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— ProszĹ wyűâczyĺ komórki. I zamknâĺ drzwi!

Mamy tu, proszĹ paºstwa, klimatyzacjĹ! — ksiâdz

pochwaliű siĹ jakoŔciâ usűug i rozpoczâű w koºcu

ceremoniĹ. W szumiâcym chűodzie maűego koŔcioűa

Ŕrodowisk twórczych, pseudoŔwiâtyni dla sűabo

praktykujâcych. Mistrz ceremonii prowadziű show

dla zagubionych owieczek, dla grzeszników. Dla

tych, co zboczyli ze ŔcieŇki, gdyŇ uznali, Ňe jej zakrĹ-

ty prowadzâ na manowce. Dla tych, co szukajâc

prawdy, znaleÎli siĹ na Ŕrodku pustyni. Dla tych, co

odrzucili oficjalnâ wersjĹ objawienia, a jednak dziŔ

sâ gotowi na chwilĹ schyliĺ czoűo przed krzyŇem.

Choĺby po to, by zachowaĺ pozory, odegraĺ wzru-

szajâcâ scenĹ pojednania z KoŔcioűem. Czy bluÎ-

niâc w gűĹbi duszy, patrzyli zarazem z nadziejâ na

Pana KsiĹdza? Czy cynicznie chcieliby siĹ nawró-

ciĺ, czujâc, Ňe Ňycie staűoby siĹ wtedy lŇejsze? 

Juliusz miaű zejŔciowe myŔlówki i nerwowo roz-

glâdaű siĹ po sali. Niezűa zbieranina. Panu műodemu

dredy siĹgnâ za chwilĹ pasa, do garnituru zaűoŇyű



adidasy. Dobrze, Ňe zrezygnowaű z T-shirtu Inkwi-

zycji, hardcorowej kapeli, która Ŕpiewaűa o ,,bestii

watykaºskiej”. NajpowaŇniej prezentowaűa siĹ pan-

na műoda, urocza brunetka. Niepewnym uŔmie-

chem dodawaűa ksiĹdzu otuchy. Patrzâc na niâ,

moŇna odzyskaĺ nadziejĹ, Ňe impreza ma sens. Byli

tu przecieŇ tak naprawdĹ dla ŔwiĹtego spokoju.

Zorganizowali to, Ňeby rodzice siĹ wreszcie odpier-

dolili. No i lepszy cyrk koŔcielny niŇ farsa w urzĹ-

dzie stanu cywilnego. Bűogosűawieºstwo urzĹdnika

rzymskokatolickiego solidniejsze od potwierdzenia

wspólnoty podatkowej. Alex staű przed ksiĹdzem

i usiűowaű siĹ uŔmiechaĺ, koŔcielny Ŕlub traktowaű

przede wszystkim jako symbol normalnoŔci. Niemi-

űej, ale koniecznej. Tylko dziĹki takim frajerom sta-

tystyki mówiâ, Ňe to katolicki kraj. Alek wymyŔliű,

Ňe nawet dredmen po Ŕlubie przestaje byĺ frikiem.

Staje siĹ powaŇnym czűowiekiem. A on chciaű sobie

udowodniĺ, Ňe nie jest juŇ műodym obrzĹpalcem.

Julek, jego brat i Ŕwiadek, czekaű, aŇ Ŕlub siĹ

wreszcie skoºczy. Miaű wraŇenie, Ňe czyta jakiŔ re-

portaŇ albo oglâda telenowelĹ. Nie byű pewien,

czy Ňycie aŇ tak dobrze naŔladuje telewizjĹ, czy teŇ

Dynastia byűa dzieűem epokowym, prawdziwym do

bólu, do krwi spűywajâcej spod wieczorowego maki-

jaŇu. Niby wszystko dziaűo siĹ naprawdĹ, ale jego

obsesyjne poczucie sztucznoŔci dziŔ szczytowaűo.

Oglâdaű siĹ niespokojnie przez ramiĹ — nic nie

znikaűo, lecz fortel mógű byĺ bardzo profesjonalny.
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GoŔcie przestali w koºcu szuraĺ i szeptaĺ, wiĹkszoŔĺ

rozglâdaűa siĹ wokóű z zainteresowaniem. Znali juŇ

meczety, znali nawet tybetaºskie klasztory i hindu-

istyczne oűtarze; chrzeŔcijaºstwo z zasady ich nie

krĹciűo. No, moŇe trochĹ prawosűawne, bo Grabarka

jest fajna. Pierwszy raz kwiat warszawskiej műo-

dzieŇy stűoczyű siĹ tak tűumnie w katolskim koŔciele.

Prasa odnotowaűa narodziny nowego trendu. 

Ksiâdz mówiű krótko, pojednawczo, tak, Ňeby do-

trzeĺ do tego stada pogubionych owieczek. Nama-

wiaű, aby para műoda kaŇdego dnia kochaűa siĹ bar-

dziej, a nie mniej. Julek tylko tyle zapamiĹtaű z tego

caűego wywodu, no, jak to siĹ nazywa, kazania. ZmĹ-

czenie wziĹűo górĹ nad paranojâ; przysypiaű. Alex

zaŔ postanowiű, Ňe teraz bĹdzie juŇ tylko sobâ, bĹdzie

powaŇnym czűowiekiem. Odtâd Ňadnych kompromi-

sów, nie ma litoŔci dla skurwysynów.

1

Mundian to bach ke — strzeÒ siÅ chûopaków.

Panjabi Mc

Nie wiadomo nawet, od kiedy snuűa siĹ ta histo-

ria. MoŇe po prostu wtedy, kiedy byli u rodziców

i Alexander spoglâdaű w promienie sűoºca. Pajâk
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tkaű sieĺ miĹdzy porĹczâ tarasu a drzewkiem, któ-

re zwieszaűo nad nim gaűĹzie. Gotów byű siĹ zaűoŇyĺ,

Ňe w pajĹczynie widzi ostatnie podrygi trzech

much. A moŇe byűo ich wiĹcej? Nie dostrzegaű prze-

cieŇ caűej sieci, ginĹűa mu w Ŕwietle. LeŇaű na kana-

pie i przez ledwo rozchylone powieki wpuszczaű

tylko tyle sűoºca, Ňeby zamigotaűo w gűowie. Ojciec

siĹ starzeje — pozwala, Ňeby tak zarosűo. Alex wtuliű

siĹ jeszcze bardziej w poduszkĹ. Wszyscy grzybie-

jemy, skoro tu jesteŔmy. To niedobrze, albo moŇe

to wűaŔnie jest normalnoŔĺ? Tarasowa, sobotnia,

wczesnopopoűudniowa, leniwa i sűoneczna. Chwy-

taű resztki jasnych plam i uciekajâcego snu. Nieste-

ty, sűyszaű juŇ z daleka, Ňe zbliŇa siĹ obiad. — Zosiu,

moja droga, weÎ tĹ saűatkĹ i sztuĺce i potem wróĺ

jeszcze po przyprawy. Moi zűoci, Juliusz, ojciec,

chodÎcie wreszcie do nas, przestaºcie tam gadaĺ.

I przyprowadÎcie babciĹ po drodze! Alexander!

Wstawaj, ty leniu! — Matka nigdy nie zdrabnia na-

szych imion i usiűuje komenderowaĺ obiadem jak

űodziâ podwodnâ. Skojarzyűo mu siĹ, bo przed

drzemkâ na tarasie widziaű premiera otwierajâcego

Dni Morza. Wiedziaűbym, jak Ňyĺ, gdybym sűuŇyű

w marynarce. Powinni se hasűo wyborcze takie

zrobiĺ. 

Matka z Sofiâ haűasowaűy talerzami i sztuĺcami,

sűyszaű rytualne rytmy rodzinnego posiűku. Usiadű
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na brzegu kanapy i przetarű oczy. Sűoneczne ziele-

nie przeszűy nagle w czarnâ bluzkĹ Zofii-Sofii, któ-

ra stanĹűa obok. — PiĹkna para, prawda? — Ojciec

z zadowolonâ minâ moŔciű koŔciste ciaűo w fotelu

i mówiű do teŔciowej; gűoŔno, Ňeby sűyszaűa. Spro-

wadzona na taras matka rodu uŔmiechaűa siĹ do

Zosi tak, jakby pierwszy raz jâ widziaűa. Babcia spy-

taűa: — To macie juŇ dzieci? — Dziewczyna zarumie-

niűa siĹ i prawie krzyczâc, odpowiedziaűa: — Jeszcze

nie! — Babcia spojrzaűa na niâ zdziwiona. Trudno

powiedzieĺ, czy dlatego Ňe Zosia krzyczy, czy Ňe

nie ma jeszcze dzieci. Juliusz miaű wraŇenie, Ňe Bab-

ka krzyku nie dosűyszaűa. MoŇe nie zaleŇaűo jej na

odpowiedzi, moŇe nie sűuchaűa juŇ nikogo. Sam po-

czuű siĹ nagle zobowiâzany do zabawiania jej kon-

wersacjâ, w koºcu tak rzadko jâ widywali. A coŔ

przecieŇ byli jej winni. Nie wiedziaű tylko, o czym

mówiĺ. Na wszelki wypadek zaczâű od wykrzycze-

nia pytania o zdrowie. — A dobrze, dziĹkujĹ — mat-

ka jego Matki znowu zdziwiűa siĹ i powróciűa do

poprzedniego wâtku: — Zanim umrĹ, chciaűabym

wiedzieĺ, Ňe macie dzieci. Kochani moi, pamiĹ-

tajcie, Ňe babcia zawsze was kocha. — Juliusz, który

siedziaű najbliŇej, zdobyű siĹ na pogűaskanie jej

po rĹku. 

Tymczasem Matka, która na staroŔĺ zamieniűa

siĹ w przeciwieºstwo maűŇonka, z trudem prze-

ciskaűa ciĹŇkie kilogramy przez drzwi. Odgrywaűa
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dostojnâ matronĹ, wnosiűa michy z chűodnikiem.

Ojciec wiâzaű serwetĹ pod wystajâcâ grdykâ i chciaű

graĺ patriarchĹ rodu, ale bez siwej brody przycho-

dziűo mu to z trudem. Sofia zagryzűa usta i usiadűa

wreszcie, grzecznie krzyŇujâc dűugie nogi. Jak zwyk-

le usiűowaűa robiĺ dobre wraŇenie. Alex spytaű

grzecznie, czy nie mógűby jeŔĺ na kanapie. Napraw-

dĹ nie miaű siűy wstaĺ, ale Matka spojrzaűa z takim

wyrzutem, Ňe ciĹŇko przerzuciű siĹ na krzesűo.

Na widok chűodnika uŔwiadomiű sobie, Ňe jest gűod-

ny, i zabraű siĹ do jedzenia. — A co z tobâ, Julek?

— Ojciec przemówiű, zawieszajâc űyŇkĹ w powietrzu.

— CoŔ tam, jak wy to mówicie, krĹcisz nowego? —

Julek nie odpowiadaű, nerwowo rozdrabniaű jajko

w zupie. Matka pogűaskaűa synka po gűowie grubymi

palcami, aŇ siĹ wzdrygnâű. — Juliusz pracuje, praw-

da? — przeszűa na ten swój lukierkowaty ton, od

którego braci zawsze mdliűo. Kiwnâű gűowâ, zaczâű

mówiĺ, chciaű coŔ wytűumaczyĺ, moŇe nawet po-

wiedzieĺ prawdĹ, ale Matka machnĹűa rĹkâ. Zno-

wu musiaű sobie uŔwiadomiĺ, Ňe jego byűa Ňona

i najwyraÎniej byűa córka zostali w domu rodziców

skreŔleni, juŇ tu nie istnieli. Babcia chyba nawet

nigdy siĹ o nich nie dowiedziaűa. Rodzice dűugo nie

mogli siĹ zdecydowaĺ, czy jej mówiĺ, a potem

nie byűo juŇ o czym. Tymczasem Alex wcinaű na

caűego, zawsze gűodny, zawsze chudy, spalajâcy

wszystko na bieŇâco. Julek sam zaczâű w koºcu
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jeŔĺ, chűodnik nawet jakoŔ wchodziű, ale juŇ baű siĹ

drugiego dania. — Ja nie mam nic przeciwko dzie-

ciom... — Alexander wróciű do poprzedniej kwestii,

mówiű z peűnymi ustami, urwaű. Sofia spuŔciűa oczy.

Wyglâdaűa jak panienka z dobrego domu, pasowaűa

do obiadu rodzinnego lepiej od swojego mĹŇa, któ-

ry tymczasem zamilkű i wcinaű dalej. Julek zaŔ

usiűowaű zmieniĺ temat: — Prawda, mamo, űadnie

jej w tym naszyjniku? — zapytaű gűoŔno. Alexander

spojrzaű zdziwiony, rzeczywiŔcie, Ňona miaűa coŔ

afrykaºskiego na szyi. Chciaű coŔ powiedzieĺ, ale

Matka zatrajkotaűa go: — To teraz bardzo modny styl,

prawda... — tűumaczyűa zjawisko ,,powrotu do korze-

ni”, ,,fascynacji egzotykâ”, mówiűa coŔ o ,,utraconej

prostocie”. Juliusz widziaű artykuű pod takimi wűaŔ-

nie hasűami w piŔmie kobiecym, które przejrzaű,

kiedy pomagaű matce w kuchni. WűaŔciwie kiedy

próbowaű spokojnie tam siedzieĺ i sűuchaĺ matczy-

nych wywodów o sâsiadach. Teraz minĹűo parĹ mi-

nut, zanim ucichűa i odeszűa po drugie danie. Ojciec

skorzystaű z sytuacji i zaczâű powtarzaĺ to samo,

wspominajâc swoje autostrady w szyickich, ropo-

noŔnych piaskach Iraku. Alex jadű dokűadkĹ. Julek

odruchowo dotknâű brzucha. TrochĹ przytyű ostat-

nio. Babcia spytaűa wnuczka, jak tam w pracy, i nie

sűuchajâc odpowiedzi, zaczĹűa opowiadaĺ treŔĺ

wspomnieº, które wűaŔnie czytaűa. Telefon brata siĹ
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rozdzwoniű. Al odstawiű michĹ, odebraű i nie wstajâc

od stoűu, wdaű siĹ w rozmowĹ o interesach. Babcia

nie sűyszaűa ani dzwonka telefonu, ani gadania

Alexa, wiĹc mówiűa dalej do Juliusza, którego za-

czynaűa boleĺ gűowa. Tym bardziej Ňe dzielnie przy-

takiwaű Babci i od wűasnych krzyków bolaűy go

uszy. Nikt nie byű w stanie przekonaĺ seniorki rodu

do aparatu sűuchowego. Sobotni spektakl toczyű

siĹ jak zwykle. Nagle Matka pojawiűa siĹ nad ich

gűowami i zabraűa siĹ do krĹcenia afery: — Co za

rodzina?! Biuro tu robicie?!... — nie dokoºczyűa, Alex

zrobiű Ŕmiertelnie obraŇonâ minĹ i zasűaniajâc tele-

fon, szepnâű groÎnie: — Przestaº! — Uciekű potem do

Ŕrodka domu, a kiedy wróciű, zalaű MatkĹ pretensja-

mi: — Umawiam akcje, waŇny moment dla kapeli,

a ty awanturĹ robisz, jak ja mam sprawy zaűatwiaĺ,

jest sobota, w mieŔcie jeszcze wszyscy pracujâ, a ty

Ŕwirujesz... trzeba byűo robiĺ takie obiady dwadzieŔ-

cia lat temu, a teraz to wiesz... Matka, wyluzuj... pro-

szĹ ciĹ. — Chciaű coŔ jeszcze dodaĺ, ale atmosfera

za stoűem zlodowaciaűa, wiĹc zamilkű. Alex tak na-

prawdĹ nie lubiű otwieraĺ starych szaf, nawet jeŔli

nie wypadaűy z nich trupy, po prostu zagalopowaű

siĹ. Ojciec milczaű, patrzâc w stóű, Matka byűa goto-

wa pűakaĺ, Sofia uŔmiechaűa siĹ dziwnie i tylko Ju-

lek zachowywaű spokój, próbowaű rozsiaĺ peace

and love dokoűa siebie. Babcia dopiero teraz prze-

staűa opowiadaĺ mu jakâŔ ksiâŇkĹ i rozglâdaűa siĹ
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zdezorientowana. Alek, wkurwiony na innych, bo

przecieŇ nie na samego siebie, zasiadű z powrotem

za stoűem i zmieniű temat, zaczâű mówiĺ o pracy.

Jedzâc drugie danie, perorowaű o pűycie, którâ wűaŔ-

nie nagraű, i kontrakcie w Londynie, który kroi siĹ

dla jego dubowego skűadu. Juliusz tűumaczyű matce

kolejny raz, co to raggamuffin, dub i sound-syste-

my. Byű dumny z muzycznej dziaűalnoŔci brata. Od

siebie dodaű, Ňe Prophets from the East wygrali naj-

wiĹkszy sound-clash w Polsce, detronizujâc osta-

tecznie dresiarza Filemona i obrzĹpalców ze skűadu

Brudne Wűosy. Matka z trudem usiűowaűa siĹ w tym

poűapaĺ, Ojciec co chwila przerywaű, chciaű udo-

wodniĺ, Ňe na scenie klubowej teŇ siĹ zna. Matka

w koºcu zrezygnowaűa i poszűa po desery, jej maű-

Ňonek przejâű prowadzenie i rozsnuű przed sűucha-

czami przemówienie porównujâce rewoltĹ rokend-

rolowâ z przemianami ery elektronicznej. NapiĹcie

zostaűo schowane pod stóű albo wlazűo z powrotem

w domowników. Lepiej rozmawiaĺ o muzyce niŇ

rozdrapywaĺ stare rany. Jul przeűoŇyű swoje drugie

danie na talerz brata, ten, nic nie mówiâc, jadű dalej.

Ojciec zdâŇyű juŇ zapaliĺ cygaro. Zanim je dopali,

bĹdzie jeszcze kawa i likier, na który Julek miaű du-

Ňo wiĹkszâ ochotĹ niŇ na ten ohydny makaron. Kac

strasznie mĹczyű. Dwa kieliszki wina do obiadu to

stanowczo za maűo. Alex wreszcie skoºczyű dokűad-

kĹ i rozwaliű siĹ wygodnie w fotelu. Beknâű, aŇ Sofia
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podskoczyűa i wreszcie coŔ powiedziaűa: — ProszĹ

ciĹ — nie strofowaűa, tylko prosiűa, najwyraÎniej

zniesmaczona. Ojciec skorzystaű z okazji do kolej-

nego wykűadu, tym razem o bekaniu w Azji Środ-

kowej, a Alexander potakiwaű i mówiű: — No i wi-

dzisz? A ty jesteŔ taka drobnomieszczaºska! — Sofia

prychnĹűa i nadâsaűa siĹ. Uznaűa, Ňe nie warto ga-

daĺ. Przemówienia byűy ulubionâ formâ wypo-

wiedzi Pana Dyrektora. Julek przez chwilĹ sűuchaű,

ale w koºcu grzecznie przeprosiű i wstaű. W gűowie

mu wirowaűo, wziâű gűĹboki oddech i ruszyű do

wnĹtrza domu, jak zwykle wpadajâc na rozstawione

wszĹdzie pamiâtki i gadŇety. Willa, zbudowana jesz-

cze przez dziadków, przeŇyűa jakiŔ czas temu ze-

wnĹtrznâ metamorfozĹ. Dostosowaűa siĹ do panu-

jâcej w okolicy mody na wielkie Ňeliwne bramy

wjazdowe, brukowane podjazdy i lŔniâce dachy.

W Ŕrodku byűa jednak muzealnâ rupieciarniâ. Do-

Ňynkowe wieºce, które dostawaű jeszcze Dziadek,

wymieszane z zabytkami zbieranymi przez Ojca,

kiedy asfaltowaű Bliski Wschód. Do tego kicz, który

Matka przywoziűa z delegacji i urlopów na caűym

Ŕwiecie. Przechodzâc koűo kuchni, Julek kurtuazyj-

nie spytaű, czy w czymŔ pomóc. Spytaű tylko dlate-

go, Ňe natknâű siĹ na SofiĹ niosâcâ puste talerze.

Ulubiona, bo wűaŔciwie jedyna synowa Mamy po-

moŇe za niego i za brata. UŔmiechnâű siĹ do niej

i patrzâc w wielkie oczy bratowej, pomyŔlaű, Ňe nie
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wiadomo, jakiego sâ wűaŔciwie koloru. Z pierw-

szego schodka spojrzaű jeszcze raz. Dziewczyna, za-

myŔlona, spinaűa teraz dűugie czarne wűosy. Potem

popĹdziű juŇ na górĹ do ubikacji, jak zwykle oglâ-

dajâc ze zgrozâ obrazy wiszâce po drodze. Od mu-

tacji Kossaków wymieszanych z kaligrafiami arab-

skimi zrobiűo mu siĹ jeszcze gorzej. Maűo nie

potknâű siĹ o gruby biaűy dywan, który pokrywaű

korytarz na piĹtrze. Szybko zűapaű za mosiĹŇnâ

barokowâ klamkĹ i puŔciű pawia zaraz po podnie-

sieniu rzeÎbionej drewnianej deski. Po chwili ode-

tchnâű i zamknâű drzwi na klucz od Ŕrodka, juŇ bez-

pieczny. Otworzyű okienko wychodzâce na las za

domem i natychmiast je zamknâű. Stare przyzwy-

czajenia siĹ odzywajâ, dobrze, Ňe mam to za sobâ

— pomyŔlaű. Usiadű na kiblu. WűaŔciwie mógűbym

daĺ spokój, to tylko resztki z balangi, przeŇyjĹ bez

nich. Ale po co majâ siĹ marnowaĺ? Monologowaű

tak samo od lat. W koºcu wyciâgnâű torebkĹ z reszt-

kami proszku i wciâgnâű je wprost z bűyszczâcej

czystoŔciâ deski klozetowej. Powiedziaű póűgűosem,

z kolejnym silnym postanowieniem: — I taki to byű

ten ostatni raz. Amen! — Wyszedű, zostawiajâc drzwi

otwarte na oŔcieŇ, znowu z przyzwyczajenia, Ňeby

wywietrzyĺ. Natychmiast wróciű i zamknâű siĹ

z powrotem. Po schodach szedű wűaŔnie Alex, a za

nim biegűa Sofia. Julek, skulony na kiblu, domyŔlaű

siĹ, Ňe jego brachol siada teraz i zaczyna skrĹcaĺ
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poobiedniego dŇointa. Czuű, Ňe musi chwilĹ od-

sapnâĺ, zanim wyjdzie stawiĺ czoűo jemu i dziew-

czynie. Gorycz proszku spűywaűa z nosa do gardűa.

Usprawiedliwiaű siĹ, Ňe trudno znieŔĺ na trzeÎwo te

rodzinne nasiadówy. Rozumiaű teŇ Alka, który wűaŔ-

nie mówiű do Ňony: — Kochanie, usiâdÎ, wyluzuj,

wiesz przecieŇ, za chwilĹ mam ostateczny maste-

ring. Przez tydzieº nie paliűem, ze wzglĹdu na cie-

bie, teraz tylko taki maűy buszek, no, nie gniewaj

siĹ, widzisz, jak maűo, masz sztacha... Jak ten mate-

riaű trafi do Londynu, to Ŕmigamy, kochanie, razem

na JamajkĹ, czaisz... My we dwoje pod palmami,

muszĹ siĹ tylko dziŔ sprĹŇyĺ, przecieŇ wiesz, Ňe

robiĹ to dla nas, mnie tam na karierze nie zaleŇy...

— Sofia daűa siĹ najwyraÎniej udobruchaĺ, bo mil-

czaűa. Kiedy Julek wreszcie zdecydowaű siĹ wychy-

nâĺ z kibla, siedziaűa obok Alexa palâcego dŇoinci-

ka i przeglâdaűa jakieŔ czasopismo. — Co, műody,

trzewia nie te co dawniej? JakbyŔ tyle nie piű i nie

wciâgaű, tobyŔ lepiej Ňyű, men! ChociaŇ kumam, za-

piekany makaron byű wyjâtkowo niedobry — brat

zakoºczyű nutkâ przyjacielskâ i wyrozumiaűâ. Od

tej jego dobroci Julkowi znowu zachciaűo siĹ rzygaĺ,

uznaű, Ňe dobry braciszek karci go za grzeszki, które

tak naprawdĹ usprawiedliwiajâ jego wűasne akcje.

— Masz, zűap macha — zaproponowaű Alexander

Wielki, rozparty na skórzanej kanapie rodziców,

zadowolony. — Ja przynajmniej nie udajĹ, Ňe nie
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dragujĹ — odciâű siĹ műodszy i zbiegű po schodach.

Przypomniaű sobie, jak brat odwiedziű go ostatniej

nocy kompletnie uspawany, Ňeby siĹ odŔwieŇyĺ

przed trudnym powrotem do domu i Ňony. 

Juliusz zasiadű z powrotem na tarasie i peűen bia-

űej energii usiűowaű budowaĺ od nowa miűy nastrój.

Spytaű mamĹ: — A jak tam w pracy? — Byű dzielny

i wytrzymaű plotki o sytuacji w polskiej telewizji.

Pani Matka opowiadaűa, Ňe wedűug korytarzowej

opinii prezes z roŔlinâ w nazwisku wraz z autory-

tetem, co ma sprzĹt AGD w nazwisku, sâ zamiesza-

ni w tĹ tajemniczâ aferĹ pedofilskâ. Juliusz sűuchaű

i czuű, Ňe proszek znowu wraca mu do gardűa. Nie

byű pewien, czy chciaűo mu siĹ znowu rzygaĺ z po-

wodu plotek czy narkotyków. Babcia obudziűa siĹ

nagle i spytaűa, czy prezes z tych z Galicji, czy

z Kongresówki? Nikt oczywiŔcie nie wiedziaű, wiĹc

zaczĹűa opowieŔĺ o wszystkich z roŔlinâ w nazwi-

sku, których znaűa. Juliusz po raz kolejny patrzyű

na niâ zdumiony. Dla niego i brata liczyűa siĹ tylko

przyszűoŔĺ, dla rodziców wűaŔciwie teŇ, poniewaŇ

mimo swojego wieku wciâŇ wierzyli, Ňe bĹdzie lep-

sza od przeszűoŔci. A dla Babci waŇna byűa juŇ tylko

historia, tylko przeszűoŔĺ pobudzaűa jâ do myŔlenia

i mówienia, tylko ona wywoűywaűa w niej emocje,

aktywizowaűa coraz czĹŔciej wyűâczajâcy siĹ mózg.

Pokolenia przedzielaűa wyrwa teraÎniejszoŔci, którâ

nikt nie raczyű siĹ interesowaĺ. Przeskakiwali jâ
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w poŔpiechu i pĹdzili naprzód, nic a nic nie rozu-

miejâc, jak najmniej myŔlâc i czujâc, Ŕcigali jutro.

Nie brali oddechu, nie przystawali, gnani wydarze-

niami, bali siĹ wyciâgaĺ wnioski, dusili siĹ, kaŇdy

wűasnym wyobraŇeniem Ňycia. 

Ojciec spaű w fotelu, matka sprzâtaűa, a Julek

udawaű, Ňe sűucha Babci, i przyglâdaű siĹ, jak braci-

szek na górze wietrzy pokój po swoich poobiednich

buchach. W koºcu, kiedy juŇ naprawdĹ zaczâű

wymiĹkaĺ, usűyszaű z góry zdenerwowanego Alka:

— Basta, spadamy, jestem juŇ spóÎniony. — Ewaku-

owali siĹ, jak zwykle pozostawiajâc rodzinĹ w bűo-

giej dumie ze wspaniaűych potomków wraz z przy-

legűoŔciami.

Zaraz po wyjeÎdzie z bramy Julek wpadű do

wielkiej dziury w piaskowej drodze. — KaŇdy ma

willĹ z basenem, co chwila wozy agencji ochro-

niarskich, a, kurwa, asfaltu nie mogâ poűoŇyĺ? —

W ostatnich latach podmiejskie daczowisko komu-

nistycznych pűotek urosűo do rangi salonu po-

kazowego nowego gustu. Dom rodziców byű naj-

skromniejszy w okolicy, tuŇ za nim wyrastaűy kopie

paűacyków z amerykaºskich plantacji baweűny,

angielskich rezydencji i inne historyczne kombina-

cje, zwane gargamelami. Teraz, w sobotĹ wieczór,

wiĹkszoŔĺ staűa pusta. Alex wygűosiű maűy lewicowy

wykűad o zasranej warstwie Ŕredniej, ,,no, tej wyŇ-

szej Ŕredniej”, która nawet nie ma czasu pomiesz-
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kaĺ w swoich domach, bo musi odpracowywaĺ

kredyty. Julek pokiwaű gűowâ i wskazaű palcem na-

klejkĹ na tablicy rozdzielczej swojego dziesiĹciolet-

niego volviaka, naklejkĹ, którâ dostaű od brata. Na

pierwszym obrazku facet w samochodowym korku

narzekaű, Ňe spóÎni siĹ do pracy. Na drugim ten sam

facet w biurze narzekaű na pracĹ, którâ musi wyko-

nywaĺ, Ňeby spűaciĺ samochód. — No wűaŔnie, babi-

loºska gűupota — skwitowaű Alex. Tylko Sofia, która

zawsze dokűadnie oglâdaűa te nowe domy, zaczĹűa

broniĺ lokatorów: — Dajcie spokój tym ludziom, nie

kaŇdy ma bogatych rodziców jak wy. PrzyjeŇdŇajâ

z prowincji i chcâ siĹ dorobiĺ. To przecieŇ normal-

ne. — Bracia spojrzeli po sobie i pogardliwie wzru-

szyli ramionami. Alex spytaű brata: — A ty po chuj

tyle pracujesz? Nawet willi i wózka porzâdnego nie

masz. — PracujĹ, Ňeby nie myŔleĺ — odpowiedziaű

Julek. To stwierdzenie, nigdy wczeŔniej w myŔlach

nieformuűowane, zabrzmiaűo bardzo prawdziwie.

Dodaű na wszelki wypadek: — Ale tak naprawdĹ to

ja nie pracujĹ. Reklama to hobby, za które dostajĹ

jeszcze kasĹ. — Tratata — nie uwierzyű mu brat, zresz-

tâ sűusznie. — Pracujesz tyle, Ňeby nie kűóciĺ siĹ

ze starymi, Ňeby nie braĺ od nich kasy, bo nie lubisz

ich jeszcze bardziej ode mnie. Ja teŇ jestem nie-

zaleŇny i przynajmniej gadam, co chcĹ, a ty jesteŔ

tchórz! Masz kasĹ, ale jesteŔ niewolnikiem! Wiesz,
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gdzie jest twój Babilon? O tu! — i wymownie postu-

kaű siĹ w gűowĹ. — Obydwaj jesteŔcie siebie warci!

— mruknĹűa Sofia z tylnego siedzenia. Bracia prych-

nĹli i spojrzeli po sobie wymownie, nagle zjedno-

czeni.

Dalej nawijaű tylko Alex, odsűuchujâc wstĹpne

wersje kawaűków, które Sofia i Julek sűyszeli juŇ

tysiâc razy, byűy fajne, ale nie podniecali siĹ nimi

tak jak autor. StanĹli pod studiem, gdzie nagrywali

Prophets. Tutaj starszy brat zwany byű Alem albo

Alim, co mogűo wydawaĺ siĹ juŇ przesadâ, ale pa-

sowaűo do nazwy zespoűu. Wysiadű z wozu, zdjâű

z dachu swój bicykl, zapewniű SofiĹ, Ňe przed dwu-

nastâ bĹdzie z powrotem, i poszedű do swojej pacz-

ki. Plakat ,,Lato w mieŔcie” obiecywaű wspaniaűe

wakacje dzieciom, które zajĹci rodzice pozostawiali

z kluczem na szyi. Zauűki otwieraűy kuszâco swoje

zakamarki, w powietrzu czuűo siĹ nigdy niespeűnia-

ne obietnice. Juliuszowi stolica kojarzyűa siĹ z kur-

wâ rozkűadajâcâ nogi przed klientem. — Miasto zűo-

dziei. Coraz wiĹcej jubilerów, coraz wiĹcej hoch-

sztaplerów — mruknâű, powtarzajâc sűowa Proroków

ze Wschodu. 

Zerknâű na siedzâcâ z tyűu SofiĹ. Chyba schodzi-

űy z niego te ostatnie kreski. — ZawieÎĺ ciĹ do was?

— spytaű. SkinĹűa gűowâ i gapiűa siĹ dalej przez okno.
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W koºcu spytaűa: — O co ci chodziűo z tym tam, na

koºcu, Ňe ty nie oszukujesz, z narkotykami niby?

— Julek zdrĹtwiaű i wytűumaczyű nieskűadnie, Ňe to

taki Ňart, ale chyba nie przekonaű dziewczyny.

Światűa jego ukochanej, wielkomiejskiej, zachod-

nio-wschodniej dziwki Warszawy wydaűy mu siĹ

zimne jak w szpitalnym korytarzu. Albo jak na zdjĹ-

ciach tych awangardowych fotografów, z którymi

musiaű toczyĺ boje w agencji. Warszawa przyciâga-

űa i odpychaűa, nadawaűa sprzeczne komunikaty,

które plâtaűy siĹ w gűowie Juliusza. Peűna profeska

— myŔlaű o swym rodzinnym mieŔcie. Nigdy dosyĺ,

nigdy za maűo, zawsze tak, Ňeby nie przysnâĺ

i chcieĺ wiĹcej. — Nie moja wina, Ňe to takie preten-

sjonalne miasto — wytűumaczyű siĹ sam przed sobâ

i zaparkowaű pod domem Alexa i Zosi. Spojrzaű na

niâ. ZamyŔlona, wciâŇ patrzyűa w okno. — Pojebane

miasto, co nie? — uŔmiechnâű siĹ. — Tylko takie jak

jego mieszkaºcy — odpowiedziaűa bez cienia ironii.

PoŇegnaűa siĹ i wysiadűa. Patrzyű, jak odchodzi,

poŇaűowaű nagle, Ňe nie porozmawiali dűuŇej.
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