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Pomyûka

Ty kurwiarzu, dziwkarzu pierdolony. Kto mówi

— pytam — kto mówi, a sűuchawka swoje. Niech ci

odpadnie, dewiancie jeden. Czego chcesz, czűowie-

ku — krzyczĹ. A tamten dalej swoje. MyŔlisz, Ňe nikt

sie nie dowie? Ale o czym — drĹ siĹ jak opĹtany.

Zobaczysz, mendo, tak ci dogryze, Ňe na ulice sie

bedziesz baű wyjŔĺ. WyűâczĹ telefon, jak nie po-

wiesz, o co ci chodzi — wrzeszczĹ, aŇ mi gűosu bra-

kuje. Ty juŇ dobrze wiesz, o co, i ja wiem, no to

wszyscy sie dowiedzo. No to ci miűego dnia Ňycze.

Jak mnie znajdziesz, to pogadamy, a jak nie, za-

dzwonie na komórkie. Czekaj, powiedz, kim jesteŔ.

PowinieneŔ wiedzieĺ, zűamasie. Poszukaj mnie, to

na pewno znajdziesz. I brzdĹk, odűoŇyű sűuchawkĹ.

I dopiero wtedy siĹ obudziűem. Przypomnia-

űem sobie ten tunel z gaűĹzi, w który wchodziűem

wczoraj wieczorem, te korony sosen poprzetykane

sűoºcem. Zawsze miaűem ochotĹ zapisywaĺ sny,

w snach sâ najpiĹkniejsze obrazy, które do tego



za kaŇdym winklem zakrĹcajâ. Najbardziej lubiĹ ten

las sprzed mojego dawnego domu. Wolaűbym tam

ryjem rozgarniaĺ ŔcióűkĹ jak dzik niŇ tutaj byĺ po-

waŇnâ personâ. Tylko co z tego. PrzecieŇ z tym la-

sem jest dokűadnie tak jak z babami, z takâ jednâ

blondynkâ na przykűad, do której nie potrafiűem

wystartowaĺ. Czyli zupeűnie bez sensu. Ale ona mia-

űa cycki. A tam to musiaűa byĺ ruda. Niektóre tak

majâ. Wyglâdaűa, jakby jâ toczyli na garncarskim

kole — ale tak po mistrzowsku, albo na tokarce. Bo

przecieŇ nie na frezarce. Jak Boga kocham, co ja

z tâ frezarkâ. AleŇ to byűa dupa. A moŇe, moŇe mia-

űa tam wygolone. Jednâ takâ znaűem, co sobie goliűa.

I jeszcze siĹ opalaűa w solarium i byűa na równo

wszĹdzie brâzowa. Tylko jak siĹ zajrzaűo do Ŕrodka,

to byűa róŇowa. Och, ale ona tam miaűa róŇowiutkie.

Jak ŔwieŇy űosoŔ. No nie, przecieŇ nie Ŕmierdziaűa

rybâ, tylko tak mi siĹ skojarzyűo. WszĹdzie miaűa

ochotĹ — na plaŇy, w pociâgu, na imprezach. Jak do

niej przychodziűem, to wkűadaűa dűugâ spódnicĹ

i zdejmowaűa majtki. Nie mogűem spokojnie na to

patrzeĺ, od razu miaűem wzwód. I siadaűa mi ta suka

na kolanach, rozpinaűa rozporek i wsuwaűa sobie.

Wtedy to ja mogűem przez godzinĹ, ale tam na tym

fotelu to czasem po minucie nie wytrzymywaűem,

a ona siĹ krzywiűa i szűa umyĺ. W drugim zaŔ poko-

ju siedzieli jej starzy i siostra i oglâdali telewizjĹ.

Potem wracaűa, ja szedűem siĹ umyĺ i znowu siada-
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űa mi na kolanach, i tak mogűa z piĹĺ razy. BoŇe,

co za bestia. KiedyŔ poszliŔmy razem do űazienki.

Ja chciaűem tylko umyĺ rĹce, a ona niby to praűa

i byűa tylko w takiej dűugiej bluzce, co jej ledwo majt-

ki zakrywaűa. I jak siĹ odwróciűem, to zobaczyűem,

jak siĹ wypina, i nie wytrzymaűem. Na to ona

do mnie, Ňe chyba zwariowaűem, bo matka tylko do

warzywniaka poszűa po kiszone ogórki i w ogóle to

mógűbym siĹ umyĺ i zdjâĺ jej majtki, ale juŇ byűo

za póÎno. Ona pochylona nad tym praniem w wan-

nie, a ja juŇ w Ŕrodku. I jeszcze taka byűa perwer-

syjna, Ňe udawaűa, Ňe pierze. MyŔlaűem, Ňe oszalejĹ.

I wtedy ktoŔ zaszuraű pod drzwiami. No i to oczy-

wiŔcie byűa jej matka, ale zdâŇyűem. Wszystko zdâ-

Ňyűem. Albo kiedyŔ w pociâgu. W biaűy dzieº. Byűo

tak gorâco, Ňe moŇna siĹ byűo zerzygaĺ. Ona rozsu-

wa nogi i wachluje siĹ pod sukienkâ, no to ja juŇ

nie mogĹ. Siedzimy w przedziale sami, a wűaŔciwie

to leŇymy. W pociâgu pusto, ale chodzâ róŇni kon-

duktorzy i tego typu swoűocz. I nie wytrzymaűem.

Wstaűem i poszedűem siĹ ochűodziĺ do umywalki.

Wiedziaűem, Ňe przyjdzie, chociaŇ nic nie mówiűem.

I przyszűa. A tam byűo moŇe metr na metr. Opiera-

űem siĹ tyűkiem o drzwi. MyŔlaűem, Ňe siĹ za chwilĹ

ktoŔ zacznie dobijaĺ, ale nie, na szczĹŔcie.

Ale ja i tak wolĹ brunetki. Tylko nie mam

w Ňyciu do nich szczĹŔcia. Ze dwie poznaűem bli-

Ňej. Jedna mnie zostawiűa, a z drugâ nie mogűem
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wytrzymaĺ, bo byűa jakaŔ pokrĹcona. I nie wytrzy-

maűem. Ale tak w ogóle to zawsze chciaűem mieĺ

kurwĹ. To znaczy, przepraszam, prostytutkĹ. Takâ

z klasâ. Strasznie mi siĹ podobaűo, jak w dziewiĹt-

nastym wieku w wiktoriaºskiej Anglii, gdzie kobiety

nie mogűy űydki pokazaĺ, goŔcie chodzili minimum

raz w tygodniu do burdelu. Tak dla higieny, bo

przecieŇ z Ňonâ nie wypada po francusku. Oni zresz-

tâ nie lubiâ Francuzów, to moŇe robiâ po swojemu,

bo zawsze siĹ uwaŇali za pĹpek Ŕwiata. Stolica im-

perium, nad którym sűoºce nie zachodzi, i temu

podobne bzdury. No, ale z tymi burdelami to nie

najgorzej wymyŔlili. U nas to siĹ czűowiek boi, Ňe

okradnâ, pobijâ albo jeszcze gorzej. W najlepszym

wypadku jakiŔ syf, o adidasie nawet nie wspomnĹ,

bo o takich rzeczach lepiej nie mówiĺ. No i dlate-

go nigdy nie zamówiűem kurwy do domu ani nie

poszedűem do agencji. ChociaŇ jeden mój koleŔ,

strasznie powaŇny dyrektor, dymaű kiedyŔ jednâ

w pokoju swojego dziecka, jak Ňona wyjechaűa.

Inny kumpel mi to opowiedziaű, który drugâ obra-

biaű w jego sypialni. Kolo chciaű byĺ dŇentelmenem

i lepszâ miejscówkĹ mu udostĹpniű. Swojâ drogâ,

ten, co tâ agencjĹ towarzyskâ wymyŔliű, powinien

copyright zaűoŇyĺ i zarobiűby niezűâ kasĹ. Tylko cie-

kawe, kto by mu patentu pilnowaű, jak to wszystko

kontroluje mafia. Mafia nie mafia, w kaŇdym razie

chűopcy z miasta, którzy raczej wolâ pobieraĺ
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kaskĹ. No i nigdy w koºcu nie przeleciaűem Ňadnej

kurwy, bo mam zahamowania. A strasznie bym

chciaű jakâŔ czarnâ albo Ňóűtâ najlepiej. Z brunetka-

mi teŇ mi siĹ nie udaje. ĎonĹ mam blondynkĹ.

Zamiast w lesie mieszkam w bloku, w zasranym

M-3. O, Chryste, ten skurwysyn pewnie wie o mojej

Ňonie. No, teraz to siĹ juŇ, kurwa, naprawdĹ obu-

dziűem. I wcale mi siĹ to nie Ŕniűo, bo sűuchawkĹ

trzymam w rĹku. Czego on chce? Tak, to na pewno

o to chodzi: wie o tej pannie z klubu. Ale ja prze-

cieŇ jestem niewinny jak lelija. Nawet siĹ z niâ nie

caűowaűem. MoŇe chce szantaŇowaĺ? No, w tym

klubie to nie wyglâdaűo pewnie tak niewinnie, jak

byűo. Wszyscy na bani, zabawa na caűego. Jak cyk-

nâű zdjĹcie, to mam przejebane. Tylko Ňe niby kie-

dy? Twoja przytĹpiona kacem ŔwiadomoŔĺ powin-

na ci, ĺwoku, podpowiedzieĺ, Ňe kiedykolwiek, jak

juŇ byűeŔ pijany, czyli űadnych parĹ godzin. Kto tam

jeszcze byű? No tak, tűum nieziemski, najpopular-

niejsza knajpa maűolatów z warszawki i pedaűów.

Tylko Ňe ten, co dzwoniű, zarzucaű akcentem z dru-

giej strony rzeki. Tacy tam nie chodzâ. Albo tylko

udawaű. Zresztâ, cholera wie. KaŇdy moŇe wejŔĺ

do knajpy. Ale skâd on ma numer tak poza tym?

Co mnie napadűo, Ňeby siĹ szwendaĺ po knajpach.

To wszystko z nudów. Siedzi czűowiek na tym

pieprzonym Ursynowie. W robocie zajob, to natu-

ralnâ rzeczy kolejâ — jak mówi poeta — najlepiej siĹ
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nawaliĺ. Samemu w domu siedzieĺ Ňadna radocha.

Cholera, moŇe jednak byűo coŔ z tâ pannâ, tylko nie

pamiĹtam. No nie, takie rzeczy to siĹ jednak pamiĹ-

ta. Poza tym nie byűem przecieŇ aŇ tak uwalony.

Czyli jak nie o to chodzi, to o co? Pieniâdze chce

po prostu wyűudziĺ, tylko Ňe Île trafiű. Bo ja nie mam

zamiaru daĺ ani grosza, choĺby dlatego, Ňe nie

mam. Jakbym miaű, to teŇ bym nie daű. Czego on

chce, przecieŇ nawet mnie nie straszyű Ňonâ, Ňe

opowie o tym czy o tamtym. Zresztâ niby o czym.

Aha, no no no. I pang, zielone Ŕwiateűko siĹ zapaliűo

w koºcu. Ano wűaŔnie, chciaűo siĹ uroczâ koleŇankĹ

do domu zaprosiĺ i ludzie widzieli, jak siĹ jâ naga-

buje, a potem pstryk, troszkĹ siĹ filmik urwaű, no

i nie wiadomo, co siĹ póÎniej robiűo. No powiedzcie

mi, obywatelu, jak spĹdziliŔcie ostatnich kilka no-

cy. O, nie pamiĹtamy, niedobrze, niedobrze. Mówi-

cie, Ňe Ňyjemy w wolnym kraju i kaŇdy siĹ moŇe

napiĺ, ile chce. No pewnie, oczywiŔcie, tak tak.

To dlaczego siĹ nie pamiĹta, co siĹ robiűo w nocy

z dwudziestego piâtego na dwudziestego szóstego

o godzinie trzeciej trzydzieŔci? A my wiemy, my

wszystko wiemy, ale nie bójcie siĹ. Wűadza teŇ czűo-

wiek i jakoŔ siĹ dogadamy. No piĹknie, kurwa, piĹk-

nie. PrzecieŇ naprawdĹ nie pamiĹtam za duŇo

z ostatnich trzech nocy. Ale, panie wűadzo, ja niko-

go w Ňyciu nie zabiűem, nie zgwaűciűem, nie okrad-

űem. A ten facet, co sprzedawaű sadzonki? No, upadű
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mu banknot, piĹĺset zűotych z KoŔciuszkâ, to pod-

niosűem. Poza tym byűem wtedy dzieckiem. JakieŔ

trzynaŔcie lat miaűem. Ano wűaŔnie, czym skorupka

za műodu... No i proszĹ, niby nic, a jednak. A tak

z innej maºki na przykűad: ta nieletnia, co siĹ do

niej dobieraliŔcie. ňadniutka, nie powiem, ale wy-

daje mi siĹ, Ňe to raczej niedobrze, nie po naszemu.

Uczciwy czűowiek tak nie robi. Powiecie, Ňe niby

siĹ nie opieraűa, a poza tym nie byliŔcie Ňonaci.

Ja rozumiem, ja wszystko rozumiem. Ďyj i daj Ňyĺ

innym. Ale co takie dziewczĹ moŇe wiedzieĺ o Ŕwie-

cie? I czy umie rozpoznaĺ, kto wróg, kto przyjaciel?

A ten, kto siĹ tak zachowuje, jest wrogiem, gadem

i szkodnikiem. Tylko Ňe niewinne dziewczĹ tego nie

wie. Prawi siĹ sűodkie sűówka, skradnie caűusa, a po-

tem hajda na czeŔĺ dziewiczâ. Nie tak byűo? A teraz

na przykűad: Ňona na wyjeÎdzie sűuŇbowym, a tu siĹ

nie pamiĹta kilku ostatnich nocy. Pewnie, lepiej nie

pamiĹtaĺ, co siĹ wyczyniaűo. Wino, kobiety, Ŕpiew,

te rzeczy. No i wűaŔnie, pang, pang. Bingo sku-

mulowane. Robiűem czy nie robiűem, i co, i kiedy.

Nie jestem pewien. Tamten moŇe za to wiedzieĺ.

No dobra — kawa, buűeczka, kâpiel i fiu za rzeczkĹ

szukaĺ skurwysyna. Na osiedlu psy zasraűy caűy

trawnik. Idzie sobie czűowiek i ciâgle siĹ boi, Ňeby

nie wejŔĺ w gówno. Fajnie tak pieskowi w takim

bloku. Na balkon se moŇe wyjŔĺ. UŇyje jak w stud-

ni. Potem nasra na trawnik i pójdzie na spacer
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z jakimŔ zadowolonym pacanem. Najlepiej to majâ

te duŇe: owczarki, rottweilery, dogi. W takim mie-

szkaniu to wszĹdzie musi byĺ sierŔĺ. Powinni,

gamonie, hodowaĺ yorki. Takie co siĹ mieszczâ

w pudeűku po butach. Zresztâ, sraű to pies. Trzeba

do miasta. Najpierw autobus, potem tramwaj. Na

przystanku dwie babki, z tyűu caűkiem znoŔne. Ale

co siĹ bĹdĹ przyglâdaű. Siadam na űaweczce. Wyj-

mujĹ gazetĹ. No nie, tego jeszcze brakowaűo. Patrzy

siĹ jak sroka w gnat. Oczadziaűa. Niby Ňe taki Ŕliczny

jestem. Akurat. Jeszcze bym musiaű z dziesiĹĺ kilo

zrzuciĺ, pochodziĺ na siűowniĹ, kupiĺ jakieŔ ciuchy,

no to wtedy bym moŇe uwierzyű. Jaja sobie ze mnie

robi. Ale ogólnie niezgorsza. Zgrabna, elegancka,

z twarzy caűkiem űadna. Tylko trochĹ stara. Nie

mogĹ siĹ na niâ patrzeĺ, bo jeszcze coŔ sobie po-

myŔli. Autobus podjechaű, wsiadűem, ona teŇ. Tego

jeszcze nie byűo, Ňeby mnie baba w autobusie wy-

rywaűa. Co innego w drugâ stronĹ. ParĹ razy mi siĹ

udaűo. Z jednâ to nawet bardzo. Szlag by trafiű, nie

noszĹ obrâczki, moŇe by siĹ wtedy nie czepiűa. Ano

wűaŔnie, bez obrâczki niby űatwiej o branie. Nie,

panie wűadzo, ale jakoŔ nie lubiĹ. JuŇ my swoje

wiemy. Dalej siĹ gapi. W knajpie tobym pogadaű,

ale w Ŕrodkach komunikacji nie zawieram znajo-

moŔci. Chyba Ňe mam ochotĹ. A teraz nie mam,

bo mam problem. Trrr. Trrr. Trrr. Chyba moja.

Niechby tak Ňona zadzwoniűa, moŇe by daűa spokój.
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Przywitaűbym siĹ: czeŔĺ, kochanie, jak siĹ czujesz,

jak pogoda i te sprawy, to moŇe daűaby spokój. Tak,

sűucham. I juŇ siĹ zabieram do tej gadki, a ten zno-

wu swoje. No i co, dziwkarzu, tâ teŇ byŔ zaliczyű,

co nie? A skâd wiesz, gdzie jestem — krzyczĹ. I ciŔ-

nie siĹ na usta ,,skurwysynu”, ale siĹ powstrzymujĹ.

Nie obchodzi mnie, gdzie jesteŔ, tylko jaki jesteŔ,

znaczy, kurwiarz — tamten na to. Ty ciâgle to samo,

dawno cie przejrzaűem. No, to nara, czekam jeszcze

trzy godziny. Nawet mnie jakoŔ ten telefon nie zdzi-

wiű, ale resztĹ autobusowego towarzystwa to i ow-

szem. Tamta jakoŔ trochĹ spűoszona, ale nie traci

rezonu. CoŔ czujĹ, Ňe siĹ zbiera, Ňeby podejŔĺ. Tego

jeszcze brakowaűo. WstajĹ i idĹ do wyjŔcia. A ta

za mnâ. Obracam siĹ i juŇ chcĹ ryknâĺ: o co pani

chodzi, ale ona pierwsza siĹ odzywa. Nie pamiĹtasz

mnie, misiaczku. Jak Boga kocham, zbaraniaűem.

Zwoje mi siĹ zaczĹűy grzaĺ. I uŔmiechnâűem siĹ gűu-

pio. Wiesz, mam straszne problemy, to wszystko

przez to. AŇ nieprzytomny jestem, a jeszcze prze-

mĹczony. Strasznie ciĹ przepraszam. I zwoje pracu-

jâ jak oszalaűe, kto to, do cholery, jest, skâd ja jâ

znam, ale nawet maűego Ŕwiateűeczka w tunelu,

a o zielonym to nawet nie wspomnĹ. MoŇe siĹ jutro

spotkamy, albo nawet dzisiaj — ona na to. ChĹtnie.

Tylko gdzie — bâkam z minâ skrzywdzonej niewin-

noŔci. Tam gdzie ostatnio. No to wpadűem, bo nic

nie pamiĹtam. Dobrze, o której. Dwudziesta moŇe
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byĺ? W porzâdku. Sűuchaj, strasznie siĹ spieszĹ,

mam powaŇny problem za rzekâ. LecĹ na tramwaj.

To juŇ leĺ, chűopczyku, pysiu malutki — daje mi

buziaka i kűadzie rĹkĹ pod swojâ marynarkĹ. Nie.

No nie. To do wieczora — rzucam niby to porozu-

miewawczo, a ona siĹ rozpromienia. Nie masz teraz

chwili dla swojej myszeczki — wdziĹczy siĹ. Do mnie

stâd jest caűkiem niedaleko. Jaka znowu myszeczka,

trzeba uciekaĺ. Nadrobimy to wieczorem — powoli

wychodzĹ obronnâ rĹkâ z opresji, bo widzi chyba,

Ňe siĹ naprawdĹ spieszĹ. Tylko pamiĹtaj o tych

wiesz, gumowych, bo poprzednio byű problem. BĹ-

dĹ pamiĹtaű — krzyczĹ i juŇ mnie nie ma. Ja pierdolĹ,

znaczy siĹ, chce, Ňebym wziâű kondomy. Czyli Ňe

juŇ coŔ byűo, jakaŔ akcja. Tylko dlaczego ja nic

o tym nie wiem. Fak, fak, fak. To znaczy, Ňe tamten

miaű racjĹ. Narobiűem jakiegoŔ gnoju. Uff, ale pie-

przony upaű, kto to widziaű, Ňeby w kwietniu byűo

trzydzieŔci w cieniu. Tramwaj zaraz pĹknie z du-

choty, ciuchy siĹ lepiâ, wszyscy Ŕmierdzâ. Najgor-

szy jest smród nieumytej starej baby, wali od niej

takim miĹchem prosto od rzeÎnika. To jest osobny

gatunek. Nie uŇywajâ dezodorantów, nie golâ nóg

i pach i zajeŇdŇajâ na póű kilometra. Stojâ ta-

kie w sklepach, w tramwajach, w knajpach niektó-

re kelnerki teŇ, i pewnie jeszcze uwaŇajâ, Ňe sâ

atrakcyjne i naturalne, nie to co jakieŔ wypindrzone

lale. Znaűem nawet takâ, co siĹ szczyciűa, Ňe pali
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extramocne, bo te zagraniczne to jakieŔ perfumo-

wane. I Ŕmierdziaűo od niej tâ machorâ na kilometr.

Zresztâ Bóg z nimi. Skâd ja znam tâ pieprzonâ my-

szeczkĹ? W Ňyciu takiej starej baby nie tknâűem.

Tylko Ňe moŇe jak jâ tknâűem, to myŔlaűem, Ňe jest

műodsza. MoŇe z tej knajpy, gdzie przychodzâ ja-

kieŔ biznesűomen, maklerki, srerki, Ňeby udawaĺ,

jakie sâ wyluzowane. Ale naprawdĹ sobie nie przy-

pominam, zresztâ przecieŇ ona siĹ mogűa pomyliĺ.

Poza tym, skoro mówi, Ňe tam gdzie ostatnio, to

powinienem pamiĹtaĺ, bo to by znaczyűo, Ňe siĹ

umówiűem, a ja siĹ z nikim nie umawiaűem. Z ni-

kim. Nie mam kiedy. Tyle roboty, Ňe nie mogĹ

nadâŇyĺ. Aaaha, znowu dzyº dzyº. I to nie jest

dzwonek tramwaju, myszko. A z tâ miűâ paniâ

z banku to siĹ niby nie chcieliŔcie umówiĺ? Twier-

dzicie, Ňe niby ja nie wiem, co mówiĹ? Ďe mnie siĹ

wydaje? Dobrze, panie wűadzo, to niby racja, ale to

tylko taki niewinny flirt. PrzecieŇ ona mi siĹ nawet

nie podobaűa. Podobaűa, nie podobaűa, ale z űó-

Ňeczka toby siĹ nie wygoniűo. Ale przecieŇ nie byűo

Ňadnego űóŇeczka i w ogóle nie ma o czym mówiĺ.

No nie wiem, nie wiem, zastanówcie siĹ lepiej nad

sobâ. W koºcu pieprzony pomnik Ŕpiâcych Ňoűnie-

rzy. No dobra, to gdzie go teraz szukaĺ. Chyba nie

na RóŇycu, bo tam juŇ teraz nikt nie chodzi. To

gdzie? MoŇe na tym drugim. Na stadionie. Tylko Ňe

trochĹ póÎno. Oni tam zaczynajâ o piâtej, a koºczâ
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najdalej w poűudnie, czyli niby jeszcze trochĹ. Ale

tam to jest ze dwadzieŔcia hektarów do obejŔcia.

MoŇe zadzwoni i coŔ dalej powie. On mnie specjal-

nie tym akcentem podpuszczaű, Ňebym tu przyje-

chaű. No, na pewno nie bĹdĹ chodziű po bermudz-

kim trójkâcie. Tam moŇna w biaűy dzieº zarobiĺ

kosĹ, a w wersji optymistycznej dostaĺ w ryj i stra-

ciĺ portfel. Sam widziaűem w telewizji, jak gnoje,

tacy po piĹtnaŔcie lat, obrobili na Brzeskiej Rosjan-

ki, które szűy z towarem w tych swoich kraciastych

torbach, i ktoŔ to przypadkiem sfilmowaű. Nie zűa-

pali ich, oczywiŔcie, bo kto by siĹ jakimiŔ Ruskimi

przejmowaű. Nawet ci z najbardziej zasyfionych

dzielnic czujâ siĹ od tego taűatajstwa ze Wschodu

lepsi, odbijajâ sobie lata upokorzeº na saksach

w Szwecji czy enerdówku. A nic tak w koºcu nie

podnosi wűasnej wartoŔci jak upokorzenie kogoŔ

innego. Ale swojâ drogâ, to NRD to byűo miejsce.

Cudowny kraj erzacu. Piwa prawie tak dobrego jak

w RFN-ie, prawie tak dobrych kieűbasek, handlo-

wych domów spóűdzielczych, brzoskwiniowych

dezodorantów i czekolady po póű marki smakujâcej

jak wyrób czekoladopodobny. U nas zresztâ nawet

takiej nie byűo, wiĹc nie ma siĹ w sumie co naŔmie-

waĺ. TuŇ i wspaniaűy dworzec autobusowy, gdzie

unosi siĹ skisűy smród podmiejskich pekaesów.

Jechaűem takim ze dwa razy. Niezapomniane prze-

Ňycie. Jest taki dowcip. Jak najűatwiej zrobiĺ saűatkĹ
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z buraków? No? Trzeba wrzuciĺ granat do pekaesu.

Szczerze mówiâc, wcale nie jest zabawny ten kawaű.

Wiedziaűem, Ňe tak bĹdzie. Wszyscy juŇ Ŕciâgajâ

z najwiĹkszego bazaru tej czĹŔci Europy, dawniej

stadionu, miejsca festynów i doŇynek z udziaűem

czynników. Ci ze Wschodu wiozâ swoje torby na

wózkach albo targajâ na plecach. Tutejsi majâ Ňuki

i nyski, a co poniektórzy bmw, volkswageny

i chryslery. Znaűem kiedyŔ takâ pannĹ, której tatuŔ

siĹ tutaj dorobiű. W ciâgu dwóch lat od szczĹki do-

szedű do takiej kasy, Ňe kupiű jej dom, sobie dom,

ze trzy samochody, biuro w centrum i teraz hand-

luje jakimiŔ tajlandzkimi ciuchami. No wűaŔnie,

Tajlandia. Tam to dopiero jest bonanza. DziesiĹcio-

letnie dzieciaki stojâ na ulicach, taka jest bieda

i prostytucja. A jakieŔ Ŕwiºskie pedofilskie Szwaby

i Angole jeŇdŇâ pociupciaĺ za trzy baksy. Ja pier-

dolĹ, co za dewiacja. Powinno siĹ ich kastrowaĺ.

Jeden kolega teŇ tam byű w sekspodróŇy. Tylko Ňe

on jest normalny. To znaczy nie do koºca, bo

w ogóle w Ňyciu nie widziaűem go z dziewczynâ.

Ale to siĹ przecieŇ zdarza. Strasznie zachwalaű te

Ňóűte. Taniocha i egzotyka. Tam sâ takie miejsca, Ňe

czűowiek nie moŇe przejŔĺ spokojnie, i to nie dla-

tego, Ňe to jakaŔ specjalna dzielnica. Idziesz sobie

plaŇâ, a tam jakiŔ gówniarz za tobâ krzyczy: Hej,

mister, fiki, fiki, albo ciĹ zaczepia na ulicy i wrzuca:

You and me together sex. KoleŔ miaű juŇ tego tak
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dosyĺ, Ňe poleciaű do innego kraju. A u nas za

egzotykĹ robiâ Rosjanki, Ukrainki, no i Buűgarki.

Widziaűem kiedyŔ na trasie, jak trzech kolesi zgar-

nĹűo takâ z drogi. One wszystkie majâ przyczepione

czarne treski. Wyglâdajâ ohydnie, chociaŇ niektóre

nie sâ brzydkie. Gűównie czekajâ na wielkich par-

kingach na tirowców, ale czĹsto stojâ w lesie w krót-

kich spódnicach, bez majtek i siĹ wypinajâ. Jest taki

obiegowy dowcip, niby to prawdziwy, Ňe niektó-

re majâ cenniki napisane na kartonach: w paszczu

— 50, w cipu — 100. Ale to jakaŔ bzdura. Ciekawe,

skâd siĹ wziĹűo przekonanie, Ňe to Buűgarki. Jestem

pewien, Ňe tam stojâ i Rumunki, i Rosjanki, i Biaűo-

rusinki, i Ukrainki, i Polki, i jeszcze jakieŔ inne.

A znowu Rosjanki uchodzâ za podstawowâ siűĹ ro-

boczâ w agencjach towarzyskich. ChociaŇ to pew-

nie taka sama prawda jak z tymi Buűgarkami. Tylko

Ňe podobno na Wschodzie jest straszna prostytu-

cja, wiĹc z drugiej strony to jest moŇliwe. Sowiecja

ich kompletnie zdeprawowaűa. Pieprzenie Ruskiej

z agencji dla typowego Polaczka to jakby odwet za

carycĹ KatarzynĹ i tego nieszczĹsnego Stanisűawa

Augusta. WyŔcie nas ciemiĹŇyli, to teraz zrób mi

laskĹ. Poza tym, krâŇâ plotki, Ňe one wszystko

zrobiâ dla kasy. Mnie tam siĹ Rosjanki podobajâ.

Zresztâ, chuj z tym. MyŔl o swoich kűopotach. Po

cholerĹ tu wűaŔciwie przyjechaűem? PrzecieŇ to nie

ma sensu. Facet nie daű Ňadnej wskazówki. Jakby
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mnie teraz ktoŔ spytaű, dlaczego jestem akurat na

tym bazarze, tobym nie umiaű odpowiedzieĺ. CzeŔĺ,

malcziszka, ktoŔ krzyczy wyraÎnie do mnie. No,

wykrakaűem sobie te Rosjanki. Od poűudnia szukajâ

klientów. CzeŔĺ, malcziszka — powtarza gűos. Zaraz,

zaraz. PrzecieŇ ja jâ znam, kupujĹ u niej czĹsto pi-

rackie kompakty po dychu. A, czeŔĺ, odpowiadam

i wűaŔciwie to siĹ cieszĹ, Ňe jâ spotkaűem. JakaŔ zna-

joma i sympatyczna gĹba. Bo o bazarze to trudno

powiedzieĺ, Ňe to sympatyczne miejsce. Co, juŇ po

robocie — pytam. Da, da — odpowiada. Irinka, chyba

ma na imiĹ Irinka. Ci Ormianie, co rozprowadzajâ

pűyty, tak do niej mówili. No i jak dziŔ poszűo, Irinka.

Macha rĹkâ, moŇet byt’. Policja nie űaziűa? Nieeet,

no, niemnoŇka ljudi pakupaűo. A ty nie chocziesz

szto nibud’? Nie, dzisiaj nie za bardzo. Szukam ko-

goŔ. No, jak nie najdiosz, my idiom niedoűga na

jamku. Chocziesz wodki? Ja pakupaűa stolicznu ot

naszych. Nie chcĹ, piwa to bym siĹ napiű, ale wódki

o tej porze, w takâ pogodĹ, to nie. Idi sa mnoj, my

z druziami idiom pogaworit’, poguliat’. No tak, myŔ-

lĹ sobie, dla nich to juŇ wűaŔciwie wieczór, skoro

wstali o drugiej czy trzeciej w nocy. Ale po co ja

im jestem potrzebny do towarzystwa? Nie, dziĹki,

Irinka, moŇe nastĹpnym razem. Ja ujezŇaju w Rasi-

ju — mówi smĹtnie — moŇe ty by pamog mienia wier-

nut’. To takie buty, chce, Ňebym jej jakieŔ papiery

pomógű zaűatwiĺ. Dobrze trafiűa, bo ja nie umiem
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odmawiaĺ, nie potrafiĹ komuŔ w oczy powiedzieĺ:

nie. To jest najwiĹkszy mój problem. PomogĹ ci,

ale nie dzisiaj. I widzĹ uŔmiech od ucha do ucha

na Île umalowanej twarzy. PrzecieŇ to űadna dziew-

czyna, a jak siĹ wysztafiruje — niebieskie oczy, czer-

wone usta, czerwone policzki — to patrzeĺ na niâ

nie moŇna. One zresztâ w wiĹkszoŔci nie potrafiâ

siĹ ubraĺ i umalowaĺ. Przynajmniej te, które tu spo-

tykam, wyglâdajâ jak wsiowe lampucery. MuszĹ

lecieĺ — odpalam, ale juŇ wiem, Ňe tak szybko siĹ

nie uda. Zawtra, moŇe siewodnia wieczierom? Ra-

czej jutro. Ja budu Ňdat’. A patom pajdiom do mie-

nia, ty krasiwyj malczik, umnyj, pomagi mienia.

Szto, niecharaszo? ZauwaŇyűa mojâ minĹ. PrzecieŇ

to jest szaleºstwo. Czűowiek chce z dobrego serca

pomóc, a ona wyraÎnie proponuje seks i wódkĹ

w jakiejŔ melinie. Magu idti w twoju kwartiru — do-

myŔla siĹ, w czym rzecz. — Dam tiebie jeszczio kom-

pakty. Czy to siĹ nigdy nie skoºczy? Nie nrawius’

tiebia? No, skâd, Irinka, fajna z ciebie dziewczyna,

ale teraz nie mam gűowy. PrzyjdĹ jutro, dobrze?

Spoglâda raczej podejrzliwie, ale kiwa gűowâ. Ki-

wam jej i uciekam. Po cholerĹ tu wűaŔciwie przyje-

chaűem? PrzecieŇ i tak nie wiem, kogo szukaĺ. Zno-

wu telefon. Dobrze, Ňe nie mam jakiejŔ kretyºskiej

melodyjki jak niektórzy, tylko normalny sygnaű.

No i co, dojechaűeŔ? Gdzie miaűem niby dojechaĺ.

Jestem na bazarze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
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JakieŔ osiâgniĹcia na froncie kurewstwa? MoŇe

Ruska za póű lytra? Śledzi mnie, skurwysyn, albo

jest jasnowidzem. Czego chcesz, czűowieku — wrzesz-

czĹ jak oszalaűy. Powiedz, czego chcesz. Wszystko

w swoim czasie. Jeszcze zadzwonie, bo widze, Ňe

sie chyba dogadamy. Nie zapomniaűeŔ przypad-

kiem iŔĺ do pracy, malcziszka. ZnajdÎ budkĹ numer

trzysta szeŔĺdziesiât. Śmieje siĹ, menda, i przerywa

poűâczenie. WűaŔciwie mogĹ sprawdziĺ jego numer

w komórce. OczywiŔcie zastrzeŇony albo z jakiejŔ

starej centrali. Anonim pieprzony. To super, na

dodatek jeszcze mnie wywalâ z roboty. DzwoniĹ,

dzieº dobry, przepraszam, ale musiaűem pilnie za-

űatwiĺ sprawĹ w urzĹdzie skarbowym — zaczynam

bredziĺ. A tu sekretarka szefa na luzie mówi, Ňe spo-

kój i skoro tam juŇ jestem, to mógűbym iŔĺ do dziaűu

rozliczeº spóűek po papiery, bo koniec miesiâca.

Jasne, to niedűugo bĹdĹ. Jeszcze bĹdĹ musiaű na

taksówkĹ do tego wydaĺ. Bo urzâd na drugim koº-

cu miasta. Postój blisko, caűe szczĹŔcie. IdĹ do

tych w pomaraºczowych kamizelkach, miejsco-

wych, i pytam, jak znaleÎĺ tâ szczĹkĹ. Oni na to,

Ňe w zarzâdzie targowiska jest plan. Pokazali, ale

patrzyli jak na debila. Dobra, podchodzĹ, a tam

stoi facet z kasetami wideo. Pirackimi gűównie, cho-

ciaŇ oczywiŔcie na wierzchu ma oryginaűy. UŔmie-

cha siĹ obleŔnie, puszcza oko i pyta, czy szukam

czegoŔ specjalnego. Nic nie mówiĹ, to on wyjmuje
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kasetĹ z psem na okűadce i mówi, Ňe to przygody

Szarika w burdelu, albo to, i pokazuje opakowanie

z tytuűem: Zanim wróci Òona. W koºcu nie wy-

rabiam, kupujĹ ten film i idĹ po taksówkĹ. Co za

pierdolona menda, dlaczego on mnie tam posűaű.

Wsiadam do poloneza i trzeba mieĺ, kurde, mojego

pecha, Ňeby zaraz na moŔcie trafiĺ w korek. JuŇ

bym siĹ wolaű z mostu do rzeki rzuciĺ niŇ tu staĺ

w upale. Dalej trochĹ lepiej, ale jak tak pójdzie, to

trafiĹ akurat na koniec godzin pracy. W urzĹdzie

do informacji kolejka, pytam, gdzie moŇna dostaĺ

te dokumenty dla firmy. Trzecie piĹtro, pokój trzy-

sta osiem. IdĹ na trzecie, a tam salĹ komputerowâ

zrobili i urzĹdniczki siĹ szkolâ. Nawet nie pytam

o nic, bo patrzâ, jakby chciaűy zabiĺ. StajĹ w kolejce

do kancelarii, tam mi mówiâ, Ňe to piĹtro wyŇej,

pokój czterysta dwadzieŔcia, bo tu jest inny urzâd.

No to idĹ, w koºcu mi siĹ udaűo. Pukam. JakaŔ

babka, nawet sympatyczna, mówi, Ňe sprawdzi.

Patrzy w fiszki i z rozbrajajâcym uŔmiechem stwier-

dza, Ňe nie dostanĹ tych dokumentów, Ňe powi-

nienem iŔĺ do kierowniczki, bo tylko ona moŇe je

wydaĺ. Caűy siĹ juŇ spociűem po tych kolejkach

i piĹtrach. Znowu pukam, nikogo nie ma. Chce mi

siĹ paliĺ. Wyciâgam paczkĹ i zapalniczkĹ, no i co.

OczywiŔcie stojĹ pod zakazem. PrzekreŔlony kiep.

AŇ mi siĹ w Ŕrodku gotuje. Ja to nic, bo nagle do

mnie dociera, Ňe taki na oko siedemdziesiĹcioletni
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facet, siedzâcy obok, od paru minut wyzywa urzĹd-

niczki od kurew. Co za miejsce. Przychodzi kie-

rowniczka, ale z jakâŔ namolnâ interesantkâ. To

czekam. W koºcu tamta wychodzi. WűaŇĹ zaafero-

wany z tymi fajkami w rĹku, a ona rozmawia przez

telefon. Patrzy na mnie i mówi: To niech pan chwi-

lĹ poczeka. Bierze drugi telefon. Wciska guzik

i wrzeszczy: JadÎka, chodÎ szybko, bo pan przy-

niósű papierosy. Nerwowo protestujĹ, Ňe nie mam

nic na sprzedaŇ, Ňe to moje prywatne. A ona pew-

nie myŔlaűa, Ňe to ruskie, bez akcyzy. WyraÎnie nie-

zadowolona przyciska guzik i wrzeszczy: JuŇ nie

przychodÎ, pan ma prywatne. Nic mi nie daje, tylko

dzwoni gdzieŔ i kaŇe iŔĺ do pokoju czterysta dwa-

dzieŔcia trzy, taka niby kanciapa, do pani Zuzy. Tam

dostanĹ. Pukam, wchodzĹ, a to rzeczywiŔcie kan-

ciapa, bez okna, jedna Ňarówka, ciemno jak cholera.

Zza przepierzenia sűyszĹ: to ty, Romeczku, ale nie

odpowiadam. Nie wygűupiaj siĹ, tylko zamknij

drzwi. Ja po dokumenty, mówiĹ. A ona zamykaj,

bo mamy maűo czasu. PodchodzĹ w koºcu, a baba

siĹ rozbiera, jak Boga kocham. ZdjĹűa buty, poºczo-

chy, spódnicĹ i wűaŔnie rozpina bluzkĹ, odwrócona

plecami. Jak teraz ktoŔ wejdzie, to bĹdzie afera.

LecĹ zamknâĺ drzwi. Wracam. ProszĹ pani, przy-

szedűem po dokumenty — podchodzĹ bliŇej, a ona

caűkiem goűa za tym przepierzeniem. ChodÎ, misiu,

mówi i wcale siĹ nie speszyűa, Ňe to nie Ňaden
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Romek. Szybko, szybko, bo nie wytrzymam. JuŇ

nie mam siűy. Sűuchaj, babo — mówiĹ. Mam powaŇ-

ne problemy i nie mam zamiaru siĹ z tobâ gziĺ. Po-

wiedz, gdzie sâ dokumenty, bo jak nie, to otworzĹ

drzwi i wpuszczĹ interesantów. Ona nic, czeka.

Dobra, sama chciaűaŔ. JuŇ zawracam do drzwi,

a ona omdlaűym szeptem mówi, Ňebym wziâű z biur-

ka. PodchodzĹ, a ona mnie űapie za rĹce i szepcze

— no chodÎ, mój Ŕliczny. Tego juŇ za wiele, wyry-

wam siĹ i biorĹ papiery. Czy ten dzieº siĹ nigdy

nie skoºczy? DziĹki Bogu, juŇ trzecia. Wpadam

do biura, zostawiam papiery. Sekretarka mruga,

Ňe wszystko w porzâdku. Siadam na moment, choĺ

juŇ wűaŔciwie mam koniec roboty. Trrrrrr. Trrrrr.

Komóra. Zjedz spokojnie obiad. O piâtej masz byĺ

w Baryle. Po co? Przekonasz sie, cwaniaczku — od-

powiada i odkűada sűuchawkĹ. Posiedziaűem chwi-

lĹ, Ňeby trochĹ poudawaĺ, Ňe pracujĹ, i cyk, na

obiad do bufetu. Ledwo zdâŇyűem na piâtâ do

Baryűy. Siadűem na zewnâtrz, pod parasolem. Tele-

fon. CzeŔĺ, misiaku. CzeŔĺ — odpowiadam, ale juŇ

czujĹ jakâŔ ŔciemĹ. Czekasz juŇ na mnie w Baryle.

Wiedziaűem, Ňe to nie jest gűos mojej Ňony. Czekam

— odpowiadam. BĹdĹ za piĹtnaŔcie minut. Wypij

sobie piwko, pa. Pieprzony psychol. Z kim on mnie

tu umówiű? I po co? Chyba trzeba czekaĺ. Zama-

wiam piwo. No nie, to jest niemoŇliwe. Umówiűem

siĹ z tâ pannâ z klubu, a moŇe to on mnie umówiű.
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Siada, buziaczek. Zamawiam nastĹpne. CoŔ opowia-

da, jak to wczoraj byűo fajnie. Ja tylko odpowiadam

póűsűówkami. BiorĹ setkĹ whisky, Ňeby siĹ trochĹ

rozluÎniĺ. Zűapaűem juŇ kontakt z wczorajszym

dniem. To co, pojedziemy do ParyŇa? — pyta. Wczo-

raj mówiűeŔ, Ňe moŇemy wyskoczyĺ na weekend.

Tylko nie wiem kiedy — juŇ odzyskaűem kontrolĹ

nad sobâ. I zaraz chyba uda  mi siĹ jâ spűawiĺ. MoŇe

za dwa tygodnie? Tak, to chyba dobry pomysű.

I kombinujĹ, Ňe przecieŇ mogĹ zmieniĺ numer ko-

mórki. Tamtego teŇ siĹ wtedy pozbĹdĹ. Zamawiam

zadowolony jeszcze jednâ whisky i jeszcze jedno

piwo — a co tam. I nie mogĹ uwierzyĺ wűasnym

oczom. Obok siada ta czterdziestka z autobusu

i porozumiewawczo pokazuje na zegarek. Kiwam

leciutko gűowâ, a ona pokazuje serdeczny palec, Ňe

niby to siedzĹ z Ňonâ. Znowu kiwam. Uff, daűa spo-

kój, a zresztâ ktoŔ siĹ do niej przysiada, koleŇanka

jakaŔ rozszczebiotana. CzeŔĺ, Zuza, co tam sűychaĺ.

No nie, to jest ponad ludzkie siűy, to ta nimfomanka

z urzĹdu skarbowego. Obraca siĹ i puszcza do mnie

oko. Wypijam szybko jeszcze dwie whisky. Panna

coŔ beűkocze o wyjeÎdzie, ParyŇu, Zakopanem,

pracy w agencji reklamowej. Tylko Irinki tu brakuje

— mamroczĹ pod nosem — i mojej Ňony. Bang, bang,

zűamasie, nawet nie myŔl o takich rzeczach, bo

wűaŔnie nie kto inny, tylko Irinka w wieczorowej

sukni przechadza siĹ po rynku z jakimŔ dwumetro-
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wym drâgalem ze zűotym űaºcuchem na futrze

i w lustrzankach i kiwa porozumiewawczo.

Trrrr, trrr, trrr. SűyszĹ przez sen. CoŔ jakby dzwo-

nek telefonu. Ale nie. Rozűadowany. ChociaŇ moŇe

dzwoniű, aŇ siĹ rozűadowaű. To sprawdzam sekretar-

kĹ. Jakbym skâdŔ juŇ znaű ten gűos, który recytuje:

nie mam dla ciebie Ňadnych wiadomoŔci, jesteŔ

w gűównym menu. Na caűe szczĹŔcie dzisiaj jest

jakiŔ spokojniejszy, nie wrzeszczy. Dobrze, panie

wűadzo, dobrze — odpowiadam.

A moŇe to jednak byűa pomyűka.
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