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1. Wieloryb

Nawet przez drewniane drzwi rozpoznajÅ ten gûos, które-
go na poûy obraÒony ton brzmi zawsze tak, jakby wûaÀnie nie
speûniono jej najgorÅtszego Òyczenia. Przykûadam oko do ju-
dasza i patrzÅ wprost w szerokokâtnie wykrzywionâ ÎrenicÅ
nadnaturalnej wielkoÀci, przypominajâcâ oko wieloryba,
który pewnie zlegû na klatce schodowej pod moimi drzwia-
mi i usiûuje teraz zajrzeå do Àrodka. Cofam siÅ przeraÒony
i naciskam klamkÅ. 

Byûem przekonany, Òe jest brunetkâ. Ma jednak jasne
wûosy. Stoi na wycieraczce, lewe oko przymruÒone, tuûów
lekko wychylony ku miejscu, gdzie jeszcze przed chwilâ, gdy
drzwi byûy zamkniÅte, znajdowaûa siÅ soczewka judasza.
Dziewczyna prostuje siÅ bez poÀpiechu.

– O, kurde – mówiÅ. – WejdÎ. Co sûychaå?
– W porzâdku – odpowiada. – Masz moÒe sok pomaraº-

czowy?
Nie mam. Patrzy na mnie tak, jakby chciaûa, Òebym

natychmiast wybiegû i w supermarkecie na rogu kupiû ze
trzy butelki. Niewâtpliwie wybraûbym sok niewûaÀciwej fir-
my, wiÅc wysûaûaby mnie ponownie. WidzÅ jâ po raz pierw-
szy i o ile mogÅ siÅ zorientowaå, kiedy spacerowym krokiem
wchodzi do mojego mieszkania, nie ma na sobie przycze-
pionej Òadnej instrukcji obsûugi. Ona zadzwoniûa, ja otwo-
rzyûem.
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Trzy sekundy póÎniej siedzi przy kuchennym stole, cze-
kajâc na jakiÀ gest z mojej strony. ParaliÒuje mnie Àwia-
domoÀå, Òe po pierwsze ta dziewczyna naprawdÅ istnieje,
a po drugie, Òe faktycznie do mnie przyszûa. Nie zadaje sobie
trudu, by przedstawiå siÅ imieniem czy nazwiskiem. Najwy-
raÎniej wychodzi z zaûoÒenia, iÒ wûaÀcicielkâ takiego gûosu
nie moÒe byå nikt inny, tylko ona. Ma racjÅ, co mnie trochÅ
irytuje mimo jej dûugich jasnych wûosów, które odrzuca do
tyûu, by opadûy poza oparcie krzesûa. JuÒ po pierwszych dwu
minutach zapominam, jak jâ sobie wûaÀciwie wyobraÒaûem,
sûuchajâc wczeÀniej tej gûupkowatej audycji. Chyba trochÅ
jak MatÅ Hari. Wyglâda stanowczo zbyt mûodo, sprawia
wraÒenie wûasnej mûodszej siostry. Kiedy jednak zaczyna
opowiadaå o niedorzecznych historyjkach telefonicznych
rozmówców, w jej gûosie pojawia siÅ ten jedyny w swoim
rodzaju ton osoby wiecznie obraÒonej na nieprawoÀci tego
Àwiata. Dzwoniâ do niej przede wszystkim mÅÒczyÎni. Sûu-
cha ich uwaÒnie, mruczâc od czasu do czasu hmhm-hmhm,
takie samo gûÅbokie hmhm, z jakim matki koûysaûy ich nie-
gdyÀ w ramionach. Niektórzy siÅ rozklejajâ. Ja nie beczaûem.
Za to od samego poczâtku zachwyca mnie jej niewiarygodny
chûód. W póû sûowa potrafi przerwaå szlochajâcym rozmów-
com, gdy tylko przekroczâ limit trzech minut, przeznaczo-
nych na wypowiedÎ. Ta dziewczyna jest chyba bardziej bez-
litosna niÒ sama ŒwiÅta Inkwizycja. JuÒ kilka miesiÅcy wczeÀ-
niej, na dûugo przedtem, nim sam zdecydowaûem siÅ opo-
wiedzieå swojâ niedorzecznâ historyjkÅ, weszûo mi w nawyk
sûuchanie jej audycji w Àrodowe i niedzielne noce.

Prawdopodobnie w radiu notujâ numery telefonów,
z których ludzie dzwoniâ. Ja podaûem imiÅ, zresztâ niepraw-
dziwe. Ale znajâc numer, moÒna na upartego odnaleÎå czyjÀ
adres. No i mam teraz za swoje.
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Za oknem przylgnâû do nieba ksiÅÒyc, czerwony, o wiele
za duÒy, z poszarpanym brzegiem z jednego boku. Nie wy-
glâda to na dobry znak, i naraz ogarnia mnie lÅk. JuÒ od
tygodni siÅ nie baûem, wiÅc czemu nagle teraz. ZachowujÅ siÅ
Àmiesznie. Pewnie powinienem coÀ podaå.

– Sok pomaraºczowy siÅ skoºczyû – mówiÅ – ale moÒe
byå jabûkowy.

– Nie – odpowiada – jeÀli nie ma pomaraºczowego,
to dziÅkujÅ. 

Patrzy na mnie z pogardâ. Jestem Maks-pochûaniacz-
-soku-pomaraºczowego i bÅdÅ musiaû siÅ przyglâdaå, jak
ona na moich oczach umiera z pragnienia. WsypujÅ kawÅ
do ekspresu, byle tylko czymÀ siÅ zajâå. Po chwili filiÒanka
stoi przed niâ, dziewczyna wâcha i krzywi siÅ z odrazâ,
jakbym jej podaû Àwiºskâ krew. 

– A propos krwi – mówi.
Nic nie mówiûem o krwi. MoÒe jednak czytanie w myÀ-

lach jest czÅÀciâ jej zawodu.
– Gdzie to siÅ staûo?

Nikt nie ma prawa mnie o to pytaå. WûaÀciwie powinie-
nem od razu chwyciå jâ za wûosy i wywlec do przedpokoju,
moÒe nawet kopnâå porzâdnie w nogi, gdyby próbowaûa siÅ
podnieÀå. Albo wyrzuciå za drzwi. Nie robiÅ tego jednak.
Zbyt dûugo z nikim nie gadaûem, z wyjâtkiem jakichÀ ludzi
w supermarkecie i tej cioty, co to rozwozi pizzÅ. Zawsze
przyglâda siÅ mojemu podbródkowi, by sprawdziå, czy juÒ
mi odrósû zarost, a kiedy szukajâc drobnych, wpuszczam
faceta do kuchni, rozpûywa siÅ w zachwytach nad tym, iÒ
zlewozmywak zwisa z sufitu na ûaºcuchach, a kuchenka
jest wymurowana z piaskowca. Raz nawet, gdy na klatce
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schodowej usiûowaû mnie zûapaå za dupÅ, odepchnâûem go
tak gwaûtownie, Òe zleciaû na ûeb na szyjÅ ze schodów.
Mimo to wraca, codziennie prócz niedziel, nie zliczÅ juÒ,
ile razy tu byû.

– Huhu – mówi dziewczyna – gdzie to siÅ staûo?
UÀmiecha siÅ. Ten uÀmiech pasuje jak wygodne ubranie

do jej gûosu, który niesie siÅ po mieszkaniu i zatrzymujâc siÅ
przy mnie, poklepuje po plecach. Teraz i ja mam nieprze-
partâ ochotÅ rozbeczeå siÅ. Tak samo jak ci inni faceci.
Ale nie. Nigdy wiÅcej. Przenigdy.

OczywiÀcie, Òe wyûem. Dwa dni i dwie noce bez przerwy,
bez snu, nie podnoszâc siÅ z podûogi w pokoju. Co kilka go-
dzin, gdy oczy miaûem juÒ tak suche, Òe przypominaûy na-
kûute bâble po oparzeniach, wypijaûem ûyk wody z napeûnio-
nej do poûowy butelki, która walaûa siÅ gdzieÀ tam i z której
musiaûa piå Jessie, zanim to zrobiûa. Wtedy, przez telefon,
sûyszaûem nawet, jak przeûyka, sûyszaûem, jak woda wûaÀnie
z tej butelki przeciska siÅ jej przez krtaº.

KaÒda odrobina pûynu pomagaûa mi wydobywaå z siebie
nowe ûzy, a kiedy wypiûem wszystko do dna, miaûem
absolutnâ pewnoÀå, Òe zaraz oÀlepnÅ. Cieszyûa mnie ta myÀl.
I tak nie zamierzaûem nigdy wiÅcej otwieraå oczu. Byûem juÒ
na póû gûuchy, lewâ rÅkÅ nieustannie przyciskaûem do lewe-
go ucha, wiedzâc, Òe strzÅpki pÅkniÅtej bûony bÅbenkowej
powiewajâ w nim niczym firanki w otwartym oknie. Ten
stan byû na swój sposób przyjemny. Pûakaûem nadal bez
Àladu ûez w oczach, moje ciaûo leÒaûo na posadzce, najpierw
skurczone i twarde jak kûoda drewna, póÎniej zwiotczaûe
i bezksztaûtne niczym rzucone na ziemiÅ ubranie. Miaûem
nadziejÅ, Òe umrÅ sam, z wûasnej woli. Ale w jakimÀ momen-
cie zasnâûem. Gdy siÅ znowu, w jakimÀ momencie, obudzi-
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ûem, powlokûem siÅ po omacku do lodówki, by wyjâå z za-
mraÒalnika dziaûkÅ koki, a poniewaÒ mój nos sam w sobie
byû jednâ stwardniaûâ grudâ pozbawionâ otworów, otworzy-
ûem usta, wrzuciûem do nich koks i szybko poûknâûem, nim
gardûo tak zdrÅtwiaûo, Òe nie mogûem juÒ niczego przeûknâå.
PóÎniej wyszedûem z domu, zostawiwszy otwarte drzwi.
Byûo to ze dwa miesiâce temu. Od tej pory nie uroniûem
ani jednej ûzy, nie czuûem nawet takiej potrzeby. Do teraz.
Dziewczyna z radia ma niewâtpliwie jakiÀ szczególny dar.
Przez chwilÅ myÀlÅ, Òe wszystko bÅdzie dobrze.

– W gabinecie – mówiÅ.
Zerka ukosem przez otwarte drzwi kuchenne na przed-

pokój. Jedno z dwu skrzydeû drzwi wiodâcych do gabinetu
jest zabite deskami. Jeszcze przez chwilÅ patrzy w tamtym
kierunku i bezwiednie wypija pierwszy ûyk kawy. Mija póû
wiecznoÀci; tymczasem dziewczyna udowadnia, Òe ma
wystarczajâco drobne palce, by aÒ trzy przesunâå przez ucho
filiÒanki. 

– Jak jâ poznaûeÀ? – pyta.
– Znalazûem jâ w ruinach zniszczonego miasta – odpo-

wiadam.
Kiedy ona nieoczekiwanie patrzy mi prosto w twarz,

zaczynam rozumieå, co niepokoi mnie w jej oczach: sâ
niebieskie, ale jedno jak woda, a drugie bardziej jak niebo.

– JesteÀ trochÅ Àmieszny – zauwaÒa.
– Ty w ogóle nie masz pojÅcia, co siÅ wyprawia na tym

Àwiecie – mówiÅ – a gdybym ci opowiedziaû, i tak byÀ nie
uwierzyûa.

– Nie – odpowiada ironicznie – w koºcu ÒyjÅ dopiero
od dwudziestu trzech lat.

Teraz najwyraÎniej poinformowaûa mnie o swoim wieku.
Jest dziesiÅå lat mûodsza ode mnie. JeÀli to w ogóle prawda. 
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– Ty Òyjesz w innych sferach – stwierdzam. – Nie jesteÀ
na bieÒâco. 

– MoÒe powinieneÀ zaczâå o tym mówiå – zachÅca.
A ciebie, myÀlÅ, ktoÀ chyba powinien rzuciå na ûawÅ dupâ

do góry i porzâdnie wydymaå. Byle nie ja. Niech siÅ tym
zajmie kto inny. 

– WyjaÀniÅ ci to – mówiÅ.
Bawi siÅ mûynkiem do pieprzu. Prawdopodobnie wy-

obraÒa sobie, Òe jest to mikrofon, bo bez niego nie umie
sûuchaå. Przychodzi mi jednak na myÀl, iÒ przecieÒ radiowcy
pracujâ z mikrofonem przypiÅtym do sûuchawek, który
wcale nie przypomina mûynka do pieprzu. 

– Czy widzisz, Òe wiÅksza czÅÀå Europy jest spustoszona
– pytam – a ci, którzy ocaleli, to ludzie oszukani, zhaºbieni
i zapomniani?

– Nie – odpowiada.
Mija druga poûowa wiecznoÀci. Równie dobrze mogli-

byÀmy tak siedzieå osobno, kaÒde we wûasnej kuchni, w za-
dumie bâdÎ teÒ z caûkowitâ pustkâ w gûowie, i wierciå wzro-
kiem dziury w powietrzu, moglibyÀmy siedzieå w dokûadnie
takich samych pozycjach, tyle Òe w róÒnych miejscach. Wte-
dy ûâczyûoby nas ze sobâ równie maûo co teraz. Dziewczyna
stara siÅ przesunâå jak najwiÅcej palców przez ucho filiÒan-
ki, ja natomiast na obrusie w kostkÅ kreÀlÅ ûyÒeczkâ plany
ucieczki. 

– Jak ona siÅ w ogóle nazywaûa?
To pytanie mnie przeraÒa, chociaÒ caûy czas na nie

czekaûem.
– Gówno ciÅ to obchodzi – mówiÅ. 
– PokaÒ mi pokój, w którym to siÅ staûo.
– Gówno ci pokaÒÅ.
– ProszÅ – nie ustÅpuje.
– Nigdy wiÅcej nie przestâpiÅ jego progu. 
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– Nigdy wiÅcej nie zamierzasz wejÀå do pokoju w swoim
wûasnym mieszkaniu? – pyta. – I to w trzypokojowym?

– Zamknij mordÅ! – wrzeszczÅ.
Otwartâ dûoniâ uderzam w stóû, aÒ ûyÒeczka podskakuje

i spada na podûogÅ. 
– Wobec tego zostanâ ci tylko dwa – mówi.
– Jeden – szepczÅ – to siÅ staûo w pokoju przejÀciowym.
– PowinieneÀ siÅ nad tym zastanowiå.
UnoszÅ siÅ na krzeÀle, aby wziâå wiÅkszy zamach, i wierz-

chem rÅki uderzam jâ w usta. Gûowa dziewczyny odskakuje
do tyûu, a warkocz, który wûaÀnie przed chwilâ luÎno zwiâ-
zaûa, rozplâtuje siÅ, wûosy siÅ rozwiewajâ, opadajâc bezûad-
nie na twarz i ramiona. Œwietnie by to wyglâdaûo w zwolnio-
nym tempie. Jak reklama szamponu. WstajÅ i podchodzÅ
do okna, dajâc dziewczynie czas na uporzâdkowanie fryzu-
ry. W prawym dolnym rogu tkwiâ uwiÅzione w tiulowej pa-
jÅczynie trzy zdechûe biedronki, wszystkie z jednakowâ liczbâ
kropeczek na chitynowych pancerzykach. ZadajÅ sobie pyta-
nie, czy jakikolwiek pajâk na Àwiecie jest w stanie dotrzeå
do ich miÅkkich jadalnych wnÅtrznoÀci.

Przy kolejnej wymianie spojrzeº dostrzegam, Òe na twa-
rzy dziewczyny z radia wystâpiûy plamy w miejscach, w któ-
re wcale nie uderzyûem, a w prawym oku, w tym, co to jest
jak woda, zmieszaûo siÅ z bûÅkitem nieco czerwieni. Wyglâda
ono teraz niczym jeziorko, na którym unosi siÅ krwawiâcy
czûowiek. To mi przypomina o ksiÅÒycu, spoglâdam wiÅc
za okno. Wyleczyû siÅ tymczasem z krwotoku, jest jasnopo-
maraºczowy, mniejszy i ma wyrazistsze kontury. Wspiâû siÅ
wysoko, ku gwiazdom.

W nastÅpnym zdaniu, które wypowiada dziewczyna
z radia, pojawia siÅ okreÀlenie ,,praca dyplomowa”. Przez
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moment zastanawiam siÅ, czyby jej znów nie przywaliå,
ale zupeûnie mnie to nie rajcuje. Siadam z powrotem.

– Jeszcze trochÅ kawy? – pytam.
– Soku pomaraºczowego – skamle.
Ton dziewczyny z radia zanadto przypomina mi Jessie,

która teÒ zawsze skamlaûa, kiedy ktoÀ nie speûniaû jej zachcia-
nek. Aby uwolniå siÅ od tej myÀli, koncentrujÅ siÅ na wûas-
nym gardle. Krtaº ma w sobie coÀ z poczekalni w gabinecie
internisty. Jest sterylna. Podniebienie, jÅzyk, wargi zdrÅtwia-
ûy, przy nastÅpnych sûowach zacznÅ beûkotaå, mam nadziejÅ,
Òe z ust nie pocieknie mi Àlina. Wszystko to jest boskie.
Wszystko staje siÅ coraz bardziej boskie, wszystko i tak
jest tylko grâ, wszystko jest wszystkim. A wspomnienia sâ
niczym migawki w telewizji.

UÀmiecham siÅ do dziewczyny siedzâcej przy moim stole
kuchennym, jest to szczery uÀmiech, wiÅc kiedy z powodu
napuchniÅtej wargi leciutko go odwzajemnia, zaczynam
promienieå. Jak tysiâcwatowa Òarówka, jak halogen. Bosko.
Jestem boski. Zastanawiam siÅ, czyby nie nazywaå dziewczy-
ny z radia baby.

– Co powiedziaûaÀ przed chwilâ, baby? – pytam.
– Soku pomaraºczowego – powtarza.
– Nie – mówiÅ uprzejmie – jeszcze wczeÀniej.
– Ïe stanowiûbyÀ dobry temat mojej pracy dyplomowej.
– O – zauwaÒam – wiÅc nie tylko pracujesz, zdobywasz teÒ

wyksztaûcenie. SâdzÅ, Òe to boskie. Masz papierosy?
StajÅ siÅ rozmowny. Przyglâda mi siÅ nieufnie. 
– Kpisz sobie ze mnie?
– Nie – mówiÅ – naprawdÅ uwaÒam, Òe to rewelacyjne.

Studiowanie jest super. Co studiujesz?
Z zainteresowaniem patrzÅ na baby. Warga nadal puch-

nie, do twarzy jej z tym, moje usta teÒ chyba sâ nabrzmiaûe,
w kaÒdym razie obwisûy, co wymacujÅ koniuszkami palców.
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Caûkiem zdrÅtwiaûy. Kiedy mówiÅ, dolna warga ciâgle do-
staje mi siÅ miÅdzy zÅby; ma posmak kawaûka gumki
,,myszki” i muszÅ jâ wypluwaå. Dziewczyna i ja mierzymy
siÅ wzrokiem.

– SocjologiÅ i psychologiÅ – mówi.
– Jasne – odpowiadam – bosko. To pasuje do twojej pracy.
– PójdÅ juÒ.
Wstaje. 
– Nie nie nie nie!
òapiÅ jâ, usiûujâc z powrotem wcisnâå w krzesûo. Wymy-

ka mi siÅ. ChcÅ mówiå.
– Nie idÎ – proszÅ.
Tysiâcwatowy uÀmiech oÀlepia dziewczynÅ, ale ona mi-

mo to cofa siÅ coraz bardziej. JuÒ z przedpokoju rzuca
mi paczkÅ papierosów.

– Zapalmy razem – woûam.
– Nie palÅ – odpowiada. – Fajki naleÒâ do wyposaÒenia.

Na wypadek takich wizyt jak ta.
Bierze Òakiet, a ja sûyszÅ swój gûos, proszâcy, Òeby zostaûa,

strzÅpiÅ sobie jÅzyk, kûapiÅ z zawrotnâ prÅdkoÀciâ, mimo
na póû sparaliÒowanych narzâdów mowy. MuszÅ z kimÀ
pogadaå. Jest we mnie tyle cudownych, promiennych sûów,
potrzebujâ adresata. CzujÅ siÅ jak naczynie, w którym cha-
otycznie wirujâ robaczki ÀwiÅtojaºskie. PragnÅ nimi kogoÀ
obdarowaå. WykoºczÅ siÅ, jeÀli dziewczyna z radia sobie
pójdzie.

– CzeÀå – mówi – przyjdÅ jeszcze.
Drzwi zamykajâ siÅ za niâ z gûoÀnym trzaskiem, a ja

padam na zimnâ posadzkÅ i zaczynam Àpiewaå hymn naro-
dowy. Nie przychodzi mi do gûowy Òadna inna piosenka. 



2. ,,Tygrysy” (Jeden)

Ze snu wyrywa mnie dÎwiÅk budzika. Palce mam za-
ciÀniÅte na najniÒszej z desek przybitych w poprzek do
futryny drzwi. Narastajâcy elektroniczny sygnaû przenika
przez Àciany mieszkania, jakby byûy z papieru, powtarza siÅ
to kaÒdego ranka i wieczora, regularnie o siódmej, w porze,
o której obudziû mnie i Jessie ostatniego dnia jej Òycia.
DÎwiÅk dochodzi od strony kuchni, sûychaå go w pokoju,
a najlepiej tutaj, w korytarzu. DziÅkujÅ Bogu, Òe przypadko-
wo kupiûem wtedy Voice Control.

– Uspokój siÅ! – woûam.
A poniewaÒ nie reaguje, chrzâkam i podnoszâc lekko

wzrok, krzyczÅ znowu, moÒliwie najgûoÀniej.
– Stul pysk!
Milknie. Jeszcze czterokrotnie bÅdÅ musiaû wrzasnâå,

czterokrotnie walnâå piÅÀciami lub czoûem w zabite deska-
mi drzwi, i tak co trzy minuty. JeÒeli coÀ w ogóle mnie
cieszy, to myÀl o chwili, gdy jego bateria siÅ wyczerpie.

ZaschniÅty pot pozostawiû mi na czole i górnej wardze
szorstkâ skorupÅ soli. Kiedy pocieram palcem, spadajâ
drobne biaûe pûatki. Na podûodze, tuÒ przed moimi oczami,
powstaje mikrokosmos, ÀnieÒna kraina. KûÅbek kurzu jest
lasem, a maûa kaûuÒka Àliny, która wyciekûa z ust – jeziorem.
Pada Ànieg. Pocieram nadal, aÒ nic wiÅcej siÅ juÒ nie zûuszcza.
ZdmuchujÅ resztki i wstajÅ. 
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Przedpokój jest pusty i dûugi jak wagon kolejowy; obok
drzwi wejÀciowych znajduje siÅ jedynie aluminiowa szafka
pod telefon i wâski pÅczkowany chodnik, który prosto jak
strzaûa biegnie w ich kierunku, jakby bez jego pomocy moÒ-
na byûo zgubiå drogÅ do wyjÀcia. Na szafce leÒy bezprze-
wodowy telefon i wstâÒka do wûosów, którâ zostawiûa dziew-
czyna z radia. Te przedmioty w ogóle do siebie nie pasujâ.
BiorÅ wstâÒkÅ ostroÒnie w dwa palce i upuszczam za szafkÅ.
Kiedy dotykam telefonu, jeÒâ mi siÅ wûoski na przedramio-
nach. Pewnie lepiû siÅ od krwi i rozpryÀniÅtego mózgu, spy-
taûa dziewczyna z radia, gdy do niej zadzwoniûem. Jej imiÅ
caûkiem wyleciaûo mi z gûowy, ale teraz je sobie przypomnia-
ûem: Clara.

W kaÒdym razie tak siÅ przedstawia w swojej audycji.

SûuchawkÅ oczyÀciû ktoÀ inny i nawet sam siÅ zdziwiûem,
z jakâ ûatwoÀciâ znów zaczâûem telefonowaå. JakoÀ udaûo siÅ
temu przedmiotowi zachowaå neutralnoÀå. Staûem w poko-
ju, trzymajâc go w rÅce i nie mogâc odwróciå wzroku. DoÀå
czÅsto zdarza mi siÅ zastygaå w bezruchu. Wszystko rozmy-
wa siÅ wtedy przed oczami, a w gûowie jawiâ siÅ róÒne obrazy
i odzywajâ gûosy. To taki mój sposób na przywoûywanie
wspomnieº. Tamtej nocy moje spojrzenie znieruchomiaûo
w próÒni, aÒ wreszcie wyûoniû siÅ z niej telefon. Numer audy-
cji Clary znam na pamiÅå, podajâ go co dziesiÅå minut
w charakterze przerywnika, wyÀpiewywanego na ûatwâ do za-
pamiÅtania melodiÅ. Zdawaûo mi siÅ, Òe sûyszÅ jâ, wstukujâc
poszczególne cyfry, przypominaûo to wiÅc raczej wspóûÀpie-
wanie niÒ wybieranie numeru. Przycisnâûem aparat do zdro-
wego ucha. ChociaÒ radio nie byûo wûâczone, miaûem pew-
noÀå, Òe Clara jest na fonii. Dziaûo siÅ to w ÀrodÅ miÅdzy
dwunastâ a pierwszâ w nocy. Nie do koºca wiedziaûem, co
robiÅ. Gdy ktoÀ odebraû, okropnie siÅ przeraziûem. A mimo

19



to wyjaÀniûem telefoniÀcie, z jakim problemem siÅ zgûaszam,
i natychmiast zostaûem przeûâczony.

Clara zaczÅûa od powitalnych formuûek, ale nie pozwo-
liûem jej skoºczyå. Powiedziaûem, Òe chcÅ opowiedzieå
o pewnej rozmowie telefonicznej, przeprowadzonej z apara-
tu, z którego wûaÀnie dzwoniÅ.

– Kiedy to byûo? – spytaûa.
– Dwa miesiâce temu, a teraz przymknij siÅ i daj mi

mówiå – powiedziaûem.
– Okay – odparûa.
PoniewaÒ jednak wypowiadanie imienia ,,Jessie” wciâÒ

sprawiaûo mi zbyt wielki ból, postanowiûem uÒywaå zwrotu
,,moja dziewczyna”. Przynajmniej jeÀli o mnie chodzi,
brzmiaûo to tak, jakbym opowiadaû o kimÀ obcym. 

Nie ja trzymaûem wtedy ten aparat w rÅce, tylko moja
dziewczyna. Siedziaûem w kancelarii, skâd zadzwoniûem
do niej, by powiedzieå, Òe wrócÅ póÎniej niÒ zwykle. Moja
dziewczyna nie mówiûa wiele, raczej gruchaûa.

– Za godzinkÅ lub dwie, maleºka – powiedziaûem.
– Hm-hm-hk-hk-hk – zagruchaûa.
– Daj spokój, nie dâsaj siÅ – poprosiûem.
– Noo too kiieedyy wróóóciiisz?
Nienaturalnie przeciâgaûa kaÒdâ samogûoskÅ.
– Wkrótce – odpowiedziaûem – zaraz.
W poprzednich tygodniach byûo jeszcze gorzej, caûymi

dniami nie daûo siÅ zamieniå z niâ ani jednego rozsâdnego
sûowa. OczywiÀcie, Òe byûa sûodka. Ale takÒe mÅczâca. Przede
wszystkim jednak bardzo siÅ o niâ martwiûem.

– Cooper – powiedziaûa – zdaje mi siÅ, Òe ,,Tygrysy”
znowu wróciûy.
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– To jakaÀ bzdura – zaoponowaûem – przestaº o tym
myÀleå.

– Przyjdzieeeeesz czy nieeee?
– OczywiÀcie, Òe przyjdÅ – powiedziaûem – nie Àwiruj.
– Nie ÀwirujÅ – odrzekûa.
I wtedy padû strzaû. W pierwszej chwili wcale nie odebra-

ûem go jako odgûosu, wbiû mi siÅ w lewe ucho niczym nóÒ,
ból byû ostry i gwaûtowny, póÎniej zaczÅûo Àwiszczeå. Zacho-
waûem siÅ na tyle przytomnie, Òeby bûyskawicznie przeûoÒyå
sûuchawkÅ do drugiego ucha, zdoûaûem wiÅc jeszcze usûyszeå
gûuchy ûoskot ciaûa, a za moment gûoÀny klekot, z jakim apa-
rat, który moja dziewczyna jeszcze przed chwilâ trzymaûa
w rÅce, sunâû teraz po podûodze. Potem zapadûa cisza. Poûâ-
czenie nie zostaûo przerwane, ale byûo cicho. Dochodziûo
mnie tylko cichutkie skomlenie psa. Kilka razy zawoûaûem jâ
po imieniu. Bez wiÅkszej nadziei. Niekiedy mówiâ, Òe szok
odbiera czûowiekowi zdolnoÀå rozumienia czegokolwiek.
Ja jednak natychmiast wszystko wiedziaûem. Wiedziaûem,
Òe jest za póÎno. Nie wiedziaûem tylko, dlaczego to zrobiûa.

Znalazûem jâ w domu. Na telefonie nie byûo Àladu za-
drapaº.

– I z tego aparatu teraz do mnie dzwonisz – spytaûa Clara
– pewnie lepiû siÅ od krwi i rozpryÀniÅtego mózgu?

Jak na niâ byûa wyraÎnie zdenerwowana.
– Zgadza siÅ – powiedziaûem. – Strzeliûa sobie w ucho.
A potem odûoÒyûem sûuchawkÅ, Òeby zwymiotowaå.

Budzik pika, wiÅc wrzeszczÅ na niego. Skoro wstâÒka do
wûosów zniknÅûa juÒ za szafkâ, ciskam o ziemiÅ telefonem,
który Àlizga siÅ po posadzce aÒ do kuchni, a bateria i plasti-
kowa obudowa lecâ kaÒda w innâ stronÅ. CzÅsto zdarza mi
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siÅ rzucaå nim w ten sposób. Nie psuje siÅ. Wyskakuje tylko
bateria, choå i to nie zawsze.

PodchodzÅ do lodówki i wciâgam kokÅ tak gwaûtownie,
Òe aÒ krew idzie mi z nosa. Œcieka po brodzie na koûnierzyk
koszuli. Nie wycieram jej. Znowu mijajâ trzy minuty, krzy-
czÅ w stronÅ budzika, tym razem z pokoju, gdzie rzucam siÅ
na materac i z gûowâ wystajâcâ za poduszkÅ nasûuchujÅ juÒ
tylko Àwistów w lewym uchu, sygnalizujâcych, Òe Jessie
o mnie myÀli.

Kalendarz Àcienny i rÅczny zegarek pozwalajâ mi poûa-
paå siÅ w czasie. Z moich obliczeº wynika, Òe jest poniedzia-
ûek, poczâtek miesiâca, chociaÒ myÀlaûem, iÒ do tego jeszcze
daleko. W takim razie to juÒ tylko kwestia dni, a nawet go-
dzin, by zadzwonili z firmy. I wtedy wyjdzie na jaw, Òe nie
dajÅ sobie rady. Ïe bez Jessie nie ma sensu praca, zarabianie
pieniÅdzy ani normalne Òycie. Wówczas, kiedy zamieszkaûa
ze mnâ, myÀlaûem, iÒ to Z NIÇ nie da siÅ Òyå normalnie.
Oto ironia losu, zmuszam siÅ do Àmiechu:

– Cha cha cha. 

Kiedy dziewczyna z radia znów siÅ u mnie zjawia, tym
razem po swojâ wstâÒkÅ do wûosów, podejmujÅ decyzjÅ.
Nie bÅdÅ próbowaû Òyå od nowa. 

Wprawdzie nie mam doÀå wyobraÎni, by zrobiå to co
Jessie, ale mogÅ pozostawiå sprawy naturalnemu biegowi,
wtedy i tak nie pociâgnÅ zbyt dûugo. Ta myÀl mnie uspokaja.
Witam ClarÅ z drwiâcym uÀmieszkiem na spierzchniÅtych
wargach.

– Twoja pieprzona wstâÒka do wûosów – mówiÅ – wyfru-
nÅûa przez okno i zawisûa na tylnej osi jakiejÀ ciÅÒarówki,
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teraz wlokâ jâ do Bosforu i rozpada siÅ na poszczególne
wûókienka, wiÅc najlepiej bÅdzie, jak siÅ tam wybierzesz,
pozbierasz je i wydziergasz sobie nowâ. PrzyjdÎ, kiedy siÅ
juÒ z tym uporasz.

– Ale dûugie zdania potrafisz budowaå – szydzi.
Marszowym krokiem przechodzi obok mnie do kuchni

i siada na tym samym miejscu co poprzednio. RÅce kûadzie
pûasko na stole.

– Sok pomaraºczowy – mówi.
Tym razem jakiÀ mam, ale zastanawiam siÅ, czy nie powi-

nienem skûamaå. To jednak dla mnie zbyt duÒy wysiûek.
Napeûniam szklankÅ i stawiam jâ przed Clarâ, która podnosi
ku mnie oczy z wyrazem bezradnej wdziÅcznoÀci. Nachodzi
mnie myÀl, Òeby odstâpiå od powziÅtej decyzji i zrobiå
wreszcie coÀ konkretnego, na przykûad wsadziå gûowÅ do
kuchenki gazowej. 

– Wcale nie idzie mi o tÅ zafajdanâ wstâÒkÅ – mówi.
Wlewa sok ze szklanki z powrotem do butelki, nie rozle-

wajâc ani kropli. Pije z gwinta i zostawia odrobinÅ na dnie.
– Chciaûam ci coÀ opowiedzieå.
– No to nawijaj.
Otrzymaûem wûaÀnie nowâ dostawÅ, lodówka jest peûna,

wiÅc mogÅ sûuchaå wszystko jedno czego.
– ŒniûeÀ mi siÅ – mówi – ubiegûej nocy.
Kiwam gûowâ i z uÀmiechem wyjmujÅ z lodówki kolejnâ

butelkÅ soku pomaraºczowego dla niej, a dziaûkÅ koki dla
siebie.

– ReÒyserowaûeÀ film – opowiada – wûaÀnie skoºczyûeÀ
zdjÅcia. I chciaûeÀ mi je pokazaå. Chodziûo o pewnâ kobietÅ
zdradzanâ przez mÅÒa.

– Oryginalne – mówiÅ chrapliwie.
Z odchylonâ do tyûu gûowâ pukam siÅ po nozdrzach.
– Byûa w ostatnim miesiâcu ciâÒy.
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– Opowiadaj dalej.
IdÅ do pokoju poszukaå papierosów. Gdy wracam, sûy-

szÅ, Òe Clara dalej ciâgnie swojâ opowieÀå.
– Fotel ginekologiczny – mówi wûaÀnie. – Lekarz mani-

puluje kleszczami porodowymi. Ty twierdzisz, Òe to twoja
ulubiona scena. Kobieta prze, wije siÅ z bólu i krzyczy,
aÒ wreszcie lekarz wyciâga rodzâcej spomiÅdzy nóg coÀ, co
nastÅpnie podsuwa jej pod oczy. Jest to wielkoformatowa
fotografia noworodka, caûa pomiÅta i zaplamiona krwiâ.
Dookoûa brzÅczy rój much.

Przypomniawszy sobie, Òe Clara nie pali, wydmuchujÅ
jej dym z papierosa prosto w twarz. Ale jej to najwyraÎniej
nie przeszkadza. Otwiera drugâ butelkÅ soku.

– Jak ci siÅ podoba? – pyta.
– NiewaÒne.
– To byû przecieÒ twój gûupi film – mówi. – Sama nie

wymyÀliûabym czegoÀ tak chorego.
– MoÒe wûaÀnie dlatego jest to niewaÒne.
– W kaÒdym razie ten sen podsunâû mi odpowiedÎ na

pytanie, które drÅczy mnie juÒ od tygodnia – dodaje.
– I co? – pytam.
– Chciaûam siÅ dowiedzieå – mówi – dlaczego zadzwoni-

ûeÀ do mojej audycji. Teraz to jasne. Ïeby mi opowiedzieå
caûâ tÅ historiÅ.

Przez chwilÅ panuje milczenie. Potem siÅ podnoszÅ. Naj-
wyÒszy czas znów jej przyûoÒyå, tym razem jednak przestanÅ
biå dopiero, gdy zwali siÅ na ziemiÅ.

Przerywa mi telefon. WûaÀciwie jestem bardzo zadowolo-
ny. Clara ani pisnÅûa, co mnie tak wzruszyûo, Òe nie potrafiÅ
siÅ porzâdnie zamachnâå. Poza tym jest upalnie, jak dotâd
najgorÅtszy dzieº w tym roku. Kiedy szukam po kâtach tego
przeklÅtego telefonu, Clara doczoûguje siÅ do przedpokoju
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i opiera o ÀcianÅ. ZnajdujÅ telefon wÀród przeÀcieradeû na
materacu. DyszÅ i pot siÅ ze mnie leje. To dzwonienie dziaûa
mi na nerwy. Tak bardzo, Òe odbieram telefon, nie zastana-
wiajâc siÅ nawet, kto to w ogóle moÒe byå.

– Rufus chce z panem mówiå – odzywa siÅ sekretarka.
Dzwoniâ z mojej firmy. Nie z maûej filii kancelarii tu

w Lipsku, lecz z biura wielkiego wodza w Wiedniu. Osuwam
siÅ na materac. Zanim sekretarka mnie przeûâczy, mam kilka
sekund na zûapanie tchu.

– Cholera – szepczÅ – cholera.
– Maeks – mówi Rufus.

Jest Amerykaninem, wiÅc nigdy bym nie Àmiaû nakûaniaå
go do wymawiania mojego imienia inaczej niÒ ,,Maeks”.
Kiedy odnosiûem pierwsze sukcesy w jego kancelarii, nazy-
waû mnie czasem ,,Maeks the maeksimal”. Rufus to jeden
z najwybitniejszych specjalistów od prawa europejskiego
i miÅdzynarodowego, ubóstwiaûem go juÒ wczeÀniej, jeszcze
kiedy sûuchaûem jego goÀcinnych wykûadów na uniwersyte-
cie. Nazajutrz po moim ostatnim, ustnym egzaminie paº-
stwowym drugiego stopnia zadzwoniû telefon i rzeczowy
kobiecy gûos zaproponowaû mi pracÅ. U Rufusa w Wiedniu.
Jako miesiÅcznâ pensjÅ owa dama wymieniûa na poczâtek
kwotÅ, za którâ wczeÀniej Òyûem przez póû roku. Pracowaû-
bym dla niego choåby za wikt i mieszkanie. To geniusz.
I nie ma zielonego pojÅcia, co siÅ ze mnâ dzieje. 

– Pan Rufus – mówiÅ.
– Co u pana sûychaå? – pyta.
Jego wiedeºski dialekt z amerykaºskim akcentem brzmi

jak zwykle miûo. Ci, co go nie znajâ, lubiâ siÅ z niego pod-
Àmiewaå.
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– Œwietnie – zapewniam.
– W takim razie dziwiÅ siÅ, Òe nie ma pana w pracy –

mówi. 
– No dobrze, czujÅ siÅ podle. 
– Tak teÒ myÀlaûem – odpowiada. – Doszûy mnie sûuchy

o jakimÀ nieszczÅÀliwym wypadku, ale zbyt sûabo siÅ orientu-
jÅ, o co chodzi, Òeby skûadaå panu kondolencje.

– ProszÅ siÅ nie wysilaå – mówiÅ.
– Maeks – kontynuuje – pan jest przeÀwiadczony, Òe

firma pana potrzebuje. Ale ja dzwoniÅ, by przypomnieå,
Òe to PAN potrzebuje FIRMY.

Pogûos, z jakim docierajâ do mnie sûowa Rufusa, kaÒe mi
siÅ domyÀlaå, iÒ szef znajduje siÅ w sali konferencyjnej, po-
mieszczeniu wielkoÀci caûego mojego mieszkania, dwa razy
wyÒszym i z oknami siÅgajâcymi od podûogi do sufitu. Kie-
dy zobaczyûem tÅ salÅ po raz pierwszy, pomyÀlaûem sobie, Òe
Rufus jest czûowiekiem, który juÒ wszystko w Òyciu osiâgnâû,
ja zaÀ kimÀ, kto dopiero wszystko osiâgnie.

– Bardzo mi przykro – mówiÅ – ale jest pan w bûÅdzie.
– Nie – zaprzecza – sam dobrze pan o tym wie. Zna pan

kojâce dziaûanie systemu prawnego, Maeks. Niech pan z nie-
go skorzysta dla wûasnego dobra.

– Panie Rufusie, ja jestem narkomanem.
Przez moment poûâczenie wyglâda na przerwane. Po

chwili jednak Rufus Àmieje siÅ donoÀnie. 
– Maeks, wie pan przecieÒ, Òe trzydzieÀci procent wszyst-

kich godnych podziwu prawników to narkomani. A sto pro-
cent z nich pracuje u nas. 

Ten dowcip wydaje mi siÅ zbyt arytmetyczny, bym po-
jâû go wystarczajâco szybko. OczywiÀcie, wiem, na czym
to polega. Wszyscy przeÒywajâ stresy. Ale nie myÀlaûem, Òe
on to rozumie.

– Nie mogÅ wróciå – mówiÅ. – JuÒ zrezygnowaûem.
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– Z czego pan zrezygnowaû? – pyta.
– Z podejmowania jakichkolwiek dziaûaº przeciw mÒaw-

ce na wszystkich murach i przÅsûach mostów – odpowia-
dam.

– Maeks – pyta Rufus – zaczâû pan pisaå wiersze?
– Nie.
– Wie pan – mówi – Òe sâ caûe rzesze mûodych rabulistów,

którzy wszystko by oddali za paºskie stanowisko?
– Wiem.
– A czy wie pan takÒe – ciâgnie dalej – iÒ niewielu

ludziom siÅ zdarza, by po przeszûo dwu miesiâcach nie-
obecnoÀci w firmie zachÅcano ich do pozostania?

– To – mówiÅ – moÒe przytrafiå siÅ wyûâcznie komuÀ, kto
pracuje dla pana.

W mojej wyobraÎni Rufus staje siÅ jeszcze drobniejszy,
ma skórÅ jeszcze bardziej napiÅtâ i opalonâ niÒ w rzeczy-
wistoÀci. Jego gabinet w Wiedniu jest najmniejszy ze wszyst-
kich i jako jedyny umeblowany antykami, a nie wyposaÒony
w filigranowe konstrukcje drewniane w stylu japoºskim.
Oczyma duszy widzÅ, jak Rufus, chcâc dostaå siÅ do górnej
póûki z dokumentami NATO z wczesnych lat piÅådziesiâ-
tych, ustawia w swoim biurze podest z dziesiÅciu jaskrawo-
czerwonych, opasûych ksiâg prawniczych. To naprawdÅ fe-
nomen. W drzwiach mojego pokoju pojawia siÅ na czwo-
rakach dziewczyna z radia. Policzki ma trochÅ wilgotne,
poza tym prawie nic po niej nie widaå. Siada w naleÒytej
odlegûoÀci ode mnie. Patrzenie na niâ dobrze mi robi.

– Poza tym – mówi Rufus – zarabia pan krocie.
– O tak – odpowiadam.
– Jest pan pewien – pyta Rufus – Òe nie ma pan ambicji

poetyckich? Z Niemcami nigdy nic nie wiadomo.
– Jestem caûkiem pewien – odpowiadam, uÀmiechajâc siÅ.
– A zatem prosi mnie pan o wymówienie?
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Obaj wiemy, o co chodzi. Oddycham gûÅboko.
– ProszÅ o wymówienie z winy pracodawcy, poûâczone

z ogromnâ odprawâ.
– Przepracowaû pan u nas niewiele wiÅcej niÒ trzy lata

– mówi.
Nie odpowiadam. Wiem, Òe w tym momencie Rufus wal-

czy ze sobâ. Nawet jeÀli mnie lubi, posunâûem siÅ za daleko.
– Caûa reszta na piÀmie – koºczy wreszcie. – Powodzenia,

Maeks.
– Powodzenia, panie Rufusie – mówiÅ. – Jest pan...

OdûoÒyû sûuchawkÅ. Wypuszczam telefon z rÅki i po-
stanawiam ostatecznie zniszczyå to urzâdzenie. JuÒ mi
niepotrzebne. Upycham poÀciel pod karkiem, szukajâc
chûodnego miejsca, by wtuliå w nie twarz.

– No cóÒ – mówi cicho dziewczyna z radia – wobec tego
masz teraz duÒo czasu.



3. Otwór

ChociaÒ wystawiûem jâ za drzwi, po dziesiÅciu minutach
dzwonek rozlega siÅ ponownie.

– Zanim sobie pójdÅ – mówi – chciaûabym odebraå swojâ
wstâÒkÅ.

Jestem zmÅczony. Clara wnosi ze sobâ do Àrodka zimny
powiew powietrza z klatki schodowej. Wûosy opadajâ jej na
twarz. PokazujÅ na aluminiowâ szafkÅ i idÅ do kuchni.
SûyszÅ, jak dziewczyna odsuwa mebel na bok. Mija sporo
czasu, zanim siÅ znów odzywa.

– Czy to wûaÀciwie normalne – pyta – Òe masz rozpiûowa-
nâ podûogÅ?

Zaglâdam do przedpokoju. Szafka pod telefon jest odsu-
niÅta od Àciany, Clara pochyla siÅ nad podûogâ. Znalazûa
wstâÒkÅ i znów ma wûosy zwiâzane w koºski ogon. Poczât-
kowo wcale nie zamierzam tam wchodziå, to caûkiem jasne,
Òe ona wykorzystuje najdrobniejszâ okazjÅ, by o kilka minut
dûuÒej móc dziaûaå mi na nerwy.

Potem jednak podchodzÅ bliÒej.

Stoimy obok siebie jak przyjaciele i przyglâdamy siÅ
otworowi. Ma ksztaût prostokâta i po partacku wyciÅte kra-
wÅdzie, co sprawia wraÒenie, jakby jakieÀ dziecko bawiûo siÅ
tu laubzegâ. W jednym rogu ktoÀ nawierciû kilka dziurek,
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które musiaûy stanowiå punkt wyjÀcia do piûowania. Na dwu
krótszych koºcach sâ od doûu przyklejone do otworu dwa
wâskie paski tektury, za pomocâ których moÒna unieÀå
klapÅ, kawaûek deski dûugoÀci okoûo czterdziestu centymet-
rów, jak to teraz zrobiûa Clara. Musi mieå silne paznokcie
u kciuków. Jessie teÒ takie miaûa. Nerwowo usiûujÅ sobie
przypomnieå, kiedy po raz ostatni odsuwaliÀmy tÅ szafkÅ.
Nie pamiÅtam jednak, abyÀmy to w ogóle robili. MoÒe wiÅc
skrytka istnieje tam juÒ od chwili naszego wprowadzenia
siÅ do tego mieszkania, czyli przynajmniej od dwu lat? Ten
otwór kaÒe mi myÀleå o wyjâtkowej naiwnoÀci Jessie – wierze
w to, Òe coÀ tak Île ukrytego nie zostanie znalezione.
NaiwnoÀci, która do tego stopnia deformuje przypadek,
Òe wyglâda na wyrafinowanie.

Byûem pewien, iÒ wszystkie rzeczy naleÒâce do Jessie
udaûo mi siÅ zamknâå w obydwu pokojach, wypleniå bez
Àladu. Teraz jednak znalazûo siÅ tu coÀ, co siÅ z niâ wiâÒe i po
pierwsze jest dla niej nieznoÀnie typowe, a po drugie nie
moÒna tego usunâå. Otwór. Ból okazuje siÅ tak silny, Òe
muszÅ siÅ odwróciå. DajÅ ten otwór w darze dziewczynie
z radia.

Wracam do pokoju i zaczynam zbieraå z podûogi zmiÅte
chusteczki do nosa oraz niedopaûki papierosów. Clara wy-
ciâga z otworu coÀ, co wciâÒ szeleÀci i szeleÀci. Otwarûszy
okno, wyrzucam pety i chusteczki, a potem wychylam siÅ
gûÅboko, by nie sûyszeå niczego poza ulicznym zgieûkiem.
Kiedy przejeÒdÒa tramwaj albo kolejna ciÅÒarówka z kleko-
czâcâ przyczepâ, parapet drÒy, a ja wraz z nim, wiÅc rozko-
szujÅ siÅ tym, Òe przez kilka chwil nie muszÅ czuå wûasnego
dygotu. Na dworze jest jeszcze gorÅcej niÒ w mieszkaniu.
OblizujÅ usta, po czym wsuwam miÅdzy nie papierosa bez
filtra, ale kiedy siÅ juÒ pali i chcÅ go wyjâå, przykleja mi siÅ
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do dolnej wargi. ParzÅ sobie kostki palców Òarem, odrywam
papierosa od ust, na bibuûce zostaje maleºki skrawek skóry.
Dym kûuje w pûuca, jakby ktoÀ go sztucznie podgrzewaû, mój
wûasny pot piecze mnie w oczy. Na dole dwie skâpo ubrane
trzynastolatki obserwujâ Àcielâcy siÅ na chodniku dywan
z chusteczek do nosa oraz petów i zadzierajâ gûowy w górÅ.
Spluwam. Jest upalnie.

Sylweta, którâ tworzâ kominy, wykusze i anteny po dru-
giej stronie ulicy z przeÀwitujâcymi przez nie pojedynczymi
Àwiatûami, mogûaby byå zarysem oceanicznego parowca.
GdzieÀ w dali sûoºce rozsiewa czerwieº po nieboskûonie,
jakby to ono krwawiûo z nosa, a nie ja. Niebawem Àwiat od-
chyli gûowÅ i przyûoÒy sobie do karku noc niczym chûodny
okûad. Uderzam siÅ lekko po twarzy, to w prawy, to w lewy
policzek. RozÀwietlone tramwaje wijâ siÅ miÅdzy rzÅdami
domów. MoÒe zasnâûem, leÒâc brzuchem na parapecie.

Dziewczyna z radia siedzi w kucki na podûodze w przed-
pokoju. MyÀlaûem, Òe juÒ dawno sobie poszûa. Dopiero
po chwili dostrzegam stojâcâ ukosem szafkÅ pod telefon
i ohydnâ dziurÅ. Clara ukûada banknoty w stosy, w rzâd-
kach po dziesiÅå, pokrywajâ póû przedpokoju. Odwraca siÅ,
sûyszâc moje kroki. 

– WûaÀnie skoºczyûam – mówi. – PiÅåset tysiÅcy szy-
lingów, piÅådziesiât tysiÅcy dolarów, a do tego jeszcze sto
trzydzieÀci tysiÅcy marek. Ile to razem?

CzujÅ, Òe do oczu napûywajâ mi ûzy.
– Szylingi dzielone przez siedem, policz sama.
– Prawie jedna trzecia miliona marek – mówi. – Wiesz,

skâd ta forsa siÅ tu wziÅûa?
– Nie mam pojÅcia – szepczÅ.
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– Musiaûa naleÒeå do twojej dziewczyny. 
– Bardzo sprytne – mówiÅ – a teraz posûuchaj uwaÒnie.

ChcÅ zostaå sam. Zabieraj ten szmal i znikaj. Baw siÅ dobrze.
– To niby taki prezent? – pyta.
– Tak – odpowiadam.
Dziewczyna bez sûowa upycha zwitki pieniÅdzy z powro-

tem w plastikowej torebce. Zakrywa je wyciÅtâ deskâ i stawia
na niej szafkÅ. ChwilÅ póÎniej drzwi siÅ za Clarâ zamykajâ.

Wracam do okna. Tym razem siadam na parapecie.
KsiÅÒyc wspina siÅ na niebo, blady i okrâgûy jak aspiryna.

Budzi mnie uliczny zgieûk. Zapewne w póûÀnie te odgûosy
docieraûy do mnie juÒ od dûuÒszej chwili. W pustym Òoûâd-
ku adrenalina wywoûuje niewielkie skurcze, które ûaskoczâ
przeponÅ, wprawiajâc jâ w drÒenie. ReagujÅ zawsze w ten
sposób, kiedy moje zmysûy zaczynajâ odbieraå z zewnâtrz
sygnaûy codziennego Òycia. Okno jest otwarte, zasûony roz-
suniÅte, prawdopodobnie sen zaskoczyû mnie na parapecie
i tylko wyjâtkowy pech sprawiû, iÒ przechyliûem siÅ w stronÅ
mieszkania i spadûem na materac, a nie na ulicÅ. Mimo
zamkniÅtych oczu wiem, Òe jest jasno, pogoda piÅkna aÒ
do obrzydzenia. Upaû. Dzieci biegnâ do szkoûy, sûyszÅ ich
nawoûywania i gûosy rodziców pod moim oknem. Samocho-
dy mijajâ mój dom falami, wszyscy sâ w drodze do pracy,
a moÒe do lekarza. Od mnóstwa zaobserwowanych aut, któ-
re przejechaûy zaledwie w ciâgu kwadransa, dostajÅ zawro-
tów gûowy. Liczâc z grubsza, daje to w ciâgu caûego dnia
przytûaczajâcâ liczbÅ ludzkich zajÅå, czynnoÀci zawodo-
wych, zakupów i wÅdrówek do szkoûy, co wbija mnie w zie-
miÅ, wysysa, jakby caûa zapobiegliwoÀå i zapaû na dworze
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syciûy siÅ energiâ pozyskiwanâ wyûâcznie z rozpadu mojego
ducha i ciaûa.

Nie ma ucieczki od tych odgûosów z ulicy. Choåbym
zdrowe ucho zagrzebaû w poduszce, a chore skierowaû ku gó-
rze; choåbym zamknâû okna, zasunâû zasûony i spiÅtrzyû
sobie na gûowie caûy stos poduszek – ciâgle jeszcze sûyszaû-
bym auta, kroki i gûosy, wprawdzie przytûumione, ale wywo-
ûujâce podobnâ reakcjÅ w Òoûâdku i podraÒnionym mózgu.
Wysuwam rÅce spod ciaûa, splatam zwiotczaûe palce i modlÅ
siÅ o jakiÀ atak z uÒyciem gazów bojowych, który by tam na
zewnâtrz unieruchomiû wszystko, powstrzymaû natrÅtnâ
krzâtaninÅ i przywróciû spokój.

Wtedy dzwoni telefon. Spojrzenie póûotwartych oczu
chwyta jasnopszeniczny odcieº podûóg, a bliÒej – góry i do-
liny w pofaûdowaniach zsuniÅtego przeÀcieradûa. Kulki
kurzu zdajâ siÅ tak duÒe jak kûÅby suchych roÀlin przetacza-
jâce siÅ po amerykaºskich szosach, miÅdzy nimi kilka chus-
teczek higienicznych, zmiÅtoszonych i posklejanych ze-
schniÅtymi smarkami. Talerze z resztkami pizzy. Potem
dostrzegam sûuchawkÅ. LeÒy poza zasiÅgiem moich râk,
wgûÅbienie na baterie zieje pustkâ. Jestem pewien, Òe to
dziewczyna z radia, wiÅc chcÅ odebraå. Po piÅciu dzwon-
kach wûâcza siÅ automatyczna sekretarka. Nie mam szan-
sy dotrzeå wczeÀniej do sûuchawki i baterii. Nie udaje mi
siÅ nawet wyciâgnâå na czas rÅki.

Sekretarka jest nastawiona na caûy regulator, sûyszÅ
komunikat. Piip.

– Maks – mówi kobiecy gûos – dosyå tego.
To nie Clara; zanim uzmysûawiam sobie, kto mówi, mija

trochÅ czasu. Przed oczyma staje mi postaå Marii Huygstet-
ten w pozycji, w jakiej zawsze widziaûem jâ przez szczelinÅ
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uchylonych drzwi w moim biurze, czyli siedzâcâ przy biur-
ku: jej porcelanowobiaûa twarz, dalej rudawe wûosy spiÅtrzo-
ne z tyûu gûowy i zwrócone ku Àwiatûu padajâcemu z okna.
Niekiedy, gdy zamiast pracowaå, gapiûem siÅ nieruchomo
przed siebie, wyobraÒaûem sobie dla Òartu, Òe doskonale ró-
Òowe usta Marii Huygstetten nagle siÅ napinajâ, a przez za-
ciÀniÅte wargi wysuwa siÅ gruba, brunatna kieûbaska gówna.
Do takich fantazji prowokowaûa mnie najprawdopodobniej
nieskazitelna czystoÀå tej kobiety. 

Tymi róÒowymi ustami przemawia teraz do mojej auto-
matycznej sekretarki. 

– Dzwoniû Rufus z informacjâ, Òe juÒ nie wrócisz – oznaj-
mia.

W biurze zawsze zwracaûa siÅ do mnie per pan. SpÅdzi-
ûem z niâ moÒe dziesiÅå nocy, nie wiÅcej. DziesiÅå nocy
w ciâgu dwu lat, i to teÒ tylko wtedy, kiedy juÒ po prostu nie
mogûem wytrzymaå. Poczucie winy przyprawiaûo mnie za-
wsze potem o fizyczny ból. Maria uÒywaûa logicznych argu-
mentów, ale mimo wszystko nie miaûa racji, dowodzâc,
iÒ moje zachowanie jest caûkiem normalne. Wystarczyûo,
bym przez dziesiÅå sekund posûuchaû Jessie, która z udrÅczo-
nâ twarzâ plâtaûa siÅ w obietnicach, Òe to juÒ nie potrwa dûu-
go i bÅdzie mogûa to ze mnâ robiå, niebawem, z pewnoÀciâ
lada dzieº. Wtedy zamykaûem jej usta, z caûej siûy, nie majâc
wâtpliwoÀci, iÒ Maria kûamie, a ja jestem piekielnym pomio-
tem. Maria jedyna wiedziaûa o istnieniu Jessie w moim Òy-
ciu, dlatego nigdy nie wyzbyûem siÅ lÅku, Òe pewnego dnia,
wszystko jedno z jakiego powodu, zadzwoni do niej, aby
opowiedzieå o owych dziesiÅciu nocach, których nie spÅdzi-
ûem przecieÒ w biurze z powodu nawaûu zajÅå.

OczywiÀcie domyÀlam siÅ, czemu dzwoni. MoÒna stûu-
miå pewne uczucia, nie da siÅ jednak zepchnâå w podÀwia-
domoÀå obecnoÀci Jacques’a Chiraca.
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– Posûuchaj – mówi Maria Huygstetten – wiem, Òe juÒ
nic nie bÅdzie nas ûâczyûo. Nie mam zûudzeº. Ale wpadnij
po psa.

Pewnie miaûem cichâ nadziejÅ, iÒ przyzwyczai siÅ do nie-
go i zechce go zatrzymaå. JeÀli w ogóle o tym myÀlaûem.
Naturalnie kocham Jacques’a Chiraca. JednakÒe jest to pies
Jessie i powinien umrzeå, jak ona. Kiedy go widzÅ, nie mogÅ
nie myÀleå o tym, jak co rano pochylaû siÅ nad nami, ster-
czâc na dûugich nogach, które utrzymujâ go niczym rusz-
towanie, a takÒe o tym, jaka siûa ciÅÒkoÀci ciâgnie w dóû prze-
roÀniÅtâ skórÅ na jego pysku, nadajâc mu peûen rezygnacji,
zmartwiony wyraz. Jessie zawsze Àmiaûa siÅ gûoÀno z tej mi-
ny, która wûaÀciwie nie byûa minâ, tylko anatomicznâ osob-
liwoÀciâ. Braûa jego potÅÒny ûeb w rÅce i miÅdliûa go, a ja,
wsparty na ûokciu, przyglâdaûem siÅ im obojgu. Jacques
Chirac kaÒdego ranka na nowo okazywaû radoÀå, Òe widzi
nas przebudzonych do Òycia. Nasz sen musiaû byå dla niego
czymÀ w rodzaju letargu, nie dajâcego mu nigdy caûkowitej
pewnoÀci, czy wraz z nastaniem dnia naprawdÅ z niego wyj-
dziemy. Teraz nie mogÅ znieÀå obecnoÀci tego psa. Wiem, Òe
ciâgle jeszcze wydaje mu siÅ, iÒ Jessie wróci. Nie mogÅ znieÀå
tej nadziei, z jakâ leÒy przed zabarykadowanymi drzwiami
do gabinetu, nastawiajâc uszu, kiedy tam w Àrodku zaczyna
pikaå budzik. Jacques Chirac czeka.

Ciâgnâc za sobâ koûdrÅ, podczoûgujÅ siÅ do zmiÅtoszonej
kupki czegoÀ, co jest mojâ niedbale rzuconâ marynarkâ,
znajdujÅ kokÅ, biorÅ duÒo i szybko, a potem z powrotem
lâdujÅ w ûóÒku. Czekam. Ale nic siÅ nie dzieje. No, powiedz-
my prawie nic. AÒ wreszcie wpadam w panikÅ. Przychodzâ
takie fazy, kiedy narkotyk przestaje dziaûaå i trzeba zrobiå
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przerwÅ, Òeby potem dalej normalnie braå. PrzerwÅ przynaj-
mniej trzy- lub czterodniowâ. Jest wiÅc jasne, co mnie czeka.

WskakujÅ w spodnie od garnituru, które lepiâ siÅ do
spoconych ud, wsadzam na nos okulary przeciwsûoneczne
i wychodzÅ z domu. Istna odyseja. Mimo wszystko cieszÅ siÅ
na myÀl o psie. Pozwala mi to stawiå czoûo gapiâcym siÅ na
mnie ludziom i coraz bardziej natarczywemu zgieûkowi
ulicy, pomaga zapûaciå za bilet tramwajowy i odczytaå roz-
kûad jazdy. Gdybym po raz pierwszy znalazû siÅ na tej
planecie, nie mógûbym czuå siÅ bardziej obco. 

Kiedy Maria otwiera drzwi, Jacques Chirac natychmiast
wyprzedza jâ pÅdem i rzuca siÅ na mnie. Wspina siÅ ûapami
na mojâ klatkÅ piersiowâ, Òeby polizaå mnie po twarzy, ale
nie wytrzymujÅ jego ciÅÒaru i upadam na kolana. Po chwili
wstajÅ, wspierajâc siÅ o jego grzbiet. Przy tej okazji odkry-
wam, jak bardzo schudû. Zupeûnie jakbym dotknâû blejt-
ramu obciâgniÅtego kawaûkiem pûótna. Jestem pewien, Òe
Maria w miarÅ moÒliwoÀci o niego dbaûa. Nadal wspieram
siÅ na nim, bo nawet taki wychudzony, ciâgle jeszcze jest sil-
niejszy ode mnie. Swego rodzaju atak sûaboÀci przyprawia
mnie o zadyszkÅ. StojÅ przygarbiony. Gdy Maria mnie doty-
ka, potrzâsam przeczâco gûowâ. Z jej miny wnoszÅ, iÒ przed-
stawiam sobâ Òaûosny widok. Maria zaczyna mówiå szybko
i cicho, przekonuje, Òe powinienem zostaå, Òe ona zapewni
mi poczucie bezpieczeºstwa. Nie zdejmujÅ okularów, nie
dziÅkujÅ jej i wychodzÅ, zanim zdâÒy mnie pocaûowaå.

Wieczorem pojmujÅ, jak dobrze jest mieå znów Jacques’a
Chiraca przy sobie. Zabraniam mu leÒeå przed drzwiami
do gabinetu. Nie Òre, czujÅ jednak, iÒ cieszy siÅ, mogâc byå
ze mnâ. LeÒy na boku i dyszy, tak Òe jego ciaûo nadyma siÅ
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i kurczy niczym miech, Àlina cieknie mu z pyska, tworzâc
kaûuÒÅ. Ze wzglÅdu na niego z chÅciâ zrobiûbym coÀ z tym
upaûem, ale nie umiem, nie mam nic, co by przyniosûo ulgÅ
mnie i jemu. Dlatego teÒ idziemy na spacer, który wszakÒe
nie sprawia mu juÒ przyjemnoÀci, pies nie biegnie radoÀnie
przodem, nie zachÅca do zabawy. Ruch daje mu jednak za-
pomnienie. Mnie teÒ. Pomaga trochÅ skróciå czas oczekiwa-
nia, aÒ narkotyk znowu zacznie dziaûaå. Wychodzimy z do-
mu zawsze, gdy jestem bliski szaleºstwa. Po powrocie zatrzy-
mujÅ siÅ na chwilÅ przed szafkâ z telefonem. Nie ma w niej
nic podejrzanego. JuÒ nie wierzÅ, Òe ktoÀ jâ kiedyÀ przesuwaû.
Nie wierzÅ teÒ, iÒ dziewczyna z radia kiedykolwiek tu byûa.
Wydaje mi siÅ, Òe ÒyjÅ tak od tygodni: zawsze krótka rundka
z Jacques’em Chirakiem, potem ûóÒko i próba zaÀniÅcia,
leÒenie, póki dyszâcy oddech psa nie poderwie mnie na no-
gi. Od czasu do czasu za zamkniÅtymi drzwiami dzwoni
budzik, a ja coÀ woûam.

PóÎniej znowu idziemy na spacer.
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4. àmy

KotlinkÅ rozÀwietla pomaraºczowe Àwiatûo stacji benzy-
nowej Shell. Opieram siÅ o przyozdobionâ esami-floresami
porÅcz niewielkiego mostu. Pode mnâ niczym tûuste cielska
dwu wÅÒy leÒâ rury ciepûownicze, umoszczone w przesiece
miÅdzy krzakami i zielskiem. Bladoszare, zdâÒajâ ku cent-
rum miasta, prosto jak strzeliû, ale w niektórych miejscach
sâ wygiÅte i leÒâ z boku w trawie albo wznoszâ siÅ pionowo
jak bramki wysokoÀci czûowieka. Jessie pytaûa mnie zawsze,
dlaczego te metrowej Àrednicy rury majâ takie zakrzywienia,
ja zaÀ mruczaûem wtedy coÀ o rozszerzalnoÀci pod wpûywem
gorâca. Po prostu tego nie wiem. MoÒe sâ takie tylko dlate-
go, Òeby dziwaczniej wyglâdaûo? 

Torba, utrzymujâca ÀwieÒoÀå artykuûów spoÒywczych,
którâ niosÅ w lewej rÅce, jest srebrna i zadrukowana nie-
bieskimi ÀnieÒynkami. Znajduje siÅ w niej biaûe Magnum
w zûotej cynfolii. Powodowany nagûym odruchem, kupiûem
je na stacji benzynowej – chociaÒ nie mam ochoty go zjeÀå.
OczywiÀcie oÀmieszÅ siÅ, przynoszâc Clarze loda na patyku.
MoÒe to wyglâdaå na niestosownâ uprzejmoÀå, póki nie
zacznÅ zabiegaå o jej przyjaÎº, nie zechcÅ jej przelecieå
albo zawrzeå jakiejÀ umowy kupna–sprzedaÒy. Nie zaleÒy
mi na tym, Òeby daå Clarze tego loda. Sam czujÅ do niego
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obrzydzenie, ale nie umiem wyrzucaå jedzenia. Clara jest je-
dynym w tym mieÀcie czûowiekiem, któremu mogÅ zanieÀå
loda o pierwszej w nocy. W kaÒdym razie w Àrody i w nie-
dziele. A wiÅc ruszam w drogÅ. Obok mnie koûysze siÅ na
dûugich nogach Jacques Chirac. Gdy wychodzimy z krÅgu
pomaraºczowych stoÒków ulicznych latarº i wkraczamy do
parku, oÒywia siÅ i wybiega nieco naprzód. Stare drzewa ster-
czâ wysoko i wyglâdajâ w swojej czerni jak grube nogi stada
sûoni, których podbrzusza tworzâ nocne niebo. Sûychaå cy-
kanie Àwierszczy i przyciszone gûosy studentów wylegujâ-
cych siÅ z butelkami wina na ûâce. 

Jest ciepûo. Kiedy wreszcie dotrÅ do radia, stanÅ tam
z biaûâ papkâ w garÀci. 

NadejÀcie zmroku przynosi zawsze ogromnâ ulgÅ. Ulice
pustoszejâ, zgieûk cichnie, mogÅ waûÅsaå siÅ leniwie, bez naj-
mniejszego celu i potrzeb. Inni teÒ nie majâ o tej porze nic
lepszego do roboty. Oglâdajâ telewizjÅ, rozpoznajÅ bûÅkitnâ
poÀwiatÅ ich odbiorników za oknami i na sufitach miesz-
kaº. Kolory oraz szybkoÀå, z jakâ nastÅpujâ kolejne obrazy,
pozwalajâ mi odgadnâå, czy lecâ wûaÀnie wiadomoÀci, film
akcji czy teÒ jakiÀ reportaÒ. To sprawia, Òe obecnoÀå innych
mi nie przeszkadza, jest teraz równie bezsensowna jak moja.
JeÀli o mnie chodzi, nigdy nie powinien nastawaå dzieº.
Ziemia mogûaby opuÀciå swojâ orbitÅ i odlecieå w wiecznâ
noc uniwersum, by ze wszystkich stron oglâdaå gwiazdy.
Byå moÒe wziÅlibyÀmy ze sobâ ksiÅÒyc, stoi na niebie ble-
dziutki i cienki jak obciÅty paznokieå kciuka. CzujÅ siÅ
lepiej. Pewnie dlatego, Òe jest Àroda. Œroda i sobota to jedyne
dni, które rozpoznajÅ. Jakby coÀ w rodzaju plamy na twarzy
róÒniûo je od innych, doskonale jednakowych. Tâ plamâ jest
audycja Clary. MoÒe teÒ poprawiû siÅ wreszcie biochemiczny
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stan mojego mózgu. ZapowiedÎ, Òe niedûugo znów bÅdÅ
mógû wróciå do narkotyków.

ZastÅpy ciem przenikajâ w sobie tylko wiadomy sposób
przez szczelne klosze latarº i padajâ tam, tworzâc brylaste
czarne Àlady na wewnÅtrznej powierzchni szkûa. Kuna, ni-
czym czworonoÒne salami, przebiega mi drogÅ, po czym
znika miÅdzy zaparkowanymi samochodami. WymachujÅ
torbâ z Magnum. W takâ noc jak ta po powrocie do domu
szukaûbym Jessie w caûym mieszkaniu, aÒ wreszcie zna-
lazûbym jâ najprawdopodobniej przy stole kuchennym
przed otwartym oknem, z nogami oplecionymi wokóû
krzesûa i z palcem podâÒajâcym wzdûuÒ linijek jednego
z tych listów, które zawsze przychodziûy do niej opatrzone
austriackimi znaczkami, bez podania nadawcy, i po których
popióû znajdowaûem niekiedy w zlewozmywaku. I tak nigdy
bym nie próbowaû przeczytaå Òadnego z nich, byûem pe-
wien, Òe ich nadawcâ jest jej brat Ross i Òe Jessie zostawia
je bez odpowiedzi.

Zaproponowaûbym jej nocny spacer, a ona natychmiast
zerwaûaby siÅ z rozpromienionâ twarzâ i nieporzâdnie ster-
czâcym wianuszkiem Òóûtych wûosów, który nadawaû jej wy-
glâd sûoneczka. Pobiegûaby po adidasy, trâcajâc w przelocie
Jacques’a Chiraca w Òebra, by poderwaå go na nogi. Na uli-
cy, otoczona kurzem miasta, zanurzona w letnim pomaraº-
czowym powietrzu, schwyciûaby mojâ rÅkÅ i dla zabawy pro-
wadziûa ze mnâ walkÅ na palce, aÒ objÅûaby dwa, Àrodkowy
i serdeczny, i uwiÅziûa je w zaciÀniÅtej piÅÀci. Ïaden inny
chwyt nie wchodziûby w grÅ. SzlibyÀmy, trzymajâc siÅ za rÅ-
ce, i w którymÀ momencie, obok jakiejÀ stacji benzynowej,
Jessie zaczÅûaby bûagaå mnie o lody, a ja kupiûbym jej biaûe
Magnum. SiÅgam do torby. Ciâgle jeszcze siÅ nie rozmaÀliûo.
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Jessie wprawiaûa siÅ w jak najpowolniejszym jedzeniu
lodów. Nie odgryzaûa kawaûka, tylko zawsze lizaûa je caûe. Ta
technika doprowadzaûa mnie do szaûu, nie mogûem na to
patrzeå. Delikatne lizanie lodów w czekoladowej polewie
jest czynnoÀciâ caûkowicie jaûowâ. W którymÀ momencie
u doûu, w pobliÒu patyka, i tak zaczyna z nich kapaå wani-
liowy sos, a duÒe, gûadkie kry czekoladowe kruszejâ i spadajâ
na ziemiÅ. Kiedy Jessie udawaûo siÅ wreszcie uporaå z lo-
dami, caûa jej twarz siÅ lepiûa, nie mówiâc juÒ o dûoniach,
do których przyczepiaû siÅ uliczny kurz, pyûki kwiatowe
w ksztaûcie parasolek, a niekiedy przyklejaû siÅ nawet komar.
Jessie byûa jednak szczÅÀliwa, w kaÒdym razie takie sprawiaûa
wraÒenie.

PrzystajÅ i chwytam siÅ za szyjÅ. Przez chwilÅ nie mogÅ
oddychaå, znam to ukûucie tuÒ nad krtaniâ, zaraz potem po-
jawia siÅ nieodparta potrzeba odkaszlniÅcia, ale brakuje mi
tchu, Òeby zakasûaå. Staram siÅ uspokoiå i usiûujÅ rozluÎniå
gardûo. Udaje siÅ. Kaszlâc, pochylam siÅ do przodu, opieram
obie rÅce na kolanach i mam takie poczucie, jakbym wywra-
caû sobie pûuca na lewâ stronÅ, niczym parÅ skarpetek, które
zwiniÅte i zwiâzane wyjmujÅ z pralki. Jacques Chirac stoi
obok, przyglâdajâc mi siÅ niewzruszenie. Zapalam papiero-
sa, wysupûanego z tylnej kieszeni spodni. Ból w pûucach,
gdy dym muska ich podraÒnione pûaty, dobrze mi robi.
Przywraca do rzeczywistoÀci, oddalajâc od lodów i szczÅÀ-
cia. Przywraca tej nocy, podczas której chodzi jedynie o to,
aby pozbyå siÅ Magnum, kupionego z gûupoty, tej nocy,
kiedy muszÅ dobrze pilnowaå drogi, jeÀli chcÅ znaleÎå
radiostacjÅ Clary.

UsiûujÅ myÀleå o Clarze, o tym, Òe z pewnoÀciâ wieczora-
mi namacza w wodzie ziarna zbóÒ na Àniadanie, a w nie-
dzielne poranki chadza o dziesiâtej na techno-party i nigdy
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nie uÒywa pûynu zmiÅkczajâcego do prania dÒinsów w pral-
ce. Ale z trudem przypominam sobie jej twarz. Przez kilka
dni, pocâc siÅ i jÅczâc, sûuchaûem haûasów z ulicy, a kaÒda
godzina dûuÒyûa mi siÅ, jakby to byû tydzieº.

SchodzÅ skarpâ na tory kolejowe. Jedna trasa wÅdrówki
wiedzie przez wysokâ po pas, poÒóûkûâ i suchâ trawÅ, poÀród
cykuty, której kwiaty chwiejâ siÅ wysoko nad mojâ gûowâ.
W linii równolegûej biegnie przynajmniej z dziesiÅå torów,
wiÅkszoÀå poroÀniÅta trawâ, niektóre nie. W zaroÀlach obok
szyn walajâ siÅ Òóûte lub niebieskie, na póû przegniûe wor-
ki na odpadki, wypeûnione anonimowymi Àmieciami,
w pewnym momencie opûywa mnie cuchnâcy obûok zgniûe-
go miÅsa. KaÒÅ Jacques’owi Chiracowi iÀå tuÒ przy nodze.
Pod ûukami dwu rur ciepûowniczych przyÀpieszam kroku
w obawie, Òe mogûyby spaÀå, zmiaÒdÒyå i pogrzeÀå moje
ciaûo. Kiedy gruba wiâzka szyn rozchodzi siÅ i biegnie dalej
dwiema osobnymi koleinami, opuszczam ten teren i wracam
na drogÅ.

Plac przed gûównym gmachem rozgûoÀni radiowej wyda-
je siÅ rozlegûy i pusty, widaå tylko dwa niedbale zaparkowa-
ne samochody, jeden jest krzykliwie zielony niczym plasti-
kowa Òaba, którym to kolorem z pewnoÀciâ nie lakieruje siÅ
aut seryjnie. W oddali widzÅ portiera siedzâcego w oÀwietlo-
nym przedsionku za szklanymi Àcianami. ZbliÒam siÅ do
zielonego samochodu, rozklekotanej ascony, i juÒ z daleka
rzuca mi siÅ w oczy, Òe na tablicy rejestracyjnej poza czerniâ
i bielâ jest takÒe nieco czerwieni. Mimo wszystko nie chce
mi siÅ w to wierzyå, podchodzÅ wiÅc jeszcze bliÒej i pochy-
lam siÅ nad znakami. AleÒ tak. Samochód ma wiedeºskâ
rejestracjÅ. Dlaczego nie? A jednak wkrada mi siÅ do serca
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jakiÀ niepokój, który po chwili zaczyna przeradzaå siÅ
w trudnâ do wyjaÀnienia, bezsensownâ, choå wûaÀciwie
niezbyt silnâ wÀciekûoÀå.

Portier patrzy nieufnie. Jest druga w nocy, wiÅc juÒ wcale
nie spodziewam siÅ spotkaå tu Clary. Przez szczelinÅ w do-
mofonie podajÅ imiÅ dziewczyny, a nastÅpnie swoje. Por-
tier dzwoni do kogoÀ, drzwi szemrzâ. Gdy przechodzimy
obok, mÅÒczyzna uÀmiecha siÅ nawet do Jacques’a Chiraca.
Otwiera swojâ budkÅ, woûajâc za nami: ,,Drugie piÅtro”.

W windzie przyglâdam siÅ wûasnemu wizerunkowi na
lustrzanej Àcianie. Moja cera jest nieszczególnie piÅkna
nawet bez tego neonowego oÀwietlenia. Zawsze myÀlaûem,
Òe lustra w miejscach publicznych sâ po drugiej stronie
przezroczyste i ktoÀ odbiera tam spojrzenia czûowieka,
który patrzy sobie w oczy.

– Drzwi siÅ otwierajâ – informuje kobiecy gûos z taÀmy –
drugie piÅtro.

Gdy drzwi windy zamykajâ siÅ za mnâ, otacza mnie
mrok. Ïadnego odgûosu. PrzystajÅ, trzymam Jacques’a
Chiraca na smyczy i czekam, aÒ oczy przywyknâ do ciem-
noÀci i zûapiÅ z grubsza orientacjÅ w przestrzeni. Wreszcie
widzÅ oÀwietlony szyld z zarysem lewej rÅki i idÅ za jej wska-
zaniem. WchodzÅ do jakiegoÀ pomieszczenia, gdzie poty-
kam siÅ o coÀ z haûasem; to stóû mikserski. WidzÅ kolejne
otwarte drzwi, z których pada zielonkawe Àwiatûo. Bije od
komputerowego monitora. Przed nim, plecami do mnie,
siedzi Clara, ciemna sylwetka. Okno jest otwarte. àmy, noc-
ne motyle, róÒne muchy i muszki peûzajâ po ekranie jak
przebudzone do Òycia znaki interpunkcyjne. PrzystajÅ
w drzwiach i opieram siÅ o framugÅ.
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– Hej – mówi Clara.
Nie odwraca siÅ. WûaÀciwie nie mamy sobie nic do powie-

dzenia. Zapalam papierosa. Panuje cisza, tylko klawiatura
klekocze. Clara pisze z szybkoÀciâ zawodowej sekretarki.
Nie zadajÅ sobie trudu czytania tekstu, wystarczy mi patrzeå,
jak linijki posuwajâ siÅ do przodu, robak, który wypluwa
sam siebie, potem urywa siÅ i póû centymetra niÒej, od same-
go poczâtku strony, zaczyna znowu odtwarzaå siÅ z jednej
jedynej litery niby z maûego czarnego jaja. Ma to w sobie coÀ
hipnotyzujâcego.

Pomieszczenie jest ciasne i zastawione rozmaitymi urzâ-
dzeniami; nie mam nawet pojÅcia, do czego sûuÒâ. W Àwietle
monitora wszystko, ûâcznie z plecami Clary i ze mnâ, wyglâ-
da nierealnie; rozÒarzony koniuszek mojego papierosa wy-
daje siÅ w tym pokoju jedynym naturalnym, organicznym
punktem. WûaÀciwie nie znam tej dziewczyny. Ledwie dwa
razy odwiedziûa mnie w moim mieszkaniu. Jacques Chirac
stoi za drzwiami i oddycha ciszej niÒ zwykle. SzeleszczÅ
srebrnâ torbâ.

– CoÀ ci przyniosûem – mówiÅ.
Zanim udaje mi siÅ skoºczyå to krótkie zdanie, które

brzmi jeszcze gûupiej, niÒ mogûem siÅ tego spodziewaå,
zapiera mi dech.

– Co to jest? – pyta Clara.
Na czoûo wystÅpujâ mi krople potu, samo przebywanie

w tym pomieszczeniu wymaga potrójnej energii. Zaglâdam
do torby i patrzÅ, co to jest.

– Lody – mówiÅ.
Nie doÀå, Òe brzmi to niedorzecznie, to jeszcze jakoÀ roz-

paczliwie. Byå moÒe juÒ ze mnâ koniec, naprawdÅ koniec.
Chwytam torbÅ od doûu, postÅpujÅ dwa kroki do przodu
i wytrzâsam Magnum obok Clary na stóû komputerowy.
Ona ciâgle jeszcze trwa w bezruchu, ale przerywa pisanie,
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robak zastyga w Àrodku monitora, jej rÅce wiszâ rozcapierzo-
ne nad klawiszami niczym pajâki czyhajâce na zdobycz.

– Jedyne, czego chcÅ od ciebie – mówi cicho – to twoja
historia. Nic innego mnie nie interesuje.

Przez kilka sekund panuje absolutna cisza. Tylko owady
nadal peûzajâ swobodnie. Byå moÒe udaûoby mi siÅ zapano-
waå nad sytuacjâ, gdyby Clara siÅ poruszyûa, odwróciûa,
pokazaûa mi swojâ twarz, a w jej gûosie daûoby siÅ usûyszeå
bodaj odrobinÅ Òycia lub ciepûa. Mógûbym siÅ wtedy ro-
zeÀmiaå albo wrzasnâå, mógûbym kazaå jej odpokutowaå
za te owady, za zielone auto, za ruch uliczny i krzyki dzieci
oraz za kiepskie Àwiatûo w windzie. Wystarczyûby maleºki
bodziec. Ale ona zachowuje siÅ cicho, niezwykle cicho, nie
odwraca siÅ ani nawet nie oddycha.

Z gulgotem w gardle siÅgam nagle po Magnum – czujÅ
w palcach jego miÅkkoÀå, rozmaÀlony guz w cynfolii, czujÅ,
Òe naleÒy on do Jessie – i wybiegam z pokoju. Porywam ze
sobâ psa na smyczy, który zrazu siÅ wzbrania, najwyraÎniej
chcâc tu zostaå, jego ûapy Àlizgajâ siÅ parÅ centymetrów po
gûadkiej podûodze, ale potem zaczyna biec obok mnie, klip-
-klap, gubimy siÅ w ciemnym korytarzu, nie odnajdujemy
czerwonawego Àwiateûka przycisku windy, za to nad gûowa-
mi odkrywamy zielonâ strzaûkÅ, wskazujâcâ klatkÅ schodo-
wâ. Wydaje mi siÅ, Òe Clara w ogóle nie zauwaÒyûa Jacques’a
Chiraca.

Na dziedziºcu rzucam Magnum na ziemiÅ i wgniatam
je obcasem w kurz, bûotnista maÎ, aÒ papier siÅ rozrywa,
a biaûy sos tryska mi na but i prosto do skarpetki, czujÅ, jak
spûywa powolutku i lepi siÅ na kostce. Dawniej, w Wiedniu,
kiedy nie wiedziaûem, co ze sobâ poczâå, zamykaûem siÅ
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w biurze i stajâc poÀrodku pokoju, trwaûem przez kilka mi-
nut w pozie posâgu, jedna noga wysuniÅta do przodu, w lek-
ko uniesionej prawicy otwarte tomiszcze Sartoriusa II z naj-
waÒniejszymi prawami miÅdzynarodowymi. Nie musiaûem
opuszczaå wzroku, Òeby na cokole pod sobâ zobaczyå tab-
licÅ z brâzu, na której widniaû napis: Maks Maksymalny.
Wydawaûem siÅ sobie wtedy nieskoºczenie Àmieszny. Ale
pomagaûo.

Nie ma powodu biec, obawiam siÅ jednak, Òe Clara moÒe
Àledziå mnie przez otwarte okno. WiÅc nie potrafiÅ inaczej.
Wybiegam na ulicÅ, zmuszam siÅ, by iÀå normalnym mar-
szowym krokiem, wytrzymujÅ przez kilka metrów, potem
biegnÅ znowu. Na oÀwietlonym zegarze stojâcym poÀrodku
skrzyÒowania jest po trzeciej. Gdy dotrÅ do domu, zrobi siÅ
wpóû do czwartej, a kiedy rzucÅ siÅ na materac, usûyszÅ Àwier-
got pierwszych ptaków i nie zaznam snu. Zacznie siÅ wzma-
gaå upaû i ruch uliczny, bÅdÅ przewracaå siÅ z boku na bok
i zasûaniaå gûowÅ rÅkami, skoºczy siÅ Àroda i nastanie czwar-
tek albo coÀ podobnego, jakiÀ miniony wtorek albo przyszûy
piâtek, lub inny dowolny dzieº mojego Òycia.

ChociaÒ nad dachami miasta zalegûo juÒ pasmo dusznej
jasnoÀci, w moim przedpokoju panuje caûkowita ciemnoÀå,
tym wyrazistsza, Òe bûyska czerwona lampka automatycznej
sekretarki.

– Czwartek, godzina zero trzydzieÀci dwie – informuje
automatyczna sekretarka.

Jakie pedantyczne sâ te aparaty! Z mojego punktu widze-
nia o zero trzydzieÀci byûa jeszcze Àroda. Sûychaå nieznany
mi mÅski gûos. Ale wiedeºski akcent nie pozostawia Òadnych
wâtpliwoÀci.
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Kiedy mÅÒczyzna koºczy mówiå, sekretarka piszczy,
ja zaÀ wyrywam przewód ze Àciany. Nie zapalajâc Àwiatûa,
biegnÅ do pokoju, zbieram z podûogi kilka sztuk gardero-
by i wciskam je do niedbale rzuconej plastikowej torby.
NastÅpnie wypycham Jacques’a Chiraca z mieszkania.
PrzekrÅciwszy dwukrotnie klucz w zamku, zbiegam po
schodach. Koniec.



5. Prosiaki

Gorâcy prysznic w gorâce dni to masochizm. Strumienie
wody wyciskajâ ze mnie siódme poty, na udach pojawiajâ siÅ
czerwone obwarzanki. DostajÅ zawrotów gûowy. Para zalega
grubâ warstwâ miÅdzy kaflowymi Àcianami, widocznoÀå
przez szyby kabiny jest sûabiusieºka, jakbym wûaÀnie przebi-
jaû samolotem pokrywÅ chmur.

To nie jest moja ûazienka. Ïel pod prysznic biorÅ w du-
Òych iloÀciach z gûadkiej, czerwonej butelki z plastiku,
od której ktoÀ oderwaû etykietkÅ. Ïel ma mÅski zapach.
Na obrzeÒu wanny stojâ rzâdkiem kosmetyki bez nalepek.
OdkrÅcam kilka butelek, aby powâchaå ich zawartoÀå.
Wszystko to babski kram – zapachy korzeni i owoców: wa-
nilii, brzoskwiº, jabûek, orzechów kokosowych, kiwi, trus-
kawek.

ZadajÅ sobie pytanie, czy ten jedyny Òel dla mÅÒczyzn
przeznaczony jest dla bliskiego przyjaciela. WyobraÒam so-
bie, jak wieczorami siedzâ obok siebie na brzegu wanny i ra-
zem zdrapujâ paznokciami naklejki z butelek szamponów.

WydûubujÅ z nosa zeschniÅty smark z ciâgnâcâ siÅ na
dziesiÅå centymetrów nitkâ Àluzu; gdzieniegdzie jest krwis-
toczerwona, woda spod prysznica odrywa mi jâ od palca.
Smark, wirujâc, znika w odpûywie. Clara z pewnoÀciâ nie ma
staûego faceta. JuÒ dawno przyszedûby do mnie, by mi dowa-
liå, chyba Òe to intelektualista, co jednak do niej nie pasuje.
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A wiÅc sama uÒywa mÅskiego Òelu pod prysznic albo teÒ
kupiûa go dla mnie. Wzmacniam strumieº gorâcej wody.
Wszystko, czym jestem, znajduje siÅ teraz tuÒ pod skórâ
i wypûywa na zewnâtrz, zlewajâc siÅ z ogûuszajâcym bólem,
który powoduje gorâca woda i który opina mnie caûego jak
szczelny kombinezon. Przez chwilÅ cieszÅ siÅ, Òe w ogóle
wiem, w czyjej ûazience jestem, cieszÅ siÅ teÒ na myÀl o zim-
nym prysznicu. Prawdopodobnie Clara uraczyûa mnie alko-
holem, juÒ nie pamiÅtam. Ale przynajmniej mogÅ byå pew-
ny, iÒ jej nie przerÒnâûem. Od tygodni mi nie staje, to jedno
nie ulega wâtpliwoÀci.

Parâ zachodzi nie tylko lustro, lecz takÒe kafle, umy-
walka, muszla klozetowa i wszystkie plastikowe butelki.
ZewnÅtrzne warstwy rolki papieru toaletowego zaczynajâ
siÅ faûdowaå od wilgoci. Wszystko jest boskie.

Wtedy przychodzi mi na myÀl pies. Nie mogÅ sobie
przypomnieå, gdzie z nim ostatnio byûem i gdzie mogûem
go zostawiå. Przez chwilÅ stojÅ zesztywniaûy, woda wpûywa
mi do ust. Wypluwam jâ, wyÀlizgujÅ siÅ spod prysznica
i gwaûtownie otwieram drzwi. Za mnâ wzbiera ogromny
obûok pary. Po raz pierwszy w peûni Àwiadomie widzÅ ten
przedpokój. Jest wyûoÒony jasnâ wykûadzinâ, a caûe miesz-
kanie z wyposaÒeniem z Ikei wyglâda na sfinansowane
przez rodziców. Cztery pary drzwi fornirowanych na biaûo,
wszystkie zamkniÅte. 

– CLARO! – wrzeszczÅ.
Uchylajâ siÅ jakieÀ drzwi, Clara wystawia gûowÅ, widzÅ

tam teÒ Jacques’a Chiraca z dûugâ nitkâ Àliny zwisajâcâ
z pyska.

Wycieram siÅ, ale w tej samej sekundzie znów jestem
mokry od potu i pary. Nie mogÅ nawet wûoÒyå bielizny,
wskakujÅ wiÅc nagi w spodnie, zakleszczajâc sobie w zamku
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bûyskawicznym kilka wûosków ûonowych. Koszula lepi siÅ
do pleców i râk, nie sposób jej równo naciâgnâå, dwa razy
zapinam jâ Île i klnÅ.

– Skâd wûaÀciwie masz to bydlÅ? – pyta Clara.
PrzeraÒa mnie jej gûos, tuÒ za drzwiami, ledwo tûumiony

przez drewno.
– WezmÅ twojâ szczoteczkÅ do zÅbów – oznajmiam.
– Dlaczego on wabi siÅ Jacques Chirac? – dopytuje siÅ

Clara.
– Jessie tak go nazywaûa – mówiÅ niewyraÎnie.
I w tym samym momencie gryzÅ siÅ w jÅzyk, gdyÒ po

drugiej stronie drzwi zapada caûkowita cisza, a po chwili
wybucha wrzask radoÀci.

– Ha ha ha – woûa Clara – teraz juÒ wiem, jak ona mia-a-ûa
na i-i-miÅ, teraz wiem, jak mia-a-ûa na i-i-miÅ.

W gÅbie mam szczoteczkÅ do zÅbów, pianÅ na ustach,
w tym stanie nie mogÅ wyjÀå z ûazienki.

– MogûaÀ mnie o to zapytaå – broniÅ siÅ sûabo.
– A ty byÀ mi znowu dowaliû – kontruje Clara.
– ŒwiÅta prawda – przyznajÅ.
– Dlaczego Jacques Chirac jest taki wielki? – drâÒy.
– Prawdopodobnie chciaû tak bardzo urosnâå – mówiÅ

– aby móc patrzeå Jessie prosto w twarz. Uwielbiaû na niâ
patrzeå.

PûuczÅ usta i przeczesujÅ palcami wûosy. Jednâ ze szmi-
nek piszÅ na lustrze nad umywalkâ: Objects in the mirror

appear further than they are. Drzwi siÅ otwierajâ i pies wciska
siÅ do Àrodka, by mnie powitaå. Clara dla Òartu rozpûaszcza
twarz miÅdzy drzwiami a futrynâ, tak Òe wyglâda jak postaå
ze Spitting Image. Po chwili dochodzi mnie zapach kawy.
PotrzebujÅ jej teraz bardziej niÒ czegokolwiek innego.

– Sûuchaj – woûam – zaparzyûaÀ kawÅ?
– OczywiÀcie – potwierdza – chodÎ do kuchni.
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Clara ma niewielkie mieszkanko, przedpokój przemie-
rzamy trzema krokami. Wykûadzina podûogowa nie jest wca-
le nieprzyjemna dla goûych stóp. Wszystko lÀni nieskazi-
telnâ czystoÀciâ, tylko sufit w pokoju wydaje siÅ zawieszony
zbyt nisko. Dalej biaûa mebloÀcianka w kuchni, piecyk z ce-
ramicznâ pûytâ. Na stole stojâ dwie filiÒanki do kawy
i magnetofon DAT.

– Powiedz – pytam – z kim zamierzasz przeprowadziå
wywiad?

Clara spoglâda na mnie i unosi brwi.
– Nie pamiÅtasz juÒ – dziwi siÅ – co obiecaûeÀ mi dzisiaj

rano?

Wracam do ûazienki i w Àciennej szafce znajdujÅ tabletki
od bólu gûowy. OpróÒniam fiolkÅ do poûowy. NastÅpnie
stajÅ przy oknie w kuchni. Pasmo dusznej jasnoÀci, nawet
w zarodku nie róÒowe, zalega nad dachami miasta. Przez
chwilÅ przyglâdam siÅ cieniom latarº na chodniku, które
obracajâ siÅ dookoûa, oÀwietlane reflektorami przejeÒdÒajâ-
cych samochodów.

– ChciaûeÀ siÅ koniecznie do mnie wprowadziå – przypo-
mina Clara – dobiliÀmy wiÅc targu.

Przyciskam prawâ rÅkÅ pûasko do ucha, tak Òe sûyszÅ juÒ
tylko Àwisty z lewej strony, Àwisty i ciszÅ panujâcâ w mojej
czaszce. 

– Mówiûem ci – pytam – dlaczego chcÅ siÅ do ciebie
wprowadziå?

Clara krÅci przeczâco gûowâ. MoÒe kûamie. Na podûodze
odkrywam pustâ butelkÅ po wódce, którâ z pewnoÀciâ wy-
piûem sam. FiliÒanka kawy ogrzewa moje sûabo ukrwione
palce. Clara rzuca we mnie papierosem. NajwyraÎniej posta-
nowiûa mi matkowaå. 
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– Ostatniej nocy – mówiÅ – ktoÀ zostawiû na mojej auto-
matycznej sekretarce wiadomoÀå, Òe naprawdÅ juÒ najwyÒszy
czas przekazaå poÒâdany numer i doûâczyå do niego trzysta
tysiÅcy marek.

– Intrygujâce – orzeka Clara.
– Nie liczâc kosztów pogrzebu – mówiÅ.
– Twojego? – pyta.
– Dobrze by byûo – odpowiadam.
Zastanawia siÅ przez moment, po czym zaczyna rozu-

mieå.
– To nie ty pochowaûeÀ Jessie? – pyta.
– Ulotniûem siÅ – mówiÅ – do czasu, aÒ byûo po wszyst-

kim. Prawdopodobnie ojciec kazaû jâ zabraå. Byå moÒe
do Wiednia.

– On tam mieszka?
– W kaÒdym razie czternaÀcie lat temu miaû w Wiedniu

staûâ siedzibÅ.
– A teraz?
– Czy ja wiem – syczÅ – widziaûem go tylko raz w Òyciu.
– Ale – dopytuje siÅ Clara – o jaki numer chodzi?
– PRZECIEÏ NIE WIEM – mówiÅ.
– I co jeszcze opowiadali?
– Ïe jeÀli bÅdÅ udawaû gûupka, oskarÒâ mnie o morderstwo.
– A co – pyta Clara – czy gliny podejrzewaûy ciÅ o zamor-

dowanie Jessie?
– Nikt mnie o nic nie pytaû – odpowiadam.
– To teÒ jest Àmieszne – mówi Clara – przecieÒ gdy ktoÀ

umiera, zawsze pytajâ, przynajmniej rutynowo.
Odwracam siÅ i ûapiÅ jâ za koûnierz.
– UwaÒaj, zasrana mâdralino – syczÅ – tu chodzi juÒ tylko

o jakieÀ kilka tygodni, moÒe trzy miesiâce. W tym czasie
chcÅ mieå spokój, wszystko jedno od czego, rozumiesz,
wszystko ma siÅ skoºczyå spokojnie.
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Clara patrzy na mnie sceptycznie. 
– Chyba nie myÀlisz na serio – pyta – Òe od tych paru

prochów po prostu wykitujesz? A moÒe jednak?
Potrzâsam niâ.
– To juÒ moje zmartwienie!
– Dobrze, dobrze, w porzâdku. BÅdziesz siÅ wykaºczaû,

a w tym czasie wszystko mi opowiesz. I tak nie masz nic
lepszego do roboty.

PatrzÅ na magnetofon, wywoûujâcy dalekie skojarzenia
z urzâdzeniem do odsûuchiwania dyktowanych na kasety
tekstów, z którym zawsze pracowaûa Maria Huygstetten.
Obsûugiwaûa go pedaûem noÒnym niczym maszynÅ do szy-
cia, a kiedy stawaûem za niâ, dobiegaûo mnie skrzeczenie mo-
jego wûasnego gûosu, znieksztaûconego w jej sûuchawkach.
MyÀlÅ o swoim przestronnym pokoju, moÒe byûoby jednak
lepiej leÒeå sobie tam w cichoÀci i obserwowaå, jak stiuki
u sufitu rozrastajâ siÅ coraz bardziej, zwracajâc za dnia liÀcie
ku Àwiatûu pûynâcemu od okna.

– MuszÅ juÒ iÀå – oznajmiam.
– Bzdura – mówi Clara. – JeÀli martwisz siÅ o swojâ dawkÅ

narkotyków, to peûna torebka znajduje siÅ w jednej z mary-
narek, które ze sobâ przyniosûeÀ.

Odstawiam filiÒankÅ, by przetrzeå twarz rÅkami.
– Mam nadziejÅ, Òe nie sprowadzisz mi policji do domu

– mówi Clara teatralnie.
– Ach, ile w twym gûosie sûodyczy – ironizujÅ.
– Ja nie jestem takim Desperado jak pan, panie mecenasie.

Woûa tak za mnâ, gdy idÅ do przedpokoju. PojÅcia nie
mam, skâd wie, kim jestem z zawodu. Byå moÒe wszczÅûa
juÒ jakieÀ swoje dziennikarskie Àledztwo, ale najwyraÎniej
nie doÀå gruntowne. Nie kaÒdy prawnik jest od razu adwo-
katem.
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W przedpokoju nie ma nic prócz wykûadziny – ani garde-
roby, ani bodaj jednej pary butów, nie ma takÒe telefonu; za
to, jak na tak maûe mieszkanko, jest w nim mnóstwo zamk-
niÅtych fornirowanych drzwi. Poza tymi do kuchni – do-
myÀlam siÅ – sâ jeszcze prowadzâce do ûazienki, pokoju
stoûowego, sypialni, no i drzwi wejÀciowe.

– A gdzie te wszystkie moje marynarki? – woûam po chwili.
Œmiejâc siÅ, Clara przechodzi obok mnie. Gra na wûas-

nym boisku. Otwiera te spoÀród czworga drzwi, za który-
mi, jak mi siÅ zdawaûo, znajduje siÅ wyjÀcie. A to sypialnia.
DwanaÀcie metrów kwadratowych, jednoosobowe ûóÒko na
miarÅ, z jasnego drewna, pasuje do niego szafa, podobnie
jak zasûona z baweûny w sûonecznoÒóûtym kolorze. PoÀciel
w Òóûto-biaûe paski. Dokûadnie taka sama Òóûcieº byûa ulu-
bionym kolorem Jessie. Wyrywa mi siÅ jÅk.

– Bóle gûowy? – pyta Clara.
– Nie, Ikea – odpowiadam – to chyba umeblowanie

twojego panieºskiego pokoju z domu rodzinnego?
– MyÀl sobie, co chcesz, jeÀli ma ci to uûatwiå Òycie –

mówi Clara.
Chwyciwszy mojâ plastikowâ torbÅ za dwa dolne rogi,

wytrzâsa zawartoÀå na dywan: trzy pogniecione marynarki
od garniturów, ani jednej pary spodni, Òadnej bielizny czy
skarpetek na zmianÅ. Bardziej bezmyÀlnie nie mógûbym siÅ
juÒ naprawdÅ spakowaå. Clara z miejsca znajduje woreczek
z kokâ.

– JesteÀ Àwietnie zorientowana – zauwaÒam. 
Zanosi go do kuchni i kûadzie obok magnetofonu DAT.
– MuszÅ teraz wyjÀå na kilka godzin – informuje – tym-

czasem dobrej zabawy. 
Wilgotnâ szmatkâ wyciera kredens. Nie jestem caûkiem

pewny, czy na dworze robi siÅ jaÀniej czy ciemniej.
– Jest rano czy wieczór? – pytam.
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Posyûajâc mi pogardliwe spojrzenie, Clara obciâga na
sobie wâskie dÒinsy i odrzuca wûosy do tyûu.

– CzeÀå – mówi.

Po jej wyjÀciu biorÅ pierwszâ od dwu tygodni dziaûkÅ
koki, zrobiwszy przedtem ÀcieÒkÅ na kuchennym stole.
W gûowie eksploduje fajerwerk, zaczyna siÅ farmakologiczne
odtwarzanie mojej osobowoÀci. Rozglâdam siÅ, a tymcza-
sem mój brzuch napeûnia siÅ radoÀciâ. Przedmioty w kuchni
stojâ na wûaÀciwych miejscach, obrazujâc ûad Àwiata, w któ-
rym i ja zajmujÅ z góry wyznaczonâ pozycjÅ, wszystko ma tu
swoje miejsce, nawet Àmierå Jessie i taka wnerwiajâca drÅczy-
cielka jak Clara. Wszystko widaå tu jak na dûoni, o ile jest siÅ
wystarczajâco inteligentnym, by to zobaczyå. A ja jestem.

Dlatego teÒ wezmÅ siÅ teraz w garÀå. I zwiejÅ. MoÒe do
Gwatemali. WstajÅ, Òeby sprzâtnâå filiÒankÅ ze stoûu, resztka
kawy rozpryskuje siÅ po podûodze. Niedbale, starajâc siÅ
utrzymaå to samo tempo, siÅgam po marynarki leÒâce na
podûodze sypialni i naciskam klamkÅ drzwi wejÀciowych.
Ale to ûazienka. Po chwili znajdujÅ wûaÀciwe drzwi. PróbujÅ
trzykrotnie. To nie moÒe byå prawda. Clara zamknÅûa
mieszkanie na klucz.

W pokoju rzuca mi siÅ w oczy szeroki na dobre dwa met-
ry regaû z póûkami wypeûnionymi do samej góry pûytami
analogowymi i CD, nie umiem oszacowaå, ile tego jest,
muszâ waÒyå z parÅ ton. MoÒe Clara mieszka w nowym bu-
downictwie nie tylko z powodu koûtuºstwa. KiedyÀ przeczy-
taûem w gazecie o pewnym didÒeju, który w jakimÀ starym
domu wpadû wraz ze swojâ kolekcjâ do sâsiadów, bo zarwaû
siÅ strop. Wyciâgam na chybiû trafiû kilka pûyt z póûki, na
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kaÒdej widnieje przyklejona kartka z datâ rocznâ i informa-
cjâ beats per minute: 70, 45, 210.

CoÀ mi przeszkadza, jakaÀ plama, którâ ciâgle widzÅ kâ-
tem oka. To otwarta gazeta na biurku, ale zanim udaje mi siÅ
odwróciå od niej wzrok, z odlegûoÀci okoûo trzech metrów
rozpoznajÅ mÅÒczyznÅ na fotografii.

Upuszczam pûytÅ i podchodzÅ do biurka.
,,Marc Bell, brytyjski korespondent do spraw baûkaº-

skich, spotyka siÅ w Londynie z Zeljko Raznatoviciem.
Serbski bohater narodowy zaprzecza istnieniu paramilitar-
nej organizacji «Tygrysów»”.

Raznatoviå to Arkan. Zwany ,,CzyÀcicielem”. òadne
zdjÅcie, z tym szerokim uÀmiechem na twarzy przypomina-
jâcej ryj prosiaka, Arkan wyglâda na czûowieka szczÅÀliwego
i tryskajâcego zdrowiem. Wiem, jak bardzo lubi pokazywaå
siÅ w mediach, zwûaszcza na Zachodzie, w obozie wrogów.
Denerwuje mnie bezgranicznie, Òe ciâgle znajdujâ doÀå
miejsca, by drukowaå zdjÅcia tego szczerzâcego zÅby szaleº-
ca, a nie wystarcza go na obszerniejszâ relacjÅ. Poznaûbym
Arkana zawsze, nawet w najwiÅkszym tûumie. Jego portrety
znalazûem w aktach Àledczych MiÅdzynarodowego Trybuna-
ûu w Hadze i studiowaûem rysy tej twarzy jak znaki pisma
nieznanego jÅzyka, które naleÒy rozszyfrowaå. Najprawdo-
podobniej szukaûem jakiejÀ odpowiedzi.

W kaÒdym razie ta gazeta nie moÒe tu zostaå. Nie przy-
chodzi mi w tym momencie do gûowy nikt, kogo niena-
widziûbym bardziej niÒ Arkana. Nawet siebie tak nie nie-
nawidzÅ.

BiorÅ gazetÅ w dwa palce i chociaÒ naprawdÅ nie miaûem
zamiaru robiå tu porzâdków, zanoszÅ do kuchni i wycieram
niâ rozlanâ kawÅ. JednoczeÀnie zastanawiam siÅ, czy moÒe
to byå przypadek, Òe wûaÀnie ta gazeta poniewiera siÅ na biur-
ku Clary, otwarta akurat na stronie z tym artykuûem.
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Kiedy papier caûkiem rozmaka, wrzucam go do kubûa, myjÅ
rÅce i wracam do pokoju.

Siadam na podûodze miÅdzy szklanym stoûem a niebies-
kâ kanapâ i instalujÅ DAT-a tuÒ przed sobâ. Jacques Chirac
kûadzie siÅ obok mnie i dwukrotnie uderza dûugim, cienkim
ogonem, po czym rozkûada nogi, Òebym go podrapaû po
brzuchu.

Kilkakrotnie obracam magnetofon w tÅ i we w tÅ i juÒ
po chwili orientujÅ siÅ, jak dziaûa. Clara wûoÒyûa nowâ kasetÅ,
a obok zapobiegliwie zostawiûa jeszcze dwie, fabrycznie za-
pakowane. Pod DAT-em znalazûem kartkÅ, na której Clara
tym samym koÀlawym charakterem pisma co na nalepkach
z bpm napisaûa jedno jedyne zdanie: ,,Jak zobaczyûem jâ
po raz pierwszy”.

Wciskam klawisz nagrywania.

– Jâ, jâ, jâ – paplÅ – jâ.

Jakby w tym sûowie byûo coÀ szczególnego, a przecieÒ jest
wrÅcz odwrotnie, nie ma ono sensu, jest caûkiem Àmieszne,
wûaÀciwie bez znaczenia, to raczej odgûos. Nie przychodzi
mi nic na myÀl, wobec czego wciskam ,,stop” i przewijam
taÀmÅ do poczâtku.

– Jâ, jâ, jâ – paple magnetofon – jâ.
Brzmi to strasznie, marudzâcy niemowlak, jâ-jâ-jâ. Oczy-

wiÀcie znam swój gûos z taÀmy, codziennie sûyszaûem go
w biurze, kiedy odsûuchiwaûem dyktowane teksty. A mimo
to raz po raz przeÒywam szok, gdy dociera do mnie z ze-
wnâtrz, niejako poza mojâ gûowâ. Jest twardy, niewyraÎny
i podskórnie agresywny. Ponownie cofam taÀmÅ. Instynk-
townie nie cierpiÅ ludzi o takim gûosie. Sâ szorstcy, bez stylu,
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nieokrzesani, w prostacki sposób niebezpieczni. Wciskam
klawisz nagrywania.

– Jak zobaczyûem jâ po raz pierwszy – mówiÅ.



6. O wÅdrownych ptakach

Siedziaûa na biurku, jednym z tych wielu podniszczo-
nych maûych biurek z pokojów dziecinnych. Wszyscy mie-
liÀmy takie w internacie.

Co to ma z tym wszystkim wspólnego? Z drugiej strony,
co ma cokolwiek wspólnego z czymkolwiek? TaÀma idzie,
a ja zapalam papierosa.

Biurko, na którym siedziaûa, naleÒaûo do Shershaha.
Miaûa na sobie dûugâ zielonâ spódnicÅ z wyblakûej baweûny.
I byûa boso. Wûosy krótkie, Òóûte, sterczâce na wszystkie
strony. Na pierwszy rzut oka jej fryzura budziûa skojarzenie
z promieniami sûoºca. Jessie siedziaûa zgarbiona, tak Òe
od razu miaûo siÅ ochotÅ zawoûaå: ,,UsiâdÎ prosto”.

To mi siÅ podoba. ,,UsiâdÎ prosto” ujmuje sedno caûego
tego obrazu, pasuje do Jessie od samego poczâtku do koºca,
do jej Àmierci w ostatnim, dwudziestym ósmym roku Òycia.
Z uÀmiechem strzâsam popióû na dywan Clary, tak Òe zaczy-
najâ siÅ tliå koniuszki wûosków. Unosi siÅ swâd spalonego
sztucznego tworzywa.
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Wyglâdaûa na trzynaÀcie lat. Dziaûo siÅ to w pierwszych
tygodniach roku szkolnego i wszyscy byliÀmy nowi. Sher-
shah nie chciaû dûuÒej podâÒaå przez Àwiat za swym ojcem,
perskim dyplomatâ. Ja nie miaûem juÒ ochoty na kolejne
kuracje z prawie samymi dziewczÅtami w domach dla dzieci
z bulimiâ i anoreksjâ, gdzie umieszczaûa mnie matka. Nie
wiedziaûem, skâd przybyûa Jessie i na co nie miaûa ochoty.
Wyglâdaûa na trochÅ zagubionâ. Wszyscy wyglâdaliÀmy na
trochÅ zagubionych, jak wÅdrowne ptaki, które przegapiûy
moment odlotu i straciûy orientacjÅ, gdzie jest poûudnie.

Jessie siedziaûa na biurku, palâc papierosa, a obok niej
leÒaû stos skrÅtów. Jeszcze nie umiaûa sama skrÅcaå fajek,
Shershah przygotowaû jej caûy zapas. Przedstawiû nas sobie.

– Ta tam to Jessie – powiedziaû – ten tu to Maks.
WczeÀniej niczego o niej nie opowiadaû, nie wiedziaûem,

w jaki sposób jâ poznaû. Nie chodziûa do naszej klasy, byûa
piÅå lat mûodsza ode mnie.

– W którym budynku mieszkasz? – spytaûem.
Shershah odpowiedziaû za niâ.
– Jest z Domu Wschodu – powiedziaû.
– Ten tutaj to Dom Zachodu – przypomniaûem nie-

potrzebnie.
Shershah poûoÒyû mi rÅkÅ na gûowie.
– Maks – oznajmiû – jest moim prywatnym filozofem.
W Jessie uderzaûa przede wszystkim jej drobna budowa.

DziÅki wianuszkowi wûosów twarz wyglâdaûa na wiÅkszâ, ale
rÅce i stopy byûy jak u dziecka. Nogi trzymaûa na oparciu
krzesûa stojâcego przy biurku, a warstwa smoûy na maleº-
kich podeszwach wynosiûa kilka milimetrów. Jessie i póÎniej
niewiele urosûa, poniewaÒ od dziesiâtego roku Òycia paliûa
papierosy. Ale w oczach widaå byûo dojrzaûoÀå. Te oczy,
patrzâce z surowoÀciâ i tkwiâce w jej twarzy niczym obce
ciaûa, wbiûa teraz we mnie. Nie byûo to przyjemne uczucie.
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– Pewnie zawsze chodzisz boso? – spytaûem. 
Nie odpowiedziaûa.
– W kaÒdym razie odkâd jâ znam – powiedziaû Shershah.
Zadziwiû mnie. JuÒ kilka tygodni mieszkaliÀmy w tym

samym pokoju, siedzieliÀmy w tej samej klasie i jadaliÀmy
przy tym samym stole, a do tej pory nie zauwaÒyûem, Òeby
w stosunku do innych ludzi przejawiaû choå tyle sympatii,
by na czyjâÀ proÀbÅ podaå solniczkÅ, nie mówiâc juÒ o udzie-
leniu odpowiedzi na pytanie skierowane do kogoÀ innego.
Odkâd go poznaûem, trzy dziewczyny wskoczyûy mu do ûóÒ-
ka i wyskoczyûy, a Bóg mi Àwiadkiem, Òe nie byûy to panienki
podpierajâce Àciany na zabawach, on jednak nie sâdziû,
aby z tego powodu musiaû pytaå je o imiona. Shershah miaû
jednâ charakterystycznâ cechÅ, moÒna nawet powiedzieå:
problem. Byû piÅkny.

MuszÅ iÀå do kibla, ale ÀpieszÅ siÅ tak bardzo, Òe ledwo
otrzâsam kropelki moczu i od razu wracam na miejsce.
Zastanawiam siÅ, czy powinienem przesûuchaå taÀmÅ. Wtedy
jednak znów coÀ mi siÅ przypomina.

Byûo to w nocy tego pierwszego dnia, gdy zorientowaûem
siÅ, co takiego Shershah widzi w Jessie. Dûugo po godzinie
zamykania bramy wparadowaûa do naszego pokoju, bez pu-
kania, chociaÒ nie mogûa mieå pewnoÀci, czy któryÀ z nas siÅ
nie brandzluje albo nie podryguje nago z wilgotnym fiutem,
grajâc na wyimaginowanej gitarze do przytûumionej muzyki
The Doors. Przypuszczalnie i wtedy niczego by nie zauwaÒy-
ûa. Wypaliwszy jointa, leÒaûem spokojnie w ûóÒku i czytaûem.
Shershah siedziaû przy stole, mazaû coÀ akwarelami na tek-
turze, starajâc siÅ upaåkaå sobie farbâ rÅce i ubranie, aby
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nazajutrz wszyscy mogli zobaczyå, Òe malowaû. Przez krótkâ
chwilÅ Jessie staûa za progiem.

– Dzyº, dzyº, idzie sprzedawca jaj* – powiedziaûa – czy
ktoÀ chce coÀ kupiå?

PodnieÀliÀmy gûowy.
– Pytam tylko raz – oÀwiadczyûa – jest tu jeszcze wiele

pokojów. Chcecie czegoÀ czy nie?
– A czego? – spytaûem.
– Po ile? – spytaû Shershah w tym samym momencie.
– Sto piÅådziesiât marek – odparûa Jessie.
Dopiero teraz pokapowaûem, Òe nie chodzi o hasz.
– Nie, dziÅkujÅ – powiedziaûem.
– Nie mam forsy – stwierdziû Shershah.
Wzruszywszy ramionami, Jessie zniknÅûa. Nie ulegaûo

wâtpliwoÀci, iÒ po dziesiâtej wieczorem nie mogûa dostaå siÅ
do Domu Zachodu przez gûówne wejÀcie. Z caûâ pewnoÀciâ
byûo zamkniÅte. Dopiero póÎniej dowiedziaûem siÅ, Òe Jessie
wspina siÅ na balustradÅ i zdejmuje kratÅ z szybu wentylacyj-
nego, by nastÅpnie wÀliznâå siÅ do Àrodka. Ïaden z wycho-
wawców nigdy by nie wpadû na pomysû, iÒ ktoÀ z nas moÒe
próbowaå przedostaå siÅ wûaÀnie tamtÅdy. Ten rodzaj szy-
bów odpowietrzajâcych istniaû we wszystkich budynkach,
ale jedynie Jessie umiaûa siÅ po nich swobodnie poruszaå.
Wykorzystywaûa je zaledwie raz w tygodniu i tylko w celu
sumiennego odbywania swoich rundek, podczas których
sprzedawaûa kokÅ kaÒdemu, kogo byûo na to staå.

Mój wûasny gûos zaczyna mnie usypiaå. Zamykam oczy,
przysuwam siÅ jak najbliÒej do mikrofonu i mówiÅ cicho,
prawie szeptem.

* Ïartobliwa piosenka niemiecka. (Wszystkie przypisy pochodzâ
od tûumaczki).
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Mogûa sobie na niâ pozwoliå wiÅkszoÀå uczniów, poza
mnâ i Shershahem. Moja matka nie posiadaûa niczego, po-
mijajâc mnie i daimlera klasy S, na którego utrzymanie wy-
dawaûa alimenty od mojego ojca, przeznaczone wûaÀciwie na
opûatÅ za internat. Ten samochód jednak pomagaû mi przy-
najmniej utrzymywaå wysokâ pozycjÅ spoûecznâ. Podczas
okazjonalnych wizyt matka podjeÒdÒaûa pod sam budynek,
a ja, widoczny z daleka, wsiadaûem do jej srebrzystego pojaz-
du. To byûo waÒne. W przeciwnym razie inni nie wiedzieli-
by, jak majâ mnie traktowaå. 

Ojciec Shershaha, który byû ambasadorem w Etiopii,
zerwaû z nim wszelkie kontakty. UwaÒaû syna za gnojka,
wstydziû siÅ, Òe go spûodziû, i nie przysyûaû mu ani grosza. Ale
Shershahowi niczego nie brakowaûo. Zresztâ i tak nosiû
tylko zatûuszczone czarne dÒinsy, wystarczajâco wâskie, by
moÒna byûo zobaczyå zarys jego czûonka i miÅÀnie nóg, do
tego adidasy, które wymieniaû raz do roku na nowe, i jakiÀ
podkoszulek czy sweter, wyûudzone od ludzi z innych po-
kojów. Wszystkie ksiâÒki i kasety, jakie posiadaû, byûy poÒy-
czone. Nigdy ich nie oddawaû. Nikomu jednak nie prze-
szkadzaûo, Òe nie ma pieniÅdzy. Ojciec zostawiû mu coÀ waÒ-
niejszego: gÅste czarne kÅdziory i orientalne rysy twarzy,
tworzâce doskonaûâ oprawÅ dla cech odziedziczonych po
delikatnej, gûadkiej cerze matki Francuzki. Shershah nie
potrzebowaû niczego wiÅcej.

Kiedy ponownie otwieram oczy, Clara siedzi naprzeciw
mnie, po turecku, z wyprostowanymi plecami, rozpuszczo-
ne wûosy spowijajâ dziewczynÅ niczym ogromny obûok.
KrzyczÅ, biorÅ jâ bowiem za zjawÅ, chcÅ poderwaå siÅ do
góry, ale uderzam o ostrâ krawÅdÎ szklanej pûyty.

– Cicho – mówi Clara – cichutko.
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Jej gûos brzmi, jakby przemawiaûa do zwierzÅcia, woûu,
który nie chce wejÀå do samochodu bydlÅcego. To mnie
uspokaja. Promienny uÀmiech przedziela twarz Clary na
dwie czÅÀci, wyglâda na szczÅÀliwâ. Nie wiem, od jak dawna
juÒ tu siedzi, prawdopodobnie jest bardzo póÎno. Noc
przyciska gûadkâ czarnâ skórÅ do szyby.

– Mów po prostu dalej – zachÅca – proszÅ.
Cofam nieco taÀmÅ, Òeby kontynuowaå. Prawie mnie

mdli od brzmienia wûasnego gûosu. Mój sposób mówie-
nia ma w sobie coÀ natarczywie cielesnego. Sûychaå nawet
najcichsze mlaÀniÅcie, kiedy jÅzyk oddziela siÅ od pod-
niebienia; sûychaå, jak zÅby trzonowe trâ o siebie, a suche
wargi trzeszczâ, gdy je rozwieram. To tak, jakbym jadû
wszystko, co mówiÅ. Clara wyciâga rÅkÅ i wciska klawisz
nagrywania.

– Potem czÅsto jeÎdziliÀmy razem do Holandii – mówiÅ.

Nie mam pojÅcia, do czego zmierzam. Nie otwieram
oczu, wtykam sobie papierosa do ust. Clara sûowem nie
komentuje dziur w dywanie. Zaciâgam siÅ tuÒ przy mikro-
fonie. Na taÀmie bÅdzie sûychaå gûoÀny szum.

– Chcesz powiedzieå – pyta Clara bezbarwnie – Òe poza
tym nie mieliÀcie ze sobâ wiele wspólnego?

– Tak jest – przytakujÅ – Jessie byûa dziewczynâ Shersha-
ha, nie mojâ. Ja interesowaûem siÅ innymi dziewczÅtami, wy-
sokimi, czystymi, które przybywaûy do naszej szkoûy z klasz-
tornej wyspy, kiedy juÒ miaûy doÀå tamtejszych czarno-bia-
ûych, workowatych zakonnic. Podziwiaûem te dziewczyny
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z odlegûoÀci od piÅciu do stu metrów. Byûem gruby, a nie-
które moje pryszcze osiâgaûy wielkoÀå winogron. 

Wsuwam kilka palców do ust i mlaskam.

Jessie uczepiûa siÅ Shershaha jak rzep psiego ogona.
SpÅdzaûa u niego kaÒdâ minutÅ, o ile tylko wytrzymywaû jej
obecnoÀå. Co, jak na niego, zdarzaûo siÅ zdumiewajâco czÅs-
to. Nie sâdzÅ przy tym, Òeby kiedykolwiek jej dotknâû. Cho-
ciaÒ z pewnoÀciâ by na to pozwoliûa. Pozwoliûaby mu na
wszystko. Obserwowanie tego byûo czymÀ osobliwym. To
tak, jakby od razu pierwszego dnia w gûowie Jessie zaskoczyû
jakiÀ mechanizm, dÎwiÅczâc radoÀnie. Kiedy widywaûem
ich razem, nieodparcie przywodziûa mi na myÀl coÀ metalo-
wego, odbezpieczony karabin maszynowy, bezustannie wy-
celowany w Shershaha. Jessie prawie siÅ nie odzywaûa, ale jej
wzrok podâÒaû za nim wszÅdzie. Z dystansem. Nie reagowa-
ûa na sposób, w jaki skubaû dolnâ wargÅ, przechylajâc gûowÅ
tak, Òe dûugi kosmyk czarnych wûosów to opadaû mu na
twarz, to znów podfruwaû w strumieniu jego szybkiego od-
dechu. Nie reagowaûa teÒ na pozycjÅ, w jakiej siedziaû: z roz-
kraczonymi nogami, by podkreÀliå miÅÀnie ud. Jessie zawsze
patrzyûa na niego tak samo. Wbijaûa wzrok w jego twarz.

Ze wzglÅdu na ClarÅ gaszÅ papierosa na ûawie, a nie na
podûodze. Otwieram przy tym oczy i widzÅ, jak patrzy
na mnie: wbija wzrok w mojâ twarz. I nadal siÅ uÀmiecha.

Mimo to myÀlaûem pewnej nocy, Òe jednak do czegoÀ
miÅdzy nimi doszûo. Spaûem juÒ, ale obudziû mnie jakiÀ
zapach. CuchnÅûo rybio seksem i woskiem Àwiec. Starajâc
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siÅ nadal rytmicznie oddychaå, zerknâûem kilka razy, a po-
tem tak dûugo przekrÅcaûem gûowÅ na poduszce, aÒ odsûoniû
siÅ widok na ûóÒko Shershaha. Byûem przekonany, iÒ usûy-
szaûem stamtâd gûos Jessie, i samego mnie zaskoczyûo, jakâ
nagle poczuûem odrazÅ. Nie chciaûem, Òeby on z niâ sypiaû.
Wydawaûo mi siÅ to czymÀ perwersyjnym. O wiele bardziej
perwersyjnym niÒ wszystko inne, co zazwyczaj czyniû.
W szkole byûo wielu Iraºczyków, mówiliÀmy wiÅc Òartem:
Perwersyjny Pers.

– Och! – woûaû dziewczÅcy gûos – tylko raz! Tylko raz!
Nie przypominaû gûosu Jessie, wiÅc siÅ odprÅÒyûem. Byû

wysoki i brzmiaû afektowanie; nie wchodziûa tu teÒ w grÅ
Òadna dziewczyna z klasztornej wyspy. Istniaû pewien typ
bardzo mûodych panienek, które bogaci rodzice umieszczali
w naszym internacie, zabrawszy je wczeÀniej z ulic Düssel-
dorfu, gdzie oddawaûy siÅ dzieciÅcej prostytucji. Resocjalizo-
wano je, a potem siÅ nudziûy. 

Dziewczyna zaczÅûa teatralnie jÅczeå. Shershah odrzuciû
koûdrÅ, abym mógû zobaczyå jego rÅkÅ miÅdzy jej nogami.
Ona bûagaûa: przerÒnij mnie, przerÒnij mnie, gûÅbiej, szyb-
ciej, wiÅcej, i tak dalej. Byûo to Àmieszne, ale mimo wszystko
raz siÅ spuÀciûem, zanim skoºczyli. Zaraz potem Shershah
jâ wyrzuciû. 

– Jak ci byûo? – spytaû, Àmiejâc siÅ.
WypaliliÀmy wspólnie jointa, a on opowiedziaû mi coÀ

o Bakuninie i jego radykalnie lewicowych przyjacioûach
z centrali. Nie udaûo mi siÅ wytrwaå z otwartymi oczyma
i zasnâûem, chociaÒ on dalej snuû swojâ opowieÀå. 

Mówiâc, nie zauwaÒyûem, iÒ zebraûo mi siÅ na wymioty.
Teraz rzygowiny stojâ mi w gardle, a ja wiem, Òe to od tego,
w jaki sposób, monologujâc, patrzyûem Clarze w twarz.
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– ChodÎ, pomogÅ ci – mówi.
OkrâÒa stóû i podpierajâc mnie, prowadzi do ûazienki.

ObrzygujÅ caûâ wannÅ. Oczyszczenie odpûywu bÅdzie jâ
kosztowaûo sporo trudu.


