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PROLOG

Leżała w przedpokoju. Jej prawa ręka przy wejściu do salonu. 

W kałuży krwi. Jej krwi. Zobaczyła na ścianie cień.

Zrób to szybko, pomyślała. 

Czuła się, jakby był piątek trzynastego. Nic nie układało się po 

jej myśli. Otworzyła oczy i spojrzała w brązowy sufit. Elegancko 

wygląda i maskuje ewentualne zacieki. Jak ten sprzed roku. Sąsia-

dowi z trzeciego piętra zepsuła się pralka. W efekcie po powrocie 

do domu miała wilgotną pościel i mokrą plamę na stropie. 

Zamyśliła się. Przekręciła się na bok. Uderzyła czołem o kant 

szafki. Poczuła coś lepkiego i ciepłego. Odjęła rękę i zobaczyła na 

dłoni pojawił się ślad krwi. Bosko. Poszła do łazienki. Odetchnęła 

w przedpokoju, gdyż nie uderzyła się w metalową framugę, ani nie 
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pośliznęła się o skórkę od banana leżącą na drewnianej posadzce. 

Zapaliła światło. Rozejrzała się, czy na podłodze nie ma kałuży, 

pozostałości po wczorajszej kąpieli. W powietrzu unosił się przy-

jemny zapach świerku. Jasne, zapomniałam zakręcić. Wzięła do rąk 

opakowanie soli do kąpieli i chwyciła wieczko. Nagle plastikowe 

pudełko wyśliznęło jej się z rąk i upadło na podłogę. Kremowe ka-

felki pokryły tysiące zielonych kryształków. Zaklęła pod nosem.

Spojrzała w lustro. Wyglądała jak żeński, trochę podstarzały od-

powiednik Harry’ego Pottera. Rysa robiła swoje, zwłaszcza w po-

łączeniu z dwom pieprzykami, jakie miała nad lewą brwią. Wyglą-

dało to jak odwrócona do góry nogami skrzywiona buźka używa-

na w smsach.

Na pewno skomentują to w pracy. Najpierw szef, potem kolega 

z sąsiedniego biurka, a na koniec sekretarka. I jeszcze kilka mniej 

lub bardziej lubianych osób. Znając życie tych mniej. I to w dniu 

prezentacji dla Enfronu, pomyślała podirytowana.

Nalała na wacik odrobinę spirytusu salicylowego i przetarła ranę. 

Poczuła szczypanie. Przeczesała dłonią kręcone, rude włosy. Wy-

nik systematycznych wizyt u fryzjera i czasu spędzanego przed 

lustrem. Poza tym, nie lubiła ich naturalnego, jasnobrązowego 

koloru.

Kątem oka dostrzegła tampony leżące na białej, dębowej półce nad 

pralką. Po raz kolejny przestraszyła się tym, że spóźnia jej się okres. 

I to o dwa tygodnie. Cholera, trzeba było nie odstawiać tych tabletek. 
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Spotykała się z Piotrem od miesiąca. Właściwie w tym czasie wi-

dzieli się trzy razy. Pierwszy, w Undergroundzie. Napaliła się na 

niego, ale udawała twardą. Poszła z nim do łóżka dopiero na trze-

ciej randce. Po zabawnym wieczorze spędzonym w barze sushi 

i kawie. Klubie z wejściem na kartę członkowską. Zaimponował 

jej tym, że ma akurat tą kartę. Do miejsca, gdzie przychodzą cele-

bryci z okładek Gali i Vivy. Później przestał się odzywać. Dokład-

nie od tygodnia.

Podeszła do komody. Minęła dwumetrową jukę, pamiątkę po 

dziadku, ogrodniku amatorze. Liście były pokryte kurzem. Spraw-

dziła wiadomości na automatycznej sekretarce. Mama zaprasza-

ła na niedzielny obiad. Doradcy infolinii z sieci Orange dwa razy 

wypytywali ją o to, czy przemyślała możliwość wzięcia lepszego 

abonamentu reklamowanego w telewizji. Patrycja przypominała 

o rozgrywkach w unihokeja jej chrześniaka.

Usunęła wiadomości. Zapisała w kalendarzu na iPhonie, żeby 

wieczorem przedzwonić do mamy i zapytać, czy na obiedzie bę-

dzie wujek Leon. Jeżeli tak, to ona odpada. Nie znosiła jego ma-

rudzenia i widzenia wszędzie spisku Żydów, masonów i gejów. 

Zwłaszcza, że maczali palce w jego niedoli. To oni zapisali w jego 

życiorysie wegetację w dwupokojowym mieszkaniu z balkonem 

na osiedlu Kościuszki, rozklekotane Seicento i nędzną emeryturę. 

Do Patrycji miała zadzwonić w czasie lunchu. Tym razem się nie 

wywinę, pomyślała o smutnym Wojtusiu. Po raz setny obiecywała, 
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że następnym razem ciocia na pewno przyjedzie.

Na śniadanie miała przypalone tosty z szynką miodową. Ja to 

dzisiaj mam pecha. Przepowiednia sprawdziła się w przypadku 

kawy. Za mocnej i rozlanej na turkusowy blat. I soku pomarań-

czowego na jasnych, płóciennych spodniach. 

Nałożyła ostatnią, uprasowaną garsonkę, jaką w pośpiechu udało 

jej się znaleźć w szafie. Nie kusząc losu postanowiła jak najszyb-

ciej opuścić mieszkanie. Chwyciła klucze z różowym pomponem 

i otworzyła drzwi wyjściowe. Zamknęła wszystkie trzy zamki. 

Gdy chowała klucze do torebki zobaczyła, że na wycieraczce leży 

mały, drewniany przedmiot. Figurka wielkości breloczka. Przed-

stawiała ludzką postać, z twarzą jaguara albo lamparta. Miała 

otwartą paszczę, a w dłoni trzymała maczetę. Miniaturka wojow-

nika z pierwszej części przygód Indiany Jonesa.

Pomyślała, że zgubił ją jeden z sąsiadów. Miłośnik egzotycznych 

gadżetów podnoszących wartość estetyczną mieszkania albo 

dziecko Nowaków. Tak, to pewnie jedna z figurek z nowej serii ko-

lekcjonerskiej De Agostini. Odstawiła ją na parapet i zbiegła po 

schodach. Nie złam się, nie złam się, powtarzała w głowie. Najwy-

raźniej pomogło, bo ani obcasy, ani nogi nie uległy uszkodzeniu.

Dotarła na czas do biura. O dziwo, pomyślała odpalając laptopa. 

Usiadła przy stanowisku pracy dwie minuty przed dziewiątą. 

Była przed Pawłem. Udało jej się ominąć korek na Belwederskiej. 

Słuchała porannej audycji w radiu, gdy jeden ze słuchaczy doniósł 
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o wypadku na skrzyżowaniu przy Parku Łazienkowskim. Szybko 

podjęła decyzję. Skręciła w Chełmską i ruszyła w stronę Czernia-

kowskiej. Po drodze do pracy złamała jeszcze zakaz przejeżdża-

nia podwójnej ciągłej i jazdę na czerwonym świetle. Na szczęście 

w pobliżu nie było radiowozu. Prezesa i tej suki z Enfronu, co wy-

tykała jej nawet literówkę, nie obchodziłoby, że był korek. Nawet, 

gdyby to ona była poszkodowaną w wypadku.

– Pani Urszulo – zaczęłaby przedstawicielka Enfronu – Trzeba 

było nocować w firmie.

Usłyszała dźwięk potwierdzający otwieranie systemu. Na pulpi-

cie powitało ją zdjęcie plaży z Costa Brava, podnosząca na duchu 

pamiątka po wakacjach życia z Patrycją. Popatrzyła na zegarek. 

Spotkanie miało rozpocząć się za 10 minut. Szybko odpaliła Pain-

ta, a w nim plik z podobizną babki z Enfronu. Znalazła je w Inter-

necie, na jakimś portalu biznesowym. Zaczęła dorysowywać jej 

wąsy i strzały wbite w głowę. Do tego żółta plama na śnieżnobia-

łej garsonce i napis w chmurce: „Zeszczałam się”. Szkoda, że nie 

mam twojego zdjęcia z drugiej strony. 

Cień stał w miejscu. Nie wiedziała, czy jej się przygląda. Nie wy-

glądało to na włamanie. 

Enfron zanegował wszystkie elementy kampanii promującej nowy, 

ekskluzywny kosmetyk. Skrytykowali grafikę strony internetowej 



8

produktu, nie podobało im się hasło, no i za mało wykupionych 

mediów. To se kurwa powiększ budżet, myślała podczas spotka-

nia w salce konferencyjnej. Ich przedstawicielka była oburzona 

brakiem profesjonalizmu i kreatywności, o których tak obszernie 

agencja rozpisuje się na stronie internetowej. Odniosła się do umo-

wy, dokładnie do paragrafu 6, podpunktu 3, o karze wynikającej 

z nie wywiązania się z terminu. Zostały cztery dni, licząc weekend, 

i trzeba było zacząć wszystko od nowa. trakcie spotkania rozbo-

lała ją głowa. Marzyła o ciepłej, cafe latte i tarasie widokowym na 

szczycie Kasprowego Wierchu. No i poprosić Pawła, żeby doryso-

wał pani manager z Enfronu gigantycznego, tytanowego penisa 

w okolicach twarzy. W ogóle by przerobił jej zdjęcie na tysiąc spo-

sobów, skompromitował panią bizneswomen i puścił to do sieci. 

Powstałby nowy hit na Facebooku. Szansa na kilkadziesiąt tysięcy 

„lubię to”, kilka tysięcy „wykopów” i totalną kompromitację pani 

manager. I będzie miała więcej mediów i to za friko.

Prezes poprosił, żeby została. Przypomniał jej, że ma jeszcze czte-

ry dni. I nie chodzi jedynie o projekt, lecz o jej przyszłość w „Gaju 

Słów”. Chciała się bronić, ale przypomniał, że to ona nalegała na 

podpisanie kontraktu z Enfronem. Upiększał wypowiedź lawiną 

wulgaryzmów, więc skupiła się na mocnym bólu głowy, co wyda-

wało się lepszym rozwiązaniem.

Była czwarta. Zapowiadały się cztery pracowite dni spędzone 

w agencji. Nie myślała nawet o powrocie do domu. Została jednak 
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do tego zmuszona, gdyż zapomniała zabrać z sypialni dysk prze-

nośny, na którym znajdowały się pliki z odrzuconymi pomysła-

mi. Wolała zmienić istniejące projekty, niż wymyślić coś nowego. 

Miała mózg przeładowany kosmetykami. Właściwie wizją tego 

jedynego, unikatowego, cudotwórczego preparatu. Po położeniu 

na wyjałowioną skórę czterdziestolatki pozwalającego cofnąć 

się o przynajmniej dwadzieścia lat. Wiek dojrzałej kobiety, skóra 

nastolatki. Miała tego dość. Postanowiła, że po zamknięciu zlece-

nia przestanie używać nawet sztyftu. Zamieni się w wyzwoloną, 

śmierdzącą panią project manager.

Poza tym musiała zabrać ze sobą trochę ubrań. Może lepiej złożyć 

wymówienie? Nie było to takie proste. Po pierwsze, nie miała na 

to tyle odwagi. Po drugie, prezes wyszedł z sekretarką „na kawę”. 

Nie wrócili od południa i nic nie wskazywało na to, że miałoby się 

to zmienić.

Powiedziała Pawłowi, że będzie za dwie godziny. Pokiwał głową 

znad komputera. Od dłuższego czasu trzymał w biurku zapasowe 

T-shity, spodnie i bokserki z postaciami z kreskówek. Faceci mają 

łatwiej. Na początku chciała skoczyć do pobliskiej Galerii Nowej. 

Przypomniała sobie jednak o weekendowych zakupach i topnie-

jących środkach na koncie. Do tego ten nieszczęsny dysk. Posta-

nowiła jednak wrócić do domu.

Kopnęła blokadę założoną na przednim kole. W pośpiechu zapar-

kowała na miejscu dla inwalidów. Nie miała czasu na odkręcanie 
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sprawy ze strażą miejską. Złapała taksówkę. Dopiero w środku 

przypomniała sobie o bolącej głowie, a właściwie o urywającym 

głowę pulsowaniu. Epicentrum w skroniach i bolesnych falach na-

pierających na czaszkę. Zmobilizowała się do wysłania smsa do Pa-

trycji. „Nie dam rady z turniejem. Wiem, nawaliłam”. Wyciszyła ko-

mórkę, chociaż wiedziała, że jej przyjaciółka tak łatwo nie odpuści. 

Zajechali pod jej blok. Chciała poprosić, żeby taksówkarz poczekał 

na nią, jednak wiedziała, że ta opcja będzie dla niej zbyt kosztow-

na. Poza tym nie wiedziała, co zabrać. Zapłaciła za kurs i udała się 

po schodach na drugie piętro. Po drodze złamała obcas w lewym 

bucie. Nie miała sił na przeklinanie.

Otworzyła drzwi do mieszkania. Panował w nim półmrok. Chcia-

ła włączyć światło w korytarzu. Musnęła dotykowy włącznik, 

żarówka jednak nie zapaliła się. Przepalona, albo korki. Zerknęła 

na automatyczną sekretarkę. Pulsowało zielone światło. Jednak 

przepalona. Nie miała siły na jej wymianę. Postanowiła zrobić to 

za kilka dni, gdy skończy z Enfronem. 

Przeszła obok dwumetrowej juki. Minęła równie wysoką figurę 

wojownika z twarzą jaguara i maczetą w dłoni. Rzuciła na blat ko-

mody rachunki i kolorową gazetkę z pobliskiego Tesco. Dotknęła 

czoła. Miała chłodne dłonie, dzięki czemu na chwilę zapomniała 

o bólu głowy. Chciała odsłuchać wiadomości. Pewnie dzwoniła 

mama w sprawie niedzielnego obiadu. W wyobraźni słyszała jej 

piskliwy, lekko ochrypnięty głos.
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Nacisnęła guzik. Usłyszała głośny, wysoki dźwięk automatycznej 

sekretarki. Przeszedł ją dreszcz. Rano nie było tej figury. 

Juka zaszeleściła. Odwróciła się, ale obok rośliny nie stał już wo-

jownik. Zobaczyła cień na ścianie. Odruchowo chwyciła telefon 

komórkowy. Poczuła przeszywający ból w prawej dłoni i mocne 

uderzenie w tył głowy.

Ocknęła się. Zobaczyła prawą dłoń leżącą przy komodzie i ten 

cień na ścianie. Poczuła na plecach dotyk zimnego ostrza. 

– Trochę to potrwa – usłyszała szept w lewym uchu – Chcę, by 

ból przerodził się w koszmar. 
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PO PROLOGU

– Ty pierwszy – powiedział Kłak.

– Ej, synek, dlaczego ja? – odparł Jerzy.

Obydwaj byli pijani. Zawartość alkoholu we krwi śmiało pozwa-

lała by im myśleć o tegorocznym rankingu największego stężenia 

alkoholu we krwi. Stali na krawędzi Hotelu Marriot. Kłak trzymał 

w ręce otwartą butelkę wódki. Spojrzał na przyjaciela.

– Bo wczoraj dałem ci wylizać folię po rollo z kurczakiem, więc 

możesz mnie w tym wyręczyć – podsunął Jerzemu butelkę.

– Może jednak ty.

– Śmierdzi mi tchórzem – odparł Kłak i pociągnął nosem – Odwagę 
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sprzedałeś na Allegro, czy jak?

– Nie, wysłałem w paczce dla potrzebujących. 

– Jak chcesz – Kłak wzruszył ramionami i pociągnął pierwszy 

łyk – Kolejny punkt w rankingu pizdowatości wędruje na twoje 

konto.

– O ty – powiedział Jerzy, wyrwał butelkę z rąk przyjaciela i po-

ciągnął kilka łyków – Prowadzę w rankingu ilości wypitej wódy 

– oddał Kłakowi butelkę, gdzie na dnie pozostała może setka 

wódki.

– No to ja wygrywam w rankingu zerowania – krzyknął i opróż-

nił butelkę.

– Dla remisu dopiszę zwycięstwo w zestawieniu tłuczenia – po-

wiedział Jerzy, zabrał przyjacielowi butelkę i śmiejąc się stłukł 

flaszkę.

Stali na krawędzi wieżowca. Właściwie to kołysali się na niej. Wy-

glądali jak dwie kukły podłączone do zestawu HiFi. Ich ciała po-

ruszały się w rytm niesłyszalnych dźwięków hitów Rihanny lub 

Justina Timberlake’a. Co chwila wychylali się w stronę przepaści, 

by w ułamku sekundy cofnąć się w stronę dachu.

Nie, Kłak i Jerzy nie byli samobójcami. W ten sposób kończyli część 

imprez. Wchodzili na szczyt wysokiego budynku. Stawali na kra-

wędzi. Obalali pół litra wódki i skakali. Podobnie miało być i tym 

razem. Nucili radośnie wymyśloną na poczekaniu rymowankę:



15

Stoję na krawędzi wieżowca,

Widzę skrzydło odrzutowca,

Skoczyć czy nie, oto jest pytanie,

Chyba skoczę na jeszcze jedno chlanie.

– No to jak, siup? – zapytał Kłak i uśmiechnął się do Jerzego.

– Siup z przytupem! – krzyknął i jednocześnie zeskoczyli z luksu-

sowego, nowoczesnego budynku. 
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1

(gul) (gul) Dobre ścierwo. Ma powera! Dla takiej chwili, tego pie-

czenia w przełyku, warto było udać się do Saszy. Domowy wyrób. 

Gwarancja procentów przewyższających zawartość standardo-

wej półlitrówki. Lepsze to niż alkohol z monopolowego.

No racja, nie jestem sam. To ja się przedstawię. Zwą mnie P.  

Jestem narratorem tej opowieści. Opowiadanie to nie moja działka, ale 

z braku laku. W zasadzie jestem bohaterem literackim pretendujący 

do bycia postacią pierwszoplanową. Pewnie i tak was to nie interesuje.

Zaczynam.

Raz.

Dwa.

Trzy.
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A teraz, idziemy na jednego! (gul) Dobra, teraz naprawdę zaczynam.

*

Do niedawna chcąc w dwóch słowach opisać głównego bohate-

ra, Kłaka, należałoby powiedzieć: „do widzenia” i wykupić bilet 

w Ryanair na Fuereventurę. Primo, żeby oszczędzić czytelnikowi 

czasu. Secundo, bo jego losy, aparycja i osobowość nie należą do 

interesujących. No może za wyjątkiem zdolności do transforma-

cji, jakie odziedziczył w genach po przodkach. O tym potem. 

Tu jednak pojawia się psikus historii. Jego życie zostało wplątane 

w ciąg dziwnych wydarzeń. To tak, jakby przy Wieży Eiffla poja-

wił się w ciągu minuty wulkan. Albo Kim Dzong Un dostał Poko-

jową Nagrodę Nobla. O tym również w dalszej części opowieści.

*

Jak wyglądał Piotr Kłak? George Clooney to on nie był. Uroda 

zwyczajna, nie rzucająca się w oczy. Czarne, gęste włosy. Za-

równo na głowie, jak i na całym ciele. Niskie czoło, z kilkoma 

zmarszczkami. Mały nos, na którym ledwie utrzymały by się 

okulary. Brak ostrych rys. Po twarzy widać, że jego współczyn-

nik masy ciała dawno przekroczył normę. Nie miał jeszcze po-

dwójnego podbródka, ale dieta piwno-fastfoodowa robiła swoje. 
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Sprawiał wrażenie osoby dobrze czującej się we własnej skórze. 

Z dostępnych imion wybrał Piotr. Łatwe, powszechne i nie rzu-

cające się w oczy. W prosty sposób da się przetłumaczyć na inne 

języki. Na wypadek, gdyby znowu trzeba było uciekać i zmieniać 

tożsamość. 

Nazwisko miał rodowe. Z dziada pradziada był Kłakiem. Miał to we 

krwi. Podobnie jak przeprowadzki do nowych miast, państw czy 

na inne kontynenty. Gdy czuł, że może zostać zdemaskowanym.

*

Pochodził z pradawnego rodu Kłaków. Stąd jego nazwisko. Nawet 

w środowisku znawców stworów i postaci magicznych los tej na-

cji, będącej mutacją wilkołaków, był i jest tajemnicą.

Jako narrator mam dostęp do pewnych tajnych informacji. Takie 

„Z Archiwum X” w powieści. Pominę szczegółową historię. Nie 

będę zagłębiał się w opis migracji przedstawicieli gatunku, czy 

w dokładne charakterystyki „Canis edwardii” czy „Canis arnen-

sis”. Nie wspominając o przetasowaniach po epoce lodowcowej.

Kłaki były kuzynami „Canis lupus”, znanego jako wilk. I to wcale nie 

tak dalekimi. W trakcie epoki lodowcowej przywędrowały w oko-

lice obecnych Bałkanów. Dokładnie osiedliły się na terenie ru-

muńskich Fogaraszów. Mieszkały w jaskiniach, unikając człowieka 

i innych zwierząt. Legenda głosi, że ich zdolności transformacyjne 
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wynikają z przebywania w bliskości złóż kobyltu, bliżej nieznanego 

minerału. Jego skład chemiczny zmienił się na skutek globalnego 

ochłodzenia. Wilki przebywając w jaskiniach pokrytych nim ulega-

ły napromieniowaniu, dzięki czemu posiadły możliwość zamiany 

w inne istoty. Co więcej, stępił się ich instynkt drapieżników. Potra-

fiły go kontrolować, a opary kobyltu były niczym serum pacyfisty 

wstrzyknięte do krwiobiegu wojownika. Na początku upodabniały 

się do zwierząt zamieszkujących obszar Fogaraszy. Potrafiły zmie-

nić się w średniej wielkości niedźwiedzie brunatne i sarny. Młode 

Kłaki, o wyjątkowo szybko rozwiniętych zdolnościach transforma-

cyjnych, potrafiły zamieniać się w zające i kuny. Z czasem posiadły 

zdolność przemiany w ludzi. Wtedy zaczęły się ich problemy. Kilka-

dziesiąt tysięcy lat temu u przodków obecnych „homo sapiens” in-

stynkt brał górę nad intelektem, a natura dominowała nad rodzącą 

się kulturą. Pojawiały się na obrzeżach pierwszych osad, lecz trak-

towane były jak intruzy. Nie znały zasad i zwyczajów panujących 

w grupie i zakłócały poczucie bezpieczeństwa. Przez to najczęściej 

ginęły, ukamienowane lub przekute dzidami. 

Nie zniechęciło ich to. Ludzie wciąż ich fascynowali. Świat zwie-

rząt był bardziej przewidywalny, rządził nim instynkt. Człowiek 

miał w sobie więcej tajemnic i braku pokory wobec praw natury. 

Albo po prostu miał naturę w dupie. Dlatego chciał stworzyć wła-

sny porządek. W Kłakach budziło to lęk i jednocześnie intrygowa-

ło. Zwłaszcza, że mogły upodobnić się do ludzi. 
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Możliwe, że działanie kobyltu zadziałało jak przyspieszona ewo-

lucja, która skłoniła ludzkość do stworzenia kultury i własnego 

systemu praw rządzących ich życiem. Z czasem Kłaki nauczyły 

się zwyczajów ludzi. Wiedziały, że po transformacji potrzebują 

okrycia, żeby nie zamarznąć. Defekt człowieka naprawiały skó-

ry upolowanych zwierząt. Nie oznacza to, że Kłaki zaczęły zabi-

jać. Wykorzystywały futro martwych zwierząt, jakie napotykały 

w puszczach. Nauczyły się korzystać z prymitywnych narzędzi, 

kamieni z ostrymi krawędziami czy naostrzonych patyków. Opa-

nowały sztukę rozpalania ognia. 

Kłaki mieszkały głównie w jaskiniach. Podglądali ludzi, chcąc na-

uczyć się czegoś nowego, jednak nie myśleli o tym, żeby z nimi 

zamieszkać. Nie chroniło ich to jednak w stu procentach. Ludzie 

w trakcie polowań natrafiali na ich skupiska. Unikające przemocy 

Kłaki ginęły z rąk tych, do których pragnęły się upodobnić. Dlate-

go postanowiły żyć samotnie lub w małych stadach. Część z nich 

odeszła na wschód, w stronę Syberii. Część została w okolicach 

Fogaraszów. Pozostałe powędrowały na północ. Wybierały tere-

ny górzyste, z dala od ludzi. Żyły pod postacią wilków, niedźwie-

dzi, kozic. Ludzką postać przybierały w jaskiniach, by nie zwracać 

na siebie uwagi. 

Ciekawość i fascynacja człowiekiem jednak zwyciężały. Wielu 

osobników schodziło z gór. Przyzwyczaiły się do życia z ludźmi, 

przy wioskach, na granicy lasów. Zajmowały się zielarstwem. 
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Pomagały ludziom w leczeniu schorzeń. Doradzały w doborze ro-

ślin do uprawy. Nazywano ich wróżbitami lub znachorami. Jednak 

szybko podpadły przedstawicielom dominujących religii. W cza-

sach szerzących się plag, zaraz, klęsk nieurodzaju, w pierwszej 

kolejności stawały się kozłami ofiarnymi. 

Przez wieki przedstawiciele gatunku dbali o to, by materiały na 

ich temat przepadły. Wykradali opasłe księgi poświęcone potwo-

rom. Gdy były z tym problemy palili biblioteki. Ewentualne incy-

denty z udziałem Kłaków zmieniali przy użyciu propagandy tak, 

że wina szła na konto wilkołaków lub opryszków. Wnikali w śro-

dowisko wampirologów i wilkołakologów. 

Mieli jasny cel. Zniknąć z historii ludzkości i jednocześnie w niej 

funkcjonować. Znacząco pomogły im w tym postęp przemysłowy 

i rozwój miast. Mogli wtopić się w nie i korzystać z dobrodziejstw 

anonimowości.

*

Za część rodzinnego złota Piotr Kłak kupił mieszkanie w starej 

kamienicy w Warszawie, na Pradze. Mieściło się na parterze. Kil-

kanaście minut tramwajem od centrum. W pobliżu mały park 

z kasztanowcami. Warzywniak pani Grockiej. Dwie Żabki na oby-

dwu krańcach ulicy. Na krawężnikach lokalni alkoholicy. Stawał 

się ich prezesem, gdy dorzucił się do butelki taniego wina.
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Jego mieszkanie miało kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Pa-

nował w nim względny bałagan, pomiędzy klitką kawalera raz 

w tygodniu odwiedzanego przez kochankę, a dzikim wysypiskiem 

śmieci we wczesnej fazie rozwoju. Salon był od jedzenia posiłków 

i korzystania z komputera. Czołowe miejsce zajmował w nim wie-

kowy, dębowy stół. Kupił go przed laty na targu staroci. Właści-

ciel zarzekał się, że pamięta on czasy, gdy w gazetach drukowano 

fragmenty powieści Bolesława Prusa i że należał do wpływowej 

rodziny prawników. 

– Może chodziło o powieści Sienkiewicza? – zapytał Kłak i spoj-

rzał w stronę narratora, czyli moją.

Tak, Kłak rozmawia z narratorem, znaczy ze mną. Takie pra-

wa wywalczyli bohaterowie literaccy na ostatnim Sympo-

zjum Świata Fikcji Literackiej. Jednocześnie my, opowiada-

cze historii, wynegocjowaliśmy zapis, o nie ingerencji tychże 

postaci w naszą robotę. Po polsku, dyskutują z nami, lecz nie 

mogą fizycznie nam zaszkodzić. Rzucanie krzesłami, smażenie 

w smalcu czy biczowanie sznurem dropsów również nie wcho-

dzi w grę.

– Przecież nie zrobiłbym ci krzywdy – powiedział Kłak, wciąż 

wpatrując się we mnie.
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Nie wiem, jak on to robi. Zawsze wyczuwa, gdzie jestem i w którą 

stronę należy patrzeć. GPS-a ma, czy jak? Tracę poczucie bezpie-

czeństwa, a przecież jestem ubezpieczony. Poza tym, po tym jak 

wilk z bajki o trzech świnkach zdmuchnął narratora i posłał go na 

Antarktydę trzeba było zastosować środki ostrożności. Co z tego, 

że zrobił to nie chcący! Podobnie może powiedzieć epidemia dżu-

my z książki Alberta Camus lub pociski z ckm-ów bestsellerów 

Wołoszańskiego atakujące moje ciało. Nawet jeżeli jest ono me-

taforyczne i tak czułbym się niekomfortowo. Kończąc, na pewno 

chodziło o drukowane powieści Prusa.

– Ok. – odparł Kłak i wrócił do lektury tygodnika.

O czym to ja… Stół! Nie było na nim śladów ucztowania korników. 

Na blacie były drobne rysy w jednym z rogów, nogi solidne. Mebel 

sprawiał wrażenie, że wytrzyma kolejne sto lat.

Leżały na nim puste opakowania po chipsach i brudne talerze. 

Foliowe paczki były wyprostowane i złożone w stos. Pedantyczny 

nawyk w dżungli nieporządku. Co do naczyń Kłak miał wypróbo-

wany system. Kolejne posiłki jadł na wolnym miejscu, nie zasta-

wionym przez wcześniej wykorzystane talerze, talerzyki, kubki, 

widelce, noże, łyżki i łyżeczki. Miał do dyspozycji sześć miejsc do 

zastawienie brudnymi naczyniami. Sprzątał, gdy wszystkie wyko-

rzystał, czyli średnio raz w tygodniu. 
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Oparcie obrotowego fotela traktował jako alternatywną szafę. 

Wisiały na nim T-shirty i koszule z kołnierzykiem. Spodni nale-

żało szukać na kanapie lub na uchylonych drzwiach czarnej szafy. 

Na wykładzinie leżały kupki książek i czasopism. Kłak nie kupił 

regałów, bo nie lubił wycierania kurzu. Tłumaczył to oszczędno-

ścią czasu, a moim zdaniem był leniem. 

Jedynymi przedmiotami, o które dbał, były stojące przy biurku 

z laptopem kontrabas i aborygeńska tuba. Instrument smyczkowy 

nabył na wspomnianym wcześniej targu. Zobaczył go i od razu się 

zakochał. Grał na nim, gdyż lubił jego niskie dźwięki i rozkoszował 

się ich brzmieniem. Przy ich akompaniamencie ćwiczył odpowied-

nią barwę głosu. Wpisywało się to w tradycję Kłaków i przypomi-

nało mu dzieciństwo. Z kolei tubę otrzymał od znajomego artysty, 

który w poszukiwaniu weny i pogłębienia duchowości przeprowa-

dził się on do Indii. Przed wyjazdem rozdał majątek. Kłakowi przy-

padła w udziale tuba i kolekcja drewnianych figurek.

Charakterystycznym miejscem w mieszkaniu była kuchnia. Na 

białej ścianie wisiał obraz przedstawiający bliżej nieokreślone 

pasmo górskie. W pomieszczeniu nie było okna. Na wprost wej-

ścia do salonu znajdowała się kuchenka gazowa z okapem. Na 

prawo szafka ze zlewem i miejscem na przygotowanie posiłków. 

Obok półtorametrowa lodówkowa z zamrażalnikiem. Na podło-

dze ustawione były dziesiątki doniczek, plastikowych i ceramicz-

nych, podłużnych i okrągłych. Były w nich paprocie, juki, aloes, 
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anginka, blisko metrowe pędy bambusa, czy wyhodowane z zia-

renka drzewka pomarańczy. Po ścianie wiły się dziesiątki metrów 

bluszczu. Natomiast na środku pomieszczenia stał świerk. Jego 

czubek ocierał się o strop. Znając zamiłowanie Kłaka do roślinno-

ści i potrzebę stworzenia w domu lasu, za rok, dwa wykuje dziurę 

w suficie i wytłumaczy sąsiadom, że nie da się ograniczać roślin.

Pewnie rozpalałby w domu ognisko, gdyby nie lęk, że ludzie go 

zdemaskują. Dlatego kompromisem była kuchenka gazowa. 

W końcu gotował, piekł lub smażył potrawy na ogniu, nie podsy-

canym suchymi gałęziami, ale zawsze ogniu. Przyglądając mu się 

z boku odnosiło się wrażenie, że jego pasją jest skauting. Gdyby 

miał telewizor i kablówkę oglądałby na okrągło Discovery Chan-

nel i wyczyny Beara Gryllsa. Dlatego często w weekendy wyjeż-

dżał poza miasto. Zapuszczał się w knieję i żył w szałasie. U pod-

staw zachowań Kłaka stała jednak tradycja i instynkty, których 

społeczeństwo nie było w stanie usunąć z jego natury.

Swoboda poruszania w łazience była ograniczona. Większość 

miejsca zajmowała stalowa wanna pokryta białą farbą. W umy-

walce ledwie co mieściła się głowa. Do tego kibel z dębową, przy-

jemną w dotyku deską. No i wolna przestrzeń, tak zwana manew-

rowa, niecałe dwa metry kwadratowe dające możliwość wyboru 

czynności, jaką chciało się wykonać.

Większość czasu spędzał jednak w jaskini. Wiem, że zabrzmiało 

to dziwnie, zważywszy na fakt, że mieszkał w kamienicy. Jaskinia 
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znajdowała się w piwnicy. „Kamienicy”, „piwnicy”, taki rym mi 

wyszedł. Dokładnie pod sypialnią. Kłak wydrążył otwór w podło-

dze, by mieć do niej bezpośredni dostęp. Na co dzień zasłaniała go 

przesuwana szafa. Wystarczyło pokręcił górną, lewą gałką. Dwa 

obroty w prawo, jeden w lewo, a mebel odsuwał się i ujawniało 

się wejście do sekretnego, drugiego życia Piotra Kłaka.

Po rurze zjeżdżał do tajnego pomieszczenia. Znaczy się, najpierw 

do piwnicy, zwykłych, niepozornych ośmiu metrów kwadrato-

wych. Z półkami uginającymi się pod ciężarem słoików z ogórka-

mi kiszonymi, podgrzybkami w zalewie czy dżemem porzeczko-

wym. W kącie stara, zardzewiała pralka Frania porośnięta wieko-

wą pajęczyną. Rower z przeciętą w połowie ramą i bez kół. Usta-

wione w kolumny wiadra z resztkami dawno przeterminowanej 

białej farby emulsyjnej.

Na ścianie wisiał wyblakły plakat z odsłaniającą piersi Pamelą 

Anderson. Obok tarcza ze strzałkami wbitymi w pole oznaczone 

dziesiątką. Wygrał ją na jarmarku, w jednej z pobliskich miejsco-

wości. Nie żeby był taki dobry. Pozostali uczestnicy byli taki pija-

ni, że albo przewracali się, albo rzucali w stojących obok kolegów.

Gdzie więc była ta jaskinia?, zapytacie. Otóż znajdowała się poziom 

niżej. Wejście, kolejna dziura, znajdowało się pod Franią. Dlacze-

go tam? Bo była ona jedyną rzeczą w piwnicy nie przedstawiającą 

żadnej wartości, nawet dla pijanego złomiarza. W dół schodziło 

się po drewnianej drabinie. Miała siedem szczebli i była nierówno 
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ścięta u góry. Kłak kupił za długą i trzeba była spiłować z metr 

lub półtora. W jaskini panował totalny mrok. Słoneczne promie-

nie dochodziły jedynie na mały obszar przy otworze. Reszta była 

spowita ciemnością. 

Kłak wchodził do jaskini, by spać i medytować. Jak wyglądała 

w środku? Jestem jedynie narratorem, więc mogę snuć domysły, 

bo opisu tej części świata głównego bohatera nie ujęto w scena-

riuszu. Powiedzmy, że była to jama wykuta w litej skale. Tylko 

skąd w środku miasta taki ewenement? Czy przy kopaniu funda-

mentów nie wiedziano o tym? Inna hipoteza głosi, że Kłak wyko-

pał dół i wyłożył jamę kamieniem lub pokrył ściany cementem. 

Nie jestem budowlańcem, ale wydaje mi się to nierealne. Jak miał-

by wykopać tą dziurę? I jak duża była? Wielkości budy czy małej 

kawiarni? I dlaczego nie zawaliła się? 

Najbardziej, a zarazem najmniej możliwa wydaje mi się hipote-

za, że Kłak po prostu wyczarował sobie tę jamę, albo, znając jego 

możliwości transformacyjne, wnioskuję że schodził w dół po dra-

binie, zamieniał się w oślizłą dżdżownicę i wwiercał się w fałdy 

ziemi pod budynkiem. Chyba, że miał już na stałe wydrążony tu-

nel. Takie M-1 dla glizd. Tylko po co schodziłby na dół po drabinie? 

Nie wystarczyłoby wwiercić się w grunt przez szparę pomiędzy 

cegłami pokrywającymi podłogę? Morze domysłów, a to dopiero 

początek opowieści.
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2

Siedział przy oknie, gniótł zieloną serwetkę. Naprzeciw stały 

solniczka i pieprzniczka, do tego plakietka z wesołymi, młodymi 

ludźmi reklamującymi popularny napój oraz ulotka z menu baru 

„U Turek”. Właściwie z barem miało to niewiele wspólnego. Była 

to zwykła buda z kebabem, frytkami i małą salą z kilkoma sto-

łami. W powietrzu unosił się zapach ponad tygodniowego oleju 

i mięsa nie najlepszej jakości. W sam raz dla pijanych klientów 

wracających z imprezy.

Kilka minut wcześniej złożył zamówienie na dwa kebaby. Wie-

dział, że Jerzy jak zwykle się spóźni. Powodów były tysiące. Auto-

bus stał w korku. Dwuzłotowa moneta nie chciała wyjść z wózka. 

Sześćdziesięcioletnie panie z wieczoru panieńskiego zablokowały 
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automat z biletami. Nie denerwował się na przyjaciela, jeżeli spóź-

nienie nie przekraczało godziny. To była jego granica tolerancji.

Wpatrywał się w księżyc, częściowo zasłonięty przez chmury. 

Czuł, że coś rozpiera go od środka. Wyobraził sobie, że jest jabł-

kiem z wepchniętą do środka petardą. Słyszał syk dopalającego 

się lontu, zapach drażniącego dymu. Jego ciało pulsowało. Roz-

grzewał się od środka, oczekiwał na eksplozję. Wiedział, że zbli-

żała się ciemna noc.

Nagle poczuł to. Jego instynkt zaczął ostrzegać go przed niebez-

pieczeństwem. Jak w komiksie ze Spider-manem, wokół niego 

pojawiła się paleta barw, dźwięków i sygnałów wysyłanych z mó-

zgu. Momentalnie odsunął się i schylił się w stronę blatu stołu. 

Nigdy się tak nie czułem, pomyślał. W tym samym czasie odwrócił 

się z ręką wymierzoną do ciosu. Wydawało mu się, że cicho wark-

nął. Przy stole stał jego przyjaciel. 

– Ale jesteś spięty – odparł Jerzy i usiadł naprzeciwko.

W wielu aspektach był przeciwieństwem Piotra. Trochę wyższy. 

Miał długie, blond włosy sięgające ramion. Podrywając dziewczy-

ny mówił, że jest bratem bliźniakiem Orlando Blooma. Z czasów, 

gdy ten grał elfa we „Władcy Pierścieni”. Tłumaczył, że dzięki tej 

fryzurze ma lepsze branie. W rzeczywistości maskował odstają-

ce uszy. Błękitne oczy i opanowany do perfekcji maślany wzrok. 
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Ponoć laski to uwielbiały. Zaprzeczeniem tego twierdzenia był 

fakt, że skuteczność Jerzego w podrywie wynosiła jedną zaintere-

sowaną na dwadzieścia zagadniętych pań. W większości przypad-

ków udawało mu się, bo były totalnie pijane albo zdesperowane.

Był w wieku Kłaka, a przynajmniej tak wyglądał. Lepiej byłoby 

napisać, że obydwaj sprawiali wrażenie zdrowych i w miarę przy-

stojnych, jednak łączyło ich zamiłowanie do niezdrowego jedze-

nia i alkoholu. Braterstwo grubego brzucha i wysokiego stężenia 

alkoholu we krwi. Dwóch trzydziestokilkuletnich, samotnych 

mężczyzn. Ile mieli w rzeczywistości lat? Zarówno dla Kłaków, jak 

i wampirów, nie odgrywało to większej roli. Żyli tyle ile pozwalała 

im ich natura nie zawracając sobie głowy datami i średnią długo-

ścią życia, jak przeciętny człowiek.

Tak, Jerzy był wampirem. Zdaję sobie sprawę, że większość z was 

odnotowała ten fakt. Pominięcie go będzie tak absurdalne, jak 

upieranie się podczas spaceru w porcie, że przy nabrzeżu nie 

stoją zacumowane tankowce tylko kajaki albo szalupy. Wampi-

ry, w odróżnieniu od Kłaków, zostały lepiej opisane w dziejach 

ludzkości. Osoby chcące lepiej zapoznać się z tematem proszone 

są o samodzielną lekturę. Ze znalezieniem źródła nie będzie pro-

blemu. Księgarnie roją się od ich pamiętników, dzienników, se-

kretników, „100 potraw z krwi”, „Gotowania z Wampirem”, „Mycia 

z Wampirem”, płyt z muzyką relaksacyjną z warczącym lub mru-

czącym w tle pseudo Draculą i w ogóle. 
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– Bo wiesz – zaczął Jerzy – Ludowe zabobony i przesadzone hi-

storie zepsuły wampirom PR.

– Z akim sosm? – zapytał z dziwnym akcentem młody Turek. 

W dłoni trzymał duży kebab.

– Z czosnkowym – odparł Jerzy i spojrzał na kolegę – Widzisz, 

a ponoć czosnek jest amuletem odstraszającym wampiry. Jem 

go regularnie, zwłaszcza do tostów, i co? Żyję.

– Słuchaj – odparł Kłak – Może rzecz w tym, że ty jesteś pizda 

nie wampir. Całe ten twój PR i gadanie o braku alergii na sos 

czosnkowy to odwrócenie uwagi od faktu, że jesteś ułomnym 

przedstawicielem gatunku.

– Od razu pizda. W „Zmierzchu” bym nie wystąpił… ale zaraz, za-

raz. Bo ty to pewnie aryjczyk wśród Kłaków. Też masz problemy 

z poprawną transformacją. Nie panujesz nad emocjami…

– W sumie.

– Z akim sosm? – ponownie zapytał Turek.

– Łagodny – zwrócił się w stronę Jerzego – Od pikantnego poci mi 

się twarz, a od czosnkowego robią mi się krosty na dupie.

*

Mieli ulubiony pub. „Termolyksoza”. Nazwa tak głupia i nieprze-

widywalna, że na wszelki wypadek potencjalni goście omijali go. 

W środku panował półmrok, bo właściciel oszczędzał na świetle 
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i miał zapalone jedynie trzy lampy. Jedną przy barze i po jednej 

na trzy stoliki. Patrząc na nieogoloną twarz barmana zastana-

wiałem się, czy to nie jego widywałem w roli statysty w serialach 

kryminalnych. Zawsze jako przestępcę, psychopatę lub mordercę. 

Pewnie po wejściu nie zapytałby mnie „co podać”, tylko od razu 

zaproponował wycięcie nerki lub pobicie na dobry wieczór. 

Nie było wejścia na kartę klubową. Piwo kosztowało poniżej  

10 zł za kufel, więc nie było mowy o zaszpanowaniu na randce. 

Znajomym w pracy nie pochwaliłbyś się znaczącym nadwyręże-

niem portfela. Speluna, jak nic. 

Sześć starych, obklejonych sklejką stołów. Niewytarte blaty. Wala-

jące się po podłodze pogniecione serwetki, połamane wykałacz-

ki, kawałki potłuczonego szkła pamiętające rozbitą głowę Cześka 

czy Władka. Czasami w rogu sali pojawiał się szczur, ale szybko 

znikał w wejściu do nory. Dla niego wizyta w „Termolyksozie” 

była większym wyzwaniem niż włóczenie się po kanałach.

Miało to jednak kilka zalet. Samo wejście do środka budziło re-

spekt wśród bywalców „Termolyksozy”. Nikt nikogo nie pytał 

skąd jest, po co tu jest, dlaczego i ile lat siedział. Obowiązywała 

etykieta. Wchodziło się, zamawiało piwo, siadało przy stole, roz-

mawiało ze znajomymi lub milczało. I tyle. Inną akceptowalną 

formą spędzania czasu w barze było oglądanie telewizji. Telewi-

zor wisiał przy barze. Widzieli go jedynie goście siedzący przy 

trzech pierwszych stolikach od drzwi wejściowych. To była jedna 
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z niepisanych zasad. Jeżeli przyszło się do pubu na TV, to siadało 

się przy jednym z pierwszych. Pogadać – przy pozostałych. 

Był piątek, późny wieczór. Frekwencja wśród gości nie powalała 

na kolana. Tego dnia w „Termolyksozie” byli jedynie Piotr i Jerzy. 

Nie licząc Krawaciarza Edka. On przychodził do lokalu spać. Ubra-

ny w elegancki garnitur, ze skórzaną teczką. Zamawiał trzy piwa, 

siadał w najciemniejszym miejscu, w kilku łykach opróżniał po 

kolei zawartość kufli i zasypiał. Kiedyś chciało skorzystać z tego 

dwóch miejscowych cwaniaków. Weszli do lokalu, przywitali się 

z barmanem, następnie podeszli do stolika Edka. Jeden schylił się 

po teczkę, drugi szykował pięść do uderzenia. 

– Wara kundle od stałego klienta – usłyszeli spokojny, stanowczy 

komunikat właściciela „Termolyksozy”.

Szerocy panowie w dresach ukłonili się, przeprosili za najście 

i opuścili lokal. Od tamtej pory Krawaciarz Edek stał się nie tylko 

postacią tajemniczą, ale i nietykalną. Mówili, że to brat właścicie-

la. Inni obstawiali, że to wysoko postawiony urzędnik lub właści-

ciel willi w Konstancinie. Pojawiła się wersja ze znęcającą się nad 

nim żoną. Jednak najbardziej wiarygodną historię wysnuł Jerzy. 

Uważał, że w wypadku samochodowym zginęła jego rodzina. 

Chciał ze sobą skończyć, ale ktoś go uratował. Odciął napięty sznu-

rek ściskający szyję Edka. Zapisali mu silne środki uspokajające, 
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kilka antydepresyjnych leków. I tak Krawaciarz Edek wegetował 

na pograniczu snu i jawy. W dzień pracował, wieczorem wpadał 

do „Termolyksozy”, by szybko się upić. Pomagały mu w tym zmę-

czenie i chęć zagłuszenia myśli. Spał z głową na blacie do momen-

tu zamknięcia lokalu. Następnie zamawiał taksówkę i wracał do 

domu około drugiej, trzeciej. Pewnie zasypiał na kilka godzin. 

Tyle mógł spać spokojnie, zanim nie budziły go koszmary. Otwie-

rał oczy i nie musiał martwić się o problemy z bezsennością. Była 

odpowiednia pora do rozpoczęcia kolejnego dnia. Mył się, wypijał 

filiżankę espresso, wskakiwał w garnitur i wychodził do pracy.

Wśród bywalców „Termolyksozy” chodziła plotka, że Krawaciarz Edek 

nocował w lokalu. Mało to prawdopodobne, ale kto go wie. Nikt nie 

odważył się zapytać o to właściciela. Byłoby to złamanie tabu. Każdy 

miał się czuć anonimowo. Chciał coś o sobie powiedzieć – jego sprawa.

Jerzy i Piotr pili drugie piwo. Siedzieli w lepiej oświetlonej części 

sali. Przodem do telewizora. Leciał film sensacyjny ze Stevenem 

Segalem. Właściciel wycierał serwetką umyte kufle, w ustach 

trzymał cygaro. Kubańskie. W zeszłym tygodniu kupił cały karton 

od znajomego Ruska.

– I jak było? – Jerzy przerwał chwilę milczenia.

– Gdzie?

– U Uli – odparł i pociągnął łyk piwa – Wspominałeś, że się do niej 

wybierasz.
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– I tak zrobiłem.

– Ucieszyła się? 

– Wiesz, chciałem zanucić jej serenadę pod oknem. Właściwie za-

wyć, bo do śpiewania nie mam talentu.

– Och – westchnął Jerzy – Ty to jesteś romantyczny. Wyjący 

Romeo… 

Kłak umilkł. Zaczął skrobać blat stołu. Wpatrywał się w żarów-

kę wiszącej przy ich stole lampy. Wiecie, takie sygnały irytacji 

i wkurzenia.

– Zrozumiałem – odparł Jerzy i zrobił skruszoną minę – Znowu 

zanuciłeś jej Presleya lub Ich Troje?

– Nie zrobiłem tego. Zobaczyłem, że drzwi na jej balkon są uchy-

lone. W salonie paliło się światło. Postanowiłem wejść do niej.

– Zadzwoniłeś domofonem, zapytała kto tam, może otworzyła ci 

i…?

– Nie do końca. Coś się ze mną ostatnio dzieje i wiesz, zamiast 

zrobić tak, jak cywilizowani ludzie, wdrapałem się na jej balkon.

– Na drugie piętro?

– No tak. Instynkt wziął górę.

– I co dalej?

– Wśliznąłem się do salonu. Na szczęście nie było jej tam, bo by 

pewnie zemdlała ze strachu. Podkradłem się na palcach do 
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korytarza. Było ciemno. Podszedłem w stronę drzwi wyjścio-

wych. I tak byłem w trudnej do wytłumaczenia sytuacji, ale po-

myślałem, że łatwiej będzie powiedzieć, że drzwi były nie za-

mknięte i w ogóle.

– No i?

– Zobaczyłem ją, ona mnie. Chciałem przybrać formę amanta, 

wiesz, wykorzystać transformację i stać się seksowniejszą wer-

sją Piotra Kłaka. Zmieniłem się… chyba w lodówkę.

– Że co?

– No wiesz…

– Z zamrażalnikiem?

– Wal się – odparł Kłak i pociągnął łyk piwa.

I wtedy to się stało. Po słowach Kłaka uaktywnił się jeden z tików 

Jerzego. Gwałtownie wypuścił nosem powietrze. W ten sposób 

jego organizm dawał znać, że odpala jedno z nerwicowych lub nie 

wiadomo po co utrwalonych odruchów. Pojawiały się, jako reak-

cja na użycie określonego słowa lub gestu. W tym wypadku cho-

dziło o słowo „wal się”.

Lewa ręka Jerzego zaczęła trzepotać. Wykonywał nią ruchy, jak-

by chciał wznieść się w powietrze. Lalkarz mieszkający piętro 

wyżej poruszał niewidzialnymi linkami, a posłuszna pacynka 

wykonywała jego polecenia. W skrócie ten tik można by opisać 

w ten sposób:
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GIBANIE LEWORĘCZNE

Opis: 

Tik występuje jako reakcja na czasowniki „walnąć”, „machnąć”, 

„trzepnąć”, „strząsnąć”, „trącać”; bywa, że odruch pojawia się 

przy słowach: „machłem” lub „wal się”; czasem pojawia się na 

skutek usłyszenia rzeczowników pochodzących od powyższych 

czasowników.

Efekty uboczne: 

– uderzenie w twarz lub inną część ciała osoby znajdującej się 

w pobliżu

– ograniczenie kontaktów towarzyskich na skutek traktowania, 

jako osobę niepoczytalną

– przejście eliminacji w programie „Mam talent”

Instrukcja obsługi tiku:

1) Wypowiedz słowa z powyższej listy lub poproś o to kogoś

2) Wykonaj 3 odskoki lewą ręką, tak by szybko podnosiła się ku 

górze

3) Powtórz czynność kilkakrotnie z odstępami 2-3 sekundowymi

Osoby nie znające Jerzego na początku wprawiłoby to w zakło-

potanie. Tak zazwyczaj zachowywały się kobiety podrywane na 

imprezach. Uaktywnienie tego tiku często skutkowało rozlaniem 

drinka lub uderzeniem w twarz. Kończyło się różnie. Od serii wy-

zwisk, po ostentacyjne wymierzenie ciosu w nos. 
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– To może wyślij CV do Saturna – odparł Jerzy, gdy po niespełna 

minucie tik zniknął – Założę się, że nie mają takiego modelu 

jak ty.

– Chuj nie przyjaciel. No zestresowałem się i na dodatek był prze-

ciąg. Z kombinacji tych czynników stałem się dwupoziomową 

lodówką. Z trzema półkami i dwoma szufladami w zamrażalni-

ku. Jakość B. Pobiera… co ja gadam! 

– I co?

– Nie pamiętam. Czasami mam dziury w pamięci. Takie minusy 

transformacji.

– Pewnie ją rozszarpałeś – szturchnął kolegę i mrugnął.

– Nie, na pewno nie. Chociaż… nie, to się nie wydarzyło. Fakt, że 

od tamtego czasu nie rozmawia ze mną. Nie odbiera telefonów. 

Pewnie odstawiłem jakieś głupstwo i nie chce mnie już znać. 

O – zaczął grzebać w kieszeni – następnego dnia znalazłem 

w kurtce coś, co może należeć do niej.

Pokazał Jerzemu różowy pomponik. Zwisał z niego kawałek 

urwanego łańcuszka.

– To wszystko przez ciemną noc – odparł smutno Kłak.

– Co?

– Nie wiem czego chcę, mam humory, nie panuję nad sobą, zmie-

niam się…
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– Okres ci się zbliża, czy jak?

– W życiu Kłaka zdarzają się momenty próby – zaczął poważnie 

– Raz na jakiś czas. Może być raz na rok, na pięć lat, ale równie 

dobrze raz na wiek. Nazywamy to ciemną nocą. To czas, kiedy 

w Kłaku dochodzi do walki między dobrem, a złem. Walki między 

instynktem, a człowieczeństwem. To cena za to, że zrezygnowa-

liśmy ze zwierzęcej natury i postanowiliśmy się ucywilizować. 

– Jak to jest?

– Nigdy nie przechodziłem ciemnej nocy. Pamiętam ją jedynie 

z opowieści ojca. Opowiadał o przodkach, którzy wracali do 

pierwotnego stanu i ponownie przemieniali się w wilki. Tyl-

ko, że zaczynało się z nimi dziać coś złego. Jakby wariowa-

li. Stawali się bestiami. Mordowali ludzi i zwierzęta. Bywały 

takie przypadki, że Kłak pozostawał człowiekiem, ale tracił 

zmysły. Zamieniał się w psychopatę i zabijał ludzi. Albo za-

mykali go w szpitalach psychiatrycznych, bo całkowicie mu 

odbijało.

– Czyli co? – odparł Jerzy poważnie – Znaczy się, że ciebie też to 

czeka? Że stracę przyjaciela?

– Oby nie – Piotr uśmiechnął się i klepnął Jerzego w plecy – Ciem-

na noc to nie wyrok. Jak to mówił ojciec: To czas walki o rów-

nowagę. O utrzymanie status quo między dobrem i złem. Trzeba 

spojrzeć w twarz swojej naturze. Zwłaszcza jej ciemnej części 

i zdecydować, po której stronie ma stanąć twoje prawdziwe „ja”.
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– Takie ying i yang?

– Coś w tym stylu. Wiem, że to czas próby. Tę myśl jestem w sta-

nie oswoić. Boję się jedynie o panowanie nad transformacją. 

Oglądałem chyba za dużo telewizji, przez co wachlarz prze-

mian znacząco mi się poprzestawiał.

– Fakt – wtrącił Jerzy – Zmienisz się przed zbirem w Kubusia 

Puchatka, i co? Żegnaj miodzie i Stumilowy Lesie, witaj kulko 

w głowie. Albo staniesz się Panem Pralką przed nowo poznaną 

laską i żegnaj seksie. Nawet opcja super hiper szybkiego wiro-

wania ci nie pomoże.

– No ale jeżeli będę miał funkcję zamieniania ubrania w inną, 

markową i droższą odzież, to będą się do mnie ustawiać w ko-

lejce – zażartował Kłak i szturchnął kolegę.

– Wtedy masz mnie nauczyć tej sztuczki – stuknęli się kuflami 

i upili łyk piwa.

– Kultura masowa mnie zmieniła – odparł po chwili Kłak – Kie-

dyś to było prostsze. Zamieniałem się w wilka, człowieka lub 

wilkołaka. Teraz mogę stać się każdym, kogo tylko zobaczę 

w telewizji. Mogę być Małyszem, bez konieczności zapuszcza-

nia wąsa. Jak się wysilę, to i Obamą będę.

– Yes you can!

– Tylko czasami zastanawiam się kim tak naprawdę jestem. Za-

wsze jestem kimś, ale nigdy nie jestem sobą.
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Siedzieli przy stole pogrążeni w milczeniu. Kłak zastanawiał się, 

czy to na pewno ciemna noc. Raz na jakiś czas myślał o tym, jak 

ona wygląda. Jak się będzie wtedy czuł? Czy w jego głowie pojawi 

się nowy głos, spiker, o niskiej barwie głosu, jak Tadeusz Sznuk 

z „Jednego z dziesięciu”, i będzie bombardował go pytaniami: Czy 

chcesz być dobry? Czy powstrzymasz się od mordowania? Czy po-

stanawiasz wrócić do pierwotnej, wilczej postaci? Jaki jest wzór 

chemiczny siarczanu miedzi? Kto był prezydentem Bułgarii w 1997 

roku? Stop, kurwa!, pomyślał Kłak i wrócił na ziemię. 

Dopili piwo. Chwilę posiedzieli wpatrując się w płaski ekran te-

lewizora zawieszony nad barem. Właściciel nalał sobie szklankę 

Tullamore Dew i zapalił cygaro. Wstali od stolika, delikatnie dosu-

nęli krzesła. Nie chcieli budzić Krawaciarza Edka. Od jego stolika 

dochodziły ciche odgłosy chrapania. Pożegnali się z właścicielem 

i wyszli z lokalu. Zastanawiali się, czy resztę nocy spędzić w „Bie-

liźnie” czy „Frustrated Cat”. W tym drugim miał prowadzić impre-

zę ich znajomy, Filip. Ruszyli w stronę przystanku autobusowego. 

Wybierali się do Centrum.

Tuż po ich wyjściu z „Termolyksozy” w telewizji nadawano spe-

cjalne wydanie serwisu informacyjnego.

– Wiadomość z ostatniej chwili! – powiedziała prezenterka „Tej 

Stacji”, Sylwia Gdańska – Na Wilanowie dokonano brutalnego 

morderstwa. W dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, 
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znaleziono w mieszkaniu zmasakrowane ciało Urszuli T. Policja 

nie chce podawać szczegółów. Sprawca prawdopodobnie dostał 

się przez uchylone drzwi na balkonie. Sąsiedzi nie zauważali ni-

kogo, kto by wchodził, ani schodził tą drogą. Wydaje się to dziwne, 

zważywszy na fakt, że ofiara mieszkała na drugim piętrze.
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Ten weekend miał spędził sam. Jerzy leczył kaca giganta. Wysłał 

do przyjaciela smsa, że nie potrzebuje wsparcia. Mieli spotkać się 

dopiero we wtorek, jak zwykle w „Termolyksozie”. Bartek, wscho-

dząca gwiazda techno-punka, był w trasie koncertowej. Promował 

nową płytę, „Gu-gu-gu-ma” i wracał pod koniec tygodnia. Z kolei Fi-

lip wyjechał do Wrocławia, gdzie grał na dwóch imprezach.

Koledzy muzycy zarabiali na życie w show biznesie. W odróżnieniu 

od reszty on z Jerzym łapali dorywcze prace. Jak najmniej kontaktu 

z klientem. Praca przy taśmie w fabryce. Nocny dyżur w stróżówce 

na płatnym parkingu. Sprzedaż prasy i plastikowych zabawek Made 

in China w osiedlowym kiosku. Mogli sobie na to pozwolić, gdyż 

odziedziczyli trochę rodzinnych skarbów. Wychodzili z założenia, 
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że są ostatnimi przedstawicielami gatunków albo jednymi z ostat-

nich. Nie planowali powiększenia rodów Kłaków i wampirów. 

Stwierdzili, że dokonają naturalnej eksterminacji i zrobią to po-

przez korzystanie z życia. Nie robili tego jednak w sposób eks-

presowy. Nie kupowali Ferrari, ani apartamentów na strzeżonych 

osiedlach dla nowobogackich. Nie nosili srebrnych Tag Heurerów, 

ani garniturów Hugo Bossa szytych na miarę. Nie chcieli rzucać się 

w oczy i za szybko roztrwonić posiadanych skarbów. Zwłaszcza, że 

nie wiedzieli, ile jeszcze lat przyjdzie im żyć.

Dlatego oddawali się rozsądnemu hedonizmowi. Korzystali z ży-

cia, ale bez rozrzutności. Zakupy robili w dyskontach i to na pod-

stawie listy sporządzonej w oparciu o aktualną gazetkę z pro-

mocyjnymi ofertami. Ciuchy kupowali na przecenach. Po mieście 

poruszali się środkami lokomocji. Nie wyróżniali się z tłumu, 

w przeciwieństwie do ich kolegów, Bartka i Filipa. Pierwszy był 

ukrywającym swą tożsamość zombie. Przekłuł wady w zalety, 

zarabiał na szpetocie, jąkaniu i odpadających częściach ciała. Jak 

mawiał Jerzy, jego sukces był najlepszym dowodem na to, że cy-

wilizacja chyli się ku upadkowi. Natomiast Filip był złośliwym 

gnomem. Karłowatym marudą i malkontentem. Był przy okazji 

geniuszem wynalazcą, dzięki czemu maskował karli wzrost i po-

zostałe defekty natury.

*
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Piotr przypomniał sobie imprezę z zeszłego piątku. Razem z Je-

rzym stwierdzili, że czas wampirów i Kłaków minął. Siedzieli na 

dywanie. Po środku upita do połowy litrowa butelka wódki, obok 

całkowicie opróżniona jej koleżanka. Na talerzu leżały ogórki ki-

szone i plastry cytryny. Napełnili kieliszki. Wypili za szlachetną, po-

tworną krew. Lekko się bujali, ilość alkoholu we krwi robiła swoje.

Zaczęła się dyskusja o tym, że utracili sens bycia. Kiedyś żyli na 

pograniczu. Ludzie się ich bali, darzyli szacunkiem, istnieli w po-

daniach i legendach. Obecnie traktowano ich jak zabawki, wy-

twory kultury masowej. Mieli postać dobrze zbudowanych mło-

dzieńców, z modną fryzurą, w ciuchach z H&M czy GAP. Bardziej 

laleczki, niż postacie wzbudzające grozę. Gdybyś zobaczył kogoś 

takiego w parku, w ciemny, mglisty wieczór, poprosiłbyś o auto-

graf, a nie błagał o litość. 

– I weź tu pracuj na szacunek na dzielnicy – odparł Jerzy i nalał 

wódkę do kieliszków.

Rozmawiali o obciążeniu genetycznym, odpowiedzialności za wła-

sny gatunek, wietnamskich handlarzach, podwyżce cen biletów 

za komunikację miejską. Na koniec odpalili Wikipedię. Na chybił 

trafił wyszukali jakieś hasło i dyskutowali o nim. Tym razem wy-

padło na faunę i florę Pustyni Simpsona w Australii Południowej. 

Tamtej nocy opróżnili jeszcze jedną butelkę. Dziwnym trafem 
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uchowała się w szafce pod umywalką schowana w pustym karto-

nie po proszku. Zabrali ją na dach Warsaw Trade Tower.

*

Kłak wyszedł z kamienicy i ruszył w stronę kiosku. Sobotni pora-

nek zaczynał od przeglądu prasy. Doszedł do zielonej budki. Przy 

kiosku stało już dwóch mężczyzn. Kłak zatrzymał się na końcu 

kolejki. Powiedział „dzień dobry” pani Jadzi, od trzydziestu lat 

sprzedającej prasę i papierosy.

– Wie pan, że to bolszewicka gazeta – powiedział starszy 

mężczyzna. 

Kiwnął głową w stronę zgiętej w pół „Gazety Wyborczej”. Leża-

ła na rdzewiejącej półce, między wyskrobanym napisem HWDP, 

a łuszczącą się łatą zielonej farby. Młody człowiek spojrzał zdzi-

wiony na wiekowego klienta. Nie dość, że sobota, tuż przed po-

łudniem, kac w głowie, dziury w pamięci po imprezie, to jeszcze 

wtrąca się w jego dzień mobilny panel dyskusyjny, z odrębnym 

światopoglądowo dziadkiem w roli dyskutanta.

– Słucham? – zapytał na oko trzydziestoletni mężczyzna, w T-shir-

cie z kotem Garfieldem. 
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Chciał zyskać na czasie lub upewnić się, że się nie przesłyszał.

– To jest radzieckie pismo – staruszek dotknął palcem wskazują-

cym logo gazety, tak dla wzmocnienia wypowiedzi.

– Każdy ma prawo do własnych opinii – odparł mężczyzna 

i wzruszył ramionami

– Jak kto chce – odparł dziadek i odszedł od kiosku – Bolszewicki 

cwelu – dodał, gdy odszedł kilka metrów.

Młody mężczyzna i Kłak spojrzeli na siebie zdziwieni.

– Jak pan się czuje z nową tożsamością? – zapytał Kłak i uśmiech-

nął się.

– Idę się tym rozkoszować w samotności – odparł mężczyzna 

i ruszył w stronę parku.

*

Dzwonił do Uli. Nie odbierała i wciąż pojawiał się komuni-

kat „abonent czasowo nie dostępny”. W sobotę po południu 

pojechał pod jej dom. Jeszcze siedząc w autobusie zobaczył, 

że przed klatką stał zaparkowany radiowóz. Kłak przestra-

szył się. Myślał, że po ich ostatnim spotkaniu zadzwoniła na 

policję.
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Nie wysiadł na najbliższym przystanku, pomimo tego, że dosta-

wał mdłości od zapachów wydzielanych przez siedzącego obok 

mężczyznę. Wyglądał, jakby był w tym autobusie od początków III 

RP. Produkował woń tak intensywną, że gdyby cofnął się w czasie 

do I wojny światowej byłby traktowany jako broń biologiczna.

Gdy autobus ruszył obejrzał się za siebie. Pewnie ma w policji 

wujka albo kuzyna, dedukował, Załatwili jej ochronę. Świad-

kiem koronnym nie była, chociaż, z drugiej strony mało ją znał. 

Na monitorze leciała reklama nowej powieści. Na obrzeżach 

Sztokholmu giną młode kobiety. Podejrzewa się, że sprawcami 

są wampiry. Policja aresztuje znanego z mediów profesora zaj-

mującego się potworami. Kilka dni po jego zatrzymaniu ginie 

kolejna niewiasta.

– Już wiem, dlaczego Jerzy nie chce wychodzić na miasto – po-

wiedział pod nosem rozbawiony Kłak – Pewnie obawia się, że 

to jego poszukują.

*

Spotkali się ponownie we wtorek, jak zwykle w „Termolykso-

zie”. Jerzy był trochę niespokojny. Udawał wyluzowanego, lecz 

widać było, że coś go gryzie i mowę miał niewyraźną, a dopiero 

zaczęli pić.
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– Właśnie – rozpoczął Kłak – Dlaczego przez cały wieczór 

seplenisz? 

– Ssłucham? – odparł zdziwiony Jerzy, jakby nie dosłyszał pytania.

– Widzę, że coś kombinujesz.

– Nie, no co ty… a zresstą. Byłem w ssobotę na podrywie w „Ge-

parcccie”. Zamontowałem ssobie na górnych dwójkach im-

planty kłów. Tak, ssebym miał jedną dodatkową parę i barciej 

zwampizyć się. Cais, więcej nis inni, wyrósnienie ssię i tak da-

lej. Wampiry ssą przeciez teraz w modzie. Idę do Empiku, a 

tam na półkach tabuny ksiąsek Sstephenie Meyer, dienników 

i pamiętników wampirów, i w ogóle. Sstoję przy parkiecie. W 

usach umcy umcy, nózka giba ssię. Upatsyłem swiesynę. Las-

ska siewięć, siewięć i pół. Dusy dekolt, pierssi nicego ssobie. 

Sgrabnie kręci bioderkami. W tle Nelly Furtado, a ona tak się 

russa, jakby jedno ssłowo piossenki wyznacało jeden ruchw 

lewo, prawo, lewo…

– No i…

– Podchoccę do niej. Psecessuję gsywę. Wslizguję się za nią i wy-

ginam smiało ciało. Raz jej nawet nadepnąłem na sstopę, ale 

nawet dobrze, bo powinna wiedzieć kto ssądzi. I ocieram się 

o nią. I mówię, że jest ssexy. Ona się ussmiecha.

– Może śmiała się z ciebie, ale postanowiła być miła i nie spła-

wiać od razu. Wiesz, taki dzień dobroci dla upośledzonych 

podrywaczy.
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– I rusam do kontrataku – kontynuował Jerzy. 

Nie słuchał kolegi. Był w swoim żywiole. O podrywie i dziewczynach 

gadałby na okrągło. Pytanie, ile było w tym prawdy, a ile streszczenia 

miłosnych podbojów Hanka Moody’ego z serialu „Californication”. 

Wzorował się na nim i nic poza tym wzorowaniem nie było. 

– Chciałem ugrysc ją w syję – ciągnął opowieść – Tak aby wstr-

syknąć jej kilka kropli afrodyzjaka.

Według relacji Jerzego, wiarygodnych jak deklaracje podatkowe 

byłych prezesów ART. B, wampiry gryzą w szyję kobiety nie po to, 

aby wyssać ich krew, lecz by wpuścić do krwiobiegu trochę eliksi-

ru rozkoszy. Stają się wówczas bardziej uległe na urok wampira. 

Nawet jeżeli go nie ma, o bycie przystojnym ani razu w życiu się 

nie otarł i rozmawiając ślini się jak niemowlak. 

– Udało by mi ssię, gdyby nie jakis palant. Pchnął mnie, tak że 

samiasst delikatnie nakłóc jej sskórę srobiłem na niej kilku 

centymetrową ryssę. Ksyknęła. Wysywała mnie od spoceń-

ców. Ochranias okasał się jej kusynem. Na ssali było kilku jej 

kolegów z Solibosa. Jeden z nich walnął mnie z głófki w twas. 

Wtedy sstraciłem kilka pzednich sębów. Wyprowasili mnie 

z lokalu. Po droce kilka razy kopnęli i udesyli w sebra. Pewnie 
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sskatowaliby mnie na sewnątz. Uratowała mnie ssamotanina 

przed wejsciem do lokalu. Wyrwałem ssię kolesiom i sacąłem 

biec. Szybciej niż Forresst Gump i Asstafa Powell w jednej 

ossobie. Sspiepsałem równo. 

– W tym jesteś dobry, to fakt.

– W podrywie tes, ale scęscia trochę brakuje – odparł smutno 

Jerzy. 

– Znalazłeś już dentystę?

– Po co. Ssame odrossną. Tseba trochę pocekać. Mówiłem ci, se 

wampiry mają sdolnosc do ssamo regeneracji. 

– Fakt.

– Tylko sskoda „Geparda”. Nie pojawię ssię tam zbyt prędko. 

A lasski chodzą tam psednie.

Zamówili po jeszcze jednym piwie. Jerzy nie przestawał relacjo-

nować ile lasek widział na mieście. Nie widzieli się od trzech dni, 

więc i zdanie raportu z podrywu zajęło mu więcej czasu. O dziwo 

Kłak nie przysypiał, bawiło go seplenienie przyjaciela. Przypo-

mniał sobie Kaczora Donalda, w niebieskim mundurku i czapce. 

Niewyraźnie mówiącego nerwusa, podskakującego na krześle, 

wymownie gestykulującego i czerwonego ze złości.

Nagle poczuł ciepło rozlewające się po całym ciele. Zmrużył oczy. 

Włosy falowały na głowie, rękach i nogach. Paznokcie zaczęły wbi-

jać się w skórę. Dostał lekkich drgawek. Znał ten stan. Wiedział, 
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że pojawia się w sytuacjach ekstremalnych, gdy instynkt ostrzega 

go przed niebezpieczeństwem.

– Otbiło csi! – usłyszał Jerzego i poczuł szarpnięcie. 

Ktoś klepnął go w głowę. Otworzył oczy. Jego przyjaciel rozglą-

dał się nerwowo po lokalu. Właściciel zniknął na zapleczu, Kra-

waciarz Edek spał przy stoliku. Dwóch gości siedzących w rogu 

chrapało przy dwóch pustych flaszkach wódki.

– O co ci chodzi? – powiedział Kłak zdziwiony reakcją wampira. 

Właściwie chciał powiedzieć. W momencie, gdy otworzył usta 

wydobył się z niego dziwny, niezrozumiały bełkot, takie skrzy-

żowanie bulgotania indyka z odgłosem dławiącego się miksera. 

Jerzy chwycił jego głowę i skierował w stronę lustra przy barze. 

Kłak nie zobaczył siebie, znaczy się Piotra. Jego przyjaciel trzymał 

w rękach głowę Kaczora Donalda, przytwierdzoną do opierzone-

go ciała odzianego w niebieski mundurek.

Tak, Kłak przemienił się w bohatera kreskówek Walta Disneya. 

Wydał z siebie odgłos charakterystyczny dla kaczek. Krawa-

ciarz Edek poruszył się i kilka razy mlasnął ustami. Piotr za-

czął nerwowo rozglądać się po lokalu. Wiedział, że uległ nie-

kontrolowanej transformacji i że trzeba to cofnąć. Próbował 
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sobie przypomnieć rady, jakie dawał mu ojciec. 

Zamknął oczy. Powoli zaczął robić wdechy i wydechy. Skupił się na 

biciu serca i stworzył obraz Piotra Kłaka. Niewyróżniającego się 

mężczyzny. Przypomniał sobie, gdzie mieszka. Skupił się na wy-

glądzie pokoi, ulubionym, wiekowym stole w salonie, roślinach 

w kuchni. Powtarzał, że chce tego z powrotem, chce do tego wrócić. 

Całe ciało zaczęło rytmicznie pulsować. Czuł każdą jego część.

– No jusss lepiej – powiedział Jerzy i odetchnął głęboko. 

Piotr otworzył oczy. Z zaplecza wyszedł właściciel. Trzymał 

w dłoni kufel Pilsnera, wycierał go zieloną ścierką. Spojrzał na 

niego i kiwnął przyjacielsko głową. Kłak odwrócił się w stronę lu-

stra. Ponownie był sobą. Kaczor Donald odszedł do kolekcji nie-

kontrolowanych i stresujących przemian.

– Snowu ta ciemna noc? – zapytał wampir.

– Najwyraźniej tak – odparł Kłak. Otarł pot z czoła. Był mokry na 

całym ciele, jakby usiadł na ławce po rozegraniu całego meczu 

– Nie wiem skąd się to bierze. Czuję, że się zmieniam, ale nic nie 

pamiętam. Podobnie było z Ulą i…

– Przerywamy wiadomości, żeby podać nowe, sensacyjne fakty 

w sprawie morderstwa Urszuli T. z Wilanowa – głos spikerki 

przerwał rozmową przyjaciół. 
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Właściciel odstawił czysty kufel na ladę i pogłośnił.

– Przypominamy, że w zeszłą środę brutalnie zamordowano mło-

dą kobietę – kontynuowała spikerka – Policja sądzi, że sprawca 

wszedł do mieszkania ofiary przez balkon.

– Ty, a jak nassywała się ta lasska, z którą ssię sspotykasz? – za-

pytał Jerzy.

– Ula, a co?

Nastała chwila ciszy.

– Nie tak nassywała się ofiara, o któlej mówią w telewissji? – drą-

żył wampir i zmrużył oczy. Niczym wprawny detektyw zbliża-

jący się do rozwiązania zagadki.

– Nic nie słyszałem.

– Ffampiry mają podzielnossc uwagi.

– No i?

– No i ciemna noc, rozszarpana ofiara, nie pamiętass co się u niej 

działo…

– Sugerujesz, że ja…

– Nie wiem – odparł poważnie Jerzy. Podniósł do góry ręce, po-

kazując że nie chce się w to mieszać. Przyglądał się uważnie 

Kłakowi. 

– Nie wiem – powtórzył i roześmiał się – Ale lubię się z tobą 
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drocyć… chociaż. Kiedy ostatnio widziałeś się z tamtą laską?

– O co ci chodzi? – zapytał speszony Kłak i zaczął drapać się za 

uchem.

– Nazywa się Ula. Wsedłeś do jej miesskania przez balkon. Nie da 

się z nią skontaktować… no i ciemna noc – Jerzy ciągnął wywód.

– Prowadzisz przesłuchanie? Nie sądzisz, że ja…

– Panowie – przerwał im właściciel – Spokój. Bardziej nie pogło-

śnię, bo nie chcę obudzić Edka.

– Się rozumie – odpowiedzieli jednocześnie Kłak i wampir.

– W salonie technicy z Wydziału Kryminalistyki Komendy Głów-

nej znaleźli sierść nie zidentyfikowanego zwierzęcia – mówiła 

spikerka.

Na ekranie pojawiły się zdjęcia z Komendy Głównej. Wypowiadał 

się rzecznik prasowy stołecznej policji.

– Nie wiem jak, ale chyba wpiepsyłeś się po uszy – szepnął Jerzy.

– Tylko, że ja nic nie pamiętam – bronił się Kłak.

– Też nie pamiętam wielu imprez, co nie sfiadcy, że nie zasłuży-

łem na podrapania i siniaki na ciele, które znajduję następne-

go dnia.

– W sprawie morderstwa wypowiedział się John Goodman, współ-

czesny Robinson Cruzoe. Rozbitek odnaleziony po kilkunastu la-

tach. Przypomnijmy, że Goodman jest Brytyjczykiem w przeszłości 
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mieszkającym w Polsce. Przed laty wypłynął na jachcie w podróż 

dookoła świata. Na Pacyfiku zaginął po nim ślad, aż do zeszłego 

roku, gdy załoga kontenerowca wypatrzyła go dryfującego na 

tratwie. 

– To on ją zamordował? – zapytał Kłak.

– Sam ją zamordowałeś – odburknął Jerzy.

– Zastanawiacie się państwo, co ma wspólnego rozbitek XXI wie-

ku z brutalnym morderstwem na Wilanowie? – usłyszeli głos za 

plecami. 

Na ekranie pojawił się mężczyzna po pięćdziesiątce. Zaczesane 

na lewą stronę siwe włosy. Miał zmęczone, smutne oczy. Pa-

trzył w ziemię, jakby był Dennisem Rozrabiaką tłumaczącym 

się rodzicom z dziury w szybie i ogniska rozpalonego na środ-

ku korytarza. 

– Nie wróciłem do Europy sam – powiedział Goodman i spojrzał 

w stronę kamer – Na wyspie obudziłem demony – milczał przez 

chwilę – Przywiozłem je ze sobą.

– Jak powiedział Goodmana, przez ponad dwadzieścia lat pobytu 

na wyspie przebywał w towarzystwie istot będących, jak je na-

zwał, opiekunami archipelagu. Chroniły go, opiekowały się nim, 

by następnie popłynąć z nim na tratwie w stronę cywilizacji. To 

miała być cena za ochronę przed niebezpieczeństwami. Brzmi 
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jak opowieść science-fiction? Policja też tak myślała, dopóki Go-

odman szczegółowo nie opisał jak wyglądają obrażenia ofiary 

morderstwa i miejsce zbrodni. Został zatrzymany w charakterze 

świadka. Policja ucina spekulacje, jakoby to on był mordercą.

– Od kiedy się znamy? – zapytał Jerzy i podrapał się po brodzie.

– A co?

– Zastanawia się, czy nie psypłynąłeś do Polski z tym gościem.

– Wa… – powiedział Kłak i nie dokończył. Nie chciał po raz kolej-

ny patrzeć na dziwaczny tik przyjaciela, uruchomiony użyciem 

słowa „wal się”.

– Panuj nad tym co mówisz i robisz – odparł Jerzy i w geście na-

pomnienia uniósł palec wskazujący. 

Bardziej, by zdenerwować przyjaciela, niż wygłosić moralizator-

ską mowę. Kłak nie słuchał go. Zatopił się w świecie myśli. Można 

by rzec, że utonął.

– Przesadzasz – odparł Piotr i spojrzał w moją stronę.

– Z kim rozmawias? – zapytał Jerzy.

– Z narratorem.

– Rozbrykali się ostatnio, co nie? Niby mają jedynie cytać, co im 

kase autor, a oni się silą i bawią w kreatywnych terapeutów. 

Tak, do ciebie mówię – odparł Jerzy i odwrócił się w stronę wi-

szącego za jego plecami telewizora.
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Na szczęście jedynie główny bohater powieści wie, gdzie jestem. 

Intuicja pozostałych jest w tym względzie ułomna, podobnie jak 

walory kulinarne hamburgera z budki „Twój Mega Obiad”. Wra-

cając do Kłaka, zastanawiał się nad ostatnimi dniami. Co jest 

prawdą? Czy poszukiwanym mordercą jest on, Goodman czy inny 

psychopata? Z jednej strony nic nie pamiętał, z drugiej, takie są 

prawa ciemnej nocy.

Podszedł do lady i zamówił kolejne dwa piwa. W ramach umila-

nia czasu zaczął rozmawiać z właścicielem o brutalnym morder-

stwie. Opinia barmana, że tego, kto to zrobił powinno wbić się na 

pal, uciąć penisa i centymetr po centymetrze obdzierać ze skóry 

nie wprawiła go w dobry nastrój.

Zamówił dodatkowo pół litra. Jerzy na początku się opierał. Tłu-

maczył, że musi wstać rano i jechać do Tesco na Kabatach, gdzie 

był sprzedawcą w dziale z pieczywem. Gdy Kłak nalał pierwszą 

kolejkę stwierdził, że weźmie urlop na żądanie, albo lepiej, zwolni 

się. Po co pracować.

– Własscifie to pracuję jedynie, seby się nie nudzić i podrywać 

klientki – powiedział Jerzy i opróżnił kieliszek – Sspadek po 

rodzie fampirów mam, podobnie jak ty, filkołaczku transsfor-

merssie – chwycił go za policzek, tak jak ciocie i babcie robią to 

dzieciom.

– Wiem – odparł Kłak i odepchnął rękę przyjaciela. 



61

Wyciągnął komórkę. Nie dostał od Uli żadnego nowego smsa, nie 

było nieodebranego połączenia. Pojawiła się jedynie szansa wy-

grania BMW lub jednego z 10 tabletów. Napełnił kieliszki.

– Za spokój i zapomnienie – powiedział Kłak.

– Co ty partię sakładasz i ssukasz chwytliwego sloganu? Poza 

tym, nie marnuj toastów. Najpierw pijemy za spokój, a o zapo-

mnienie postara się druga flaszka. Ja stawiam.

– Tylko obiecaj mi, że tym razem nie będzie… no wiesz.

– Ssadnego sskakania z krawędzi wiezowca.

*

Trzy godziny później opróżnili pół litra wódki na szczycie jednej 

z lamp na Moście Poniatowskiego. Potem skoczyli do Wisły.




