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Książkę tę dedykuję mojej Mari.
Niech jasność Boga plemienia Geni 

Tali nigdy nas nie opuści
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– Maciej, nudzę się.
Agata siedziała w fotelu z podkurczonymi nogami i bawiła się 

kubkiem wypełnionym zimną kawą. Nie patrzyła na mnie, tylko 
w wirujący czarny płyn. „Oho! Coś jest na rzeczy!” pomyślałem. 
Ostatnio coraz częściej miewała takie nastroje. Niby zadowolona 
z życia, a jednak nieobecna. Nie ma to jak związek dwóch osób 
przeciwnej płci. Życie nauczyło mnie już, że kobiety różnią się 
od mężczyzn w sposób znaczny. My mężczyźni nie dzielimy 
włosa na czworo, nie szukamy cały czas dziury w całym. My po 
prostu żyjemy, poszukując nowych zdobyczy. Przynajmniej ja 
i mój dobry kumpel Filip. Kocham Agatę. Nigdy na nikim tak 
mi nie zależało jak na niej. Jest spełnieniem moich marzeń. Za‑
równo seksualnych jak i… no właśnie. Dobrze mi z nią. Miesz‑
kamy razem, ona jest zawziętą bizneswomen, a ja nadal pracuję 
jako pasożyt ludzkości w roli bankiera.

– Naprawdę cukiereczku? Wyjdźmy gdzieś. Na przykład do 
kina. Co ty na to? Albo do knajpy na imprezę, kawiarnia, spa‑
cer po mieście… Co tylko chcesz. No dalej! Podnieś się z fotela 
i zróbmy coś!

– Słodki jesteś Maciej, ale nie o takie znudzenie mi chodzi.
No i zaczyna się. Czy w ogóle istnieją rodzaje znudzenia?! 

Jeżeli tak, to jakie?
– Wiem, o co ci chodzi – szczery uśmiech zawitał na mo‑

jej twarzy.

5



5

– Nie, nie o to. Możesz mnie bzyknąć jeśli chcesz, ale to nie to.
No to kurwa co?! Ukryłem moje dość intensywnie zago‑

towanie pod osłoną nadal uśmiechniętej twarzy. Jestem dobry 
w tych gierkach. Wyćwiczyłem to w zawodzie, jaki sobie sam 
kiedyś dawno temu wybrałem. Grałem dalej i podszedłem do 
mojej Agaty, po czym uklęknąłem przy niej.

– Agatko ty moja, powiedz mi o co ci chodzi, bo ja, prosty 
Maciej, nie rozumiem, a chcę zrozumieć, bo cię kocham.

Agata nadal wpatrywała się w kawę. Co ona tam widzi?!
– Ptaszynko.
– Nie nazywaj mnie tak.
– No to jak mam cię nazywać?! Kocham cię i wiesz, że zrobię 

dla ciebie wszystko! Ale nie wiem, o co ci chodzi! Jestem inteli‑
gentnym facetem, wydałem nawet książkę…

– Tak, wydałeś… w moim wydawnictwie.
– To nie jest ważne. Fakt jest faktem, że zaistniałem publicz‑

nie, a to znaczy, że nie jestem głupi.
– Czy ty wiesz Maciej ile sprzedaliśmy egzemplarzy twoje‑

go „bestselleru”? Nie wiesz? To ci powiem. Trzy sztuki. Maciej 
sprzedaliśmy trzy książki pod twoim nazwiskiem. Nie mów mi 
więc, że jesteś pisarzem.

– Trzy to jednak lepiej niż nic, prawda?
– Oczywiście! Jedną kupiłam ja, drugą Filip, a trzecią twoja 

pierwsza żona.
– Agata, powiedz mi, co cię gryzie? Mówisz, że się nudzisz. OK, 

mogę zrozumieć, że masz kasę, firmy, które same na siebie zarabiają 
i oczywiście mnie… Agata, chyba nie chcesz mi powiedzieć, że…

– Że co?
– No, że koniec z nami, albo że masz kogoś innego?
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– Nie, nic z tych rzeczy Maciej. Ja też ciebie kocham. Chyba, 
ale męczy mnie ta codzienność, te rutyny i ten codziennie zaje‑
bisty seks. Rozumiesz mnie?

– Nie. Tego nie rozumiem.
– O Jezu Maciej, jakiś ty głupi. Słuchaj mnie. Fajnie mi z tobą. 

Mamy kasę, spokojne życie… no właśnie, potrzebuję akcji, dzia‑
łania, niepewności, dreszczyku emocji, adrenaliny…

– Aaaa, to już wiem co cię trapi…
– Wiesz? Uśmiechnęła się, szczerze spoglądając mi wreszcie 

w oczy. Jej wzrok emanował nadzieją.
– Jutro, albo nie! Dzisiaj polecę jeszcze do seks‑shopu i kupię 

coś naprawdę mocnego! Jakieś kajdanki, pejcz, skóry i wysokie 
obcasy. Może nawet mają taką klatkę dla psów. Zabawimy się 
w sado‑macho! Trafiłem?

– Nie, nie trafiłeś. Maciej, posłuchaj mnie. Nie chodzi mi 
o seks, nie chodzi mi o kino i inne romantyczne pierdoły! Po‑
trzebuję akcji, strzelanin, ucieczek… polowania.

Poddałem się. Moja wiedza o kobietach, bądź co bądź opi‑
sana w mojej książce, legła w gruzach. Agata była przypadkiem 
niepodlegającym ogólnie przyjętym standardom. Ona była inna, 
ona była Agatą.

– Czego ode mnie oczekujesz? Zapytałem, choć już wiedzia‑
łem, że zadając to pytanie robię błąd.

– Wyjedźmy gdzieś Maciej. Wyrwijmy się z tego zapyziałego 
miasta! Zaznajmy przygody!

Kamień spadł mi z serca.
– No to trzeba było tak od razu! Agatko ty moja! Jutro znaj‑

dę jakieś fajne oferty w biurach podróży. Co by cię interesowa‑
ło? Hiszpania? Grecja? Może Egipt?
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– Raczej myślałam o Syberii.
Kamień powrócił na swoje miejsce.
– Gdzie?! Zapytałem, nie dowierzając w moje odczucia słu‑

chowe.
– Na Syberię na przykład. Maciej, nie miałeś nigdy ochoty 

zapolować na przykład na tygrysa, albo na półtonowego łosia?! 
No wiesz, mrozy, minus dwadzieścia stopni na przykład, śnieg, 
zamiecie, żadnej żywej duszy w promieniu setek kilometrów. 
Tylko ty i trop zwierzęcia. Taki tygrys syberyjski… to by było 
trofeum. Pomyśl tylko! Spanie w szałasach zrobionych z gałęzi 
drzew, walka o ogień i ciepło, walka o przetrwanie, walka o…

Tego było dla mnie za wiele. To o czym mówiła Agata nie tyle 
co mnie przeraziło, co po prostu nie mieściło się w mojej głowie! 
Jaka Syberia?! Jakie tygrysy?! O czym ona mówi?!

– Agatko ty moja. Najsłodsza i najbardziej seksowna… o czym 
ty do mnie mówisz?!

– O akcji Maciej!! Ja potrzebuję akcji!! Polowania i seksu w dzi‑
czy! W szałasie na przykład, albo we krwi tygrysa syberyjskiego! 
Chcę zrobić coś co wiąże się z wytryskiem adrenaliny i wielkim 
podnieceniem! Wytropmy razem wielkiego zwierzaka. Zabijmy 
go i kochajmy się później na jego skórze! Maciej co ty na to?

– Może od razu zapolujmy na Yeti, co?
– Może być Yeti! Widzę, że zaczynasz czuć klimat! To do‑

brze mój ty myśliwy!
Wyraz twarzy Agaty momentalnie się zmienił. Zauważyłem 

błysk w jej oczach, porównywalny do wybuchu bomby termo‑
jądrowej. Dobra! Chcesz Yetiego, to go dostaniesz! Tu i teraz! 
A jutro, mam nadzieję, że będzie tak jak wcześniej. Czasami 
trzeba poświęcić się dla ratowania związku.
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– No to teraz Yeti zje cię na kolację!!! Krzyczę, wstając na nogi 
i podnosząc ręce. Zacząłem chodzić po pokoju, udając niedź‑
wiedzia. Przynajmniej tak mi się wydawało.

– Teraz pożrę cię ty ludzka istoto! Hu, hu, hu!! – chodzę cięż‑
kim krokiem z rękami uniesionymi w górze i udaję Yeti.

– Maciej, uspokój się. Czy ty rozumiesz, co ja do ciebie mówię?
Zrezygnowany stanąłem w miejscu i opuściłem ręce. Spoj‑

rzałem na Agatę. Już wtedy byłem pewny, że czeka mnie coś, 
czego chętnie bym chciał uniknąć.

RAPORT z ODPRAWY
27.06.2013 Zimbabwe Gwanda
Na odprawie stawili się plutonowy Karol Nowak, Pierwszy, 
Drugi, Trzeci, Dąb, Brzoza i Świerk. Zebraniu przewodni‑
czył pułkownik armii amerykańskiej John „Mac coś tam”.

1. Punkt pierwszy odprawy – podział obowiązków i zadań na 
rozpoczynający się tydzień.

2. Pułkownik rozwinął tajną mapę rejonu z zaznaczonymi naj‑
nowszymi punktami kontroli ludności cywilnej. Zaobserwo‑
wane flagi: polska i czeska.

3. Dwójka podnosi rękę w celu zadania oficjalnego pytania.
4. Prośba o pytanie odrzucona machnięciem ręki jebanego puł‑

kownika.
5. Dwójka nie poddaje się, trzymając swoją prawicę w górze.
6. Pułkownik po rozdaniu obecnych rozkazów, poinstruował 

nas przy pomocy tłumacza, w których miejscach spędzimy 
najbliższy tydzień naszej walki o pokój na świecie.

7. Pojawiły się następne ręce w górze.
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8. Pułkownik z ignorancją przeszedł do następnych punktów 
odprawy.

9. Co mówił, nikt nie zrozumiał i nawet nikt nie starał się zro‑
zumieć. My, czyli siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej wciąż 
nie byliśmy zgodni z rozkazami dotyczącymi punktu pierw‑
szego, czyli rozmieszczenia NAS na mapie.

10. Tłumacz tłumaczył, ale biorąc pod uwagę, że też trzymałem 
rękę w górze, nie za wiele do mnie docierało. W końcu jestem 
obecnie tylko plutonowym, a nie majorem. Ale to taka tyl‑
ko dygresja, o ile szanowny pan kapitan to słowo oczywiście 
zrozumie. Fakt jest faktem, że odprawa stanęła w martwym 
punkcie. Nikt nie słuchał amerykańca i tłumacza, bo każdy 
rwał się do zadania pytania.

11. Fuck! Zanotowana reakcja amerykańca, znaczy się pułkow‑
nika armii amerykańskiej, naszego sojusznika i przyjaciela 
na dobre i złe.

12. Tłumacz: Kurwa!
13. Pułkownik coś po swojemu, ale tłumacz dawał po polsku – 

O co wam chodzi?! Po co te ręce w górze?! Rozkaz to rozkaz 
i nie dyskutować!
Tłumacz wczuł się w rolę i nawet krzyknął na nas. Propozy‑
cja zwykłego plutonowego – wysłać go na misję tam, gdzie 
nas się nie dało.

14. Ręce nadal w górze. Dwójka cierpliwie walczył o prawidłowe 
krążenie w prawej dłoni, ściskając i prostując palce.

15. Pułkownik poddał się. Zapytał przez tłumacza, o co nam 
chodzi. Użył słowa kurwa po amerykańsku, ale to to nie może 
znaleźć się w oficjalnym raporcie, bo mogłoby to wpłynąć 
na stosunki polsko‑amerykańskie.
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16. Pierwszy odezwał się Dwójka. Cytuję: Czemu, kurwa my 
mamy stać za każdym jebanym razem na tych pierdolo‑
nych drogach i przeszukiwać tych czarnuchów od świtu 
do jebanego zmierzchu, stojąc w jebanym słońcu bez je‑
banego skrawka cienia, a jebani amerykańcy siedzą sobie 
w bazie i popijają jebane zimne piwko, albo dupczą jeba‑
ne, chore na hiv miejscowe? Czyż to kurwa jest jebana 
sprawiedliwość?!

17. Pułkownik coś zanotował, po czym spojrzał na las rąk wznie‑
sionych do góry. Kiwnął głową na Świerka.
– Jego wypowiedź: Ja się kurwa na to nie pisałem. Pierdolę 
to! Znowu stać na jakiejś polnej drodze i sprawdzać toboły 
miejscowych. Mam to w dupie!

18. 18. Pułkownik uśmiechnął się. Nie było to profesjonalne. 
W naszych, polskich służbach nie śmiejemy się z wypowie‑
dzi zebranych. Ale to tylko taka prywatna uwaga skromne‑
go PLUTONOWEGO. Nic poza tym. Proszę tego nie brać sobie 
tego do SERCA Panie wciąż Kapitanie.

19. Pułkownik Najlepszej Armii Świata wyszedł, zostawiając 
nas samych w celu dopracowania szczegółów wyznaczo‑
nych nam zadań.

20. Świerk: Pierdolę to. Mam już odparzenia słoneczne nawet 
na uszach!

21. Brzoza: Ni chuja!
22. Dwójka: Major zna moje zdanie. Czas zastrajkować.
23. Ja: Nie jestem majorem. Zdegradowano mnie za Poznań do 

stopnia PLUTONOWEGO.
24. Świerk: Byłem w Poznaniu. Ledwo przeżyłem, ale Pan bę‑

dzie dla mnie zawsze MAJOREM.
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25. Dąb: dla mnie to powinien Pan awansować na GENERAŁA, 
za Poznań, a nie kiblować tu w tym Zimbabwe na misji po‑
kojowej.

26. Podjąłem decyzję zakończenia marudzenia i zasugerowałem 
rozpoczęcie rozpisania grafiku kto z kim i kiedy będzie stać 
na tej pierdolonej drodze polnej.

27. Ustalenie grafiku zajęło nam pięć minut. Wszyscy byli zgod‑
ni, że trzeba w biedzie trzymać się w kupie, a raczej nikt nie 
chciał odbywać warty bez Dębu. Dlaczego? Wiadomość ści‑
śle tajna, podlegająca zaszyfrowaniu.

28. Przydzielenie racji dziennych puszek i płynów odbyło się bez 
większych zakłóceń. Chińska fasolka po bretońsku smakuje 
przecież tak samo na całym świecie.

29. Ja: Życzyłem wszystkim zebranym powodzenia w akcji i po‑
wrotu w całości. W końcu jesteśmy na misji pokojowej i w każ‑
dej chwili może kogoś ukąsić wąż, lub dopaść jakaś choroba 
choćby malaria, albo inny hiv.
Koniec cotygodniowego raportu

Plutonowy Karol Nowak – oddany wojownik o wolność i suwe‑
renność naszej ukochanej ojczyzny.

Ps.
Przepraszam za skreślenia, ale raport pisałem na żywca, 

a w dobie elektroniki zaobserwowałem chroniczny brak papie‑
ru do pisania.

Kapitan Zbigniew Lisiecki, siedząc w swoim wypasionym 
fotelu, czytał raport już po raz trzeci. Ten był wyjątkowy. Po‑
przednie miał w zwyczaju przeglądać maksymalnie dwa razy. 
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Popatrzył jeszcze raz na ilość skreślonych słów i stwierdził, że ich 
liczba z tygodnia na tydzień zwiększa się. Pierwszy raport, jaki 
został mu dostarczony był wręcz przykładem wzorowo napisa‑
nego dokumentu. Nawet pieczątka dumnie prężyła się na dole 
kartki. „Im głębiej w las tym więcej drzew” – pomyślał. Obecnie 
można było wyczuć ze słów Karola jakby nutkę irytacji i pod‑
denerwowania. Delikatnie mówiąc. On sam też nie miał lekko. 
Cały ciąg wypadków, których apogeum zniszczyło starówkę Po‑
znania o mało co nie zrzuciłoby także i jego z piastującego sta‑
nowiska. To byłaby życiowa porażka, to oznaczałoby też śmierć 
jego błyskotliwej kariery. Poznań, Agata. Ileż to razy budził się 
zlany zimnym potem, mając przed oczami obrazy, w których 
koszmarna wyobraźnia mieszała się z prawdziwymi przeżycia‑
mi tamtych dni. Kapitan Lisiecki pewnego dnia zdecydował 
się na sięgnięcie po pomoc u specjalisty. Od tego dnia spotykał 
się regularnie z rządowym psychologiem. Pomogło. Zbigniew 
prywatnie i kapitan zawodowo mogli spojrzeć w swoje odbi‑
cie w lustrze, bez uprzedniego obalenia przynajmniej ćwiartki 
wódki. Stan trzeźwości kapitana czasami dosięgał nawet godzin 
późno‑porannych. Niestety były nadal momenty w jego dniu, 
z którymi jeszcze sobie nie poradził. Tak, oczywiście! Miał wy‑
rzuty sumienia, że zrobił z Karola kozła ofiarnego i sam osobiście 
zdegradował go do plutonowego. Premier, ten wścibski kurdu‑
pel, dopominał się bardziej surowej kary. Według niego powin‑
no się ówczesnego majora ukamienować na pręgierzu, właśnie 
na starym rynku w Poznaniu. Obaj jednak panowie spotkali się 
pośrodku, wybierając wspólnie miejsce odbycia dwuletniej mi‑
sji pokojowej, z możliwością przedłużenia. Dotyczyło to także 
tych wszystkich agentów, którzy podczas misji przejęcia Agaty 
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zabili więcej niż pięciu ludzi. Policjantów liczono podwójnie. 
Tak… Agata. Agentka Agata. W zasadzie cała ta rozpierducha 
nic nie wyjaśniła. Agentka wraz z dokumentami rozpłynęła się 
w powietrzu i nikt tak do końca nie dowiedział nawet co w nich 
było. Jest oczywiście poszukiwaną, ale kapitan wątpił, by kiedy‑
kolwiek jakiekolwiek służby trafiły na jej ślad.

To były jednak przemyślenia Kapitana, które brał na sucho. 
Nie wzruszał się, ani nie okazywał emocji. Tak po prostu wy‑
gląda przesrane życie w służbach. Dopóki jest dobrze, dostajesz 
medale i awansujesz. Wystarczy jednak jeden błąd i lecisz na ryj.

Najgorsze nadchodziło, gdy musiał wezwać swojego nowego 
sekretarza. Kapitan starał się nie robić tego zbyt często. Miał ku 
temu kila powodów. Przede wszystkim sztywność nowego, i nie 
mniej pewność siebie, wkurzały go pod niebiosa. Za nic! Za nic 
nie można było sekretarza wyprowadzić z równowagi. Kawę 
podawał w kubku w ilości odpowiedniej, nawet perfekcyjnej, 
dokumenty zjawiały się na biurku zanim zostały jeszcze wydru‑
kowane. Znakomicie spławiał petentów i byłby najwierniejszym 
psem jakiego miał, gdyby nie ujawniona z czasem skrywana mi‑
łość ojcowska do Jakubiaka. Jakubiak, kiedyś najbardziej znie‑
nawidzony człowiek przez kapitana. Życzył mu śmierci każdego 
dnia, a wymyślanie wyrafinowanych na nim mordów sprawiało 
mu perfidną przyjemność. Teraz, gdy go nie już wśród żywych, 
kapitan po prostu rozkleja się i płacze jak dziecko widzące śmierć 
swojej mamusi pod kołami tira. Trauma do końca życia.

I tym razem, po przeczytaniu raportu Karola Nowaka, jak 
po nitce do kłębka, niespodziewanie pojawił się przed oczy‑
ma kapitana Jakubiak, biegnący ku niemu, szczęśliwy, z rado‑
snym uśmiechem na twarzy, trzymający dwa zające upolowane 
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w parku hotelu w Ruchanku. Kapitan nie wytrzymał. Rozpłakał 
się na głos, a grochowe łzy popłynęły. Kiedyś nawet psycholog 
próbował ruszyć ten temat, wiedząc, że właśnie problem straty 
Jakubiaka jest źródłem wszelkiej niedoli i niedyspozycji ofice‑
ra polskiego wywiadu. Efektem tego eksperymentu było tylko 
nieprofesjonalne wypicie litra wódki i przejście na TY. Kapitan 
zresztą sam zaobserwował, że alkohol leczył i leczy rany. Dodat‑
kowo wspomagał się jeszcze różnymi „dowodami w sprawach” 
już zamkniętych, spoczywającymi w ściśle strzeżonym magazy‑
nie, znajdującym się w piwnicach gmachu. Najczęściej była to 
kokaina, ale wpadały także inne frykasy. Choćby grzybki, trady‑
cyjny, polski kompot, lub kolorowe tabletki, łykane przez niego 
garściami. Kapitan omijał jednak z daleka zamknięte sprawy, 
w których dowodem była amfetamina, tudzież metaamfetami‑
na. Raz spróbował i później bardzo tego żałował. Tego feralnego 
dnia postawił na nogi cały jego prywatny wydział. Wyszedł nawet 
z gabinetu uzbrojony po zęby, ogłaszając wszem i wobec, że od 
dzisiaj ta kurwa Agata może odliczać nie dni, nie godziny od zła‑
pania, ale minuty! Bardzo, ale to bardzo energicznym krokiem 
wyszedł z gmachu z zamiarem osobistego przeszukania całego 
miasta i kraju. Niestety w tym momencie doszło do zmieszania 
w jego krwi i mózgu alkoholu, narkotyku i braku snu. Kapitan 
chwycił się lampy, takiej zwykłej, ulicznej i nie puszczał jej, aż do 
przybycia zasapanych agentów z super tajnej komórki. Po chwili 
rozmowy kapitan puścił jedyny obiekt, który dawał mu stabi‑
lizację i komfort stania na nogach. Co było potem, dowiedział 
się od zaufanych agentów. Sprawę utajniono. Na całe szczęście.

Kapitan Lisiecki żył wydarzeniami z zeszłego roku i nie potra‑
fił skoncentrować się na innych ważnych problemach dotyczących 
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suwerenności jego ojczyzny. W chwilach trzeźwości postanawiał 
sobie nawet rozpocząć prywatną wendetę w celu dopadnięcia 
znienawidzonej super agentki. Na planach jednak się kończyło, 
bo zawsze pojawiał się wzmacniacz, który w nadmiarze powo‑
dował wręcz odwrotne skutki.

Dzisiejszego dnia kapitan Lisiecki był jeszcze trzeźwy. Go‑
dzina była młoda, a rozmowy z Bogumiłem, psychoterapeutą 
kapitana, pomagały i prowadziły go ku lepszemu. Nie ma co roz‑
drabniać się nad tymi dwoma kubkami kawy z prądem. Na dzień 
dzisiejszy było to zwykłe nic. Takie nic jak umycie zębów czy 
spojrzenie w lustro przy porannej toalecie. Dlatego dzisiejszy 
głośny płacz o tak wczesnej porze, dochodzący do uszu sekreta‑
rza postawił go na nogi wręcz momentalnie. Bez zastanowienia 
i przeanalizowania za i przeciw po prostu wszedł do gabinetu 
przełożonego. Jego decyzja mogła go wiele kosztować. Nawet 
zsyłkę na karną misję pokojową do jakiejś zapomnianej przez 
Boga Afryki. Zaryzykował jednak, mając na uwadze jedynie 
dobro kapitana. Oczy ich momentalnie spotkały się. Sekretarz 
jednak wytrzymał wzrok twardego kapitana, po czym usłyszał:

– A ty tu czego kurwa Sobieski. Wzywałem cię?
– Nie, ale…
W tym momencie Lisiecki poczuł swoją szansę. To dało mu 

nadzieję na to, że znalazł wreszcie słaby punkt w tym pieprzo‑
nym terminatorze Sobieskim.

– Jakie ale?!
– Przestraszyłem się. Pomyślałem, że potrzebuje Pan po‑

mocy… na przykład nowego dowodu w sprawie… czy coś tam.
– Przestraszyłeś się? Siadaj no Sobieski. Utniemy sobie małą 

pogawędkę. Powiedz mi, jak ty chcesz zostać zawodowym 
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agentem wywiadu jeżeli coś tak trywialnego, coś o czym nawet 
ja nie wiem, powoduje, że się przestrachujesz?

– …boisz.
– Co?
– Nie przestrachujesz, tylko boisz się. I tak! Usłyszałem 

płacz i ryk pana szanownego kapitana i zaniepokoiłem się. 
Czy to źle?

– Po pierwsze to nie płacz, a tym bardziej nie ryk Sobieski. 
Mam pewne wspomnienia, które mnie nie opuszczają i… a wiesz 
co? Może nawet mógłbyś mi pomóc. Co ty na to Sobieski?

– Z największą przyjemnością panie kapitanie.
– Zdradzę ci sekret, ale najpierw skocz do monopolowego 

i przynieś dwie flaszki. Uważaj! To jest test.
Kapitan uśmiechnął się szyderczo i wyciągnął się w swoim 

fotelu. Podniósł ręce i splótł je na karku.
– No, wypad, zegar tyka!
– Tak jest!
Sekretarz wybiegł z gabinetu, pamiętając niestety zamknąć za 

sobą cicho drzwi. Kapitan czuł wreszcie adrenalinę. Jak nic kupi 
dwie połówki jakiejś podrzędnej wódki i to jeszcze nie polskiej. 
Wtedy znajdziemy się w tym samym punkcie co z Jakubiakiem, 
a potem… potem będzie jak dawniej.

Sobieski tym razem zapukał do drzwi gabinetu szefa. Zły 
znak. Pomyślał Lisiewski. Jednak najważniejsze to, co przytar‑
gał ze sobą.

– Rozkaz wykonany panie kapitanie.
Podszedł do dębowego biurka szefa, spojrzał na uśmiech‑

niętą twarz szefa i postawił dwie litrowe butelki polskiej, naj‑
prawdziwszej wódki.



17

„Kurwa”! Pomyślał Lisiewski. „Swój, czy dostał cynka? Za‑
raz to obadamy”.

– Bardzo dobrze Sobieski. Dobra robota! Pochwalił sekreta‑
rza przez zaciśnięte zęby.

– A teraz siadaj i wyluzuj. Musimy się razem napić. W koń‑
cu przyjdzie nam współistnieć razem jeszcze przez długi czas. 
Musimy się poznać.

– Oczywiście panie kapitanie.
– Przy takich sytuacjach mów mi Zbigniew.
– Nie śmiem. Jestem tylko zwykłym, rozpoczynającym służ‑

bę agentem.
– Oj tam, nie pierdol Sobieski. Napijmy się najpierw.
Z uśmiechem na twarzy kapitan czynił rolę gospodarza. Polał 

szczodrze najpierw Sobieskiemu, potem sobie. Najważniejsze to 
zachować pozory gościnności, wtedy zbiory same, w podskokach 
wskoczą do spichlerza.

– Wypijmy za zdrowie tych, którzy oddali życie za naszą 
ojczyznę! Kapitan złowrogo i nachalnie wzniósł szklanę pełną 
wódki, patrząc przenikliwie w oczy sekretarza. On jednak jak‑
by nic wielkiego się nie stało podniósł szklankę, wypił do dna 
i powiedział:

– Zdrowie. Jakaś zagrycha by się przydała – dodał przy ma‑
łym osłupieniu kapitana.

Kapitan nie czekał, wiedział, że w tej chwili rozpoczęła się 
rozgrywka. Wielu przepił w swoim życiu, wielu żałowało na 
drugi dzień, że mieli mocniejsze głowy, ale w tym przypadku 
musiał zachowywać się honorowo.

– Chcesz zagryzki młokosie? Taki cienias jesteś? Czego ty 
w ogóle szukasz w służbach kurwa specjalnych?! Tutaj, rozumiesz, 
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twardym trzeba być, by byle ruski cię nie zmiękczył. Rozumiesz 
ty to?!

– Oczywiście. To była tylko taka sugestia. Nic poza tym. 
Mogę pić na czysto.

– Oj, jaki ty drętwy Sobieski… Polej następną szklankę, bo 
aż mi się z tobą gadać nie chce.

Sekretarz polał. Jakby nie patrzeć, tempo zostało narzucone 
dość szybkie. Pierwsza butelka po drugim rozlaniu ewidentnie 
straciła na swojej zawartości. Sobieski przeliczył czas i szybkość, 
podnosząc do kwadratu i wyszło mu jak nic, że dzisiaj wieczorem 
nie dopadnie tej fajnej Madzi z wydziału antynarkotykowego, 
nad którą pracował przez ostatnie dwa tygodnie. Nie mógł jed‑
nak spasować. Tu walka szła o jego przyszłość. Jeżeli teraz po‑
każe, że jest cieniasem, niestety takim zostanie do końca służby. 
Walić Madzię! Teraz idzie o wolność ojczyzny i oczywiście moją! 
Po takiej dywagacji umysłowej, Sobieski poszedł na całość. Olał 
Magdalenę, olał matkę czekającą z gorącą kolacją, olał też ko‑
legów, którzy będą go oglądać pijanego. Po prostu postanowił 
pierdolić wszystko i wszystkich, byle tylko nawalić się z szefem, 
do którego nikt ostatnio nie miał dostępu.

– Zdrowie pana kapitana i wszystkich poległych, którzy byli 
mu bliscy – wazeliną, jeszcze w miarę trzeźwą, wjechał Sobieski 
w tyłek kapitana.

– Wypiję za to kurwa! Dobry toast Sobieski.
– Mam nadzieję, że kiedyś przysłużę się naszej ojczyźnie tak, 

jak pan kapitan.
– Nie bój nic. Jeszcze będziesz miał szansę.
Obaj panowie w poważnej atmosferze wypili do dna i odsta‑

wili szklanki na biurko. Ostatnie słowa szefa troszkę zmroziły 
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krew sekretarza, ale gorąco rozpływające się po ciele koiło ner‑
wy i złe przeczucia.

Pierwsza butelka opustoszała i kapitan pewną ręką zabrał się 
za odpieczętowanie drugiej. Ruch miał pewny i wytrenowany. 
Gdyby nie ten fałszywy uśmieszek…

– Posłuchaj Sobieski. Przed tobą to zaszczytne stanowisko 
piastował nijaki Jakubiak. Durny był jak nikt, ale jego szczerość 
i poświęcenie… Czy możesz pojąć to chłopie, że po tych wszyst‑
kich latach, gdy go traktowałem gorzej od psa, on bez mrugnię‑
cia okiem oddał swoje życie by mnie chronić? Przynajmniej tak 
mu się wydawało. Miał bardziej nasrane w głowie, niż nawet pi‑
loci kamikadze. I wiesz co? Brakuje mi go. Nie mogę pogodzić 
się z jego śmiercią.

I jak było do przewidzenia, kapitan rozpłakał się ponownie. 
Tym razem jednak zdarzyło się coś nieoczekiwanego, coś na co 
nie wpadł nawet rządowy psycholog. Bądź co bądź wykształcony 
człowiek. Sobieski podszedł do kapitana i po prostu go przytu‑
lił do siebie. Tak po ludzku i szczerze. Kapitan od razu odwza‑
jemnił uścisk i wtopił swoją twarz w ramię Sobieskiego. Widać 
było od razu, że właśnie tego potrzebował. Łzy przebiły się przez 
koszulę i sekretarz poczuł lekkie obrzydzenie. Czego jednak nie 
robi się dla kariery?

– Już dobrze panie kapitanie, już dobrze. On, ten Jakubiak, 
widzi pana tam z góry i na pewno nie chce, by się tak pan za‑
martwiał. Jeżeli był takim człowiekiem, jak go pan opisał, to za‑
pewne pragnąłby, aby zebrał się pan w sobie i nadal prowadził 
walkę ze złem.

Uścisk obu zainteresowanych lekko się rozluźnił. Nadal jed‑
nak stali blisko wtuleni w swoje ciała. Sobieski kontynuował:
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– Powiem panu też coś w tajemnicy. Ja też miałem kiedyś psa. 
Kochałem go, dbałem o niego i pewnej nocy poszedł!!

– Poszedł?!
– No właśnie. Złamał mi skurczybyk serce, a ten dzień zapa‑

miętałem jako przestrogę.
Teraz kapitan zainteresował się opowieścią na serio. Odsunął 

się od Sobieskiego i spojrzał mu prosto w oczy.
– Przestrogę? Co masz na myśli chłopcze?
– Tylko to, że gdy się do czegoś przywiązujesz, to musisz się 

liczyć, że cholernie zaboli, jak to coś stracisz.
– Święta kurwa racja. Wiesz…
– Proszę mi nie przerywać wątku Zbigniewie. Pozwól mi 

skończyć.
Kapitan podniósł ręce w geście „poddaję się”.
– Jeżeli to panu pomoże, to chętnie będę Jakubiakiem dla 

pana, choć tak naprawdę to nie wiem, co wy tutaj razem wy‑
prawialiście. Jestem jednak skłonny zaryzykować, bym wreszcie 
doznał zaszczytu pracy z TYM kapitanem Lisieckim, a nie zachla‑
nym i naćpanym czerwonym ryjem z przekrwionymi oczkami.

„Oj, ostatnim zdaniem chyba przegiąłem i to bardzo. Tym ra‑
zem nie będzie zsyłki, tylko kula w łeb. Tu i teraz!” – pomyślał 
sekretarz, czekając nerwowo na reakcję szefa.

Kapitan stał w ciszy, patrząc w oczy Sobieskiego. Wyglądał 
jakby nie wiedział, na co się zdecydować. Mord czy zgoda na 
ofertę. Stał i stał, aż wreszcie powiedział:

– Myślisz, że byłbyś w stanie to dla mnie zrobić? To znaczy 
być tak głupim, jak Jakubiak, czerwienić się i jąkać jak on i no‑
torycznie, wręcz nagminnie kupować zły alkohol, w złych bu‑
telkach i potem go jeszcze rozbijać?
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