożyłempapiery,przeszedłem

pozytywniewstępnąselekcjęibędęścigałzbrodnieprzeciwkonaro-
dowipolskiemu,takmidopomóżBóg...

Rybawstała.Czułastraszliwyzawrótgłowy.Byćmożebyłtotylko
efektwypitejżubrówki,alejakośniechciałojejsięwtowierzyć.


