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PLAMA 

 
Menstruacyjny bukiet kwiatów; 

Czerwone róże na majtkach wykwitły. 

Menstruacyjne mapy światów. 

Konstelacje w konstelacjach zanikły. 

Majtki Marioli we krwi! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Spodnie miała kremowe, coś w barwie zepsutej bitej śmietany albo 

wyblakłej kartki, która zdążyła pożółknąć. Jasne i obcisłe, przylegające spodnie 

i tam na tyłku, gdzie pośladki zataczają łuk w kierunku skrytego pomiędzy 

udami raju, czerwieniła się plama krwi. Nieregularna szkarłatna kropka 

wielkości złotówki. Wielkości piłeczki pingpongowej. Wielkości piłki 

tenisowej. I rosła. 

Kiedy wstałem z łóżka, dzień zapowiadał się upalnie, parno. Fanem 

zaduchu i przypiekającego słońca nigdy nie byłem, ale tolerowałem bezchmurne 

niebo. Tolerowałem niebieskie niebo i rażący w oczy blask. Tolerowałem i tyle 

wystarczyło. Brak wiaterku nie szczególnie dawał mi się we znaki, ale brak 

kontaktu niektórych ludzi z wodą już zdecydowanie tak. Rozumiałem, że każdy 

się poci, kiedy temperatura przylepia asfalt do butów, a buty do chodnika, kiedy 

gumy majtek zamieniają się w plastelinę, ale wątpiłem by gryzący w oczy 

aromat moczu, a czasem, wcale nie rzadko, tej drugiej, większej potrzeby, 

zależał od liczby kresek na skali Celsjusza. 

W ustach wciąż czułem niesmak po śniadaniu, dziwny aromat, którego nie 

mogłem pozbyć się z przestrzeni między policzkami, z języka i zalegającej w 

gardle flegmy, więc wszedłem do małego, prywatnego sklepiku. 

- Dwa złote, czterdzieści cztery grosze – oznajmiła kasjerka, pani brązowe 

włosy, podpuchnięte oczy i brak biustu. Na palcu brak obrączki, pierścionki nie 

gościły, w uszach brakowało kolczyków. Włosy spięła w koński ogon zwykłą 

tania gumką bez ozdóbek. 

Czterdzieści i cztery… Zapłaciłem, wydała mi resztę palcami o 

zaniedbanym seledynowym kolorze na paznokciach, i zajęła się następnym – i 

ostatnim na razie – klientem. 

Opróżniłem puszkę zielonej mrożonej herbaty z lodówki, cena 2,44 zł, 

przepłukałem usta, gardło, wyrzuciłem. Ruszyłem dalej. 

Lato było porą dla męskich oczu. Czasem, kiedy wzrok facetów 

wykorzystywał pełnię potencjału. Kształty obleczone w przylegające kuse stroje 



wylewały się zewsząd. Odsłonięte brzuchy, dekolty, szorty, które po prostu 

musiały boleć. Wystarczyło założyć okulary przeciwsłoneczne, ukryć swój 

wzrok przed wzrokiem ludzi, zmienić we współczesnego samuraja i sycić oczy 

do woli. 

Jeśli istniał jakiś prawdziwy fundament całej obecnej cywilizacji, to był 

nim bez dwóch zdań seks. Nie religie, nie tradycje, żadna konstytucje ani prawa, 

tylko proste, zwykłe pieprzenie się. Płeć, gatunek – bez różnicy. Nikogo już nie 

obchodzą takie szczegóły. 

Szedłem powoli, nie spieszyłem się, wolny na razie od pracy, kiedy 

zobaczyłem ją. Kremowe spodnie maszerowały przede mną, dopóki nie 

wykwitła na nich plama krwi. Plama wykwitła, urosła, kobieta natomiast 

poczuła chyba, że jest jej mokro, bo zaczęła macać się po pośladkach, a ją 

wyminąłem ją i szedłem dalej. 

- Kurwa mać! – wysyczała właścicielka spodni, które, zanim wróci do 

domu, nie będą się już nadawały do doprania. – Co za cholera?! 

Nawet nie wzruszyłem ramionami. 

Szedłem w jakieś konkretne miejsce – pewnie po zakupy, ale głowy nie 

dam sobie uciąć, bo po co wtedy marnowałby pieniądze w małym sklepiku 

skoro supermarket był niedaleko – ale szybko wypadło mi to z głowy. Może 

chciałem odwiedzić przyjaciela? Może zajrzeć do punktu z prasą? A może tak 

po prostu, rozprostować się, chociaż czy ja lubiłem się rozprostowywać? 

Wychodzić bez celu? Ćwiczyć? 

Cokolwiek to było, nie pamiętałem już. Nieważne. Zdarza się. 

Byłem może z piętnaście metrów od pomstującej kobiety, kiedy 

dostrzegłem nastolatką w szortach. Dziewczę siedziało na jednej z miejskich 

ławek, z kolanami podciągniętymi do brody, z butami opartymi o deski, i pisało 

SMS-a. Odsunięte od siebie stopy w trampkach, ale bez skarpetek, układały nogi 

w kształt stożka, kształt litery alfa, a gdzieś pomiędzy kostkami widać było 

obleczone w dżins krocze. Na kroczu widniała plama krwi, przeciek kształtem 

przypominający oko. A może omega? 

Kolejną zauważyłem na falującej białej spódnicy blondynki po 

czterdziestce. Ciuch nie przylegał do ciała, nie miał kontaktu z kroczem, więc 

jego właścicielka musiała jeszcze chwilę temu siedzieć, nieświadoma nawet, co 

się z nią dzieje. Jeszcze jedna plama brudziła spód trójkąta miedzy udami jakiejś 

małolaty z plecakiem w kotki. Następna czerwieniła się nieco z boku, odrobinę 

na pośladku trzydziestoletniej rudej tygrysicy w niebieskich rurkach. 

Rozejrzałem się wokoło, zdjąłem nawet okulary. 

Jakaś gruba baba pomykała do domu zasłaniając tyłek gazetą. 

Szczupła blondynka musiała nie mieć majtek, bo strużki krwi, jeszcze 

przez nią nie zauważone, jakby w ogóle nie istniały, bo przecież coś czego sami 



nie widzimy, nie doświadczamy, takie coś nie może istnieć, spływały jej po 

nogach. 

- Pociekło ci! Pociekło ci! – krzyczała nastolatka numer jeden do 

przyjaciółki. 

- Ale przecież okres miałam tydzień temu! – zaprotestowała nastolatka 

numer dwa. 

Nastolatka numer jeden zaczęła się chichrać, nie widząc plamy na 

własnych spodniach. 

Jakaś kobieta wstała z ławki, zostawiając na deskach szkarłatne maźnięcie. 

A ja nadal rozglądałem się wokoło. 

Gdyby to był film, kamera odjechałaby w górę, pokazując jak obracam się 

wokół własnej osi na środku chodnika, otoczony przez odkrywające swą 

tragedię kobiety, uniosła aż ukazałaby Ziemię widzianą z kosmosu, a potem 

opadłaby gwałtownie i pędziła przez całą planetę, pokazując miliardy kobiet na 

całym globie, plamiących na jawie i przez sen. Japonki, Hinduski, Arabki, 

Rosjanki, Indianki… 

Wszędzie krew. Miesiączka za miesiączką, za menstruacją, za okresem. 

Na całym świecie działo się dokładnie to samo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHRZĘST 

 

Menstruujemy przez cały kraj, 

Otworem świat przed nami stoi, 

Nieco skrwawiony lecz nadal raj, 

I nadal nasz ogień ukoi. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Dzieciak w Los Angeles obudził się w nocy, bo usłyszał jakiś hałas. Leżał 

przez chwilę w łóżku z walącym sercem i nasłuchiwał. Za oknem było ciemno, 

w pokoju tak samo. I cicho. 

I nagle znów to usłyszał. Jakiś brzęk, jakby szkła, upuszczanej butelki albo 

szklanki. 

Dzieciak zamarł. 

Wszyscy nazywali go „Dzieciakiem”, bo bał się wielu rzeczy. Podsłuchał 

raz nawet jak jego własna matka mówi: 

- Ile ja się muszę namęczyć z tym niedorozwiniętym dzieciakiem. 

  więc nawet ona tak go nazywała. 

Kiedy słyszał takie rzeczy było mu przykro. Chciało mu się płakać, bo 

kochał mamę. Tak naprawdę miał tylko ją i nawet jeśli czasem go uderzyła, co 

nie było dobre, nie potrafił być na nią zły. 

Dźwięk się nie powtórzył, więc Dzieciak zwlókł się z łóżka, uważnie, tak 

żeby nie pomylić który to lewy, a który prawy, wsunął kapcie na nogi, dla 

obrony chwycił ulubionego pluszowego królika i powoli ruszył przed siebie. 

Wąski korytarz, który prowadził do łazienki i schodów, a także do pokoju, 

w którym sypiała Mama, wydawał się długi i szeroki jak nigdy. I jak nigdy też 

ciemny. 

Powoli, coraz bardziej gniotąc królika, Dzieciak wszedł do sypialni 

rodzicielki. 

- Mamo? – zapytał. 

Żadnej odpowiedzi. 

- Mamo? 

Podchodząc do łóżka potrącił leżącą obok pustą butelkę. 

- Mamo? 

Nadal nic. 

Potrząsnął leżącą w łóżku kobietą, jednak efekt był taki sam. 

- Mamo! 

Cisza. 



Cofnął się do ściany, zapalił światło, ale matka nadal leżała bez życia. 

Twarzą w dół, z rozrzuconymi rękoma i nogami, roztaczała wokół smród 

przetrawionej whisky. Dzieciak chciał do niej podejść, bo wydawało mu się, że 

usłyszał coś jakby chrapnięcie, ale wtedy dostrzegł krew. Plamy były wszędzie, 

pokrywały prześcieradło i zdobiły zmiętą, zsuniętą z matki kołdrę, a jej białe, 

bawełniane majtki dosłownie nią ociekały. 

Najpierw Dzieciak zamarł, zastygł przerażony, a potem mocniej złapał 

króliczka i z wrzaskiem wybiegł z domu. 

- Ratunku! Pomocy! – krzyczał, gnając pustą uliczką wzdłuż której rosły 

drzewa i niskie domy. – Ratunku! 

Z jednego z domów wyszła Pani Sąsiadka, owinięta w kremowy szlafrok 

murzynka, na którą każde dziecko w okolic wołało porch monkey, a na którą 

porch monkey mama nie pozwalała mu wołać, choć często sama nazywała ją tak 

pod nosem. Dzieciak podbiegł do niej zapłakany. 

- Co się stało, dziecko? – zapytała rozespana Pani Sąsiadka. Pani nie-

porch-monkey. 

- Mama… ona… ona… 

- Spokojnie, dziecko, co z twoja mamą? 

Z sąsiednich domów wyszli kolejni mieszkańcy, ziewając i pocierając 

oczy. 

- Nie-e żyjeeeeee…. 

- Co?! 

- Kto-oś ją za-a…bił! 

- Mój Boże! 

Pani sąsiadka przeżegnała się zamaszyście. 

- Zabił? – zamamrotali ludzie, a Dzieciak płakał i wył, jąkając się, że ktoś 

jest w domu, bo słyszał hałas. 

Ktoś wezwał policję. Funkcjonariusze przyjechali kwadrans później, 

otoczyli dom, do domu wpuścili psa. Oglądać akcję zebrała się cała ulica. 

Wyszli wszyscy, wielu tradycyjnie już, jak zawsze, kiedy coś się działo, 

zadzwonili po znajomych. Dopiero, kiedy jeden z policjantów odwiedził dom i 

wyszedł z niego, nie kryjąc podszytego złością i niesmakiem uśmiechu, kobiety 

zaczęły zauważać plamy na swoich pidżamowych spodniach czy tyłach nocnych 

koszul i szlafroków. 

 

••• 

 

W miasteczku Kaniya na północy Iraku, siedemnastoletnia Jabila Al-

Murani, została publiczne zlinczowana za pozostawianie nierządnych plam, 

które pojawiły się na jej czadorze. 



Była pierwszą z kilkuset tak potraktowanych kobiet. 

 

••• 

W izraelskim mieście Enor, ukamienowano czterdziestotrzyletnią Mani 

Szrajbach, z tego samego powodu. Chwilę potem kolejny kamień strzaskał 

czaszkę towarzyszącej jej córki. 

 

••• 

 

W Japonii nastolatka weszła do sklepu, w którym skupowano majtki do 

automatów dla zboczeńców, jak o nich myślała, i zaoferowała swoje. Miała 

jedenaście lat, teczkę z Hello Kitty i brak jenów na własne potrzeby. Nawet 

pudełko na bento miała puste. Nosiła je bardziej na pokaz, a potem nie otwierała 

udając, że się odchudza. Odchudzały się wszystkie jej koleżanki więc nikt się 

nie dziwił. 

Sprzedawca spojrzał na nią i powiedział: 

- Tysiąc jenów. 

Majtki w automatach sprzedawano za dwa tysiące, ale koleżanki, które 

bywały w podobnych miejscach, mówiły, że więcej niż tysiąc dwieście nie 

zarobi. Trudno, dobre i to. Więcej dostałaby na sesji w Playboy Weekley, ale do 

tego brakowało jej czterech lat. I – jak sama uważała – urody. 

Moko kiwnęła głową i zaciskając ze wstydy tak oczy, jak i zęby, sięgnęła 

pod spódnicę mundurka, podwijając ją ku górze, i ściągnęła kolorowe, dziecięce 

majteczki. Przez chude uda, kościste kolana i dalej, w dół, poprzez nieco krzywe 

łydki. Czemu nie pomyślała, by zrobić to wcześniej, w szkolnej toalecie na 

przykład? 

- Co to ma być?! – wrzasnął na nią sprzedawca, odsuwając się od ciepłych i 

mokrych od krwi małych bawełnianych fig. – Żarty sobie robisz? Głupia suka! 

- Ja nie… ja… 

- Ja cię nauczę żartów z poważnych ludzi. Chodź tu, cholero mała! 

Złapał ją za rękę i szarpnął. Chwycił za włosy, aż zakwiliła. To była tylko 

dziewczyna, kto by się nią przejmował. 

- Mała suka! 

Obrócił tyłem do siebie i kopnął w chude pośladki. Poleciała na ścianę, 

trafiając w nią z chrzęstem czaszki i osuwając się na ziemię. Zakrwawiona. 

Nieprzytomna. 

Wypchnął ją na ulicę, przez folię wyrzucił majtki i zawołał pomocnika, 

żeby posprzątał ten bajzel. 

 

 



KROWI CYCEK 

 

Krwawisz obficie – to dobry znak. 

Znak braku znaku, znak – ciąży brak. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Ziewnąłem, niewsypany człowiek o poranku, wyjąłem z lodówki butelkę 

mleka, odkręciłem, nalałem da szklanki i… plum! Z butelki wypadło coś 

jeszcze, rozlewając po kuchennym stole biały napój, zanurkowało i wynurzyło 

się na powierzchni jak korek. 

Plum. 

W żółtawym, mdłym świetle nisko stojącego słońca cień tego czegoś był 

długi i falliczny. Cień kształtu parówki albo kawałka kiełbasy. 

Plum. 

Cień odciętego kciuka, który ktoś wrzucił do morza. Do oceanu. 

Westchnąłem. 

Urwane krowie wymię podrygiwało niemrawo w szklance białego płynu, 

któremu dało życie. Szare, nieszczególnie już świeże, pomarszczone i jakby 

chropowate, podskakiwało wesoło, ociekając tym, z czego powinno być dojone. 

Trąciłem je palcem. Zachybotało się, zanurzyło i wyskoczyło z powrotem. 

Powąchałem palec. Zapach nie był najgorszy, ale.. ale… 

Trąciłem wymię raz jeszcze. Ten krowi cycek. 

Ktoś przesadnie starał się przy dojeniu. 

Cokolwiek było można o mnie powiedzieć, gdzieś pomiędzy określeniami 

„brunet” a „przy kości” z pewnością znalazłoby się stwierdzenie „Najbardziej 

pechowy człowiek świata”. Gdyby tylko zrobić ranking, sondę wśród grupy 

kontrolnej w dowolnym wieku, stwierdzenie to uplasowałoby się bez dwóch 

zdań w ścisłej czołówce. Pewnie nawet na pierwszym miejscu tej listy rzeczy, 

jakie powiedzieć mogliby o mnie ludzie. 

Krowie wymię nie było tutaj wcale najgorsze. Ani jedyne. Oderwane, szare 

krowie wymię nurzające się w mleku, pławiące się w nim, było naturalną koleją 

rzeczy, kontynuacją wszystkiego tego, co przeżywałem na co dzień. Ciągiem 

dalszym wczorajszych krwawych plam na spodniach i bieliźnie wszystkich 

kobiet w zasięgu wzroku, stanowiących ciąg dalszy wczorajszego śniadania z 

nogą jakiegoś gryzonia wmieloną w bułkę, które było niczym innym, jak 

ciągiem dalszym poślizgnięcia się i lądowania brzuchem w jakimś 

pozwierzęcym gównie. Sypało się wszystko, cokolwiek mnie dotyczyło. W myśl 

jednego z praw Murphy’ego jeśli coś mogło być nie tak, po prostu było nie tak. 



Włączony telewizor podawał, że: 

- Wszystkie kobiety - jak się wydaje na całym świecie – które 

doświadczyły do tej pory pierwszej miesiączki, a które miesiączkowania jeszcze 

nie zakończyły, nagle z niewyjaśnionych przyczyn dostały menstruacji. Lekarze 

ginekolodzy nie mają pojęcia, co może odpowiadać za taki stan rzeczy, nigdy 

bowiem podobne zdarzenie nie miało miejsca, niemniej w każdym kraju… 

Reporter czytał dalej, stojąc na tle największej w Europie kliniki 

ginekologicznej. Kilkupiętrowy biały budynek za jego plecami, 

najnowocześniejsza i najlepsza tego typu placówka na starym kontynencie, a 

może i całym świecie, oblegana była przez tłumy, których szum wdzierał się do 

przekazu na żywo. Prowadzący wiadomości słuchał, potakując ruchami głowy, 

ulokowany wygodnie na miękkim fotelu. Gdzieś za nim, w jasnym tle, krzątali 

się inni pracownicy studia. Ale nie było żadnych pracownic. Reporterki były 

nieobecne, wszystkie prowadzące zmagały się z trwającym od wczoraj okresem. 

Rozkroiłem bułkę z żurawiną, nie znalazłem żadnej niespodzianki, więc 

potraktowałem ją porcją masła. Na to wszystko trafił twaróg, pełnotłusty, na 

twaróg miód. 

- … sytuacja jest o tyle kłopotliwa, że krew z nieznanych jeszcze przyczyn 

przesiąka przez wszystkie podpaski w ciągu zaledwie kilku chwil. Próby ze 

specjalistycznymi podpaskami na nietrzymanie moczu i pieluchami dla 

dorosłych przyniosły takie same rezultaty, wprawiając rzesze kobiet w 

zakłopotanie. Krwi wprawdzie nie jest wiele, niemniej fakt jej przeciekania jest 

wielce niepokojący. Co stanowi tego przyczynę, bądź co potencjalnie może nią 

być, nie wiadomo. Jednak jak donoszą najnowsze wiadomości, podobno krew 

menstruacyjna przecieka nawet przez gumową i foliową bieliznę. Czy i kiedy 

poznamy rozwiązanie, zdania ekspertów są podzielone, a póki co coraz większa 

liczba kobiet decyduje się na pozostanie w domach. Mówi się nawet o ponad 

90% mieszkanek cywilizowanego świata, które podjęły taką właśnie… 

Wyjąłem urwane wymię ze szklanki, ugryzłem kanapkę, popiłem mlekiem, 

przełączyłem kanał w telewizji i wziąłem kolejny kęs. Mleko było całkiem 

niezłe. Dzięki wszystkim tym procesom odkażania i pasteryzacji oraz niskim 

temperaturom lodówek wymię wielkości kciuka nie zdołało go nazbyt zepsuć i 

gdybym nie widział tego mięsnego korka balansującego na powierzchni, nie 

słyszał odgłosu, jaki wydał wpadając do szklanki, nigdy bym się nie domyślił, 

że coś jest nie tak. 

Dokończyłem kanapkę i zabrałem się za wygrzebywanie z lodówki i szafek 

kilku rzeczy. Gładki tłuczek do mięsa, deska do krojenia, jajko, mąka, sól, 

pieprz, odrobina chleba. Gdzieś pomiędzy serem żółtym a twarogiem leżały w 

miarę świeże pieczarki, jędrne jeszcze i nie poczerniałe. Do tego wszystkiego 

trochę masła, cebulka, nóż, widelec. 



- …na chwilę obecną radzimy przeczekać zaistniały stan rzeczy. Rząd 

wystosował prośbę do wszystkich pracodawców, by zgodzili się na przyznanie 

siedmiu dni okolicznościowego urlopu dla wszystkich niedysponowanych 

kobiet oraz usprawiedliwienia nieobecności uczennic, dlatego warto ten czas 

wykorzystać na odpoczynek. Lekarze podkreślają, że nic nie wskazuje na to, by 

zdrowie bądź życie kogokolwiek było zagrożone. Krwawienia nie są bowiem 

bardziej obfite niż zawsze, a jedynie ich kłopotliwość decyduje o ich 

niezwykłości. Zapytaliśmy eksperta jak najlepiej przetrwać – czy może lepiej 

byłoby rzec „spędzić” – te trudne dni i… 

Tłuczkiem zmiękczyłem nieco wymię i natarłem solą. Odstawiłem, 

skroiłem cebulkę, podsmażyłem na maśle prawie do zarumienienia, odcedziłem, 

odłożyłem. Rozbełtałem jajko ze szczyptą soli, wsadziłem wymię w mąkę, w 

jajko… 

Wydobyłem zapomnianą wcześniej bułkę tartą, z jajka wyjąłem wymię i 

włożyłem w panierkę. Pokroiłem pieczarki, podsmażyłem, dodałem ten krowi 

cycek, a kiedy się zarumienił, zezłocił i podsmażył, kiedy zaczął wyglądać jak 

coś, co można normalnie zjeść, a nie składnik pasztetu, który spożywa się tylko 

zmiksowany wraz z tkankami i chrząstkami, papką z odpadków zwierzęcych, 

dorzuciłem cebulkę i poddusiłem. Potem na talerz, chleb i gotowe. 

W zębach wymię nieco chrzęściło – jak ścięgna albo chrząstki z ogryzanej 

kości – ale smakowało nie najgorzej. Głównie dzięki dodatkom i przyprawom. 

Namaczanie w mleku także mu nie zaszkodziło, łagodząc smak. 

Ugryzłem kolejny kęs. 

- … sok z żurawiny nadaje się idealne. Jego moczopędne działanie pozwala 

odprowadzić wodę z organizmu, co w efekcie wywiera także wpływ na krew, 

zagęszczając ją i zmniejszając tym samym obfitość miesiączki. To jednak aż 

zbytnia ostrożność, jak przekonują eksperci, i uspokajają… 

Ugryzłem po raz kolejny. 

- Całkiem niezłe, w smaku trochę przypomina flaki. 

Całkiem niezłe. 

Dokończyłem jedzenie, popiłem szklanką wody, bo nie miałem ochoty 

męczyć się z wstawianiem herbaty i posprzątałem. Pozmywałem – rzecz, której 

nie cierpiałem najbardziej z wszelkich kuchennych obowiązków. 

- … niestety na pozostawianie plam na każdej możliwej powierzchni w 

obecnej sytuacji nie możemy nic poradzić, więc pole… 

Wyłączyłem telewizor. 

 

 

 

 



OBLIZYWANIE PIPY 

 

Nadeszły oto czerwone dni, 

Czerwone róże, czerwona ty. 

Czerwone kartki, czerwone majtki, 

Plamy czerwone, czerwone bajki. 

Partia, komuna, Związek (zd)Radziecki, 

Czerwone gwiazdy, gdy zadrzeć kiecki. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Wystarczyło wyjść z domu, przekroczyć próg, zamknąć za sobą drzwi i 

postawić nogę na ulicy, by zobaczyć widok już na pierwszy rzut oka 

zwiastujący apokalipsę. Armagedon. Koniec dni, ale nie koniec świata, bo 

planeta istniała i istnieć miała wciąż. Przynajmniej do czasu, póki coś z kosmosu 

nie przemieni jej w chmurę pyłu unoszącą się pomiędzy Wenus a Marsem. O ile 

wtedy Wenus i Mars krążyłyby jeszcze po swoich orbitach. Bo niestety, wbrew 

pozorom, wbrew temu, co każdy uważa, w co chce wierzyć, Ziemia nie istnieje 

tylko dlatego, że żyją na niej ludzie. To nie ich brak zniszczy planetę, każdy z 

nas zaczekać musi na kosmiczną eksplozję, która zamiotłaby połowę naszego 

układu planetarnego, rozrzucając nas w czarnej pustce, gdzie nie niesie się 

żadne dźwięk. 

Bum, z tym że takie, którego nie byłoby słychać. 

Takie Bum jak to, które zaczęło się plamą krwi na spodniach, na 

spódnicach i szortach, na majtkach, na tych wszystkich figach, stringach i 

wszystkich tych typach damskiej bielizny, których nazw nie znałem, a może 

znałem, ale po prostu zdążyłem już zapomnieć. Wystarczyło, że jakaś kobieta 

usiadła na krześle albo ławce, a krew przesiąkała przez nie. Przez nią. Nie przez 

skórę żywego ciała, nie przeciekała przez ścianki macicy wysączając się gdzieś 

z tyłu pleców, kiedy przedstawicielka płci pięknej spała na nich, ale już przez 

wszystko inne tak. Na plastiku, na drewnie, tak samo na metalu – wszędzie 

pozostawały plamy, jak osad po tym, co spłynęło, ale reszta czerwonej cieczy 

przesiąkała, skapywała z drugiej strony i wsiąkała w ziemię. 

- Pewnie wsiąka tak do samego jądra – stwierdził Roman, grzebiąc w 

śmieciach.  

Chociaż rodzice skrzywdzili go takimi imieniem – w szkole, ze względu na 

zbieżność personaliów z ówczesnym cieciem, nie miał lekkiego życia – ten 

zawsze jakoś się trzymał. I jakoś sobie radził. 



– Dociera do całej tej lawy, wszystkich tych płynnych metali – ciągnął, 

szperając w tym, co wyrzucili ludzie – i wyparowuje. 

Albo to, albo próbuje przeciec dalej, wrząc w samym centrum globu, bo z 

grawitacją jeszcze nie potrafiła sobie poradzić. 

Rankiem miasto zawsze było pełne życia. Nieważne wiosna, lato, jesień 

czy zima, jeśli pogoda nie była koszmarna, jeśli mróz, który od dawna już nie 

ściskał Polski tak, jak należy, nie przekraczał norm, jakie sami sobie 

narzuciliśmy, jeśli nie wiał huragan, a ulewa nie była przesadna, z domów 

wylegali ludzie, a mieścina stawała się tym bardziej gwarna i zaludniona, im 

lepsze warunki pogodowe panowały na zewnątrz. Najwięcej zawsze było kobiet. 

Młodych, matek z dziećmi na spacerze, na zakupach, podczas gdy ich mężowie 

tkwili już w pracy. Tego ranka świat wyglądał na opustoszały. 

Samochody jeździły, ale skryci w nich faceci, zmierzający do swoich zajęć, 

wydawali się jedynie hologramami. Odtwarzanym w pustej przestrzeni obrazem 

tego, co było, a nie co jest. Pamiątką z przeszłości, jak stare filmy działające na 

widza niczym wehikuł czasu. Kobiety zniknęły. Zostały w domach, w wannach, 

gdzie tkwiły żeby nie brudzić całego mieszkania (ile to sprzątania!), kisząc się w 

narastającej woni żelaza, a na ulice wyszły jedynie młode nastolatki, 

dziewczynki i seniorki. Wszystkie te córeczki i babcie, dzieci i matrony, których 

kontakt z podpaskami albo był dopiero pieśnią przyszłości, albo zapomnianym 

rytuałem z dni, kiedy były młode. 

Tak było rano, tak było w dzień, a teraz, wieczorem – wieczorem tak 

późnym, że już nocą niemal – na ulicach nie było dosłownie nikogo poza nami. 

Ciemne klocki domów o rozświetlonych od środka oknach, czarne drzewa, 

zaparkowane samochody o ostygłych silnikach, rzucające nieco mdłego blasku 

latarnie i zero spacerowiczów. 

Dłońmi nieco bez sensu wciśniętymi w lateksowe rękawiczki sięgnąłem w 

głąb kolejnego kosza na śmieci – zielonego i metalowego, choć w blasku latarni 

wydawał się niemal doskonale czarny – i zacząłem grzebać w jego gardzieli. 

Puste butelki, papierowe opakowania po daniach z okolicznego fastfoodu, wciąż 

jeszcze ciężkie i lepkie od tłustych sosów, paczki po papierosach… Znalazłem 

kilka puszek po piwie, więc wrzuciłem je do niesionego przez Romana worka i 

ruszyliśmy dalej. 

- Jak trzyma się Renka? – zapytałem. 

Renka. Renata. 

- A jak myślisz? Opuchnięta, obolała, krwawiąca… Jak ma się czuć? Cały 

dzień przesiedziała w łazience, nawet obiad tam zjadła. Wyobraź sobie: dupa w 

wannie, talerz na pralce. Na wygodę nie miała powodów narzekać. 

Ale narzekała na pewno sporo. 



- Jakbyś minął się z prawdą, stary. Łeb suszy mi dosłownie o wszystko. 

Podaj to, weź to, podaj tamto, to zabierz. Jestem głodna. Daj mi coś 

przeciwbólowego. Daj mi pić. Zrób coś innego do jedzenia. Kurwa, tylko 

sznurek na łeb, jak to dłużej potrwa. I jeszcze ten smród. Wiesz, niby większość 

tej krwi przesiąka, spływa, kapie sąsiadom do wanny – chwała, że mieszkamy 

na ostatnim piętrze, nie? – ale część nadal zostaje, a odór… Dobra, dobra, krew 

jak krew, niby niczym innym nie śmierdzi, ale sama świadomość skąd to 

cieknie… Stary, to nie na męskie nerwy. Od razu na samą myśl śmierdzi gorzej. 

Roman splunął, po czym klepnął mnie w ramię. 

- Ciesz się, że nie masz w domu baby. Mówię ci, teraz wszyscy 

zazdroszczą samotnie mieszkającym kawalerom. 

W kolejnym koszu na śmieci znaleźliśmy trochę bliżej nieokreślonego, 

zepsutego jedzenia. W kolejnym tkwiły dwie porno gazetki, wyrzucone tu albo 

przez jakąś wściekłą matkę / dziewczynę, która znalazła je przypadkiem w 

rzeczach swojego syna / chłopaka, albo wolałem nie wiedzieć dlaczego i czy 

strony w ogóle jeszcze się rozklejają. Obok nich zgniecione, czekało pudełko po 

chińskim żarciu na wynos – po zapachu sądząc był to makron ryżowy w wersji 

Pho w cenie 8.50 zł za opakowanie. W następnym czekały na nas tylko 

wypalone do filtra pety. 

Nuda. 

Wsiedliśmy więc do samochodu Romana i pojechaliśmy na miejskie 

wysypisko śmieci. Nie było tu żadnej ochrony, żaden stróż nie pilnował hałd 

śmieci wznoszących się nad zamiejską, całkiem jeszcze zieloną okolicą, bo i nie 

było czego pilnować. Monitoring nie istniał, bo po co obserwować górę 

odpadków, śmierdzącą z odległości dobrego kilometra. Teraz, po ciemku, nie 

wyglądała co prawda tak źle, pnąc się ciemnym kształtem w kierunku nieba, ale 

wiejący na otwartej przestrzeni wiatr nie pozostawiał złudzeń, gdzie trafiliśmy. 

Ktoś jeszcze co prawda zamykał to wszystko ma kłódkę, ale i kłódka, i sama 

brama połączona z otaczającą teren siatką, trzymały się na słowo honoru. 

- Ale oświetlenie jakieś mogliby zapewnić – westchnął mąż Renki. Jego 

głos brzmiał w tym miejscu dziwnie głośno i głucho zarazem. 

Najbliżsi ludzie mieszkali dobre półtora kilometra stąd. Do centrum miasta 

mieliśmy jakieś pięć kilometrów, jeśli się nie myliłem. Od otwarcia wysypiska 

dzieliło nas jeszcze dobrych dziewic godzin. Byliśmy tu tylko my, śpiące teraz 

mewy, które ciągle krążyły nad tym miejscem, jakby gdzieś w okolicy było 

morze, jakby morzem była ta czarna teraz sterta wyrzuconych przez ludzi 

rzeczy, i niskie drzewa, tworzące zagajniki. Całą resztę stanowiły pola, łąki i 

piach. Jeśli coś tu żyło, nie dawało znaku życia. 

Wysiedliśmy z samochodu, przecisnęliśmy się przez dziurę w siatce i 

ruszyliśmy w stronę śmieciowego Mount Everestu. Zużyte przedmioty, cały ten 



sprzęt codziennego użytku, zepsute jedzenie, zebrane z szosy zwłoki 

przejechany zwierząt, stare gazety, wszystko to trzeszczało, szeleściło i 

mlaskało pod naszymi stopami. Jak piach na wydmach, zapadało się wszędzie 

tam, gdzie tylko stawialiśmy kroki, aż chwialiśmy się z braku równowagi. 

Latarkami oświetlaliśmy dawne skarby składające się na ściółkę tego miejsca, 

butami roztrącaliśmy kolejne pudełka, nabrzmiałe, spęczniałe pieluchy, 

dziurawe plastikowe wiadra i połamane dziecięce nocniki. 

Ja skręciłem w prawo, chcąc obejść wzgórze od wschodu. Roman poszedł 

w przeciwnym kierunku. 

- Zobacz! – krzyknął do mnie dosłownie chwilę potem, jeszcze zanim 

zdążył zniknąć mi z widoku. W ręku trzymał zużytą sekslalkę, brudną już i 

pełną smutku w tych wielkich, wytrzeszczonych oczach. Brakowało jej jednej 

lateksowej piersi, za to usta wciąż wydawały się łapać resztki powietrza. – Jak 

tak dalej pójdzie z tym okresem, to chyba tylko to nam zostanie. 

Może nie będzie tak źle. 

- A może będzie gorzej. Wierzysz w pieprzenie telewizji, że nie ma 

powodów do niepokoju? Jeśli rząd albo tv tak mówią, od razu wiadomo, że 

trzeba panikować. Jeśli nie ma co, to jak niby krew przez to wszystko 

przecieka? I nic się przecież nie da z tym zrobić. 

Wzruszyłem ramionami. 

Przecież dopiero się zaczęło, może szybko minie. Może ustąpi. Zmieni się. 

- Nawet jeśli, to co z tego… Skoro pojawiło się raz, pewnie szybko wróci i 

co wtedy? Kto to przeżyje? Widziałeś ile się leje tej krwi? Nie żeby od razy się 

wykrwawić, ale… Kurwa, kto zrobi transfuzję, jeśli zajdzie taka potrzeba? I 

skąd wezmą tyle krwi? I cholera wie czy w czymkolwiek by to pomogło. 

Apokalipsa. 

- Coś w tym stylu. 

Ale nie mówiłem o tym, co on. 

- Pomyśl – zawiesiłem się na krótką chwilę, bo uciekło mi słowo. Kiedy 

kontynuowałem, nie byłem już w zasadzie pewien czy użyłem tego, którego 

chciałem, czy darowałem sobie i wybrałem jakeś inne. – Gdyby okres naprawdę 

miał nie minąć, skończyłyby się rodzić dzieci.  

Poza tym, przy takiej utracie krwi chyba niewiele trzeba, by na świecie 

zostali sami mężczyźni. Ale nawet zakładając, że nikt nie umrze, że jakoś ludzie 

przyzwyczają się do tego i będą żyli dalej, wystarczyło wyobrazić sobie żadnego 

seksu. 

- Żadnego.  

Zero. Nic. Która kobieta chce się kochać, kiedy ma miesiączkę? Może i 

znaleźliby się szczęśliwcy, którym udałoby się coś uszczknąć, bo dziewczyna 

się zgodzi albo ją po prostu zgwałcą gdzieś w krzakach, ale co poza tym? 



Kobieta czuje się wtedy brzydka, kobieta czuje się obrzmiała, obolała, brzydzi 

się. Nie każda, ale zdecydowana większość tak. Jak w takiej sytuacji liczyć na 

bogate życie erotyczne? Czekać, że przywykną, że coś się zmieni? Może i teraz 

ciekło i płynęło wszystkim, bez przerwy, bez większych wyjątków, ale 

podstawowe problemy pozostały takie same: boli, czuję się brudna, nie chcę 

wszystkiego brudzić, teraz łatwiej o uszkodzenia, odparzenia… 

- I zero lizania – ciągnąłem. 

Facetów, którzy by się na to zdecydowali, było może w okolicach jednego 

procenta całej ich populacji. 

Żadnego lizania. Nigdy więcej. 

- E tam. – Roman machnął ręką. – Za oblizywaniem pipy akurat średnio 

przepadam. Ale wiesz, skoro Renka czasem mi pociągnie, wypada się 

odwdzięczyć, a tak to… - Wzruszył ramionami. – Ale reszta… zero seksu… 

Apokalipsa. 

- Najgorszy możliwy koniec świata. – Roman się wzdrygnął. – Piekło na 

ziemi. Kurwa, nie strasz mnie tak nawet! 

Krzyczeliśmy do siebie, okrążając wzgórze śmieci z obu stron, wypatrując 

w nim czegoś logicznego. Na razie widzieliśmy tylko szarą, zbitą breję. Rzeczy 

wypalone przez słońce, wymyte przez deszcz i pozlepiane w dziwne kształty. 

Ale tak tylko rozmawialiśmy. Powiedziałem mu to. Krzyknąłem. I 

dodałem: 

– To tylko zwykłe teorie. Nic więcej. 

Same przypuszczenia, żadnych faktów. Nic, na czym można by się oprzeć, 

nic czym można by się było przejmować. To tylko okres. Tylko ciota. 

Menstruacja, miesiączka. Normalna rzecz, nawet jeśli faceci woleli udawać, że 

to nie istnieje. Może trochę nietypowa, może i ogólnoświatowa, ale nic ponad 

to. A właściwie niewiele ponad to. Rozmawialiśmy, bo człowiek zawsze 

rozmawia w takich sytuacjach. Kiedy dzieje się coś nietypowego, nawet jeżeli 

tylko odrobinę odbiega to od normy, snuje teorie, dzieli się obawami, bo chce 

usłyszeć coś przeciwnego. Chce się uspokoić. Albo po prostu wygadać. 

- Odmaluje się i pójdzie za stówkę – powiedział Roman, wyciągając stary 

rower z hałdy śmieci, w miejscu, gdzie nasze drogi złączyły się po drugiej 

stronie wzniesienia. 

- Tam masz drugi. 

- I super. Tę lampę też będzie można wystawić w sieci. 

Wkrótce potem natrafiliśmy na telewizor, którego części wyglądały na 

jeszcze zdatne do odzysku. Dodatkowy grosz do zasilenia domowego budżetu. 

Coś na czarną godzinę. Na apokalipsę.  

Oczywiście to była tylko teoria. Nic więcej. Luźna myśl. 

 



Rankiem miasto znów było wyludnione. Kilka dziewczynek, niektóre nie 

chodzące nawet jeszcze do szkoły, jakaś kobieta w ciąży, parę staruszek 

człapiących pewnie na poranną mszę. Tak prezentował się cały tłum. Na dwóch 

czy trzech mężczyzn w roboczych ciuchach, którzy mignęli mi przed oczami, 

nikt nawet nie zwrócił większej uwagi. 

Pierwsza miesiączkować zaczęła ciężarna. Nim krew spłynęła spod 

sukienki po jej udach do kolan, okresu dostały też dwie nastolatki. Zaraz po nich 

zaczęła krwawić pięcio-, może sześcioletnia dziewczynka i jej koleżanki. 

Staruszki były na samym końcu, ale i ich nie ominął ten problem. 

Wszystko zaczęło się na nowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKAZANE ZA ZBRODNIĘ MENSTRUACJI 

 

Nie czerwień się trak między nogami, 

Nie musisz się przecież wstydzić. 

Wszystko zostanie między nami 

A seksu nie zdołasz obrzydzić. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Niewiele było trzeba, żeby rządy wszystkich w miarę cywilizowanych 

krajów ogłosiły to, co potocznie nazwano Czerwonym Alertem. Osiem dni po 

pojawieniu się plam, po nadejściu krwawień, uznano że nieprzemijający okres, 

który dotknął wszystkich kobiet niezależnie od wieku na pewno nie jest stanem 

naturalnym, a co gorsza może być niebezpieczny dla zdrowia i życia, więc 

koniczne jest podjęcie niezbędnych w takiej sytuacji środków zaradczych. 

- W zaistniałej sytuacji, wszystkie kobiety powinny unikać każdego 

znaczącego wysiłku fizycznego, bez którego nie mogą się obyć, żeby 

zminimalizować przepływ i utratę krwi. Lekarze apelują także, żeby uzupełniały 

braki żelaza i wszelkich witamin, kalorii oraz płynów. Jednocześnie pragniemy 

zapewnić, że chwilowa panika i wykupowanie wszelkiej maści produktów w 

sklepach i aptekach jest jedynie przejściowe i obywatele nie mają najmniejszych 

powodów do niepokoju. 

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia brzmiały tak, by między 

posiłkami przedstawicielki płci pięknej zjadały do pięciu tabliczek czekolady 

dziennie. Tak, jak honorowi dawcy krwi po oddaniu swojego życiodajnego 

płynu. Buraki miały stać się nieodzowną częścią codziennej diety. Miały, bo 

zabrakło ich w sklepach już pierwszego dnia. Drugiego dnia ceny wszystkich 

warzyw bez wyjątku wzrosły niemal dwukrotnie. Owoce nie zostały za nimi 

daleko w tyle. Żurawina stała się towarem deficytowym, a syntetyczne witaminy 

i im podobne suplementy niektóre z aptek zaczęły sprzedawać po opakowaniu 

na klienta. 

- Zajęcia w szkołach zostały w chwili obecnej zawieszone na najbliższe 

dwa tygodnie. Jeśli sytuacja do tego czasu nie ulegnie poprawie, rozważamy 

zawieszenie ich aż do odwołania, z przeniesieniem nauki na grunt lekcji 

wirtualnych. 

Z powodu braku pracownic, wszystkich tych kasjerek, sprzedawczyń, 

kobiet za ladą, szwaczek, farmaceutek, kucharek, sklepy i wszelkiej maści 

zakłady pracy oparte dotychczas na zatrudnianiu głównie żeńskiej załogi, 



zaczęły zmieniać godziny pracy i masowo poszukiwać mężczyzn na ich miejsce. 

Bezrobocie wśród płci brzydkiej gwałtownie spadło. 

W kilka dni wszystkie agencje towarzyskie straciły rację bytu. Upadła 

niemal cała branża porno. 

Ciężarne kobiety najpierw zaczęły miesiączkować, a potem doszło do 

masowych poronień. Co bardziej zaawansowane ciąże udało się ocalić dzięki 

cesarskiemu cięciu i pracy inkubatorów, ale wkrótce pierwsze objawy 

menstruacji stwierdzono także u noworodków płci żeńskiej. Ostatecznie żadne z 

dzieci nie przeżyło, zabite albo przez krwawienie, albo farmakologiczne próby 

ratowania ich. 

W krajach azjatyckich kobiety pracowały normalnie, umierając po kilku 

dniach. Telewizje prześcigały się w pokazywaniu zmarłych na plantacjach ryżu. 

Spuchnięte zwłoki unosiły się w mętnej, skrwawionej wodzie między zielonymi 

łodygami, odtrącane kopnięciami, gdy przeszkadzały w pracy innym przyszłym 

ofiarom. 

W pozostałych krajach zmarłych było niewiele, ale jednak. Trudno jednak 

było oszacować konkretną liczbę. Los mnóstwa kobiet samotnych, bezdomnych, 

kobiet odciętych od cywilizacji, pozostawał niejasny, bo nie miał kto sprawdzić, 

co się z nimi działo. Służby miały ważniejsze sprawy na głowie. 

Ortodoksyjni Żydzi, niektórzy wciąż wyznający wierzenia przodków 

Indianie i im podobni, odizolowali swoje nieczyste żony i córki, siostry i babki, 

teściowe, wnuczki i szwagierki, zamykając najczęściej w komórkach na 

podwórzu. W przeznaczonych do spalenia chatach. Dziwnych konstrukcjach 

niczym więzieniach dla osadzonych za zbrodnię menstruacji. 

- Badania trwają. 

Te badania nad krwią menstruacyjną trwały, ale na próżno. Dopóki 

przeciekała przez wszystkie szkiełka, naczynia, przez wszelkie instrumenty 

pomiarowe, blaty, uciekała spod mikroskopów w tempie, który uniemożliwiał 

poznanie jej właściwego dla chwili obecnej składu, nikt nic nie mógł zrobić. 

- Badacze są pewni, że zmiany nastąpiły na poziomie atomowym, a my w 

naszym programie obalamy mity. Twierdzenia przywódców religijnych, jakoby 

to ludzkie rozpasanie seksualne sprawiło ogólnonarodową katastrofę są wyssane 

z palca. 

Być może wyjaśnienie było przyziemne, ale naukowcy wciąż nie mieli 

pojęcia co sprawiło, że większość atomów krwi menstruacyjnej było w stanie 

przeciskać się pomiędzy atomami niemal wszystkiego innego, poza ludzkim 

ciałem. Wciskały się nawet w za małe przestrzenie między innymi atomami. 

Przeciekały między niezbadanymi cząsteczkami. 

Pozostałości, które widoczne były na materiale, plamy krwi na ubraniach, 

na powierzchniach wszelkiej maści, te pozostałości stanowiły mieszankę 



złuszczonej błony śluzowej i osadu ze składników mineralnych. I nie 

wykazywały żadnych zmian, żadnych mutacji, żądnych odstępstw od normy. 

- W najmniejszym stopniu nie oznacza to, że są powody do paniki, jak 

chcieliby nam to wmów… 

Wyłączyłem telewizor i wziąłem się za jedzenie. Otwierając puszkę 

mielonki, pomyślałem o wszystkich tych nastoletnich chłopakach, dla których 

nie istniało nic bardziej obrzydliwego i żenującego, niż okres. Chyba, że miałby 

to być okres ich matki. A teraz wszystkie te matki krwawiły, miesiączkowały i 

nawet nie miały jak tego ukryć. Matki, siostry, ciotki, babki. Ile z nich zmieści 

się w ograniczonej przestrzeni łazienki? Jak dużo potrzeba czasu, by powietrze 

w całym mieszkaniu przypominało gęstą atmosferę ubojni bydła? Wietrzenie, 

mycie, szorowanie, odkażanie na niewiele się w takich sytuacjach zdadzą. 

Jak tu żyć? Jak jeść? Stołować się na mieście, kiedy już prawie nie ma 

gdzie tego robić? 

Wystarczyło tylko osiem dni, o dzień więcej niż Bogu zajęło stworzenie 

świata. Człowiek był zdolną bestią do niszczenia, o ile rzeczywiście odpowiadał 

za to człowiek. 

Odgiąłem wieczko puszki i zobaczyłem, jak wciśnięte dotychczas w 

zmielone mięso kocie ucho, nie pierwszej świeżości już, kocie ucho jak z 

trucheł, które widzieliśmy wczoraj na wysypisku śmieci, odkleja się od mięsnej 

pulpy unosi się, jakby chciało na mnie spojrzeć. Albo po prostu wyłapać jakiś 

interesujący dźwięk. 

Pieprzony pech – mogłem westchnąć. 

Znak mojego życia. 

Wziąłem widelec, żeby je wyjąć, kiedy dostrzegłem plamę krwi. Krople 

skapywały na blat kuchennego stołu, marmurkowy blat imitujący kamień, i 

przesiąkały przez niego. Spadały w dół, jak deszcz, uderzając o podłogę i 

wsiąkając w płytki. W beton konstrukcji bloku. I dalej. 

Nade mną nie mieszkała żadna sąsiadka. Staruszek zajmujący lokal 

powyżej nie miał żadnej rodziny, żadni krewni nigdy go nie odwiedzali, tym 

bardziej znajomi. Ale to nie z sufitu padał czerwony deszcz. To ja dostałem 

okresu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTYKONCEPCYJNA CZEKOLADA 

 

Puściła się z ciebie jucha, 

Gdzieś w dolnych rejonach, 

Więc po co mam ciebie słuchać, 

Skoro jesteś wkurwiona? 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Najpierw była plama, potem śmierć pierworodnych, po niej morza krwi i 

odwrócenie wszystkiego, kiedy mężczyźni też zaczęli krwawić, a w końcu 

ukrzyżowano Świętą Dziewicę od Niepokalanego Poczęcia. Ale zanim 

Dziewica zginęła śmiercią męczeńską, zmarli powstali z grobów, a zombie 

zaludniły ulice. 

To oczywiście nie było wszystko. To była tylko część tego, co wydarzyło 

się przez ten czas, a główna z tych pozostałych katastrof przetrzebiła męską 

część populacji na niespotykaną dotychczas skalę. Zanim jednak do tego doszło, 

na cmentarzu panował tłok. Tłok i smród. Fetor krwi i rozkładających się białek. 

Odór zepsutego mięsa wyrzuconego z domu w upalny dzień, poddawanego 

działaniu palących promieni słonecznych. 

W temperaturze letniego upału, w atmosferze gorąca niemal trzydziestu 

kresek powyżej zera, wszystko co nie przesiąkało, ścinało się, krzepło, kisło, 

fermentowało. Gorąco rozszerzało naczynia krwionośne, więc przepływ krwi 

był zdecydowanie intensywniejszy, a więcej krwi to więcej biologicznych 

odpadków zdobiących już wszystko. Więcej powietrza na zewnątrz 

przesyconego jej zapachem. 

Przeszliśmy alejkami cmentarza. Ja, Roman, który ciągle siąkał nosem i 

jęczał i Renka, z naszej trójki radząca sobie najlepiej. Przecisnęliśmy się między 

nagrobkami i płytami pomników, roztrzaskanymi jakby rozerwała je eksplozja. 

Spękany kamień leżał rozrzucony wokoło, podobnie jak resztki trumien i 

nieuprzątnięte wciąż fragmenty ciał. 

- Ładnie wstali z grobów. – Renka zaniosła się śmiechem wilgotnym i 

chrapliwym. 

Zakrwawieni, bladzi ludzie lamentowali, pochyleni nad miejscami 

pochówków swoich bliskich. Mężczyźni i kobiety, wszyscy bez wyjątku 

krwawiący ze wszystkich otworów ciała. Z nosów ciekł im szkarłatny katar, z 

kącików ust sączyła się czerwona ślina, z oczu kapały im krwawe łzy, krwawa 

mgiełka wyciekała z ich gruczołów potowych, gruczołów łojowych, pokrywając 

skórę. 



Renka przełknęła kilka kolejnych tabletek antykoncepcyjnych. Tabletka za 

tabletką, jakby to były cukierki. Popiła to słodkim napojem z niesionej 

niemrawo przez męża butelki, którą wcisnęła mu, kiedy wychodzili z domu, 

zagryzła wysokokalorycznym, wysoko przetworzonym batonikiem. 

Jeśli jadło się odpowiednio dużo i odpowiednio dużo się piło, organizm 

jakoś sobie radził. W głowie nie kręciło się wtedy tak bardzo. Kończyny nie 

czuły aż takiego osłabienia. Z każdym dniem wszystkie te działania gorzej 

wpływały na organizm, ale nikt nie przejmował się tym, co będzie jutro. Liczyło 

się dzisiaj i że cokolwiek można zrobić. Nikt nie lubi bezczynności, każdy woli 

coś spieprzyć, byle tylko pokazać, że cokolwiek robi. 

Otarłem krew z oczu, nieco krwi wyplułem i zapytałem Renkę czy teraz 

wierzy już w apokalipsę. 

- Wierzę, że teraz wreszcie zobaczycie, jak to jest mieć ciotę. To kara dla 

was za ignorowanie kobiecych dolegliwości. Tylko jak zawsze kobiety znów 

przy tym cierpią. 

- Przestań pierdolić, jak ci kaznodzieje od siedmiu boleści – burknął jej 

mąż. 

Podeszła do nas jakaś kobiecina, ledwie trzymająca się na nogach, dość 

młoda choć wyglądająca zdecydowanie za staro, jak na swój wiek i zapytała: 

- Przepraszam, nie widzieliście gdzieś ręki mojego męża? Lewej. Miał na 

niej zegarek, taki tani, z supermarketu – nic co warto by kraść – a na kciuku 

malutki różaniec. Srebrny. Wyglądał trochę, jak obrączka. Widzieliście może 

gdzieś taką rękę? 

Mnóstwo ludzi ciągle tkwiło w domach, ale kiedy wszyscy, bez wyjątków, 

zaczęli krwawić, większość z nich wyszła na ulice. Skoro nienormalne stało się 

normą, życie musiało zacząć toczyć się dalej. Niektórzy niechętnie wrócili do 

pracy, bo przecież człowiek, mężczyzna w szczególności, musi pokazać, że 

potrafi. Pokazać na co go stać. A przede wszystkim, bo za coś trzeba było tę 

obecną namiastkę życia kontynuować. Więcej osób jednak szturmowało szpitale 

żądając transfuzji, pomocy, ratunku. Pojawili się też ci, którzy zaczęli rabować 

coraz częściej zamknięte już sklepy. I byli wreszcie tacy, jak ta kobieta, którzy 

tylko czekali na właściwy impuls, żeby wyjść, wyczołgać się wręcz, wypełznąć 

z czterech ścian. 

Pokręciłem głową w odpowiedzi na jej pytanie. 

- Ale taka z obrączkowym różańcem… 

Renka wzruszyła ramionami. 

- Rozumiem… 

- Jak to mówią – wtrącił Roman – kto szuka, ten znajdzie. 

I odeszliśmy. Tak po prostu, zwyczajnie, jeśli nie liczyć wciąganej nosem 

krwi. 



Nad nami przeleciał gołąb, wypróżniając się w powietrzu ilością krwi, 

która wydawała się ważyć więcej niż on sam i zaraz potem runął na ziemię. 

Kilka piórek unosiło się nad miejscem jego upadku, jak dym na miejscu 

lotniczej katastrof. Nikt jednak nie zwrócił na to uwagi, bo i nie było na co. W 

ostatnich dniach widok pierzastych martwych kulek leżących na ulicach i 

chodnikach, dachach domów, spływających z nurtem miejscowej rzeki, stanowił 

normę. Psów i kotów też nie brakowało – nawet nie miały się gdzie chować, 

więc padały gdzie popadnie. Łąki pełne były martwych krów. Nikt nie zaprzątał 

sobie głowy ratowaniem zwierząt za pomocą wysokokalorycznych potraw. I 

tylko owady brzęczały, ucztując na truchłach i resztkach ludzkiej krwi, 

najwyraźniej nieprzetrzebione zarazą, która dotknęła świat. 

Wyszliśmy z cmentarza, ale widok niewiele się zmienił. Ulice zaludniali 

zakrwawione zombie, których trudno było uznać za ludzi. Tacy sami, jak my. 

Jeszcze żywi, a już trupy. Już niemal, prawie, niemalże zwłoki, ale jeszcze 

chodzące. Konający kropla po kropli. 

Renka połknęła kilka kolejnych tabletek hormonalnych, a mi skojarzyło się 

to tylko z seksem. Mimo sytuacji, mimo apokalipsy, całej tej zagłady, 

antykoncepcja nadal przywodziła na myśl wiadomą czynność, a żona Romana, 

choć zakrwawiona i pachnąca rdzą, wciąż wyglądała dobrze. Seksownie. Prawie 

tak samo, jak ta Renata, którą znałem w czasach szkolnych, jeszcze zanim 

poznałem jej męża. Tamtą ciemnowłosą cwaniarę i chłopczycę, która lubiła 

wypić parę piw, szlajać się gdzieś z chłopakami, zabawić. Jako jej przyjaciel, w 

kinie spędziłem z nią więcej czasu niż ona z mężem przed telewizorem. Więcej 

razy odprowadzałem ją pijaną, niż on pijaną ją widział. 

- Znalazłeś dziś coś ciekawego w śniadaniu? – zapytała, nadal coś 

przeżuwając. 

Wyjąłem smartfon, zakrwawionymi palcami odblokowałem ekran, 

wyszukałem fotki i pokazałem jej zdjęcie. Szary, ludzki palec, który 

wyciągnąłem z butelki ketchupu, kiedy zatkał otwór, wyglądał bardziej, jak tani 

efekt specjalny z kiepskiego filmu, ale był jak najbardziej autentyczny. 

- Fajnie. 

Ale to były tylko palce, nic specjalnego. 

Kiedy ma się pecha, nie takie rzeczy znajduje się w miejscach, gdzie nie 

powinno się ich znajdować. 

- Jak smakował? 

Wzruszyłem ramionami. 

Był jak wołowina. Trochę mdły. 

Roman zerknął na wyświetlacz. 

- Nie wygląda szczególnie świeżo. 

- Urwany czy odcięty? – zapytała Renka. 



- Odcięty.  

Nie wnikałem przez co, ale po paznokciem miał jeszcze resztki jakiegoś 

zastygłego smaru. 

- Bleh. 

- Domyłem bez trudu.  

Ale jeść prawie nie było co. Twarda skóra, żyły, ścięgna jakieś i tylko 

trochę mięsa na poduszeczkach. Szpiku nie dało się wyssać z takich kostek. 

- W skrócie: nie polecasz. – Roman uśmiechnął się do mnie 

zakrwawionymi zębami. 

 Nie było czego polecać. Nie rozumiałem kanibali. Jadałem o niebo lepsze 

rzeczy. 

Uliczka, w którą skręciliśmy, pozbawiona była zombiaków. Otaczały ją za 

to drzewa i krzewy, w których tkwiły6 rozkładające się truchła gryzoni i piskląt. 

Pustą szosą nic nie jeździło. Samochody co prawda wciąż jeszcze się spotykało, 

ale nie pamiętałem już, kiedy widziałem ostatniego rowerzystę. 

Renka połknęła jeszcze trochę jakichś tabletek. 

- Plus jest taki – powiedziała z mlaśnięciem – że teraz przynajmniej mogę 

jeść tyle czekolady, ile zechcę. 

- A kto tę czekoladę zdobywa? – mruknął Roman, jej od pięciu lat 

małżonek. 

Nie doczekał się odpowiedzi. 

Szliśmy dalej. Renka ubrana była na czerwono, bordowo właściwie, by 

strojem jak najbardziej maskować cieknącą krew. Nadal nie porzuciła zwyczaju 

stosowania antyperspirantów, wciąż używała perfum, ale ich woń gryzła się z 

wonią rdzy, jeszcze bardziej drażniąc nos. Jaskrawa szminka maskowała 

cieknącą z ust krew. Na czerwony wąsik pod nosem nic nie mogła poradzić, za 

to chociaż powieki pociągnęła cieniem czerwonej barwy. Ja, mimo upału, 

wbiłem się w równie maskujące wszystko czarne cichy. Roman miał to gdzieś i 

ubrał się zwyczajnie, wychodząc z założenia, że skoro wszyscy krwawią, nie ma 

czego próbować ukrywać. 

Renka rozgryzła kilka tabletek wraz z kilkoma paskami czekolady. 

Słodycze zmieniły się w przyjemną w smaku dawkę środka antykoncepcyjnego. 

- Wieczorem zakupy – przypomniała. 

Pokiwałem głową na potwierdzenie. 

Szosą przebiegł zalewający się krwią kot i zniknął za ogrodzeniem jednego 

z mijanych podwórek, a my szliśmy dalej, jakby była to najnormalniejsza na 

świecie rzecz. 

 

 

 



ŚWIĘTA DZIEWICA OD NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 

 

Święta Dziewico od Aborcji, 

Patronko swobodnego miesiączkowania, 

Uciekamy się do Ciebie po chwili słabości, 

Modląc wieczorami, w dzień, modląc z rana. 

 

Święta Dziewico od Aborcji, 

Na różańcu antykoncepcyjnych tabletek, 

Odmawiamy zdrowaśki, błagając pomocy, 

W nadziei, że dotkniesz brzucha, uleczysz. 

 

Święta Dziewico od Aborcji, 

Patronko każdej niedoszłej mamy, 

Pomogłaś w przypadku poprzednich trudności, 

Dziś znów się do Ciebie uciekamy. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Święta Dziewica od Niepokalanego Poczęcia miała szesnaście lat, na imię 

Daria, niski wzrost i drobne ciało. Ktoś, kto byłby w niej zakochany, 

powiedziałby że była filigranowa, ale nikt w niej zakochany – przynajmniej 

oficjalnie – nigdy się nie znalazł. Nikt nie wyznał jej miłości, nikt nie 

powiedział, że jest piękna, że chciałby z nią chodzić. Nawet nie dostała nigdy 

komplementu, że ma świetny tyłek czy spore cycki. Nic. 

Zanim umarła, krwawiła jak wszyscy, z każdego otworu ciała. Jej życie 

przeciekało przez kolejne warstwy tkanin i powierzchni, ale była jedną z 

nielicznych ciężarnych, które nie poroniły. Doświadczała wiecznej, nieustającej 

miesiączki, z którą miała odejść z tego świata, jednak dalej nosiła ciążę. 

Piegowata licealistka o chudych nogach, które jedni uznaliby za zgrabne 

tak, jak inni uznaliby za krzywe, nosząca przed sobą piłkę brzucha, to właśnie 

ona była jednym z nielicznych cudów, który oparł się śmierci nienarodzonych. 

Chodziła do klasy o profilu handlowym i nie mogła narzekać na wyniki w 

nauce, szczególnie z przedmiotów ścisłych. Chyba, że liczyć informatykę – z 

komputerami nigdy nie było jej po drodze. Introwertyczka, outsiderka, nie miała 

przyjaciół, bo chodzenie do kościoła i czytanie książek zabijało całe życie 

towarzyskie. 

Nie miała rodzeństwa. Jedynaczka wychowywana przez samotnego ojca i 

mieszkającą z nimi jego siostrę o statusie starej panny. Zupełnie normalna 



dysfunkcyjna rodzina z problemami, ale i własnymi wartościami, w które 

wierzyła i które wyznawała. Nic szczególnego. 

Gust Darii był tak niemodny, jak całe jej życie. Nie czytała 

skandynawskich kryminałów ani kobiecych lektur – jednych rzeczy, które 

mogłyby jej zjednać sympatię rówieśniczek. Jeśli już po coś sięgała, była to albo 

fantastyka zdecydowanie niewspółczesnych autorów, albo klasykę polskiej 

literatury młodzieżowej. Wszystko pochłaniane w zawrotnym tempie, 

nałogowo. Codziennie. 

Jeśli słuchała muzyki, a słuchała dużo, nie był to pop. Disco polo by się 

brzydziła, gdyby w ogóle uznawała to za muzykę. Wolała alternatywny rock, 

dziwne, wykręcone dźwięki, eksperymenty, bawienie się instrumentami, 

słowami, tekstami. To prawdziwe zaangażowanie w granie i wokal, czucie tego, 

co się robi, nie kolejne takie samo odtwórstwo. 

Za poezją nie przepadała. 

Nie miała przyjaciół, ot dwie czy trzy koleżanki niepewne w owo 

koleżeństwo zaangażowania, bardziej chcące czegoś od niej, niż same coś 

dające, więc i nie miała też chłopaka. Żadnego. Nigdy. Udowodniono to ponad 

wszelką wątpliwość. Nawet takiego jednorazowego, przypadkowego. Nawet ani 

razu nie była na czymś zbliżonym do randki. Nigdy zatem nie uprawiała seksu, 

nawet się nie masturbowała. Psycholog orzekł, że była aseksualna, co 

potwierdził także psychiatra. Co potwierdzili zarówno seksuolog, jak i seksriatra 

z prawdziwego zdarzenia. Ku zażenowaniu dziewczyny, cała grupa 

ginekologów potwierdziła, że jest dziewicą. Nastolatka, której do tej pory nikt 

nigdy nie widział nagiej, nikt poza rodzicami, kiedy w dzieciństwie myli ją i 

przewijali i kilkoma przypadkami kontaktów z lekarzami, nagle wylądowała na 

fotelu ginekologicznym, z rozłożonymi nogami i wyeksponowanym wszystkim 

tym, co kryło się pomiędzy jej chudymi udami. 

Potwierdzono, że była dziewicą. I że była w czwartym miesiącu ciąży. 

Kościół był sceptyczny, jak sceptyczny byłby i dwa tysiące lat wcześniej, 

gdyby wtedy w ogóle istniał, ale ciotka uznała to za niezaprzeczalny cud. Nic 

więcej. Nic innego. Cud, niezwykłe, nadnaturalne dzieło, do którego człowiek 

nie mógł przyłożyć ręki. Media chętnie rzuciły się na ten temat, zapewniając 

dziewczynie, nastolatce, szesnastoletniej Darii, Dziewicy od Niepokalanego 

Poczęcia, własne prywatne, publiczne pięć minut sławy. Chwały. Plotek. 

Pomówień. Żartów. Krytyki. 

Święta Dziewica była wierząca, ale nigdy nie przeczytała Biblii w całości. 

Nie miała na półce swojego regału Dzienniczka siostry Faustyny. Żadnych 

encyklik, jeśli w ogóle wiedziała co to takiego. 

Miała za to dużo sukienek w szafie, bo sukienki uwielbiała. 



- Dopiero, gdy zbadamy płód, będziemy mogli wydać rozstrzygające 

sprawę oświadczenie – powiedział na jednej z konferencji prasowych jeden z 

lekarzy, którzy koniecznie woleli zabłysnąć na moment w mediach, niż 

zajmować się w tym czasie pacjentami. 

Oświadczenie, czy może pojawił się pierwszy w dziejach przypadek 

partenogenezy, czy może po prostu mają do czynienia z jednym wielkim żartem. 

Póki co jednak mieli tylko to, co mieli i ekspertyzę specjalisty od hipnozy, że 

nawet podświadomie Daria potwierdziła brak jakichkolwiek kontaktów 

seksualnych. Dziewczyna nigdy się z nikim nie całowała. Żaden chłopak, żadna 

dziewczyna nigdy nie dotknęli jej nawet w okolice pochwy. 

Mimo mediów rozmawiających o jej intymnych miejscach, mimo ludzi 

snujących teorię o jej życiu erotycznym, Dziewica starała się żyć normalnie. 

Przetrwać codzienność z etykietką cnotki przyklejoną do niej na stałe. I szło jej 

to całkiem dobrze do momentu, kiedy z powody miesiączki nie została 

zamordowana. Ukrzyżowana i zamęczona na śmierć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIECZNIE NIEPŁODNE DNI 

 

Twoja menstruacja to szczyt przemocy, 

Szczyt seksualnego nad mężczyzną się znęcania. 

Czy w trakcie dnia, czy w środku nocy, 

Idealny pretekst wiecznego odmawiania. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Zombie wychodziły z domów przeważnie za dnia, bez żadnego logicznego 

powodu. Wszystkie te krwawiące, snujące się sennie żywe trupy, wciąż udające, 

że jednak żyją. Że mogą przeżyć. Wieczorami ulice znów pustoszały, ludzie 

kładli się wcześniej, zmęczeni, coraz bardziej wykrwawieni, osłabieni. 

Przełykali zbierającą im się w ustach posokę, próbowali wciągać życiodajną 

ciecz uciekającą im nosem i starali się odzyskać choćby trochę sił. Bladzi, 

zdyszani, brudni nieważne ile by się nie myli. 

Dni wlekły się tak, jak wloką się dni, kiedy człowiek nie ma zbyt wiele do 

zrobienia. Kiedy telewizja ogranicza czas nadawania, a lokalne stacje radiowe 

milkną jedna po drugiej, zostawiając po sobie tylko szum fal, w które lepiej było 

się nie wsłuchiwać, jeśli nie chciało się usłyszeć czegoś, co zaprzeczyłoby 

posiadaniu zdrowych zmysłów. Kiedy sklepy zaczynają przyjmować wiernych 

po cztery, po sześć godzin  na dobę, a szpitalne parkingi stają się zbiorowymi 

salami dla osłabionych pacjentów. 

Kiedy wyszliśmy na ulice, nie braliśmy już ze sobą samochodu. Powoli, 

krok za krokiem, mijaliśmy zamknięte na głucho sklepy, wyludnione centrum 

handlowe zniknęło gdzieś za nami, pozostawiając po sobie wrażenie, jakbyśmy 

przeszli obok współczesnego nawiedzonego domu, a my szliśmy dalej, mijając 

wymarłe siedziby firm. W mroku nocy, padłe zwierzęta trzeszczały pękającymi 

kośćmi pod naszymi stopami. 

- Jak stoicie z zapasami jedzenia? – zapytałem. 

Gdyby Roman był w lepszym stanie, pewnie by się wyszczerzył, a tak 

mruknął jedynie coś, co mogło znaczyć wszystko. 

- Przecież nie przypadkiem zwolnili go z hurtowni spożywczej – 

przetłumaczyła Renata. – Nie żeby cokolwiek mu udowodnili, ale… Dwa, trzy 

miesiące możemy spać spokojnie. 

A do tego czasu sytuacja się wyklaruje w tę, albo we w tę. Pozytywnie albo 

nie. Optymizm nie był w tym wypadku wskazany. 

- A jak twoje zapasy? – zapytała Renka. 



Ale ja też póki co głodem nie przymierałem. Nie narzekałem. Nie 

głodowałem. 

- W razie co, dookoła tyle zwierząt. Co to dla ciebie. Nawet polować nie 

trzeba. 

- Zabawne.  

Bardzo, bardzo zabawne. Boki zrywać. 

Dotarliśmy do skrzynki transformatorowej, rozbiłem kłódkę, Roman 

otworzył metalowe drzwiczki i zajrzeliśmy do środka. Reszta była prosta. Mąż 

Renki po prostu wziął izolowany klucz solidnych rozmiarów i roztrzaskał 

wszystko, co się dało. Nie posypały się iskry, nie buchnął ogień, nie było 

trzasków. Po prostu nastąpił cud i stała się ciemność, kiedy w nielicznych 

oknach, w których widać było o tej porze życie zgasły światła, kiedy latarnie 

przestały funkcjonować. Nie było iskier, nie było tych kanciastych płonących 

niebiesko lub pomarańczowo wyładowań, którymi raczyli nas specjaliści od 

efektów specjalnych, nie pojawiły się nawet białe, elektryczne błyski. Nic. Ale 

gdyby były, zgasłyby równie szybko, co cała reszta. 

Roman z wykształcenia był elektrykiem, w tym kierunku skończył co 

prawda jedynie zawodówkę, ale podstawy znał. Jego działanie było więc 

ewidentnie wzorowym przykładem działania specjalisty. 

Oddaliliśmy się stamtąd najszybciej, jak to było możliwe. Nie biegliśmy, z 

bagażem całego tego osłabienia, odwodnienia, utraty krwi, z ubraniami 

nieprzyjemnie ślizgającymi się po wilgotnej od posoki skórze, z butami 

wilgotnymi i zsuwającymi się ze stóp, jakby człowiek dopiero co wyszedł z 

wody i niedokładnie zawiązał sznurówki, biec się nie dało. 

Zniszczenie mienia państwowego, ale skoro państwo to ludzie, to my, 

mieliśmy pełne prawo to zrobić.  

Roman się uśmiechnął. W ciemności nie było widać tego uśmiechu, ale 

usłyszałem krwawe mlaśnięcie unoszących się kącików ust. 

Niedaleko znajdowały się trzy apteki, ulokowane bezsensownie blisko 

siebie. Żadna z nich nie miała nocnego dyżuru. Żadna z nich nie posiadała 

dodatkowego zasilania, bo i nie było takiej potrzeby. A alarm bez prądu był 

jedynie ozdobą. 

Wystarczyła chwila, brzęk szyby wywołany kontaktem z młotkiem, 

sypiące się na chodnik fragmenty szyby, niczym malutkie paciorki, niczym 

drogocenne kamienie, żadnych krat w oknach. Kilkadziesiąt sekund, moment i 

byliśmy w środku, wszędzie zostawiając ślady krwi, które i tak nie nadawały się 

do badania. 

- Bierzcie wszystkie leki na nadciśnienie i tabletki hormonalne – 

powiedziała Renka, która do wnętrza apteki wcisnęła się jako pierwsza. 



- Pamiętamy, do cholery – mruknął Roman. Mruknął, a może bardziej 

jęknął. 

- Znając ciebie… I pamiętaj żadnych latarek! Masz telefon to musi ci 

wystarczyć blask ekranu. 

- Tak, kurwa, jest! 

- I przestań robić sobie jaja… 

- Uspokójcie się oboje – mogłem wyszeptać, ale było mi to obojętne. 

Mogłem dodać: – Czego się boicie, prawo działa, jak sklepy – ale to byłoby zbyt 

oczywiste. 

To, że działa, jak nasze organizmy. Jak telewizja. Jak kina i teatry. 

Apteki w zamkniętych szafkach ukrywały głównie morfinę i inne opioidy. 

Kodeinę. Epinefrynę na zatrzymanie akcji serca. Leki wydawane tylko pod 

ścisłą kontrolą, choć znarkotyzować się można było zwykłym syropem na 

kaszel. Uzależnić od leków na reumatyzm czy uspokojenie popijanych 

Enterosolem na żołądek, jak uzależniała heroina. Wszystkie te środki były 

zamknięte, ale leki nasercowe, środki antykoncepcyjne i witaminy, jeśli te 

jeszcze gdzieś pozostały, znajdowały się na wierzchu, na widoku, ewentualnie w 

szufladach, które nawet nie posiadały zamka. 

Tabletki hormonalne różniły się nazwami własnymi i producentów, różniły 

doborem składników i wieloma innymi kwestiami, ale ich podstawowe działanie 

było podobne. Niemal identyczne. Miały nie dopuścić do zapłodnienia komórki 

jajowej, sprawić, żeby ciążą nigdy nie zaistniała. Niezależnie od fazy cyklu, 

niezależnie od ilości przyjętych wytrysków, stan kobiety miał pozostać 

niezmieniony. Wiecznie niepłodne dni, przynajmniej dopóki łykało się kolejne 

tabletki. Jeśli łykało się je nieprzerwanie, miesiączka nigdy nie następowała. 

Tak można było przesuwać okres na wypadek np. ślubu, ważnego wyjazdu, 

zawodów. Tak robiły panny młode, sportsmenki, aktorki porno, które nie 

chciały zatykać się wchłaniającymi krew gąbkami, kapturkami pozwalającymi 

zapomnieć o comiesięcznym krwawieniu. 

Jeśli łykało się odpowiednio długo tabletki antykoncepcyjne, okres nie 

nadchodził, a pochwa zmieniała się w wiecznie zakwaszony obszar. Obszar 

gęstego, lepkiego, ciągnącego się śluzu, w którym plemniki nie miały szans. 

Uzbieraliśmy prawie pełną torbę leków. Niewiele brakowało, by 

wypakować ja po brzegi. Przemknęliśmy się do drugiej apteki. 

Na permanentne miesiączkowanie tabletki nie pomagały w taki sposób, jak 

powinny, ale zmniejszały nieco krwawienie. Niewiele, ale zauważalnie. 

Oczywiście o ile łykało się je hurtowo, minimum dwutygodniową dawkę 

dziennie, doba za dobą czternastokrotność właściwej ilości leków i co dwa trzy 

dni coraz więcej i więcej, aż nie chciało się już nic jeść. 

Płeć w tym wypadku nie miała znaczenia. 



- Ha! – Renka wyciągnęła solidnej wielkości pudełko plastrów 

antykoncepcyjnych. Wyjęła kilka z nich i wsunęła pod język – do mokrej od 

krwi skóry by nie przylgnęły – a resztę podała mężowi. Jeden równy był 

tygodniowej dawce. Przez śluzówkę jamy ustnej wchłaniał się o wiele szybciej, 

niż przez ciało, szczególnie gdy ssało się go z taką zajadłością. 

- Nedobhe – wymamrotała Renata, ale ssała dalej, niczym głodne dziecko 

życiodajną pierś matki. 

Przełknąłem garść tabletek trójfazowych. Bez popijania, bez wczucia się w 

smak. Bez jakichkolwiek emocji. 

- Wesz jeszsze tho. – Renka wcisnęła mi pudełko z lekami na nadciśnienie. 

– Góha czy. 

Wrzuciłem więc do ust jeszcze trzy tabletki. Z ust, wraz z krwią i śliną leki 

trafiły do mieszanki powoli rozpuszczającej się w sokach żołądkowych. 

Renka na chwilę wyjęła plastry z ust i powiedziała: 

- Nie zapomnijcie o lekach osłonowych. 

Plastry wróciły na swoje miejsce. 

Roman połknął kilka jednofazowych tabletek antykoncepcyjnych i zagryzł 

je lekiem nasercowym. 

Trzecia apteka znajdowała się nieco bardziej na uboczu, z dala od okien 

ciekawskich sąsiadów, którzy mogliby widzieć co sprzedaje się dzieciakom w 

niewielkim zaułku tuż za budynkiem, dlatego wyposażono ją w kraty w oknach. 

Nawet okienko w drzwiach było zakratowane. Ale drzwi, te solidne metalowe 

odrzwia, które miały chronić przybytek, dało się wyjąć z zawiasów. Robiło się 

przy tym sporo hałasu, trzeba było włożyć w to trochę siły i na pewno 

uruchomiłoby się alarm, gdyby sytuacja była nieco inna, ale potem wystarczył 

już wysunąć sztabę z zamka wraz z drzwiami – albo po prostu odgiąć je na tyle, 

by dało się wcisnąć do środka – i gotowe. Prosta robota. 

Tutaj nie czekał na nas skarb w postaci nieprzebranych środków 

antykoncepcyjnych. Pirackie złoto nie miało nazw tabletek pozwalających 

kobietom na kontrolowaną niepłodność. Tych specyfików dających ludziom 

szansę na prawdziwą skromność odrzucenia jakże wielkiego daru życia. Ot 

ledwie kilka opakowań. Za to całkiem sporo było leków na nadciśnienie. Jakieś 

osłonowe kapsułki, trochę witamin, jeszcze mniej żelaza w formie pastylek. Coś 

na wzmocnienie. Kilka ziołowych specyfików bez potwierdzonego działania 

medycznego, których efekty opierały się na długotrwałym stosowaniu. Opierały 

się na tradycji. Na placebo. Ale nawet placebo było w tych czasach jakże 

potrzebne. 

- Weźcie to. – Renka rzuciła nam pudełko pełne pudełeczek leku na ból 

brzucha. Na skurcze mięśni gładkich. – Ale nie bierzcie żadnych 

przeciwbólowych. Większość z nich powoduje rozrzedzenie krwi. 



Ale leki na nadciśnienie miały odwrotny skutek. Żeby obniżyć ciśnienie, 

zagęszczały krew. Działały moczopędnie, żeby odprowadzić z organizmu 

zbędną wodę, z naczyń, z organów, z tkanek, z tego życiodajnego, czerwonego 

płynu okrążającego nasz organizm średnio co minutę. Groziło to zakrzepami, 

groziło udarem, zawałem, szczególnie gdy zwalniała akcja serca, kiedy człowiek 

łykał betablokery, ale efekt ten równoważyły środki antykoncepcyjne. Koktajl 

idealny. Proporcje składników dobierane w zależności od samopoczucia i 

odczuwanych efektów. 

Zabijaliśmy się, żeby przeżyć. 

Spojrzałem na nasze łupy. Na te wszystkie torby pełne leków, emanujące 

widmową poświatą w blasku ekranów naszych telefonów. Spojrzałem na te 

wszystkie nadchodzące dla nas posiłki, dania z leków i czekolady, tabletek i 

kalorycznych słodyczy, zagryzane surowymi wędlinami, pełnymi białka i 

żelaza, tak niewiele różniącymi się od ludzkich palców, kocich uszu czy 

krowich wymion. Wszystko było tu na swoim miejscu. Nic do siebie nie 

pasowało. 

A najbardziej pechowy człowiek świata po prostu trwał dalej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA 

 

- Dlaczego pani ich przejechała? 

Dlaczego zabiła wszystkich z nich? 

- Sprawa jest prosta, okresu dostałam, 

Sam wygląd wkurwiał mnie ich! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Radio nie działało. Duże stacje podobno wciąż nadawały, ale radio nie 

działało. Zepsuło się. Bywa. Miało do tego pełne prawo, w końcu samochód 

Romana był stary i wysłużony. W tym rozpadającym się świecie, sypiącej ruinie 

wraku cywilizowanej planety, tyle akurat wystarczyło. 

Obudziłem się przed świtem, jeszcze przed Renką i przed Romanem. 

Renka spała z głową na szybie, z bąbelkiem krwi to wyrastającym, to 

znikającym w lewej dziurce jej nosa. Jej mąż jęczał na tylnym siedzeniu, płakał 

przez sen, blady, siny, z podkrążonymi oczami i niezmywaną krwią zdobiącą 

jego ciało. 

Odoru moczu i fekaliów prawie już się nie czuło. Woni spermy i krwi. 

Po cichu wyjąłem garść tabletek trójfazowych, garść żelaza w kapsułkach, 

kolejną garść witamin, miesięczną dawkę środka osłonowego stosowanego przy 

antykoncepcji hormonalnej, przełknąłem, dopełniłem lekami na nadciśnienie, 

potem lek nasercowy, żebym nie dostał zawału, do tego cztery batoniki z 

orzeszkami i litr Pepsi. Nie light, nie zero – słodziki straciły rację bytu. 

Brak porannego wzwodu zrzucił kamień za mojego serca. 

Uchyliłem nieco okno. Wiatr przyniósł ze sobą woń padłych zwierząt, 

gnijących roślin i wody przypominającej wyglądem wyciek z jakiejś ubojni. 

Rosa szarego świtu była gęsta i lepka. 

Renka obudziła się na fotelu kierowcy, cała zdrętwiała i obolała. 

- Śniadanie do łóżka – powiedziałem, podając jej porcję leków. 

- Mhm – mruknęła. 

Łyknęła i popiła, zagryzła, popiła. Chwiejnie wydostała się z samochodu, 

rozprostować zastałe nogi, przeciągnęła się, jakby była już emerytką, w końcu 

wróciła, umościła się na lepkim od krwi fotelu, odpaliła silnik, wrzuciła bieg i 

ruszyliśmy w dalszą drogę. 

 

 

 

 



ELEKTRYCZKA 

 

To jak rana postrzałowa,  

Jest wlotowa, wylotowej jednak brak. 

Zbędne tutaj wszelkie słowa, 

Krwawiła i tak. 

 

Born to be Waldek 

 

Kiedy dziennikarz podawał, że w chwili obecnej liczbę zmarłych szacuje 

się na setki tysięcy osób – minimum setki tysięcy – zupełnie bez powodu, bez 

sensu zachciało mi się płakać. Nie chodziło o ofiary. Nie chodziło o zmarłych. 

To były tylko liczby na ekranie i słowa prezentera, nikt nie płakał przecież nad 

bezimiennymi ofiarami, których nie pokazano nawet na filmowej taśmie, kiedy 

tonął Titanic Jamesa Camerona. Nikt nie ronił łez, kiedy w Armagedonie jacyś 

nieistotni statyści obrywali meteorytami. Nikt nie litował się nad zabitymi w tle 

na jakimkolwiek innym filmie katastroficznym, czemu ktokolwiek miałby robić 

to teraz? Ale mi zachciało się ryczeć. 

Połknąłem więcej tabletek. 

- Ponieważ padłych zwierząt, tak samo jak nie da się policzyć, nie da się 

także uprzątnąć, eksperci przestrzegają przed zagrożeniem biologicznym, 

którego nie jesteśmy w stanie uniknąć. Co robić w takiej sytuacji? Jak się 

bronić? Po szczegóły zapraszam państwa do specjalnego wydania newsów, a w 

tej chwili… 

Prowadzący rozkaszlał się krwią, zwymiotował na notatki, po czym  otarł 

usta wierzchem dłoni i kontynuował: 

- Przepraszam państwa. Na czym to ja stanąłem? A tak… A teraz 

zobaczymy jaka będzie pogoda w nadchodzących dniach. Paulino? 

- Witam państwa – powiedziała zombie-Paulina, chwiejąc się na tle mapy 

Polski. 

Wyłączyłem telewizor i wyszedłem na balkon, w padający gęsto deszcz. 

Świat wydawał się czarno-szary, obmyty z krwi, mokry, ale orzeźwiający. I 

cichy. Odkąd plamy zadomowiły się na dobre, wokoło panowała cisza. 

Większość samochodów stała bezczynnie, zapomniana, zaniedbana, smutna. 

Martwa wręcz. Telewizja nadawała już tylko łącznie sześć godzin programów 

na dobę, pomniejsze stacje radiowe milkły z dnia na dzień, znikając gdzieś w 

statycznym szumie zakłóceń. Psy już nie ujadały, koty nie miauczały nocami. 

Była pełnia lata, upał za upałem, kolejne gorące dni przetykane burzami i 

ulewami, duchota i spiekota pomieszane z deszczem i odgłosami grzmotów, ale 

komary i muchy zniknęły. Nie latały, nie bzyczały, jedynie wylegiwały się bez 



życia pod drzewami i na chodnikach, w całych stertach, dywanami zalegały na 

balkonach, strzelając pod stopami, kiedy wychodziło się przewietrzyć. 

W oknach budynków wokoło – w zbyt wielu oknach – brakowało światła. 

Brakowało życia. 

Stałem tak i patrzyłem przed siebie, spoglądałem w dół, ale nigdzie nie 

widziałem rozświetlonych bilbordów, jaskrawych sklepowych wystaw. 

Większość latarni wyglądała niczym pozbawione życia drzewa. Z sufitu w 

mieszkaniu za moimi plecami coraz, co chwila kapała krew. Sąsiad z góry nie 

żył, ktoś przedwczoraj wyniósł jego ciało, ale żyła rodzina mieszkająca nad nim. 

W całym bloku pozostało już tylko kilkanaście rodzin, ale niewiele z 

pozostałych przeniosło się na tamten świat. Reszta wolała przeprowadzkę w 

okolice placówek medycznych, prowadzić tam koczowniczy tryb życia, choć 

znalazło się też kilka indywiduów, którzy wyruszyli godzić się z bliskimi. Tych, 

którzy pomagali innym było jeszcze mniej, jeśli w ogóle istnieli. 

Wróciłem do mieszkania, ociekając wodą. Szara deszczówka miała 

różowawy odcień, kiedy skapywała ze mnie na podłogę. Miałem już zrzucić z 

siebie przemoczone ubrania, kiedy usłyszałem dzwonek do drzwi. Ktokolwiek 

dobijał się do mojego mieszkania, robił to z taką irytacją, że bez dwóch zdań 

musiał dobijać się już od dłuższej chwili. Otworzyłem bez pytania, bez 

pooglądania kto to. Może i pora była późna, ale nie oszukujmy się, co mogło mi 

się stać? Co gorszego w tych czasach miało na mnie czekać na progu? 

Małolata. To czekało przed drzwiami. Nastolatka, którą pamiętałem z 

ciągłych kłótni, jakie prowadziła z rodzicami. Pannę „Jestem-za-ładna-żeby-

sprzątać”. Za ładna, żeby zmywać. Za śliczna, żeby siedzieć w domu. Zbyt 

urocza, żeby się uczyć. 

Teraz nie była ładna. W czarnych od krwi szortach, w przylepionej do 

skóry bluzce nie była za śliczna na cokolwiek. Z tymi posklejanymi włosami i 

trzęsącym się ciałem na nic nie wydawała się zbyt urocza. 

- Pomóż mi – powiedziała. Wypłakała. – Cholera, chyba nikt już w tym 

budynku nie żyje. 

Jak trwoga, to do Boga. W świecie zmarłych i konających, każdy kto żył 

lepiej od nich, choćby odrobinę, był bogiem. Bogiem znienawidzonym, bogiem, 

któremu wszyscy wszystkiego zazdrościli, ale jednak bogiem. Skoro on mógł 

czuć się lepiej, może mógł pomóc i im. Skoro potrzebowali pomocy, dlaczego 

miał nie wysłuchać ich modlitw, chociaż nigdy wcześniej nie zwrócili nawet na 

niego najmniejszej uwagi, bo nie sądzili, że istniał. Nie sądzili, że jest w co i po 

co wierzyć. 

Ta nastolatka, która każdego przysłowiowo miała tam, gdzie fizycznie 

chciałby się znaleźć każdy mężczyzna, stała i krwawiła na moją wycieraczkę. 

Zawsze prowokująca, zawsze ubrana tak, jak wszystkie te kobiety tkwiące cały 



dzień pod latarniami, jakby były elektryczkami z zawodu, zawsze nieświadoma 

istnienia wstydu – bo wstydzić się nie ma czego, bo ciało to ciało i trzeba się 

nim chwalić, jeśli chwalić ma się czym – teraz wyglądała, jak wrak. Jak 

postawione do pionu zwłoki. Żywy trup. Z dawnej seksowności nic nie zostało. 

Utopiła się w krwi i złym samopoczuciu. 

Tak wyglądały teraz wszystkie nastolatki. Tak wyglądały teraz wszystkie 

kobiety. 

Tak wyglądali teraz wszyscy. 

- Cholera, człowieku, pomóż mi no! – Łzy żłobiły ścieżki w krwi na jej 

policzkach. Jasnoróżowe ślady, jak koryta dawno zapomnianych rzek, gdzieś na 

spieczonej pustynnej ziemi. 

Wpuściłem ją do środka. Usiadła na krześle. Nieważne, niech siada, niech 

plami, niech brudzi i tak nic już nie było czyste. 

- Starzy nie żyją – powiedziała, jąkając się od płaczu. Wyła, ale nazwać 

rodziców rodzicami nie potrafiła. 

Kiedyś może i wiedziałem, jak się nazywała – jak się nazywali – ale teraz 

już tego nie pamiętałem. 

- Spali całymi dniami. Chciałam ich teraz obudzić, żeby się nie wylegiwali, 

bo trzeba coś zjeść, nie? Ale się nie dało. 

Odchyliła głowę i osuszyła łzy spod oczu, jakby mogły rozmazać jej 

makijaż. Dawny nawyk. 

- Na pewno nie żyją? 

- Przecież nie jestem głupia. Widzę czy ktoś oddycha, czy nie. 

- Zaczekaj. 

Zostań tutaj. Po co będziesz łazić. Niech ktoś, cię wyręczy. Niech jakiś 

facet zaimponuje małolacie, której nie było po co imponować. Kolejny dawny 

nawyk. 

- Zjedz. 

Rzuciłem jej paczkę ciastek i miks tabletek na uniknięcie ciąży, na osłonę 

żołądka, które jednocześnie gwarantowały, że zmiany hormonalne w organizmie 

nie obniżą libido, i zagęszczających krew. Niech ma tę swoistą mieszankę 

studencką, którą w normalnych czasach – w mniejszych ilościach, ale zawsze – 

wtłaczały w swoje żołądki dziewczyny na całym świecie. 

Nie powinienem ich marnować. Nie powinienem ich tracić. Ale przecież 

miałem dość zapasów do końca życia. Na parę tygodni, nawet częstując nimi 

małolatę, co w obecnym stanie oznaczało, że i tak wszystkie te leki przeżyją 

mnie. Przeżyją ludzkość. 

- Co to ma być? 

- Poczujesz się lepiej. 



Albo to, albo zaczniesz bez sensu ryczeć tak, jak ja. Na przemian wściekać 

się i durnie uśmiechać, przymilać i wpadać w depresję. Czy co tam jeszcze 

przyjdzie ci do głowy. Cuda terapii hormonalnych. 

Wyszedłem, spróbowałem przypomnieć sobie numer jej mieszkania 

(chwilę to trwało, bywa, norma) i w końcu ruszyłem przed siebie. Wąskie klatki 

schodowe i szare schody zalewało żółtawe światło, które kojarzyło mi się z 

moczem. Wszędzie kapała krew, wszędzie było brudno i wszędzie śmierdziało 

odorem, którego już się prawie nie czuło, a przynajmniej nie dostrzegało. 

Apokalipsa nie mogłaby być gorsza. Gdyby słońce eksplodowało, a ludzie 

zaczęli płonąć żywcem, jak płonęłaby ta niebieska piłka, aż nic by z niej nie 

zostało, koniec świata nie byłby wcale bardziej przerażający niż obecny. Gdyby 

meteoryt zmiótł parę kontynentów, a resztę zatopił gigantyczną falą tsunami, 

wytrącając przy tym planetę z jej orbity i rzucając nią kursem kolizyjnym w 

kierunku Marsa albo Wenus, albo Jowisza, nie byłoby tak źle. Nawet gdybyśmy 

sami wykończyli się bronią termojądrową, która rozerwałaby nasz glob na 

strzępy, byłoby to do zaakceptowania, bo przynajmniej nic by już nie zostało. 

Nie byłoby czego żałować, bo nie zostałaby planeta, z której musieliśmy odejść. 

Nic nie miałoby z niej potem pożytku, nic co przyszłoby po nas, nie 

skorzystałoby na tym i to byłby przynajmniej satysfakcjonujący koniec. 

Wszystko byłoby lepsze, tylko nie to. Taka była prawda. 

Rodzice Małolaty nie żyli. Nie oddychali, nie trzeba było przystawiać 

lusterka do ich ust, do ich dziurek w nosie, by to stwierdzić. Nie było sensu 

sprawdzać im pulsu – nie krwawili i to najdobitniej pokazywało, w jakim są 

stanie. Jeszcze nie zesztywniali, ale już nieruchomi, prawdziwi ludzie, istoty 

myślące, posiadające emocje, uczucia, plany, marzenia – a przynajmniej ich 

namiastki, sądząc po bezrozumnym wyrazie zastygniętym na twarzy – 

zredukowani do worków mięsa. Pożywienia dla zwierząt. Pustej skorupy, w 

której nie było nic poza jelitami, które pewnie zaczynały już niezauważalny 

jeszcze proces gnilny. 

Zredukowani do pożywienia, jak te wszystkie krowie wymiona, kocie uszy, 

szczurze odpadki i inne im podobne rzeczy, jakie ludzie znajdowali w 

kupionych w sklepie produktach. 

Odruchowo sięgnąłem po telefon i wybrałem numer pogotowia 

ratunkowego. 

- Chciałbym zgłosić zgon – powiedziałem, kiedy w końcu ktoś odebrał. 

Rozmawiając ze mną pewnie pluł krwawą śliną na mikrofon swojego telefonu. 

- Proszę zaczekać, przełączę. 

Nie ma po pośpiechu, przecież nie uciekną. 

- Słucham? 

- Chciałbym zgłosić zgon… 



- Proszę udać się jutro do sanepidu. My się tym nie zajmujemy. Dobranoc. 

I ciche pi-pi-pi przerwanego połączenia. Niczego innego nie powinien się 

spodziewać po polskiej służbie zdrowia. Można było powiedzieć o niej sporo 

dobrego, jeśli nie znało się bliżej jej realiów, jej przedstawicieli. Drących mordy 

pielęgniarek, które obijały się na dyżurach i olewały pacjentów, wszystkich tych 

lekarzy, którzy szafki prywatnych gabinetów wypełniali maseczkami i 

rękawiczkami ze szpitali, szpitalnym spirytusem i wszelkim możliwym do 

wyniesienia wyposażeniem. 

Apokalipsa zmieniła świat, zmieniła ludzi, ale nie ich mentalność i nie 

sposób załatwiania spraw. Nie metody funkcjonowania wszelkich państwowych 

instytucji. 

Zgasiłem światło w mieszkaniu i wyszedłem. Drzwi nie były zamknięte 

więc i ja ich nie zamykałem. Wracając do siebie, zacząłem ziewać, chociaż 

spałem równe dziesięć godzin. W ostatnich dniach wszyscy dużo sypiali, jak 

niemowlęcia, jak koty, bo leżenie i sen uspokajały serce, zmniejszały 

częstotliwość jego nieregularnych uderzeń na minutę, a co za tym idzie, 

redukowały odrobinę krwawienie. Nie męczyły tak bardzo, jak cokolwiek 

innego. Kiedy się leżało, nogi nie uginały się pod człowiekiem, a w głowie tak 

bardzo nie wirowało. 

Małolata leżała zwinięta na kanapie i płakała, przytulając do siebie 

podwinięte nogi. 

- Przenocuję tutaj – powiedziała, bez spoglądania na mnie. – Nie myśl 

sobie za wiele i nie dobieraj się do mnie, pamiętaj. 

Wziąłem plaster antykoncepcyjny i włożyłem sobie pod język. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABORCJA 

 

Święta Dziewico od Aborcji, 

Patronko płodów wyskrobanych, 

Jesteś przyczyną naszej radości, 

Ratunkiem od nocy nieprzespanych. 

 

Święta Dziewico od Aborcji, 

Nasz ty ratunku przed porodem, 

Pani bezdzietnej cudowności, 

Spokoju świętego jesteś powodem. 

 

- Born to be Waldek 

 

- Nie macie co panikować – powiedział jeden z proroków Czerwonej Ery. – 

To wszystko zesłał nam Pan, byśmy w końcu docenili dar życia i odwrócili 

wzrok od grzechu! 

Pewien historyk był jednak innego zdania. Człowiek, który uczył młodzież 

o wydarzeniach z przeszłości, ten wieczny kawaler w swetrze w romby, 

bezdzietny facet z wąsami, który wyglądał jak pedofil poszukiwany listem 

gończym, miał swoją własną koncepcję. 

Gdy inny z proroków Czerwonej Ery głosił: 

- Drodzy ludzie o lewicowych poglądach, cieszcie się albowiem nic się nie 

dzieje, to tylko planeta Ziemia zdecydowała się dokonać na ludzkości aborcji, a 

to przecież nic takiego. Powód do radości. Coś warte wspierania. 

historyk opowiadał: 

- Możecie wierzyć albo nie, jednak to co się teraz dzieje, zostało 

zapowiedziane w pismach pewnego anonimowego autora. 

Na ścianie sali weselnej, na białym murze za jego plecami, rzutnik 

wyświetlał fotografię kserokopii pradawnego dokumenty opisującego to, co 

działo się dokładnie teraz. Plamy. Krwawienie. Konanie. 

- To diabeł wystawia nas na próbę! – krzyczał kolejny z proroków w 

internecie, a nauczyciel historii z podwarszawskiego liceum ciągnął: 

- Co więcej, pismo podaje sposób na unikniecie śmierci! 

Szmer przeszedł przez kilkuosobowy tłum, jaki zgromadził się w sali, w 

której już nie odbędzie się żaden z odwołanych ślubów. Nad sceną wciąż jednak 

wisiały serca, gołębie i inne tandetne ozdóbki, kojarzące się z zapowiedzią 

nadciągającego wspólnego życia, a zaraz potem rozwodu. Nudnej egzystencji 

pełnej kłopotów finansowych i ciągłych kłótni, zakończonej wzajemną 

nienawiścią. 



 

Gdy kolejny z proroków krzyczał: 

- To wszystko to jedynie wytwór wspólnej wyobraźni! 

historyk przekonywał: 

- Tylko seks może ocalić nas wszystkich! Tak, seks! Seks z prorokiem 

świadomym, jak odbyć stosunek tak, by był on rytuałem! Z prorokiem takim, 

jak… 

- Ty? – parsknęła śmiechem jedna z trzech kobiet, które były na sali. 

Pozostałe też zaczęły się śmiać i szykować do wyjścia. 

Historyk nie zdołał odmienić swojego losu. Zmienić całego życia. 

egzystencji, którą wiódł od pięćdziesięciu dwóch lat. A przecież miał taki 

idealny plan. Tak pięknie wykonane w Photoshopie dawne dokumenty. Tak 

doskonale wszystko przemyślane. 

Umarł jako prawiczek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYRZUĆ BIAŁE 

 

Co ci przeszkadzają białe,  

Co czarne lub trochę ciemniejsze, 

Kolor skóry znaczenie ma małe, 

U kobiety liczy się wnętrze: 

 

Ciasne mokre i pachnące! 

 

  - Born to be Waldek 

 

Małolata chwiała się i trzęsła, narzekała że ją boli, marudziła, że kręci się 

jej w głowie, że to, że tamto i że jeszcze coś, ale stanęła w kolejce przed 

budynkiem sanepidu i czekała. Ogon był zadziwiająco mały, zdecydowanie za 

krótki, jak na koniec świata, zdecydowanie za mały, jak na wykrwawiających 

się ludzi, ale komu normalnemu chciałoby się tu stać. 

Noc była ciepła, poranek upalny, więc truchła z dawnego mieszkania 

nastolatki za ładnej na wszystko zaczęły już pęcznieć i puchnąć. Z otwartymi 

oczami, z krwawą pianą zastygłą wokoło wszystkich naturalnych otworów ciała, 

oblepiającą skórę i ubrania, z tym smrodem wszystkiego, co uleciało z ciał, 

wyglądały jak osobliwe balony dopiero napełniane powietrzem. Kolejny cud – 

najpierw człowiek zredukowany do pokarmu dla owadów, których już nie było, 

a potem ewoluujący w coś zdolnego do latania. Unoszenia się na wietrze. Może 

nie robili tego, bo ich chowaliśmy. Zakopywaliśmy w ziemi, kremowaliśmy, 

mumifikowaliśmy, a oni po prostu chcieli odlatywać. Może do Nieba, może do 

zaświatów, a może po prostu żeby unosić się w powietrzu, pławić ponad nami. 

Skórzane worki gazów gnilnych, które opadałyby potem gdzieś na wieczny 

spoczynek. 

Małolata na śniadanie zjadła garść proszków. Mieszankę studencką leków, 

koktajl niedoszłych samobójców ratujących swoje życie trucizną i nie chciała 

nic więcej, a teraz wyglądała, jakby to jej trzeba było wyprawić pogrzeb. 

Legginsowe szorty, które miała na sobie, wisiały na niej, jakby nie przylegały 

do jej ciała nigdzie poza paskiem. Biust, który zawsze miała wyraźnie 

zauważalny, zniknął niemal zupełnie i teraz czarny dziewczęcy stanik dosłownie 

dyndał pod za dużą nagle bluzką. Tą, którą wyciągnęła rano z szafy w swoim 

tandetnie różowym pokoju, mówiąc że to z czasów, kiedy była chudsza. Z 

czasów, które na pewno jeszcze wrócą. 

- Cały czas się odchudzam – zapewniła – więc wrócę do tego rozmiaru. 

Może uda się wbić i w o numer mniejszy. 

Albo dwa. 



Albo pięć. 

Dziesięć. 

I kolejny cud, kolejny trup. Śliczna niegdyś dziewczyna przemieniona w 

wyschnięty worek martwej skory, w którym pobrzękują kości i chlupoczą 

organy wewnętrzne. Zwłoki lżejsze od kartonowej trumny, w której spoczną. 

Żyj szybko, umrzyj młodo, tylko po co, skoro nawet zwłoki nie będą już 

atrakcyjne? Skoro nawet zdesperowany nekrofil nie zechce zapewnić im 

pośmiertnego uznania. Człowiek nie chce umierać bez powodu, człowiek chce 

umrzeć po coś, najlepiej po to, by odrodzić się w innym świecie, ale na tym też 

chce uznania. Choćby i takiego w formie molestowania w zakładzie 

pogrzebowym. 

- Oby kasy wystarczyło na te kurwy – powiedziała Małolata z wrodzonym 

dziewczęcym urokiem. Z delikatnością. 

Kasy. Pieniędzy zabranych ze wszystkich skrytek w domu. 

Wzruszyłem ramionami. Po co ja tam właściwie z nią byłem? 

Kolejka ruszała się powoli. Kolejne osoby wchodziły zapłakane i 

zapłakane wychodziły. Nie zmieniało się właściwie nic, bo za nami ustawiały 

się kolejne, czekające już na to samo. Tylko twarze były inne, chociaż czy w 

tych zakrwawionych obliczach rzeczywiście było coś innego? Może wszyscy w 

końcu, niezależnie od płci i rasy, koloru skóry i tożsamości, staliśmy się 

bliźniętami? 

- Dziękuję. – Mogłaby powiedzieć Małolata. Kiwnąłbym wtedy głową. 

- Ale naprawdę dziękuję. – To byłoby pierwsze takie słowo w jej życiu. 

- Odwdzięczę się. – To już hasło na pewno doskonale jej znane. 

Ale ona stała i milczała, więc wyjąłem garść tabletek i przygotowałem się 

do połknięcia. 

- Wyrzuć te białe – powiedziała. 

- Hę? 

- Ech. Te białe. Tabletki, wyrzuć. Proste chyba? Czy mówię po chińsku? 

Jeny… To trójfazowe antykoncepty. Różowe łyka się w pierwszej fazie cyklu, 

niebiskie w drugiej, a białe jak masz ciotę. To placebo, gówno dają, ale kiedy 

łyka się codziennie, nie zapomina się o kolejnych dawkach. 

Patrzyłem na nią w milczeniu. 

- Nie polecam, ja strasznie po nich rzygałam, bo tak mnie głowa 

napierdalała. Ale skoro ci nie szkodzi, śmiało. 

A co mogło szkodzić? Albo nie szkodzić? W tych czasach? 

- Mnie to boli brzuch. Znaczy po tych porannych. Ale w sumie skoro 

cieknie mniej, jest spoko. 

Kolejka posunęła się naprzód w tempie jednej osoby. W tym czasie 

odrzuciłem mniej więcej białe tabletki, placebo które może i podziałałoby lepiej, 



niż faktyczny lek, a Małolata wysępiła ode mnie butelkę mleka czekoladowego 

doprawionego czekoladą w proszku, śmietaną i miodem. Mlekiem z tubki i 

masłem orzechowym. Bomba kaloryczna mająca dodać energii i wspomóc 

proces tworzenia się nowych krwinek. Skrzywiła się, pijąc, jakby to było 

kwaśne albo gorzkie. 

- Dużo masz? W sensie tych antykonceptów. 

Chyba pokiwałem głową. 

- Przyniosę trochę swoich i starej. Po terminie, ale co im to niby 

przeszkadza? 

Jak na trupa, na jakiego wyglądała, na zombiaka, mówiła żwawo. Aż za 

bardzo. A mi chciało się śmiać. Chciało się płakać. Chciałem pozabijać ludzi w 

kolejce, a potem ich poprzytulać. Pieprzone hormony. 

- Sam to wymyśliłeś z tymi lekami? Bo w telewizji na to nie wpadli. 

- Znajoma. 

- W sensie dziewczyna? 

- Znajoma. 

Mężatka. 

- Lekarka? Aptekarka? 

Mogłem jej powiedzieć, że zamiast „aptekarki” lepiej brzmi „farmaceutka” 

i że ma więcej sensu. Więcej logiki. Więcej poprawności. Zamiast tego 

powiedziałem: 

- Nie. 

Wyssałem jeden z plastrów antykoncepcyjnych, zagryzając go cukierkami i 

kontynuowałem: 

- Po prostu ma dostęp do internetu. 

I głowę na karku. 

- Aha. Nuda.  

Jakby to było coś rozczarowującego. Coś niewartego uwagi. Inteligencja 

się przecież nie liczyła, żyliśmy w świecie ludzi, którzy mieli wykształcenie i 

nic poza tym. Świecie, gdzie nie ceni się nikogo za to, co faktycznie potrafi, 

tylko za pozbawione wartości potwierdzenie teoretycznych możliwości. 

Ostatnia osoba przed nami zniknęła w pokoju, wyszła wkrótce potem i 

wyparowała z budynku. Nadeszła nasza kolej, kolej Małolaty. 

Korytarz był ciemny, ciasny i ponury. Chłodny korytarz jak z głębin 

szpitala, jak tunel prowadzący do prosektorium, ustąpił miejsca rozświetlonemu 

pomieszczeniu, gdzie za biurkiem siedział jakiś pracownik. Tkwił w zaduchu i 

promieniach słonecznych, na wpół martwy mimo nadal widocznej nadwagi. 

- Kto umarł? – zapytał pracownik, wyciągając druk. 

Zwykła kartka papieru i tani biurowy długopis wyglądały śmiesznie. 

Wyglądały, jak kpina. Nikt nie oczekiwał, że w obliczu końca świata zniknie 



biurokracja, że w przypadku zagłady znacznej części ludzkości nudne przepisy 

będą nadal obowiązywały, ale przecież nikt nie spodziewał się, że apokalipsa 

nastąpi za jego życia. To nie tak miało być. Armagedon miał nadejść dopiero, 

kiedy ludzie będą latać na własnych butach, przeżywać filmy i zajadać się 

wirtualnym jedzeniem. Odżywiać fotosyntezą wspomaganą przesyłanymi do 

naszego mózgu wrażeniami wykwintnych dań. Kiedy wyleczone zostaną 

wszystkie choroby, a ludzie przestaną walczyć między sobą. Koniec świata 

musiał nastąpić w chwili, gdy wyeliminujemy już zło, problemy, troski. Kiedy 

stworzymy sobie własny raj, miejsce idealne, gdzie nie będzie głodu, a ludzie 

będą żyli, dopóki będą chcieli. Zagłada przyszłaby w takim właśnie momencie, 

bo tak już jest pomyślany ten świat, ale wtedy ludzie wszelkich formalności 

dopełnialiby mentalnie, nawet nie wierząc już, że papier i tusz kiedykolwiek 

mogły istnieć, tylko coś poszło bardzo nie tak. 

Coś poszło tak, jak zawsze. 

- Czy denaci na pewno nie żyją? 

- Nie, nie ma potrzeby upewniania się. 

W tej sytuacji zbędne było udokumentowanie braku pulsu i oddechu, 

ustania czynności życiowych i funkcji mózgu. 

- Dane denatów? 

- Pani dane? 

- Po ostatnich wydarzeniach zalecamy pochowek socjalny połączony z 

kremacją. 

- Po zmartwychwstaniu? – zapytałem. 

- Jakie to tam zmartwychwstanie. Dzieciaki wygrzebały gdzieś w lesie 

niewybuchy, wymyśliły sobie, że postraszą ludzi wstaniem z grobów i jakoś 

zataszczyły to wszystko na cmentarz. Wielka filozofia. Dobrze, że nikogo przy 

tym nie zabiło ani im niczego nie urwało. Ale my tu gadu-gadu, a denaci 

czekają. Proszę podpisać tu i tu, dokładnie w tym miejscu a zwłoki przewieźć 

pod ten adres. 

Pracownik wręczył Małolacie kartkę. 

- Następny! 

 

Roman podał mi rękę i razem przenieśliśmy spuchnięte ziemskie powłoki 

rodziców Małolaty do samochodu. Mąż Renki czuł się lepiej i lepiej wyglądał, 

ale jakie to miało znaczenie? I tak pociliśmy się i chwialiśmy, starając nie 

przewrócić od zawrotów głowy. Można się było do nich przyzwyczaić, tak jak i 

dało się przywyknąć do nieustającego krwawienia, ale nie dało się zniwelować 

skutków. Nie, kiedy od wysiłku, który kiedyś był niczym, a który teraz w 

drgania wprawiał wszystkie mięśnie, głowa nie trafiła w imadło bólu, który 



pulsował gdzieś pod czaszką, na czaszce, dookoła czaszki, w skroniach, w 

ciemieniu, gdzieś na samym szczycie kręgosłupa, w zatokach. 

- Dzięki – powiedziałem do Romana, a stojąca obok nas Małolata płakała i 

zajadała ten płacz batonikami. 

- Telewizor mi się zepsuł, to co miałem robić – powiedział mąż Renki, 

wciskając zwłoki na tylne siedzenie. Niezbyt wyszło nam ich układanie, stężałe 

kończyny sterczały w różne strony, a całość wyglądała jak jedna z ekspozycji 

tego… Uciekło mi nazwisko, uciekła mi narodowość, ale każdy pamiętał 

człowieka, który eksponował nieco zdewastowane ludzkie szczątki jako ni to 

eksponaty naukowe, ni sztukę. Przynajmniej w jego mniemaniu. 

- Weź sobie nowy. 

- I po co. telewizja i tak już prawie nic nie nadaje, a jeśli już to nic 

ciekawego. Wystarczy mi komp. 

Przynajmniej póki jest internet. 

Trupy nie krwawiły, ale wyobraziłem sobie, że gdyby nadal z nich ciekło, 

krew kapałaby spod podwozia, jak z nieszczelnego baku, tworząc kałużę. 

Czerwoną plamę ludzkiego paliwa, przesiąkającego dalej, wsysanego, jakby 

cała planeta zmieniła się w gigantycznego wampira. 

Podjechaliśmy pod szpitalne krematorium. Tam pracownicy przerzucili 

zwłoki na zardzewiałe nosze i powieźli w głąb. Małolata płakała i jadła, ale nie 

pożegnała się z rodzicami. Nie pocałowała zimnych policzków, nie próbowała 

szeptać do ucha ostatnich słów, które mogliby usłyszeć, zanim płomienie 

strawią tkanki i uszkodzą kości. Potem te kości jakiś pracownik rozbije łopatą, 

uda, że spaliły na popiół i wsypie do urny. Na to jednak musieliśmy zaczekać. 

Trwało to chyba z kwadrans. Potem pracownik bez słowa wręczył 

Małolacie jeszcze ciepłe pojemniki z prochami i to było tyle, jeśli chodzi o 

utylizację ludzi. Zimny, mechaniczny proces. Jak w rzeźni. Jak z odpadkami 

pooperacyjnymi. Nudna monotonia. Połknąłem trochę leków, Roman napił się 

czegoś gęstego i lepkiego z bidonu, który miał przy sobie. 

Pogrzeb w zbiorowej mogile odbył się wieczorem. Krwawiący i chwiejący 

się ksiądz odczytał jakiś psalm, rzucił formułkę: 

- Z prochu powstaliście i w proch się obrócicie. 

i tak to wyglądało. Kilka minut, sporo ludzi, wielki dół w ziemi z 

kilkudziesięcioma urnami ustawionymi jedna obok drugiej, jak pamiątka z 

przeszłości. Wysypisko ludzkich śmieci. Przypomnienie Katynia. Wspomnienie 

masowych grobów na terenach obozów koncentracyjnych. Cmentarzysk ludzi 

zakopywanych po bitwach czy zarazach. 

Robiło to nie większe wrażenie, niż widok dzikiego wysypiska gdzieś w 

lesie. To były tylko pojemniki. Tylko kurz. I tabliczka pełna anonimowych dla 

mnie nazwisk. 



Małolata nie kupiła żadnych kwiatów, żadnego wieńca pogrzebowego. 

Sypnęła garść ziemi, otarła rękę z obrzydzeniem, bo przecież nie mogła sobie 

niczego pobrudzić, choć nic czystego na sobie nie miała, a ja podrapałem się w 

pierś. Nastoletnia sąsiadka, już nie dziecko, jeszcze nie kobieta, nie modliła się, 

nie krzyczała. 

Nie powiedziała dziękuję, a ja nie objąłem jej w odpowiedzi. Nie spytała: 

- Dlaczego to wszystko dla mnie robisz? 

Dla niej było jasne, że każdy wszystko dla niej zrobi, bo tak po prostu musi 

być. Nie zapytała tak, więc nie musiałem mówić, że to babskie hormony. Że to 

przez nawyk, bo kiedyś liczyłbym, że się odwdzięczy. Bo kiedyś chętnie 

skorzystałbym z każdej jej formy wdzięczności. 

Nic. 

Ale tej nocy Małolata znów spała u mnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANAN 

 

Morderczyni! 

Seryjna zabójczyni komórek jajowych, 

Morderczyni plemników. I włosów łonowych, 

Zgalanych co tydzień, by ukazać niewinność. 

Dziecinność, 

Morderczyni! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Pierwsze zbrodnie pojawiły się, kiedy Czerwona Zaraza już trwała od 

pewnego czasu. Co prawda morderca posługiwał się najróżniejszymi metodami i 

narzędziami, jednak policja zdołała ustalić ponad wszelką wątpliwość, że 

wszystkie te zabójstwa są dziełem jednego człowieka. W ciągu krótkiego okresu 

czasu – funkcjonariusze prasowi nie podawali szczegółów, powołując się na 

dobro śledztwa – łączna liczba ofiar osiągnęła liczbę ośmiu. 

Nie ulegało najmniejszej nawet wątpliwości, że zbrodniarz postanowił 

wykorzystać obecny stan rzeczy, by w zamieszaniu uniknąć sprawiedliwości. 

Pierwszą z zabitych okazała się Alicja S., lat trzydzieści cztery, 

niegdysiejsza korektorka tekstów w wydawnictwie M-Books. Matka dwójki 

dzieci. Wybrała się na spacer do parku popołudniową, prawie wieczorową porą. 

Była umówiona ze znajomą, mimo trudnej sytuacji nie zrezygnowała z 

codziennych wyjść na przechadzkę. Pogoda była ładna, ulice wyludnione. O 

monitoring w większości miejsc już nikt nie dbał. Alicja nie dotarła do celu. 

Znaleziono ją następnego ranka, z nożem wbitym w podstawę karku. Napastnik 

wydłubał jej oczy, odciął piersi i wydrążył pochwę. 

Drugą ofiarą był mieszkający trzydzieści kilometrów dalej Artur B., lat 

czterdzieści. Samotny mężczyzna, którego morderca odwiedził w mieszkaniu, 

wbił nóż w kroczę, wydłubał oczy i uśmiercił wbijając ostrze w jeden z 

oczodołów. Genitalia mężczyzny zostały dosłownie oderwane wzdłuż rany 

ciętej. 

Policja te i inne zbrodnie połączyła jednak dopiero na podstawie litery „K” 

wyciętej na skórze każdej z ofiar. Prostym monogramem, krzywym. Podpisem. 

Równie dobrze mogła to być litera „X”. Albo „H”. 

Profil psychologiczny sporządzony przez policyjnego specjalistę i 

wykładowcę na wydziale kryminologii podawał, iż poszukiwany jest białym 

mężczyzną w wieku dwudziestu pięciu, trzydziestu pięciu lat, sprawny 

fizycznie, w młodości skrzywdzony seksualnie najprawdopodobniej przez parę 



lub małżeństwo, może nawet własnych opiekunów. Pozwalał ofiarom cierpieć 

przez krótki czas, po czym dobijał je szybko i skutecznie. Mógł mieć 

doświadczenie w pracy w rzeźni lub był lekarzem. Wydłubywanie przez niego 

oczu miało charakter symboliczny, reprezentowało kontrolę nad ofiarą poprzez 

kontrolowanie tego, co i jak długo ta widzi. Ewentualnie nie chciał widzieć 

siebie samego w ich oczach. 

Kto miał jakiekolwiek pojęcie o psychologii, wiedział że diagnoza była 

złożona z kopii analiz znanych seryjnych morderców wziętych z jednej z 

fandomowych stron im poświęconych. 

Ofiary zbrodniarz wybierał przypadkowo. Związku między nimi nie 

odnaleziono. 

Szczątkowe DNA sprawcy odkryte na miejscach zbrodni mogło należeć 

zarówno do kilku tysięcy dowolnych osób – zarówno mężczyzn jak i kobiet – 

jak i zwierząt. Równie dobrze mogło pochodzić od Polaka, Afroamerykanki, 

Chińczyka, małpy, świni czy banana, gdyby tylko banany potrafiły krwawić. 

Nieliczna wciąż funkcjonująca prasa okrzyknęła go mianem „Kastratora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOLONKA PO WARSZAWSKU 

 

Czasami dzwonisz wieczorami, 

Żeby powiedzieć, jak brzuch cię boli. 

Leżysz w łóżku, okutana kocami, 

Wśród koców kilka jest moich. 

 

Wydzwaniasz wieczorem i dzwonisz rano, 

Spać nie chcesz wciąż mi pozwolić. 

Wolisz powtarzać ciągle to samo, 

Dziś sobie nie popierdolisz! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Małolata ciągle u mnie spała, a ja ciągle miałem problem z ustaleniem, co 

właściwie siedzi w mojej głowie. Płaczliwa baba, napędzana hormonami, 

nielogicznie rozumująca, kierująca się emocjami przyćmiewającymi rozsądek 

część mojej osobowości, to pojawiała się, to znów znikała, coraz częściej 

wracałem jednak stary, dobry ja. Może zwiastowało to poprawę, może było 

odpowiednikiem ostatnich zrywów samochodowego silnika, który ciągnie już 

tylko na oparach benzyny, a może po prostu zaczynałem przyzwyczaić się do 

mieszanek leków. 

Rzecz w tym, że Małolata znów zaczynała wyglądać, jak dawniej. Nie 

zmieniła się, nadal wszystko na niej wisiało, wciąż krągłości miała w zaniku – 

seksualny atawizm – ale nie zmieniało to faktu, że była dziewczyną. Przecież 

wszystko to gdzieś tam istniało, było. Każda z tych rzeczy, których pożądali 

wszyscy faceci sprzed Czerwonego Dnia. Biust był w zaniku, ale przecież istniał 

nadal. Biodra, chudy tyłek, równie chude nogi do pary – mało to było 

miłośników szczupłych dziewczyn? Anorektyczek bez kształtów? Zakrwawiona 

twarz postmodernistycznej Indianki, twarz Carrie, też mogła mieć w życiu 

wzięcie, bo może porno z gatunku Red Rapsody było już jedynym, co nam 

zostało, a jeśli tak, nie było wyjścia, jak zmienić preferencje. 

Może to była wina estrogenów zawartych w tabletkach antykoncepcyjnych. 

Organizm bronił się przed zmianami hormonalnymi, szukał powrotu do 

normalności, więc paradoksalnie to, co miało tłumić testosteron, wywoływało 

jego gwałtowny wzrost, jak wywoływało bóle głowy. Jak wywoływało 

rozchwianie. A skoro wracał testosteron, wracały wszystkie typowo męskie 

funkcje. 



Albo to, albo tak było po prosu, bez powodu. Wszystko następowało samo 

z siebie. 

- Co jest do jedzenia? – zapytała Małolata. To było całe jej powitanie. 

Poczochrana, z pozlepianymi włosami, usiadła do stołu i czekała. 

Żałoba chyba jej minęła. Nie widziałem, żeby płakała, nic nie mówiła, 

rodziców nie wspominała, bo i po co – każdy dzieciak chciał być panem 

swojego losu, matka i ojciec byli jedynie przeszkodą równą niechcianej ciąży – 

a przede wszystkim więcej jadła. Nie nadawałaby się do sprzątania w domu, 

nawet gdyby sprzątać było co, gdyby istniał sens tej czynności, bo ona nigdy nie 

sprzątała i sprzątać nie miała zamiaru (w końcu nie po to brałaby męża, żeby 

musieć coś, cokolwiek robić, poza tym, czego chciała albo czego było potrzeba 

by osiągnąć, to co tkwiło w jej głowie), ale nie miała problemu ze zdobywaniem 

pokarmu. 

Nie obsługiwała pralki, nie chciała się tego uczyć, skoro potrafiłem ja, ale 

odwiedzała kolejne mieszkania martwych sąsiadów i przygarniała wszystko, co 

jej wpadło w oko. Nie brała niczego, czego sama nie lubiła, nie przejmowała się 

mną, ale brała. 

- Im już niepotrzebne – mówiła, zajadając zawartość czyjejś lodówki. 

Właściciel puchł i ociekał płynami ustrojowymi, a ona wyciągała masło 

orzechowe z jego szafki, wyciągała wysoko słodzony dżem i smarowała tym 

chleb z jakiegoś plastikowego opakowania. Zajadała tę paćkę wyglądającą, jak 

coś co padło z wnętrznościami na wierzchu i mówiła: - Po co ma się 

zmarnować? 

My bardziej tego potrzebujemy. Bardziej, niż krewni tych ludzi. Krewni 

zresztą pewnie byli złymi osobami, niewartymi ratowania. Zły był cały świat, 

liczyły się tylko jednostki, a i to jedynie dla nich samych. Ale czy była 

istotniejsza perspektywa niż własna? 

Niektórzy z tych zmarłych, przynajmniej zdaniem Małolaty, wciąż mogli 

żyć. Mogli jedynie spać. Ale przy niewielkich zapasach pewnie ten stan rzeczy 

nie trwał zbyt długo. 

Kobieta jedząca wygląda uroczo. Kobieta, dziewczyna, łykająca tabletki 

antykoncepcyjne wygląda tak, jak wygląda kiedy je banana. Jak wygląda, gdy 

liże lody, a te spływają jej po ustach, na brodę i dalej, kapiąc na dekolt białym 

kleistym wytryskiem. Może i przez branie antykoncepcji hormonalnej spadało 

libido, bo to testosteron także u kobiet odpowiadał za odczuwanie pożądania, ale 

i tak kojarzyły się jednoznacznie. Nikt nie łyka wszystkich tych pigułek, jeśli nie 

uprawia regularnie seksu. 

Dlatego kiedy Małolata wkładała je sobie do ust i przełykała, wyglądała 

seksownie. 



- Psi ogon? – zapytała otwierając słoik „Golonki wieprzowej po 

warszawsku”. 

Dwoma palcami wydobyła coś, co przypominały wyliniały wycior, a co 

jeszcze niedawno musiało wyrastać z tylnej części psa. Sierść była czarna, ciało 

sinawe, jak tuż przed tym, zanim zacznie zielenieć, śmierdzieć i lepić się. 

Wzruszyłem ramionami. 

Byłem przecież najbardziej pechowym człowiekiem świata. 

Nie rozmawialiśmy o tym, że nastolatka z góry mieszka u mnie. Że brudzi 

moje mieszkanie dodatkową krwią, że chrapie nocami, a krew w jej nosie 

bulgocze, jakby miała permanentne zapalenie zatok, katar, podczas gdy jej 

własny lokal czeka pusty i gotowy do zasiedlenia. Może i pozbawiony jedzenia, 

ale wciąż funkcjonalny. 

Kiedy mogła, oglądała telewizję, kiedy oglądać nie było co, kiedy już nie 

miała co robić w interencie, który stał się równie wymarłym miejscem, co ulice, 

czytała książki. Trudno było orzec, co przeraża bardziej – fakt, że zniknęli 

internetowi specjaliści od trollowania wszystkiego, piraci i moderatorzy stron 

porno, czy że nastolatka sama z siebie sięgnęła po lektury – ale nie było 

lepszego dowodu apokalipsy, niż te dwa przypadki. Einstein mówił, że kiedy 

znikną pszczoły, świat czeka zagłada, prawda była jednak prostsza: świat się 

skończy, kiedy zniknie jego podstawowy fundament – pornografia. A jakby tego 

było mało dziewczyna za ładna na wszystko poza byciem dopieszczaną przez 

życie, poza staniem się dobrowolnym obiektem seksualnej wymiany przysług, 

domową prostytutką, dla której ciało i uroda to towar, przyniosła z jednego z 

mieszkań książki i zaczęła czytać. 

- Całkiem niezłe – mruczała do siebie, bo nie do mnie przecież, czytając 

coś o tytule „Komórkowa miłość”, co na pewno nie było zabawnym 

wprowadzeniem do biologii molekularnej. 

- Fajne – powiedziała, brudząc krwawymi odciskami palców kartki 

„Tajemnic Emmy”. 

- Do dupy – dodała, wyrzucając z balkonu „Konające zwierzę”. Jeśli 

książka trafiła kogoś w głowę, nawet tego nie zauważyła. 

I ciągle piła kawę. Kubek za kubkiem, dopóki brzuch nie zaczynał boleć 

jej, aż już nie mogła przełknąć więcej. 

Wstawała późno, przychodziła na śniadanie, kładła się, dopytywała kiedy 

obiad, znów się kładła. A potem była kolacja, a po kolacji zadzwoniła Renka. 

Małolata powinna wtedy pozmywać, chociaż to, jedynie tyle, wystarczyłoby 

żeby wrzuciła wszystko do zlewu i napełniła wodą i zostawiła, że jakąś magią 

wszystko inne zrobi się samo, ale nawet na to nie mogłem liczyć. Że chociaż 

pochyli się tam, nad tym całym zlewem, wypięta w moją stronę, zamoczy 



nieudolnie bluzkę pod którą nie miała by stanika i wszystko zacznie 

przeświecać, ale ona tylko łyknęła leki i poszła przed telewizor. 

- Tak? – odebrałem telefon. 

- Przyjeżdżaj! – Głos Renki wdarł się w moje prawe ucho, aż usłyszałem 

dzwonienie. 

- Po co? 

- Kurwa, mówię przyjeżdżaj i to już! 

I tyle. Było po rozmowie. 

- Ktoś dzwonił? – zapytała bez zainteresowania Małolata. 

- Wychodzę. 

Wydostałem się na wąski, słabo oświetlony korytarz, chwiejnym krokiem 

dotarłem do drzwi windy, zjechał na parter w tej metalowej klatce, wyglądającej 

jakby cała była pokryta rdzą i wyszedłem w dość chłodny wieczór. Ulice były 

puste, w wilgotnych po kolejnym deszczu powierzchniach odbijały się światła 

miasta, ale światła okrojone. Zamglone jakby, pozbawione mocy i przede 

wszystkim nie tak liczne, jak dotychczas. Krajobraz świata po końcu świata. 

Jeśli nawet ktoś czasem przemknął chodnikiem, wyglądał jakby uciekł z planu 

horroru. Z nawiedzonego domu. 

Szedłem powoli. Renka krzyczała, żebym przyjechał, ale skąd miałem 

wziąć samochód? A skoro go nie miałem, jaki sens był się spieszyć? Kto zresztą 

miałby na to siłę. Szedłem więc i patrzyłem na to wszystko, co mnie otaczało. 

Na świat, w którym nagle nie było się czego bać. W którym ludzie przestali 

stanowić zagrożenie dla siebie nawzajem – zbyt duże stanowili dla siebie 

samych. 

Podobno uczeni byli już coraz bliżej odkrycia przyczyny tego, co się stało, 

ale nawet jeśli im się to uda, poznanie prawdy nie pozwoli szybko znaleźć 

ratunku. 

Podobno wcale nie umarł już ponad miliard ludzi, głównie noworodków i 

starców. 

Coraz mniej firm funkcjonowało. Upadały nawet popularne strony, serwery 

umierały jeden po drugim, domeny znikały jak stacje radiowe, ale internet nadal 

istniał. Globalna wioska, która opierała się na istnieniu porno i głupich 

filmików, tyle że teraz po raz pierwszy w dziejach więcej ludzi odwiedzało 

serwisy informacyjne i religijne, niż portale, na których ludzie uprawiali seks. 

Seks przeczący prawom fizyki i natury, zdrowemu rozsądkowi. Gatunkowym 

przynależnościom. 

Ludzie woleli czytać o tysiącach wymarłych gatunków, woleli modlić się 

niż oglądać słodkie kotki i ludzi rozbijających sobie twarze, łamiących kości i 

tracących przytomność w trakcie ewolucji na desce, a to oznaczało jedno: 



stracili nadzieję. Nikt nie szukał już oderwania od rzeczywistości, każdy szukał 

pociechy. 

Mieszkanie Renki i jej męża znajdowało się niespełna pięćset metrów od 

mojego bloku, w takim samym po peerelowskim budynku z wielkiej płyty, w 

jakim mieszkałem. Front był odnowiony, ściany zyskały nową młodość, powiew 

świeżości, okolicę obsadzono drzewami i krzewami mającymi dawać złudne 

wrażenie obcowania z naturą, ale wszystko wyglądało szaro i martwo. 

- Jesteś nareszcie! – krzyknęła Renka, kiedy tylko otworzyłem drzwi, 

wchodząc bez pytania, bez pukania, bez dzwonienia. – Pomóż mi, a nie się 

gapisz! 

A Roman wył: 

- Jeeeezuuuuuu!!! 

Jego żona klęczała na dywanie, tuż przy wijącym się z bólu mężu, 

ściskając jego nabrzmiałego penisa, jakby ściskała wykrwawiający się kikut, a 

sperma ściekała z niej na podłogę. Zlepione nią włosy, smużki rozmazane na 

twarzy, ciężkie krople zwisające z jej piesi i nosa, od gołego krocza młodej 

kobiety ciągnęła się strużka nasienia przylepiona do dywanu. Nasienia 

zmieszanego z krwią. Sperma oblepiała także rzucony na brzuch męża smartfon, 

którego już pewnie nie da się odratować. Jakby ratować było go jeszcze po co. 

- Co się stało? 

Mąż Renki nie odzywał się. Jęczał tylko i krzyczał, płakał. Wył. 

Wrzeszczał. 

- Ślepy jesteś?! 

- Nie o to pytam. Co się stało? 

Bo o to, co robili pytać nie musiałem. Nie miałem dwóch lat, nie byłem też 

ślepy. 

- Zaczął dochodzić i nie mógł już skończyć! To się stało, do cholery! – 

tłumaczyła Renka. 

A Roman płakał: 

- Kuuuuuurwaaaaaaa!!! 

- Zresztą nadal nie może, chociaż spuszcza się już tylko krwią i jakimiś 

strzępkami! – ciągnęła. – Przestań więc głupio pytać i pomóż! 

- Żartujesz. – Podrapałem się w pierś. 

- Tak, kurwa, zadzwoniłam, bo żartuję! Zrób coś w cholerę! 

- Niby co? – zapytałem, gdy Roman kwiczał: 

- Booooooożeeeeeee!!! 

- Nie wiem, to ty jesteś facetem! Kurwa, przestań tak się gapić i rusz dupę! 

– Renka krzyczała prawie tak głośno, jak jej mąż. 

A ja stałem, patrząc na nich oboje. Na Romana, który nie otwierał oczu za 

to ust już nawet nie zamykał, na jego żonę uporczywie ściskającej nabrzmiałego 



do granic członka. Członek wyglądał, jakby miał wybuchnąć, Roman tak samo. 

Jakby mieli rozbryzgnąć się krwią w około, rozpaść na strzępy. Zmienić w to, w 

co przemieniali się ludzie, którzy wpadli pod pociąg. Wszyscy ci Hindusi 

wiszący z lokomotywy i wagonów, dopóki skład nie przerobił ich na to samo, na 

co zwierzęta przerabiały opony samochodowych kół. 

- Radziłbym ci zacisną coś – powiedziałem w końcu. 

- Ale mi porada! 

- Jak w seksie saksońskim. 

Wieczny seks z uciskaniem, by sperma nie wystrzeliła. By nie zapłodniła 

partnerki. 

- I wezwać pogotowie. 

- Ha. Ha.  

Jakby pogotowie mogło coś dać. Jakby w ogóle przyjechało. Jakby służba 

zdrowia miała sens. 

Rozejrzałem się w około. Na toaletce, która wyglądała jak zabytek, przy 

którym jacyś transseksualiści przygotowywali się do występów, łysi faceci z 

hiszpańskimi bródkami, umięśnieni, ale wciągający na siebie rajstopy i peruki, 

kabaretki i złote loki, buty na obcasach i obcisłe sukienki, malujący usta, 

nacierający je solą by spuchł i wyglądały namiętnie, leżały gumki do włosów. 

Cała masa kolorowych gumek, jakie Renka często nosiła, spinając fryzurę w 

koński ogon. 

- Tym zaciśnij. 

- Jak?! Ty to zrób! 

- Nie będę się babrał w jego… 

- Kurwa twoja mać! 

Rzuciłem jej pierwszą gumkę. Wylądowała na udzie, przylepiając się do 

plamy z nasienia i krwi. Renka pokręciła głową, klnąc pod nosem. Jedną ręką 

chwyciła gumkę i, nie bez trudu, zacisnęła na członku męża. Potem dołączyły 

kolejne gumki, tęczowa ochrona. Przypomniał mi się dowcip z chłopakiem 

mówiącym do kumpla, żeby jego matka tak często nie zmieniła szminki, bo mu 

się tęcza na fiucie zrobiła, ale nic nie powiedziałem. 

Z czubka penisa wypłynęło jeszcze nieco spermy zmieszanej z krwią i Bóg 

wie czym jeszcze, czymś grudkowatym i przypominającym strzępki rodzynek 

albo żurawiny, ale choć skurcze trwały, szarpiąc podbrzuszem Romana, nie 

wydarzyło się nic więcej. 

- Zaciśnij czymś jeszcze – poradziłem, gdy mąż Renaty wrzeszczał: 

- Jeeeezuuuuu! 

Modlił się: 

- Kuuuurwaaaaa!! 

Płakał: 



- Boooożeeee!!! 

- Ale mi pomogłeś, niech cię cholera – burknęła Renka, ale zaczęła się już 

uspokajać. 

Napięcie opadło. 

Renka wstała i poszła do łazienki, odkręcając wodę pod prysznicem, 

zostawiając Romana na podłodze. I tak nie odczułby różnicy czy leżałby na 

potłuczonym szkle, czy w miękkim łóżku. Miał własne, o wiele ważniejsze 

problemy. 

- Co tu się, kurwa, dzieje… - westchnęła jeszcze, myjąc się bez 

skrępowania przy najbardziej pechowym człowieku świata.  

- Chcesz mi powiedzieć, że seks prawie go zabił? 

- Ledwie się podniecił, ledwie zaczęliśmy… Resztę widzisz sam. 

Widziałem, jak się podmywa. Jak myje i wyciera między nogami, a kępka 

włosów przykleja się do ciała, by po wysuszeniu nabrać puszystości. 

- Zaczął się spuszczać i nie mógł przestać. Tryskał i tryskał, aż coś strzeliło 

mu w brzuchu i poszła krew. Próbował ściska, ale nic mu to nie dawało. Za 

bardzo nim rzucało. 

- To… - zacząłem. 

- Tak, jasne, pewnie, niemożliwe – powiedziała Renka, odwracając się do 

mnie bez skrepowania i wycierając. – Tak jak niekończąca się ciota. Jeśli chcesz 

wiedzieć, co się stało, to pomyśl logicznie.  

Pomyśl, że brzmiało to, jak kolejny etap tego samego. Jakby ludzka 

seksualność się na nas zemściła.  

Renka wyszła spod prysznica, a ja dopiero po chwili uświadomiłem sobie, 

że patrząc na nią mam wzwód. Że wspominam mimowolnie wszystkie swoje 

seksualne doświadczenia. Że marzenia, które miał w głowie każdy mężczyzna, 

każdy facet ożywają i poczułem się, jakby sam miał zaraz dojść, a wtedy… 

Jakby ktoś przyłożył mi broń do głowy. Naładowany pistolet, który strzelał 

spermą na śmierć. Zacząłem liczyć, zacząłem myśleć o sporcie, którego już nie 

było, o matce, o… o… o… 

- Lepiej uważaj – powiedziała Renka, pstrykając mnie palcem w 

wybrzuszenie na przodzie spodni. 

Ale podniecenie nie chciało minąć, narastając we mnie coraz bardziej i 

bardziej. I bardziej. 

 

 

 

 

 

 



DEKLERYKALIZACJA 

 

Święta Dziewico, patronko seksu, 

Królowo pettingu i nagości, 

Modlimy się klęcząc w wilgotnym miejscu, 

Modlimy do twej słodkości. 

 

Święta Dziewico, rozkoszy patronko, 

Patronko cudzołóstwa, 

Stajemy dzisiaj przed Tobą oto, 

Łapczywie rozchylając usta. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Święta Dziewica od Niepokalanego Poczęcia o imieniu Daria została 

ukrzyżowana z powodu wytrysków. Z powodu spermy strzelającej z chwili 

orgazmu. 

Gdyby to był film, kamera odjechałaby, oddaliła się i opuściła łazienkę 

Renki, jej mieszkanie, gdzie staliśmy na wprost siebie, oboje mokrzy – ona od 

prysznica, ja od potu i krwi, zgięty wpół, rozedrgany, walczący ze wzwodem, 

jak nie włączyłby z nim nawet nastolatek stojący nago przed całą szkołą. 

Operator zostawiłby nas poza kadrem, a obiektyw jego mknącej przez cały glob 

kamery filmowałby rzeczywistość, ale nie w czasie rzeczywistym. Może i 

podniecenie zaatakowało ludzi, wróciło ochotę do igraszek, może i mnóstwo 

osób mu uległo i w tej chwili uprawiało seks, kochało się, ale nie aż tyle, by 

stały się ilustracją tego, co się właśnie działo. Kolejni mężczyźni ukazywani w 

kadrze tryskaliby nasieniem w ilościach rodem z filmu porno, dochodziliby i 

umierali. W dzień. W nocy. O wschodzie i zachodzie słońca. Orgazm za 

orgazmem. Najpierw strzelałaby sperma, długie, gęste, białe gluty tego, co 

kiedyś było w stanie płodzić dzieci, a potem pojawiałaby się krew. 

Mężczyznami coś by szarpało i nasienie zmieniałoby się w posokę, w której z 

każdą kolejną chwilą przybywałoby strzępek wnętrzności, jakby coś wysysało 

ich od środka. Jakby ich wnętrzności wciągane były do nasieniowodów i 

wyrzucane w przestrzeń. Próżnia wyciągająca cała jestestwo przez ujście cewki 

moczowej. 

Trysk. 

Plusk. 

Chlust. 



Odsetek ludzi, którzy uprawiali seks albo po prostu się masturbowali był 

niewielki, ale zanim wieści dotarły do wszystkich zakątków świata, ofiary 

liczono w dziesiątkach, w setkach, tysiącach, dzieciatkach tysięcy i liczby rosły 

z każdą chwilą. Bo przecież skoro dotknęło to kogoś, nie znaczy, że dotknie 

mnie. Nie każdy łapie grypę, nie każdy zarażał się koronawirusem. Nie każdy 

łapał chorobę weneryczną. 

A kamera okrążałaby świat, pokazując wszystko to z prędkością dźwięku, 

prędkością światła. Zamazany obraz złożony ze spermy i krwi, plemników i 

strzępków wnętrzności. 

Winną takiego stanu rzeczy uznano Darię. Ktoś obwinił ją w internecie, 

powiązał fakty i ogłosił swoją teorię na jakimś forum. Media z ochotą 

podchwyciły temat, podkreślając że teorie te wcale a wcale, w ogóle nie mają 

umotywowania, że brak im uzasadnienia, że podają to jedynie ku przestrodze. 

Jak w The Simpsons, gdzie prezenter nie mógł przyklasnąć samosądowi i 

linczowi, które po prostu musiały nastąpić. 

Ludzie przyklasnęli internetowemu komentatorowi. A potem zebrał się 

zmęczony, skrwawiony tłum i dokonał tego, co sami określili mianem aktu 

deklerykalizacji. 

Święta Dziewica od Niepokalanego Poczęcia była niska i chuda, miała też 

krzywe nogi, ale nie była brzydka. Zwyczajna dziewczyna, na którą nie zwraca 

się większej uwagi, ale i nie jest nią rozczarowany. Nie przeciętna, ale i 

nieponadprzeciętna. Dlatego padła propozycja, żeby ją zgwałcić. 

- Na odczynienie klątwy, którą ze sobą sprowadziła – racjonalizował jeden 

z mężczyzn. 

Bo nie dla przyjemności przecież. 

Pojawiły się głosy poparcia, ale nie pojawił się nikt, kto zaryzykowałby 

swoje życie, żeby uprawiać seks z ciężarną dziewicą. Może i orgazm z nią nie 

skutkowałby zgonem, może wytrysk w nią nie byłby śmiertelny, ale nie była aż 

tak ładna, by ktoś z zebranych zechciał zaryzykować dla niej aż tak bardzo. 

Kościół przypadku niepokalanego poczęcia nigdy nie uważał za cud. Dwa 

tysiące lat wcześniej też zachowaliby sceptycyzm, bo wiara wiarą, a religia 

rządzi się własnymi prawami. Najczęściej prawami opartymi na metodach 

kontroli tłumu, uzależniania od siebie ludzi i sprowadzania ich do roli 

zdeprymowanych owieczek, które nie mają prawa same myśleć. 

Daria nie była cudem. Nie była świętą, bo dawne wierzenia, że człowiek 

ochrzczony z automatu zostaje świętym nie miały racji bytu w 

zmonopolizowanym systemie religijnym. Ale lokalni księża mieli do 

dziewczyny słabość. Do tej często chodzącej na msze, udzielającej się w 

chrześcijańskich inicjatywach, pielgrzymującej co rok Darii. Nie wierzyli, by 

dziewczyna, która w każde niedziele i święta klęczała przed nimi, z głową na 



wysokości krocza, otwierając usta i wystawiając przed nimi różowy, wilgotny 

język, ci księża nie wierzyli, by skromna nastolatka mogła z kimkolwiek się 

przespać. 

Może gdyby wyniki badań psychologicznych i ginekologicznych media 

ogłosiły w innym terminie, dziewczyna przeżyłaby chociaż kilka dni, kilka 

tygodni dłużej. Może by przetrwała. Niestety, informacja o niewyjaśnionym 

niepokalanym poczęciu, którego przyczyny nadal badano, podana została do 

wiadomości publicznej na dzień przed pojawieniem się plam. Na dobę przed 

tym, jak kobiety zaczęły nieprzerwanie miesiączkować, przeciekając krwią 

przez wszystkie możliwe powierzchnie. 

- A teraz wiadomości z Podlasia. Wszystko wskazuje na to, że znana nam 

już nastoletnia Daria może być drugą w historii kobietą, która doświadczyła 

niepokalanego poczęcia – powiedział uśmiechnięty prezenter, atakując oczy 

widzów błyskiem nienaturalnie białych zębów, zębów tak wybielonych, że aż 

niezdrowych, podkreślających jego sztuczną opaleniznę, a dwadzieścia cztery 

godziny później kobiety zaczęły krwawić. Ich drogi rodne, ich płeć, zbuntowała 

się, a po niej buntować zaczęło się coraz więcej. 

- Dla mnie zawsze ważna była czystość cielesna. Zachowanie wszystkiego 

dla męża – powiedziała Święta Dziewica od Niepokalanego Poczęcia, 

czerwieniąc się i przebierając nogami w miejscu, gdzie postawiono ją przed 

telewizyjną kamerą, potem media powtórzyły materiał o niej, nie mając czym 

zapełnić i tak ograniczonej już ramówki, a ludzką seksualność nagle trafił szlag. 

Czy to mógł być przypadek? Zbieg okoliczności? 

Śmierć pierworodnych i nienarodzonych, kiedy ona, jak zaledwie 

kilkanaście innych kobiet na świecie, wciąż była ciężarna a pływający w 

krwawych wodach płodowych potomek pozostawał niezagrożony – czy to też 

był tylko i wyłącznie błąd statystyczny? Wyjątek, jak murzyn albinos czy 

wysoka, szczupła i biuściasta Japonka? 

Czy było to wymieranie gatunków? Naturalny proces ginięcia rośli? 

Kolejny etap ewolucji planety? 

Święta Dziewica od Niepokalanego Poczęcia przyszła na świat w małej 

mieścinie na pograniczu Podlasia i Mazowsza i w tym miejscu, gdzie znali się 

wszyscy, gdzie każdy o każdym wszystko wiedział, a przynajmniej to, co 

najgorsze – zgodność z prawdą nie miała tu znaczenia – dorastała, dopóki tłum 

krwawiących zombie, tłum mężczyzn, którzy żyli z przyprawiającą o atak serca 

perspektywą braku orgazmu, nie znalazł jej bez trudu. Daria nie była spokojną 

męczennicą, nie czekała na śmierć z oczami zwróconymi ku niebu i ustami 

wołającymi: 

- Przebacz im Panie, bo nie wiedzą, co czynią! 

Uciekła. 



Kiedy tylko stało się jasne, co zamierzają, popędziła przed siebie. Biegła, 

chociaż brzuch jej ciążył, a nogi stąpały po ziemi kaczkowatym chodem 

typowym dla ciężarnych. Biegła, chociaż płuca ją paliły a obrzmiały biust, po 

raz pierwszy w życiu prawdziwy biust, którym mogłaby się chwalić, 

podskakiwał boleśnie. Pęcherz sprawiał wrażenie, jakby zaraz miał jej 

eksplodować, ściekając zawartością po nogach, lejąc się strumieniem spod 

ładnej, kwiatowej sukienki. 

Schronienie znalazła w miejscowym kościele. Księża nie mieli nic przeciw, 

przygarnęli ją, zabierając do zakrystii, jeden wyszedł nawet przemówić tłumowi 

do rozsądku. Zaraz potem dołączył do niego ojciec Darii, ojciec Świętej 

Dziewicy, zdyszany po biegu, niemal wymiotujący krwią. 

- Ludzie… 

Twardy, zeschły kij rozłupał mu czaszkę z lepkim, mokrym chrupnięciem. 

Odgłos upuszczonego z pierwszego piętra na beton arbuza. Odgłos 

niedogotowanego jajka rzuconego o ścianę, tylko o wiele głośniejszy, jakby 

przepuszczony przez głośniki dobrego kina domowego. 

Ktoś przywlókł jego rzucającą się i płaczącą siostrę, ale nikt nie poświęcił 

jej zbytniej uwagi. Kopnięcia kilkudziesięciu nóg, współczesne ukamienowanie 

przy użyciu stóp i butów, ogumionych podeszw i chłostających ciało sznurówek, 

które rozwiązały się w trakcie i było po sprawie. 

Krew nie robiła już wrażenia, bo krew była wszędzie. Brutalność przestała 

być brutalnością, skoro brutalny była cały świat. 

Deklerykalizacja nie była mordem. Zabicie księży, by móc odebrać im 

wrzeszczącą 

- Ratunku! 

zalewającą się łzami i krzyczącą: 

- Pomocy!! 

Darię nie było zabójstwem. To był akt sprawiedliwości. Ofiara na ołtarzu 

przebłagalnym. Wyznanie wiary. 

 Prawo nie miało racji bytu, bo nikt prawem się nie przejmował. W 

świecie, gdzie seks straciła swoją pozycję, gdzie miłość fizyczna się skończyła, 

nie było już się czym przejmować. W takiej rzeczywistości nawet śmierć nie 

wydawała się niczym strasznym. 

- Niech ktoś mnie uratuje!!! – wrzeszczała Święta Dziewica, ale ratunku 

nie było. Mocz już dawno spłynął jej po udach, ale nawet nie miała pojęcia, że 

to się stało. Szarpała się i wyrywała, niczym inne święte w swych spazmach, 

jakich doświadczały w trakcie kontaktów z aniołami. Napięte mięsnie, ścięgna 

jak postronki, wilgotne krocze, ciało zmienione w jeden wielki stygmat, 

pamiątkę po męczeńskiej śmierci poniesionej w makabrycznych 



okolicznościach. Przebłagalnej śmierci w rębaku do drewna. Brakowało tylko 

odczuwanej ekstazy. 

Tłum zaciągnął Darię do najbliższego gabinetu ginekologicznego. Nikt nie 

pamiętał potem czyj był ten pomysł, ale w swej prostocie był to pomysł 

genialny. Idealny. To nie miał być lincz, to miała być ofiara z baranka na 

symbolicznym ołtarzu. 

Rzucono ją na ginekologiczny fotel, łóżko do badań intymnych rejonów, na 

którym spoczęły dotąd niezliczone ilości kobiet, zerwano z niej ubrania, 

przywiązano. Gdyby Daria mogła opowiedzieć o tym, co przeżyła, na pewno 

wspomniałaby o uczuciu towarzyszącemu dłoni zaciskającym się na jej kroczu, 

na jej piersiach. O palcach wbijających się w jej dziewicze łono, między 

pośladki. A potem o biciu, kiedy została już tylko frustracja seksualna, która 

musiała znaleźć ujście. 

To nie była zbrodnia, taka była po prostu ludzka natura. Prawdzie nie 

można przecież przeczyć, zgrzeszyliby gdyby postąpili inaczej. 

Przed ciążą, przed niepokalanym poczęciem, Daria u ginekologa była tylko 

jeden jedyny raz. Zabrana przez ciotkę w formie uczczenia pierwszej 

miesiączki. Bo tak trzeba, bo trzeba zbadać młodą dziewczynę, przekonać się 

czy właściwie się rozwija. Zaciągnięta przez krewną na takie samo żenujące 

stracenie, jak teraz. Żeby rozłożyć nogi przed obcym facetem, który wcale nie 

został lekarzem tej profesji, żeby móc legalnie oglądać nielegalne jeszcze rejony 

intymne młodych dziewczyn. Z tego samego powodu niektórzy policjanci wcale 

z ochotą nie analizowali bogatych zbiorów siatek pedofilów. I jeszcze im za to 

płacono, a prawdziwą ceną za ten przywilej było zmaganie się z innymi typami 

przestępstw. Albo z oglądaniem starych bab, których sromów nikt nie chciałby 

widzieć na własne oczy. 

Przywiązaną do ginekologicznego fotela, z rozłożonymi nogami 

unieruchomionymi w strzemionach, wyciągnięto Świętą Dziewicę od 

Niepokalanego Poczęcia na dwór. To tam, na chodniku przed gabinetem, w 

cieniu lip, ukrzyżowaną ją, przybijając dłonie do zagłówka i przebijając stopy. 

Zwykle noże i odłamane od wideł igły zamiast gwoździ. Cud przemiany 

rolniczych narzędzi i scyzoryków, jakie posiadały dekady temu wszystkie 

dzieciaki w święte relikwie. 

Ukrzyżowana, Daria krzyczała, płakała i wrzeszczała, ale nie bardziej niż 

do tej pory. Błagała, prosiła. 

- Nie róbcie mi krzywdy – wyła. Nikt nie pamiętał by ta bezinteresowna 

święta, świata która zawsze przede wszystkim interesowała się innymi niż sobą 

błagała by nie zabijali jej dziecka. Nawet kiedy ktoś kopnął ją w brzuch, aż 

zmuszona była poronić, kiedy nagle podniosło się ciśnienie wód płodowych, a 



życie poczęte w jej łonie, zaczęło obumierać choć jeszcze nawet nie przyszło na 

świat. 

Ale to nie było nic takiego. Wbite ostrza nie robiły wrażenia, bo posoka 

była wszędzie. Każdy krwawił, więc kiedy po uderzeniu w brzuch z krocza 

dziewczyny chlusnęła krew, nie było nawet tego widać. Nic się nie działo, nic 

się nie zmieniało. Nawet krzyki Świętej Dziewicy pozostały niezmienione, więc 

nie działo się nic. Nic nie mogło się dziać. Wszystko było w normie. 

A Daria krzyczała. Krwawiła i płakała i nie chciała skonać. Wrzeszczała i 

wyła, a wody płodowe ciekły z niej, jak wcześniej mocz. Lamentowała, dopóki 

po prostu jej nie uduszono i nie zostawiono na chodniku. 

Nie było nawet godziny piętnastej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUTAS 

 

Nie ma to jak nastolatka,  

Wilgoć najlepsza, najlepszy zapach. 

Nie ma to jak nastolatka,  

Wbita w szorty upalnego lata. 

 

Nie ma to jak nastolatka,  

Spodniczka nic jej nie zasłania, 

Nie ma to jak nastolatka,  

Tak często zalana, 

 

W cztery dupy, 

Dupy za zakupy, 

Da, 

Za gadżeta! 

 

Nie ma to jak nastolatka! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

- Świński kutas? – Małolata skrzywiła się z niesmakiem. – To chore, 

wiesz? 

- Świński? – zapytałem. – Jesteś pewna? 

Bo skąd mogła to wiedzieć. 

- Co jeszcze tu trzymasz? 

- Wyrzuć – powiedziałem. 

- Co ci przyszło, żeby świńską parówę trzymać w słoiku z kiszonymi 

ogórkami? 

Ziewnąłem. 

- I jakim cudem jeszcze się od tego nie przekręciłeś? 

Ale to było tylko mięso. 

Małolata wyrzuciła słoik przez otwarty balkon, gdzie rozbił się gdzieś 

poniżej o coś twardego. Nawet nie spojrzała w co trafił. 

- Co by tu teraz… - mruknęła do siebie. 

Nie wiem gdzie, ale gdzieś zniknęła ta źle czująca się, rozedrgana 

dziewczyna z bolącym brzuchem, bolącą głową i mdłościami. Wróciła ta 

Małolata za ładna na cokolwiek, chociaż dawno już nie tak ładna by mogła 

ugrać naprawdę znaczące cokolwiek. Czytała więc, oglądała telewizję, leżała, 



jadła, ale i grzebała po szafkach. Zaglądała do szuflad, do szafy, wyciągała co ją 

ciekawiło, a potem wyrzucała, co jej nie pasowało, jakby to już nie było moje 

mieszkanie. Jakby niedługo i mnie miał spotkać taki sam los. 

- A to? – powiedziała pochylając się w bluzce na ramiączka, zaglądając do 

wnętrza lodówki, gdy ja wcale a wcale nie myślałem o tym, że mogą jej 

zesztywnieć sutki. Myślałem o sporcie, myślałem o samochodach, ale nie o tym. 

Na pewno. Mowy nie ma. – Co to jest? 

Etykieta na opakowaniu informowała: „Wieprzowe nóżki w galarecie”. 

- Wyrzuć – powiedziałem, ale ona już zaczęła siłować się z otwarciem. Już 

pomyślałem, że wciśnie mi to w dłonie i każe ją wyręczyć, kiedy wieczko 

odskoczyło z cichym pyk. 

- Fuj… Co to ma , kurwa, być? 

- Wyrzuć. 

- Czekaj, czekaj. 

- Wyrzuć. 

- To wygląda, jak… 

- Wyrzuć. 

Przez balkon. Komuś na głowę. 

Obróciła puszkę dookoła jej własnej osi. 

- Cipa? 

- Wyrzuć. 

- Wygląda, jak picza jakiegoś zwierzęcia. Zamierzałeś to zjeść? Jak jakiś 

pojebany dewiant? 

- Wyrzuć. 

Nie było czego komentować. Przecież byłem najbardziej pechowym 

człowiekiem na świecie. 

Małolata cisnęła więc nóżkami w galarecie przez balkon. Puszka uderzyła 

w barierkę, zawartość rozbryznęła się w powietrzu i poszybowała w dół. Nikt 

nie wrzasnął więc nie było najgorzej, chyba że po prostu nie zdążył wrzasnąć. 

Małolata tymczasem pochyliła się jeszcze bardziej, zanurzając się głębiej w 

lodówkę, aż dało się słyszeć brzęk butelek w jej wnętrzu. 

- Nie masz żadnego piwa? – zapytała. Jej glos był przytłumiony, 

dobiegając gdzieś z mroźnym krain. – Ech. 

Brzęk. Brzęk. Stuk. 

- Mam nadzieję, że to naprawdę mleko – powiedziała, podnosząc się z 

butelką białej cieczy, a ja wtrąciłem: 

- Wyrzuć. 

Odkręciła butelkę i powąchała. Skrzywiła się. 

- Spermy z butelki w życiu nie piłam i nie będę! – burknęła Małolata, a ja 

starałem się nie myśleć o tym, że nie wykluczyła innych możliwości. Że 



najwyraźniej inne możliwości zdołały już zaistnieć w jej życiu, a skoro 

zaistniały, mogły zaistnieć znowu. 

- Kto normalny trzyma w domu takie gówna? Ja pierdolę… - powiedziała i 

butelka poszybowała kilka pięter w dół. – To też miałeś zamiar wypić? Chyba 

cię posrało. Glutowate, słone i w ogóle jakieś takie… Póki ciepłe ledwie da się 

przełknąć, a co dopiero na zimno. Puknij się w łeb, co? 

Pokręciła głową i wróciła do szperania w alaskańskiej atmosferze domowej 

lodówki. W antarktycznym klimacie zamrażalnika. W podbiegunowym mrozie 

chłodziarki. 

Patrzyłem na nią, zakrwawioną i seksowną. Patrzyłem na chudą i bladą 

ładną nastolatkę. Nie musiałem widzieć, jak szorty napinają się na jej wzgórku 

łonowym, wpinają w szparę sromową, naciągają i otulają ciało. Nawet jeśli nie 

była to prawda, nie musiała być, bo seks nigdy nie jest dobry, kiedy jest 

prawdziwy. To jak z miłością, to jak z jedzeniem. Najlepsze jest wyobrażenie. 

Żadna kobieta nie jest tak ładna nago, jak wyobrażamy sobie po tym, jak 

wygląda w ubraniu. Żaden stosunek nie jest tak wspaniały, jak jego 

wspomnienie. Ale nikogo to nie obchodzi, bo i tak każdy chce więcej i więcej. 

W końcu trawa na naszym podwórku zazieleni się, jak ta za płotem, a nawet 

jeśli nie, nawet jeśli szukanie dalej nic nie da, nawet jeśli wszędzie trawa będzie 

taka sama, i tak wystarczą nam te przywiędłe źdźbła. 

Myśl o matce. Myśl o sporcie. Notowaniach giełdowych, rachunku 

różniczkowym i martwych wielorybach. Byle tylko uniknąć wzwodu, żeby tylko 

przetrwać, przeżyć bez przeżywania orgazmu. 

Myśl. 

Ale był upał, a Małolata nosiła się skąpo i krótko. Ciało znów było wolutą, 

ciało znów było dziełem sztuki, podartą i oblaną farbą Mona Lisą, która wciąż 

Mona Lisą pozostaje. Kręciła się po domu, bez stanika, choć sutki przeświecały 

jej przez to, co miała na sobie, z szortami lepiącymi się do pośladków, tak że 

wciskały się pomiędzy nie. Chude nogi wciąż były zgrabne. Odsłonięty brzuch 

był jak obietnica. Co chwila ciągała nosem, czerwonym, podrażnionym aż 

opuchniętym już od nieustającego pocierania, wycierała usta, a wargi puchły jej 

niebezpiecznie seksownie. Krzątała się po całym domu, zaglądała z kąta w kąt, 

szukała, szperała, a ja siedziałem i starałem się nie patrzeć na nią, nie wodzić 

wzrokiem za jej ciałem. 

Po co ona tu właściwie była? Dlaczego jej nie wyrzuciłem z własnego 

mieszkania? Czy fakt, że była dziewczyną, nastolatką, dawną królową balu 

naprawdę był wystarczającym powodem? Czy potrzebowałem jakiegoś innego, 

żeby patrzeć, jak gra ze mną w rosyjską ruletkę chodząc po domu tak, jak 

chodziła. Wstawała rano z łóżka w koszulce i majtkach i przystawała mi tym 

broń do głowy. 



Strzelaj. 

Pusta komora albo śmierć. 

Bum. 

Trysk. 

Jak podawały media, jak krzyczały portale, jak ostrzegał nawet sam 

pornhub, kiedy tylko odpalało się stronę główną, nie potrzebny był seks, zbędna 

była masturbacja, wystarczyło podniecić si odpowiednio mocno i koniec. Każdy 

poranny wzwód był jak wytapianie metali z niewybuchów nad ogniskiem. 

Każde podniecenie się było niczym wsypywanie prochu do granatów przy 

blasku świec. Każde zetknięcie z Małolatą kojarzyło się z żonglowaniem 

buteleczką nitrogliceryny. 

- Ale masz tu syf – marudziła nastolatka, myjąc już ręce. 

Było mi niedobrze, w głowie znów zaczynało wirować, ale oczy wciąż 

ślizgały się po pośladkach sieroty. Po jej udach. Linii pleców. Sieroty… To 

brzmiało jak spełnienie snów pedofila, ale Małolata żadnego pedofila by nie 

kręciła. Zbyt blisko było jej do kobiety, zbyt daleko do niewinnej dziewczynki. 

Wyuzdanie nie kręci miłośników dzieci. 

Ale gdyby to był normalny świat ta sierota nie siedziałaby u mnie w domu, 

tylko trafiłaby albo do krewnych, albo do domu dziecka. Prosta kalkulacja, 

suche przepisy, czerstwe i pozbawione kluczowego pierwiastka, którego 

dotyczyły – człowieka, jako takiego. Gdyby to był normalny świat, prokurator 

postawiłby mi zarzuty przetrzymywania nielegalnie nieletniej, nawet jeśli to 

bardziej ja wydawałem się zakładnikiem jej obecności i cielesności. 

Seksualności. 

Ale gdyby to był normalny świat, seks z nią, położenie się między jej 

chudymi udami i wejście w jej krwawiące wnętrze by mnie nie zabiło. W 

normalnym świecie stosunek w takim stanie byłby czymś brudnym i 

odpychającym. 

Łyknąłem garść tabletek i podałem podobną porcję Małolacie, ale nawet 

fakt, że brała je do ust, skojarzył mi się za bardzo niebezpiecznie. Teraz słowa i 

skojarzenia potrafiły zabić. Zabić potrafiły myśli tak samo, jak zabijały 

niezrównoważonych psychicznie ludzi, którzy stojąc na balkonie i patrząc w dół 

nagle nabierali ochoty, żeby skoczyć. Rzucić się za słoikiem z dziwnym mięsem 

w środku, jakby był to największy skarb na świecie. 

- Masz tu w ogóle coś do jedzenia? – zapytała Małolata. – W sensie coś 

normalnego, a nie takie pojebstwa? 

- Sprawdź. – Brzuch zaczął mnie boleć po lekach. Ją chyba też, bo zaczęła 

się masować w okolicy pępka. 

Bo skąd miałem wiedzieć, co było dla niej normalne. 



Wzruszyła ramionami i sięgnęła po opakowanie serowych chrupek, które 

znalazła jakiś czas temu. Biedna głodująca sierota, konająca z niedożywienia 

pod pełną lodówką. Przysiadła na podłokietniku mojego fotela, brudząc go 

krwią, i zaczęła jeść. Wsuwała do ust chrupek za chrupkiem, każdy pstrokaty od 

czerwonych linii papilarnych odcisków jej palców. W ustach kukurydza 

nasiąkała kolejnymi kroplami krwi. 

- W ogóle lubisz jeść coś normalnego? 

Wzruszyłem ramionami. Brzuch bolał mnie coraz mocniej. 

Teraz wszystko było bez smaku, bo wszystko smakowało żelazem. Każda 

potrawa pachniała, jak przerdzewiały metal i tak samo czuło się ją na języku. Na 

kubkach smakowych. 

- Nie masz może pizzy? 

A brzuch bolał mnie coraz bardziej i bardziej. Rwał. Pulsował. Dopiero po 

chwili zorientowałem się, że to wcale nie od leków. I że już nie tylko krew ze 

mnie cieknie. Z Małolaty zresztą też. 

- Albo schabowego? 

To już nie była krew. Nie tylko ona. Rzadki jak woda kał i mocz sączyły 

się z nas leniwie, powoli. Płynęły i piekły. Paliły. Wsiąkały w ubrania i fotel. 

 - A może chociaż hot-doga, co? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROBIMY POD SIEBIE 

 

Oto kraina złotem płynąca, 

Słona i gorąca. 

Kraina oczu brązowych, 

I różowych. 

Ciągle nowych! 

 

Please piss!!! 

Riming please!!! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Radio nie działało. Nie płynęła z niego muzyka, nikt nie przekazywał 

najświeższych informacji, nawet reklamy odeszły w niepamięć. Nie mieliśmy 

telewizji. Internet nie działał. Jechaliśmy przez Polskę, widzieliśmy co się dzieje 

za oknami, jednak byliśmy odcięci od wiadomości. Samochód był klatką 

izolującą nas od bodźców zewnętrznych. 

Nieprzerwane zwiększanie dawek tabletek antykoncepcyjnych, coraz 

większe porcje mieszanki studenckiej pozwalały uniknąć porannego wzwodu. 

Kamień z serca. Wyrok odroczony. Pusta komora w rewolwerze. Ale połykanie 

leków na biegunkę, na grypę żołądkową nic nie pomagało. Nic nie dawało. 

Żadnych efektów, żadnych skutków. Bólu już się prawie nie czuło, zostało tylko 

pieczenie i smród, do którego człowiek przywykał powoli. Na przeciekanie 

pęcherza nie było sensu nawet próbować czegokolwiek łykać. Gdyby istniały 

środki na nietrzymanie moczu, może podróżujący latem autobusami wydzielali 

by chociaż nieco mniej gryzącą woń. Odór zaschniętego, niemytego od lat 

moczu nie gryzłby oczu w kolejkach w supermarketach. 

Ale lepsze odwodnienie, niż szybsze wykrwawianie się. Lepszy mocz i kał, 

niż więcej posoki cieknącej przez pory skóry. 

Cały świat zmienił się w krainę moczem i kałem płynącą. Rzeka brei, gdzie 

wszystkie możliwe ludzkie wydzieliny mieszały się w błotu podobną pulpę. 

Pracownicy oczyszczalni ścieków, wszyscy ci szambonurkowie, z których 

śmiały się zawsze pokolenia dzieciaków w wieku szkolnym, musieli czuć się jak 

w siódmym niebie. A przynajmniej jak w domu. Tymczasem ludzkość konała, 

robiąc pod siebie. 

Roman leżał na tylnym siedzeniu i nieprzerwanie jęczał. Może był 

przytomny całą dobę bez przerwy, może w ogóle nie odzyskiwał przytomności, 

a może po prostu spał, tego nie wiedział nikt. Tęcza gumek zaciśniętych na jego 



penisie była tak pozlepiana, że stanowiła jedną lepką masę, pewnie wrośniętą w 

jego ciało na stałe. 

Renka prowadziła. Co jakiś czas zmienialiśmy się rolami, odpoczywając i 

jadąc na zmianę. Spaliśmy w wozie zaparkowanym najczęściej w lasach. W 

polach na bocznych drogach, gdzieś w krzakach, jakby to był DeLorean. Przed 

nami rozciągały się morza drzew, oceany pożółkłej trawy, resztki upraw zbóż, 

jakbyśmy istnieli tylko my. Ostatni ludzie na całym świecie. 

- Musimy uzupełnić zapasy – powiedziała Renka, kiedy mijaliśmy stację 

paliw. 

Przybytek był rozświetlony, ale opustoszały. Cmentarz z nagrobkami 

dystrybutorów paliwa, ale cmentarz nowoczesny, pełen reklam. Nekropolia na 

miarę XXI wieku. Nie było tu ludzi, jedynie szczątki zwierząt i roślin sprzed 

wieków, sprzed milionów lat, zgniłych tak, aż zmieniły się w ropę, a potem w 

paliwo. Taką samą ropę, w jaką zmienimy się i my za kilka milleniów. 

Może i stacja była wymarła jak i biegnąca obok szosa, jak domy, które 

widać było w odległości w formie czarnych geometrycznych połamanych 

kształtów, ale automaty ciągle działały. Napełniłem bak, napełniłem butelki i 

kanistry, którymi potem wypełniłem bagażnik, a Renka w tym czasie poszła 

splądrować sklep. Tylko, że to nie było plądrowanie. To było, jak okradanie 

kraju, państwa, systemu – nie można okraść samego siebie, a wszystko co 

istnieje, istnieje z naszych pieniędzy. Z naszych podatków. Jest nasze, więc 

musi nasze pozostać. 

- Ktoś tu był przed nami – dobiegł mnie z ciemności głos Renki. – Ale jest 

dobrze! Zabrali głównie jedzenie i napoje! – krzyczała dalej z nocy Renka. 

Roman poruszył się, jęcząc gdzieś na tyle samochodu. Zapasy wciśnięte 

obok niego nie zostawiały mu wiele miejsca do życia, ale niczego więcej nie 

potrzebował. Nie jadł, czasem coś pił, ale można było obstawiać zakłady czy 

szybciej wykończy go wyciek krwi, czy zator wywołany niekończącym się 

wzwodem uciśniętym gumkami. Czy zabije go zakrzepica wywołana tabletkami 

antykoncepcyjnymi, które Renka wciskała mu na siłę, czy może odwodnienie.  

Pęknięty przepełniony pęcherz. 

Wolałem nie spoglądać w lustro. Wolałem nie patrzeć na własne odbicie w 

szybie. 

Renka wyszła ze sklepiku. W jednej dłoni ściskała torbę z zakupami, w 

drugiej coś podłużnego i okrągłego, owiniętego papierem, w jakim pakuje się 

alkohol, by ludzie mogli udawać, że wcale a wcale nie kupili właśnie wódki. Że 

wcale nie są alkoholikami. Że nie dręczy ich odwieczny dylemat – pić samemu 

(ale nie wypada!), czy z kimś (ale jaka to strata alkoholu!). Z tym wszystkim 

Renka wskoczyła na fotel kierowcy i rzuciła: 



- Zobacz co mam. – Pokazała maść na odparzenia, po czym wycisnęła 

sporą porcję specyfiku na kawałek papieru toaletowego i zaczęła smarować się 

między pośladkami. Zrobiłem to samo. Romanowi maść nie była potrzebna, 

zresztą i tak za mało zostało. 

Gdy ja się nacierałem, Renka otworzyła schowek, niebezpiecznie 

nachylając się w moją stronę, niemal dotykając mnie piersią, prawie stykając się 

biustem z moim ramieniem, i zaczęła upychać podłużne zawiniątka. Jedno po 

drugim, kilka sztuk. 

Sięgnąłem po jedno z nich, ale strzeliła mnie po ręku z mokrym 

plaśnięciem. Tak brzmiały teraz wszystkie uderzenia. Walka bokserska pod 

względem dźwięków bardziej przypominałaby pojedynek w kisielu, niż 

cokolwiek innego. 

- Nie rusz! – powiedziała Renka, zatrzaskując schowek. – Życie ci niemiłe? 

Odpaliła silnik, wrzuciła bieg. Ruszyliśmy w dalszą drogę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KULINARNA PROSTYTUTKA 

 

Wyruszam na wyprawę do sromowych krajów, 

Na spacer pośród łonowych wzgórz, 

Poszukać wilgotnych źródeł rajów, 

Unikając komunistycznie czerwonych mórz! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

- Wyszły mi jakieś krosty! – powiedziała Małolata. 

Leżałem, starałem się nie wymiotować, próbowałem zwalczyć migrenę, a 

ona podeszła, stanęła i wrzasnęła, że wyszły jej krosty. Nie otwierałem oczu, 

czekając że sobie pójdzie, ale Małolata uparcie stała obok mojego łóżka, 

rzucając na mnie cień. Czekała. 

- Krosty mi, kurwa, wyszły! 

- To pryszcze – powiedziałem. – Od tabletek. 

- Kurwa, pryszcze… Tutaj?! 

Otworzyłem oczy. Przed nimi, tuż przed nosem, miałem jej zakrwawiony 

tyłek wbity w stringi, które dawno nasiąkły płynącą z niej brązową wodą, krwią 

i moczem. Pośladki pokrywała droga mleczna czerwonych krost, które musiały 

sięgać dalej, tam gdzie ciało załamywało się w kierunku warg sromowych i 

ujścia pochwy, otoczonych niegolonymi, pozlepianymi już kręconymi włosami. 

Zerwałem się z łóżka. 

Myśl o matce. Myśl o sporcie. Myśl o zdychających zwierzątkach o 

słodkich pyszczkach. Myśl o ludziach wkręconych gdzieś w układ napędowy 

pojazdów. 

- Swędzą i bolą, do cholery, masz coś na to? 

- Zakryj się! 

- To nie podglądaj, jak ci coś nie pasuje! 

 Oczywiście. 

Coś trzasnęło mi w plecach, kiedy zgiąłem się, kiedy skuliłem się tak, by 

nie dopuścić do wzwodu. Tylko spokojnie, tylko spokojnie. Skoro są ludzie, 

którzy wspinają się po ścianach budynków, bez zabezpieczeń, wchodzą kilkaset 

metrów nad ziemię, wykonują chore akrobacje na zardzewiałych elementach 

konstrukcyjnych i wracają cało i bezpiecznie na ziemię, nie zmieniając się w 

krwawe plamy na chodnikach, w worki pełne potrzaskanych kości, spękanych 

narządów wewnętrznych i rozerwanych naczyń krwionośnych, dam radę i ja. 

Wytrzymam. 



Przepełnione jądra pulsowały tępym, drętwym bólem. Rwały, promieniując 

w stronę podbrzusza. 

- Gdzie masz coś na to?! 

- Ubierz się! 

- Masz w ogóle jakieś maści? 

- Zakryj się! 

- Kurwa! – powiedziała i  wyszła. 

Westchnąłem. W końcu mogłem odetchnąć, nie z ulgą, ale zawsze. Lepsza 

każda namiastka, niż nic. 

Bolało mnie chyba wszystko. Coś w piersi, coś w sutkach, rwało, jakby 

zrobiły się tam mające pęknąć lada moment obrzmiałe krosty, brzuch coś 

szarpało, jądra pulsowały, w głowie coś świdrowało i łomotało, odbytu i 

pośladków prawie nie czułem. Tak musiała czuć się każda aktorka porno, która 

występowała w hardcore’owych produkcjach z seksem analnym i spinaniem 

sutków klipsami. Każda pijana na tyle, by znieść pracę na planie, a potem 

przeżywająca kaca giganta. Zwykłego. Moralnego. Oralnego. Analnego. Kaca w 

każdym zakamarku ciała, które nie trzyma już żadnych wydzielin. 

Nie miałem na nic siły, nie chciało mi się nic, nawet leżeć. Z tym, że leżeć 

nie chciało mi się najmniej, więc skupiałem się właśnie na tym. Popijałem przy 

tym kolejne porcje połykanych hurtowo tabletek i kapsułek, pastylek i 

proszków, wciskałem wysokokaloryczne jedzenie, uzupełniałem bogatą w 

żelazo dietą. Soja, fasola, pietruszka, morele. Buraki i czekolada. Barszcz i 

słodycze. Wszystko bez smaku, do porzygania. 

Małolata miała dość, szukała czegoś, co uważała za normalne jedzenie. 

Narzekała, że brakuje wszystkiego, chociaż końca zapasów nie było nawet 

widać, a ja nawet nie widziałem czarnych stron sytuacji. W życiu zawsze było 

jakieś „ale”. Mam pełną lodówkę, ale muszę kupić coś jeszcze, bo w końcu się 

skończy. Mam pełen bak, ale dokupię paliwa. Mam niezłą żonę, ale znajdę sobie 

młodszą kochankę. Zawsze istniało jakieś „ale”, jednak nie dla mnie. Nie teraz. 

Nie martwiłem się jedzeniem, bo wiedziałem, że nie dożyję braków w 

produktach, które miałem w domu, nawet jak nastolatka z krostami zacznie 

wyrzucać co chwila coś za balkon. I nawet to mnie nie ruszało. Było mi już 

wszystko jedno. Zaczynałem zmieniać się w kolejny zlepek liter i cyfr w 

statystyce, a statystyka nie przeraża nikogo. 

Kiedy w końcu zwlokłem się z łóżka, mokrego, lepkiego, brudnego i 

śmierdzącego jak wyrzucony na śmietnik mebel, mebel na którym sypiali 

menele, zanim nie porzucili go na rzecz czegoś czystszego i bardziej 

higienicznego, Małolata już nie marudziła. Siedziała i czytała, zostawiając na 

kolejnych stronach książki krwawe odciski swoich palców. Czerwone odbitki 

poduszeczek. 



- Jakby cię to interesowało, trochę mi lepiej – powiedziała, nawet nie 

podnosząc wzroku znad książki. – Ale ani mi się kurwa waż podglądać, nie 

mam nic pod spódnicą. 

Pod krótką spódniczką, która zasłaniała zdecydowanie zbyt mało, nie było 

majtek. Żadnych fig, stringów nawet. 

Tylko spokojnie. Cisza i spokój. Cisza i sport. Będzie dobrze. Czy warto 

umierać z tego powodu? No dobra, ale czy warto akurat teraz? 

Jak to dobrze, że się źle czułem. Jak to dobrze, że było mi tak niedobrze. 

Otrząsnąłem się chwilę i podszedłem do lodówki. Małolata skutecznie 

przetrzebiła jej zawartość, pozbywając się wszystkiego, co jej nie odpowiadało. 

Nie było już szczurzych łbów pływających w jogurtach o smaku 

truskawkowym, zniknęły roztrzaskane fragmenty kopyt tkwiące dotąd w puszce 

z makiem, oczy bobrów, te szkliste kulki, które wypełniały pierogi na równi z 

nadzieniem wyparowały, psie jądra w słoiku sosu słodko-kwaśnego zniknęły 

równie bezpowrotnie, jak świński odbyt z paczki mrożonych kalmarów i jak 

chyba ludzka pępowina doczepiona do pętka kiełbasy toruńskiej. Całe moje 

wyposażenie, produkty niezbędne w pracy, o którą już nie musiałem się 

martwić. 

Telewizja nadawała po coraz mniej godzin programu na dobę, emitował 

głównie powtórki, bo nikt nie chciał zajmować się kręceniem niczego nowego. 

Skoro Hollywood konało tak, jak konała branża porno, jak rynek filmów i 

programów w Polsce miał przetrwać? Nikt nie produkował więc programu 

Najbardziej pechowy człowiek świata. Nie istniało to szalone kulinarne show, na 

potrzeby którego ściągaliśmy wraz z Romanem rozjechane zwierzęta, wszystkie 

te zbierane z nawierzchni szosy truchła psów i kotów, jeży nawet, grzebaliśmy 

w śmieciach, tworząc przy okazji kolejne nagrania na bloga męża Renki 

Zaróbnaśmieciach. Wyszukiwaliśmy w sklepach produkty, na widok których 

inspektor z sanepidu dostałby orgazmu i zawału jednocześnie, żebym mógł to 

potem zjeść, a później z odpadków wygrzebywaliśmy najróżniejsze sprzęty, 

żeby Roman mógł odnowić je i sprzedać, kręcąc filmik, jak je renowuje i ile na 

tym wszystkim zarabia. 

Teraz nic z tego już nie zostało. Tylko wspomnienia. 

Z trudem przełknąłem kilka gryzów pomidora. Spróbowałem doprawić go 

czekoladą, ale nie dałem rady. Musiałem popić, nabrać do ust tyle wody, ile 

było tam produktów spożywczych i połknąć, niemal się przy tym nie krztusząc. 

Byłem najbardziej pechowym człowiekiem świata. Gotowałem te 

wszystkie odpadki, wszystko pod czujnym okiem kamery i zjadałem. Odkażone 

już, czyste, raczej dostatecznie bezpieczne. Próbowałem tego wszystkiego, na co 

żołądki normalnych ludzi reagowały mdłościami, a szefowie stacji płacili mi za 

to. Prosty układ. Prosta wymiana. Kulinarna prostytutka. 



Fankluby programu istniały na całym świecie. Byli ludzie, którzy 

konsekwentnie próbowali tego samego, co ja. Tylko oni nie udawali, że 

przypadkiem znaleźli coś w spreparowanej puszce, słoiku, w pudełku. 

Wszyscy doskonale wiedzieli, że wcale nie mam pecha, że jak każdemu 

czasem zdarza mi się wdepnąć w odchody czy złamać kość ogonową spadając 

ze schodów, ale to było tylko tyle. Nic poza tym. Nic więcej. Takie rzeczy ludzi 

już nie interesują, bo na youtube’ie co drugi upada i coś sobie robi, łamie, 

wybija, rozcina. Ludzie chcieli więcej. Byłem ich sequelem, a sequel powinien 

być szybszy, bardziej widowiskowy, bardziej ekstremalny. 

Oglądali mnie tak, jak ogląda się wrestling, jak ogląda się erotykę albo 

porno. Krwawy horror albo relację z egzekucji.  

Każdy wiedział, że to nie prawda, że wszystko jest ustawione, ale 

widzowie to kochali tak, jak kocha się wrestling. Jak kocha się erotykę. Kochali 

miłością człowieka chcącego wierzyć, że to, co widzi jest prawdziwe. Kochali 

się oszukiwać. Kochali tę bezpieczną adrenalinę. Zamiast dać komuś w mordę, 

oglądali zapasy. Zamiast uprawiać seks, zamiast kogoś poderwać, zamiast 

ryzykować odrzucenie, oglądali porno. Nie potrafili nikogo zabić, więc musieli 

oglądać krwawe horrory. Wyszukiwali w sieci egzekucje. Odcinanie głów. 

Wypadki samochodowe. Rozładowywali się grając w brutalne gry.  

 Najbardziej pechowy człowiek świata plasował się gdzieś między 

udawanymi orgazmami aktorek z filmów erotycznych, które co najwyżej 

pokazywały wzgórek łonowy, nic więcej, tym bardziej żadnych interakcji 

płciowych, a zdjęciami ładnych dziewczyn zmasakrowanych przez rozpędzone 

auta. Pięknych, przepołowionych kobiet wyciąganych kawałek po kawałku 

spomiędzy pociągu i torów. 

To nawet nie była namiastka, tylko namiastka namiastki, ale czasami tyle 

wystarcza. Po namiastce niektórzy decydują się potem obić komuś twarz albo 

umówić się z biuściasta blondynką na seks bez zobowiązań. Bywali tacy, 

których namiastka pchnęła do poderżnięcia komuś gardła. Większość jednak 

wolała bezpiecznie kibicować zawodnikowi, który na początku ustawionej walki 

w ogóle sobie nie radzi, bo jasne było, że to właśnie on wygra. Stanowił 

przecież odbicie nas samych, nieudolnych ale zdolnych do pokazania na co ich 

stać, gdybyśmy tylko mieli okazję, gdyby tylko nam się chciało. Większość 

wolała bezpiecznie masturbować się do widoku rozkraczonych nóg, 

wyeksponowanego sromu i skaczących piersi, bo tak nie mogli się niczym 

zarazić, nikogo zapłodnić. Wystarczyła im świadomość, że mogliby to zrobić. 

Ich awatar dochodził właśnie na wydepilowane krocze, na rozchylone usta i ich 

to satysfakcjonowało. Większości wystarczyło obejrzenie, jak ktoś strzela 

drugiemu w głowę, jak ścina go przed kamerą, bo czasem wyobrażanie sobie, że 



oto właśnie ginie osoba, którą sami chcieliby zniszczyć była dostateczną 

nagrodą. 

Nie ryzykowali, że ktoś im odda, że dziewczyna przyjdzie potem z 

wzdętym ciążą brzuchem albo ofiara ucieknie i złoży doniesienie na policję. Nie 

stawiali na to, że przeciwnik okaże się słabszy, partnerka zdrowa a cel niezdolny 

do obrony. 

Po co ryzykować, skoro można patrzeć, jak robi to ktoś za nich? 

 

Renka zadzwoniła wieczorem. 

- Zołza ma problem – powiedziała. 

Zołza, kuzynka Romana. 

Słuchałem. 

- Jej facet nie żyje. Domyśl się dlaczego. 

Czekałem. 

- Potrzebuje pomocy. 

Bo nie ma nóg. Straciła dolne kończyny – nie pamiętałem w wypadku czy 

z powodu jakiejś choroby, nie był to istotny fakt – i od tamtej pory była zdana 

na łaskę męża. Biogram, jak z programu o życiowych historiach. 

Nieprzystosowany do niepełnosprawności dom, skazanie na czyjąś łaskę. 

Kolejny schemat, który na nikim nie robił już wrażenia. Na pewno nie na 

Renacie. 

- Podobno nie ma nawet co jeść – ciągnęła Renka, a ja słuchałem. W 

głowie mi wirowało, sutki bolały i swędziały od hormonów, głowa pękała, ale 

słuchałem. – Umrze. 

- Bez naszej pomocy też – powiedziałem w końcu. 

- Jedziesz z nami? 

- Przecież jej nienawidzisz. 

- Nad morze – ciągnęła Renka. 

- Poleżę. 

- Wyjeżdżamy za pół godziny! 

- Szerokiego czegoś tam. 

Poszedłem obejrzeć jakiś film. 

 

Zjawiłem się u nich niecałe dwadzieścia minut później. Zwymiotowałem 

obok samochodu Romana i wsiadłem do środka. Renka i jej mąż byli już 

spakowani. 

- Idę po niego – powiedziała żona Romana. Po niego. Po swojego męża. 

Kidy zniknęła, sięgnąłem do radia, ale nie działało. Wystawały z niego 

jakieś kable. Trudno. Znów mnie zemdliło, więc otworzyłem drzwi i 

spróbowałem wypluć treść żołądka, ale tym szarpnęło jedynie kilka razy i z 



moich ust wyciekła gęsta stróżka ni to flegmy, ni krwi, ni żółci. Wyprostowałem 

się, przełykając to wszystko i spróbowałem ułożyć się na fotelu. 

Renka wróciła z Romanem, którego dosłownie ciągnęła ze sobą. Wcisnęła 

go byle jak na tylny fotel, tuż obok sterty zapasów, których góra groziła 

zawaleniem się i śmiertelnym przygnieceniem nieprzytomnego mężczyzny na 

pierwszym lepszym zakręcie, i wskoczyła na fotel kierowcy. 

Noc była czarna i pusta. Ludzie tkwili w domach, jak ryby w puszkach, 

żadne samochody nie jeździły. Cały świat stał przed nami otworem. Wszystko 

było możliwe. 

Wyruszyliśmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOMBIE-MRÓWKI 

 

Podróż na trasie macica-podpaska, 

Co miesiąc odbywasz dni kilka, 

Miesięczny bilet – bawełniana drzazga. 

Wkurza cię każda chwilka. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

- Ty czekasz tutaj – powiedziała Renka do jęczącego Romana i 

wysiedliśmy z samochodu. Jeśli jej mąż usłyszał, co powiedziała, jeśli 

zrozumiał, nie dał tego po sobie poznać. Ignorant. 

Warszawa była nieco mniej martwa, niż mniejsze mieściny, ale też już nie 

żyła. Kilka ostatnich komórek błąkało się po martwym ciele, już nie powielając 

się, nie reprodukując. Ciele, które jeszcze przed Czerwoną Erą konało na liczne 

utajone choroby weneryczne i cywilizacyjne. Co prawda krosty i upławy 

widzieli wszyscy, ale każdy z nich udawał, że to tylko potówki. Zwykły 

wyprysk od otarcia. Pot, bo przecież jest ciepło. Obrzęk to jedynie uczulenie, 

trochę sody i wszystko wróci do normy, będzie dobrze. 

Drzewa niby wciąż rosły, ale już nie kwitły i nie pojawiły się na nich 

owoce. Konary poczerniały, liście nabrały oranżowych barw, ale to pewnie była 

wina upałów. Wokół nie latały żadne owady i tylko warszawskie palmy, 

wyglądające jak chińska tandeta, jak coś, co za wszelką cenę ma udawać 

fragment wielkiego świata albo instalację artystyczną, ale tylko w oczach ludzi z 

żadnym nieobeznanych. 

Zołza umierała. Suka konała. Czas uciekał, liczyła się każda chwila, więc 

zrobiliśmy postój w stolicy. A teraz byliśmy tu, pod Pałacem Kultury i Nauki, 

którego nie pilnował nikt. Otwarte drzwi zapraszały do środka, nawet windy 

działały, ale budynek zmienił się w mauzoleum. W środku nie było nikogo, nikt 

nawet nie chciał nic tutaj ukraść. Kiedy wsiedliśmy do kabiny, pomyślałem że 

równie dobrze mogę tu umrzeć. Metalowa trumna, zbiorowa mogiła na kilka 

osób. 

To był pomysł Renki. Postój, wjechanie na szczyt komunistycznego 

reliktu. System upadł, budynek przetrwa – przetrwa kapitalizm, demokrację. 

Przetrwa ludzkość i pewnie wszelkie inne życie na tej planecie. 

Na szczycie spędziliśmy ledwie kilka minut. Kilka nudnych, pozbawionych 

sensu minut. 

- Dobrze byłoby stąd skoczyć – powiedziała Renka, spoglądając trzydzieści 

pięter w dół. Taras widokowy był zabezpieczony przed ewentualnymi 



samobójcami, ale nie stanowiło to najmniejszego problemu dla kogoś, kto by 

rzeczywiście chciał to zrobić.  

Gdzieś w dole znajdował się malutki prostokąt samochodu, którym tu 

dotarliśmy, a na tylnym siedzeniu dogorywał miniaturowy Roman. Warszawa 

stała się odpowiednikiem domku dla lalek o skali miasta. Rzeczywistym 

ekwiwalentem świata odbitego w skali mikro. Gdyby gdzieś poniżej przejechał 

autobus, mógłbym go rozgnieść palcem, jak owada. 

- Skok i po sprawie – powiedziała Renka. – Chwila. Moment. A jakie 

widoki. 

Łyknąłem kilka tabletek antykoncepcyjnych. 

- Cycki ci rosną. – Żona Romana szturchnęła mnie w boląco-swędzącą 

klatkę piersiową. 

Jakbym nie wiedział. Jakbym nie miał pojęcia czym jest ginekomastia 

polekowa. 

Połknąłem tabletki osłonowe. 

- Jaki jest sens się męczyć – ciągnęła Renata. – I tak wiemy dokąd zmierza 

to wszystko. A tak hop i po sprawie. Nie trzeba nic poza tym. Nie ryzykujesz, że 

przecięta arteria sama zaciśnie się gdzieś wciągnięta w głąb ciała albo że 

wyrzygasz tabletki, jak stracisz przytomność. 

Napiłem się. 

Pomyślałem o zoo, do którego zajrzeliśmy chwilę wcześniej. Spuchnięte 

futrzaste truchła wypełniały klatki. Sierść była zlepioną krwawą pulpą, niczym 

włosy człowieka, któremu po głowie przejechała ciężarówka. W fosie wybiegu 

dla białych niedźwiedzi, jeden jedyny ocalały lokator leżał w gęstej, cuchnącej 

wodzie, jakby próbował się utopić. W olbrzymiej klatce kilkadziesiąt metrów 

dalej leżały stery padniętych małp. Jedna z nich, przyklejona do wyschniętej 

kałuży czegoś białego i łuszczącego się, zastygła z przypominającym ołówek 

członkiem w zaciśniętej kurczowo łapie. Zamglone oczy wytrzeszczone miała w 

wyrazie bezbrzeżnego zdumienia już na zawsze. A przynajmniej dopóki nie 

zgniją i nie wypłyną z oczodołów. 

- Ale będzie jeszcze na to czas – ciągnęła Renka. – Nie z Pałacu Kultury to 

z innego miejsca. 

Rozgryzłem kilka gorzkich tabletek na nadciśnienie, na ratunek przed 

zawałem, nie wiedząc po co właściwie to robię. Od pewnego czasu serce i tak 

pracowało, jak chciało. Nierówno, krzywo, krzykliwie. Czasem dobrze, czasem 

zrywami. Czasem, aż robiło mi się ciemno przed oczami, a w głowie szumiało, 

wirowało. Aż świat uciekał spod nóg, a podłoże zdawało się pędzić na spotkanie 

z głową, z twarzą, z nosem. 

Warszawa poniżej i na wprost, miniaturowa makieta stolicy, była szara i 

nie warta splunięcia. Apokalipsa nie poprawiła jej wyglądu. Przez kilka minut 



zdołałem dostrzec zaledwie jeden toczący się ulicami samochód i kilka zombie-

mrówek snujących się bez celu. Wszystko to za siatką tarasu widokowego, na 

którym byliśmy. Zabezpieczenie nie przed samobójcami, a moim palcem 

mogącym rozgnieść ludzi na dole. 

- Szkoda by się było męczyć z siatką. Jeszcze człowiek głupio by się 

rozmyślił – kontynuowała Reneta, połykając małe żółte tabletki dwufazowego 

środka antykoncepcyjnego. Kilka błękitnych kolejnego. Kilka różowych jeszcze 

jednego. Tęcza seksualnej wolności, która stała się przekleństwem. Do tego 

białe tabletki w kształcie serc, żółtawe pastylki czegoś na krążenie, kilka 

czerwonych kapsułek żelaza. Jedyna tęcza, jaka miała znaczenie i sens. 

Wróciliśmy do windy. 

Cały świat był antykoncepcyjny, a my garściami niszczyliśmy własne 

organizmy, żeby ich nie wyniszczyła natura. Wpędzaliśmy się do grobu 

chemicznymi truciznami byle nie dać się położyć do grobu przez to, co się 

działo. Nie próbowaliśmy uciec przed odpowiedzialnością, po prostu chcieliśmy 

robić wszystko na własnych zasadach. Bo nawet jeśli nasz finał miałby nic nie 

różnić się od tego, jaki nas czekał i tak, byłby to finał, który wybraliśmy. Wybór 

nie był duży, ale istniał i tylko to się liczyło. 

- Co z tamtą małolatą? – ciągnęła Renka. 

Wzruszyłem ramionami, co w metalowej trumnie było niemal słyszalne. 

Powiedziałem tylko, że wychodzę. Nawet nie zażartowałem, że jeszcze wrócę, 

ale jej to nie obchodziło. 

Gdzieś tam, gdzieś za horyzontem znajdowało się moje mieszkanie, 

którego już nie zobaczę, ze zbyt ładną nastolatką, wykrwawiającą się powoli w 

moje łóżko. Czytającą, łykającą i jedzącą, podczas gdy jej życie wsiąkało w 

meble i podłogę i kapało dalej, przeciekało w nieskończoność. Może do jądra 

planety, może do innego wymiaru. 

- Roman wygląda, jakby przeszedł zawał – powiedziałem. 

- Może i przeszedł. 

Może od wytrysku, może od tabletek, może od ich połączonych sił. 

- Lepiej niech umrze na tylnym siedzeniu, niż pod szpitalem – 

sprecyzowała Renka, jakbym w ogóle pytał dlaczego nie spróbowała wezwać 

pomocy medycznej. 

Winda szumiała cicho i miarowo. Skoro jechała, gdzieś tam pracowały 

elektrownie, ktoś inny wydobywał węgiel a przynajmniej przywoził go z 

magazynów. Dostarczał do celu. To sugerowało, że gdzieś tam istniało życie, 

coś funkcjonowało, coś działało, ale trudno było w to uwierzyć. A może 

rzeczywiście nie było już prawie nic i tylko nieczuły generator działał jeszcze na 

oparach i za chwilę winda spadnie, rzeczywiście zmieniając się w naszą trumnę. 



Patrząc na nasze ciała nikt by nie zgadł czy zostaliśmy zmasakrowani upadkiem, 

czy po prostu skonaliśmy tu z wykrwawienia. 

- Nie martw się – ciągnęła Renka. – Nie mówiłam mu o nas. Nie dostał 

zawału, bo mu opowiedziałam, że kiedyś mnie rżnąłeś. To mąż, nie musi o 

wszystkim wiedzieć. 

Im mniej wie druga połowa, tym lepszy jest związek. Kłamstwo nie jest 

kłamstwem, jeśli chroni drugą osobę. To tylko gest wspaniałomyślności, dowód 

dbania o związek i partnera. 

- Ale po co ja o tym mówię – nie przestawała opowiadać Renka. – Jeszcze 

ci się przypomni i… puf! 

Rękoma wykonała gest eksplozji. 

Wyszliśmy z Pałacu Kultury i Nauki. Pamiątki po świecie, kiedy rządzili 

czerwoni ludzie. Czerwoni mieli już nigdy nie wrócić, świat miał iść z duchem 

czasu, postępem. Miał być mniej monokolorystyczny, miał być tęczowy, a konał 

w purpurze, w szkarłacie, w… Nie mogłem przypomnieć sobie kolejnych 

określeń tej barwy, więc darowałem porównania. 

Wsiedliśmy do auta. Roman nadal dyszał na tylnym siedzeniu, więc 

najwyraźniej jeszcze żył. Nad nami, gdzieś wysoko nad naszymi głowami, 

niemal niewidzialny, niemal niesłyszalny, przeleciał samolot pasażerski, a ja 

poczułem zawód. Wszystko wyglądało na martwe, ale jednak kolejni zombie 

gdzieś tam byli, gdzieś się poruszali, coś robili i w pewien sposób stanowiło to 

nie nadzieję, a zwykłe ludzkie rozczarowanie. Bo czemu ktoś może trwać, kiedy 

my jesteśmy już jedną nogą w grobie? Czemu on wykrwawia się powoli gdzieś 

w powietrzu, jego krew przecieka rzez kadłub samolotu pasażerskiego i 

rozmywa się z powietrznych prądach, a dla nas wszystko wydawało się 

skończone? 

Bo człowiek nigdy nie żałuje tego, że sam umiera. Jemu po prostu żal jest, 

że przeżyją inni, choćby mieli żyć tylko kilka minut dłużej. 

Renka wyjrzała przez okno i gapiła się na biało-rdzawy brzuch maszyny, 

która najwyraźniej nie zmierzała w kierunku Okęcia. Patrzyła dłuższą chwilę, 

zanim z powrotem ulokowała się na fotelu, wrzuciła bieg i w leniwym rytmie 

zaczęła kontynuować naszą gorączkową misję ratunkową. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GALARETKA 

 

Przeleć mnie, niczym samolot, 

Niczym zborze wymłóć mnie! 

Zaliczmy mokry, gorący odlot, 

Nawet jeśli masz ciotę! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

To nie była zwykła katastrofa lotnicza. Ludzie, którzy ją widzieli, najpierw 

stali i patrzyli w niebo, gapili się, przyglądali, a potem zaczęli uciekać przed 

deszczem płonących elementów. Dymiących, plujących ogniem szczątków. Bez 

sensu. Z wysokości trzech kilometrów, na których doszło do tragedii, wszystko 

spada na ziemię w ciągu kilkudziesięciu sekund, niezależnie od ciężaru. Jeżeli 

widzisz spadający samolot znajdujący się tuż nad swoją głową, nie masz po co 

uciekać – prędkość z jaką leci zaniesie go w miejsce, gdzie rozbije się 

bezpiecznie dla ciebie. Jeśli zderzają się dwie maszyny, jeśli na tle błękitu nieba 

dochodzi do kolizji, trzeba liczyć na szczęście albo naprawdę szybkie nogi. 

Tego dnia doszło do drugiego typu katastrofy. Dwa samolotu pasażerskie 

weszły na kolizyjny kurs, z którego nikt nie wyszedł żywy. Prawie nikt nie 

wyszedł nawet w jednym kawałku.  Poparzenia na zwłokach, które trafiły potem 

do kostnicy nie wyglądały, jak efekt specjalny z filmu. Więcej było szarych, 

przypominających popiół nadpaleń, sporo czarnych zwęgleń i dużo bladości, niż 

czegokolwiek innego. Spod spalonej skóry nie wystawały krwawe rany żywego 

mięsa odsłoniętego w wyniku działania ognia, bo tkanki upiekły się niczym na 

rożnie. 

Zderzenie też nie wyglądało jak w filmie. Zanim pojawiły się ogień, zanim 

eksplodował dym, dwie maszyny, które uderzyły w siebie, zaczęły zginać się i 

rozpadać pod wpływem siły pędu. To wtedy, kiedy pękały kadłuby rozrywane 

wzajemnie przez kolosy i działające na nie siły, które fizyk potrafiłby wyrazić 

kilkoma suchymi wzorami, z samolotów wypadło kilka ciał. Niektóre z nich 

jeszcze żyły, ale żaden z pasażerów nie pozostał przytomny. 

Ułamek sekundy po tym wydarzeniu, zapłonęło paliwo, które 

eksplodowało w rozbłysku, który na tle błękitnego nieba, na tle słonecznego 

dnia, był niemal niewidoczny. Pchane podmuchem odłamki wystrzeliły we 

wszystkie strony, tak jak i fragmenty ciał. Ręce, nogi, głowy. Czyjeś jelita 

lecące obok zabawek, dłonie – może jakiegoś zdolnego pianisty, a może 

dusiciela – śmignęły gdzieś obok zdezelowanej walizki podróżnej. Fotel z 



czyimś korpusem, który zmasakrowały na dodatek zapięte pasy, szybował 

niczym jakiś dzieciak lecący rowerem na tle księżyca albo kobieta z parasolką. 

Nikt tego nie widział, bo nikt nie by na tyle blisko maszyn, żeby dostrzec 

wszystkie te szczegóły, ale tak było. Tak być musiało. Z ziemi wyglądało to 

tylko, jak chwilowy rozbłysk czegoś jaśniejszego, a potem deszcz odłamków i 

dymu, ale gdy ciała szybowały na wietrze podmuchu eksplozji, pojawiły się 

ciemne kłęby i wyrastające z nich macki ciągnące się za niektórymi elementami 

samolotów pasażerskich. Kwiat dymu wyrósł na bezchmurnym niebie i pozostał 

tam, rozwiewany przez wiatr przez kilkanaście minut, a pod tym osobliwy 

znakiem, ciała i ich fragmenty spadały, jak spadały bagaże i fotele. Fragmenty 

kadłuba i śmieci ludzkiej egzystencji. Wszystko to, śmierdzące paliwem i 

spalenizną, uszkadzało zaparkowane poniżej samochody, dziurawiło dachy, 

rozbijało się na chodnikach, na asfalcie. 

Oderwane skrzydło jednego z samolotów runęło na blok mieszkalny, 

zabijając wszystkich, którzy się w nim znajdowali. Rozerwane, wyglądające jak 

coś przywleczone z wysypiska śmieci, tworzywo do odzysku albo z odzysku, 

runęło w dół i wbiło się w budynek, uszkadzając instalację gazową. Reszta była 

jedynie formalnością. Iskra, zapłon, kolejna eksplozja. Wypadające szyby, 

płonący mieszkańcy, ciśnienie rozrywające rury, które zaczynały pluć ogniem. 

Efekt nie byłby lepszy, gdyby wszystkie pomieszczenia wypełnione były gazem, 

który nagle zapłonął. 

Kokpit jednej z maszyn runął na jednorodzinny dom. 

Zwłoki pięcioletniej dziewczynki, którą wyrzuciło z samolotu jeszcze w 

powietrzu, najpierw zostały zniekształcone siłą zderzenia i dekompresją. 

Ciśnienie na trzech kilometrach wysokości nie było tak wielkie, by rozerwać jej 

żyły, rozsadzić naczynia krwionośne i serce, ale wystarczyło by oczy zmieniły 

się w wytrzeszczone, podbiegnięte krwią szklane kulki. Jak u wisielca. Jak u 

ofiary dusiciela. Gdyby ktoś zobaczył ją z bliska w tym właśnie momencie, 

zobaczyłby bladą, białą dziewczynkę ze skórą aż siną od wezbranych żył, 

dziwnie chudą w tali, tam gdzie pas, zanim zerwała go siła uderzenia, wbił się w 

ciało, aż przerwał rdzeń kręgowy, zgniótł kilka kręgów i wyrzucił narządy 

wewnętrzne ku górze. Wcisnął je w przeponę, przerywając ją i sprawiają, że 

jelita wymieszały się z płucami. 

Wtedy siła eksplozji szarpnęła tą kukiełką, lalką, jaka pozostała z niegdyś 

świadomego istnienia dziecka, przypiekając skórę i nadpalając włosy, 

nadpalając ubrania. Wybuch cisnął pięciolatką w kierunku ziemi, wbijając w jej 

ciało odłamki. Dziewczynka pomknęła w stronę ulic, zrywając linię 

eklektyczną, wszystkie te czarne druty ciągnące się między starymi betonowymi 

słupami i pogruchotała się o chodnik. W ułamku sekundy to, kim była, zmieniło 

się w worek pełen galaretowatego nadzienia z tłuczniem kości, lejący się i 



rozpływający, kiedy ekipa pracująca na miejscu katastrofy wzięła ją na ręce 

kilka godzin później, żeby zapakować do plastikowego worka. 

Czterdziestoletni mężczyzna, spadł na słup telefoniczny z takim impetem, 

że został przepołowiony. Górna część ciała pozostała na szczycie, nabita na 

niego, rozgnieciona, z jelitami zwisającymi w dół szarego, cementowego 

papierosa, a pięć metrów niżej oderwane nogi leżały, brocząc resztkami krwi, 

którymi broczyć może trup, kiedy ustanie krążenie. 

W jednym z ogródków przed domem siedział głuchy staruszek. W cieniu 

rosnących tam owocowych drzewek zajadał zupę i to do tej zupy właśnie 

wpadło nadwęglone ludzkie ucho. Poszarpana wkładka mięsna, lądująca z 

chlupotem, którego konsument nie był w stanie usłyszeć. Jak na niemym, ale 

kolorowym filmie, pozbawionym jednak muzyki. 

Jak z programu Najbardziej pechowy człowiek świata. 

Ale tego programu już nie było. Tak samo, jak i nie było już samego 

Najbardziej Pechowego Człowieka na Świecie. O jego śmierci, media 

informowały zaledwie kilka dni wcześniej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZPAGAT 

 

Brak jest ryzyka by zaszła w ciążę, 

I że otarcia – ryzyka brak. 

Piękno korzyści, kiedy ma ciotę, 

Szkoda że wtedy niechętna tak… 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Renka miała duże i ciemne sutki, sutki koloru coli i kształtu korka, 

otoczone równie ciemnymi, dużymi obwódkami, ale dopiero zdejmując majtki 

ostrzegła mnie: 

- Jeśli powiesz, że mam za duże wargi sromowe, to cię kurwa zabiję. 

Majtki były proste. Tanie białe figi, jakie nosi większość kobiet, większość 

dziewczyn, kiedy wie, że nikt ich nie będzie oglądał, albo kiedy już mają mężów 

i nie muszą się starać. Nie muszą być seksowne. Stanik nastoletniej Renki, taki 

sam biały, tani, prosty i bawełniany, leżał już przewieszony przez poręcz fotela. 

- Na co czekasz, rozbieraj się – rzuciła do mnie, jakby nic jej nie 

krępowało. 

Nie widziałem jeszcze jej warg sromowych, ale widziałem ciemny trójkąt 

włosów łonowych, przyklepanych do skóry od kontaktu z bielizną, z 

opinającymi wszystko spodniami, kręconych, wskazujących drogę w dół, w 

głąb. 

- Jak za szybko dojdziesz też cię zabiję – ciągnęła. – Jeśli nie chcesz mieć 

skręconego karku, lepiej myśl o matce. 

Albo sporcie. Albo tych wszystkich ślicznych zwierzątkach, w których nie 

ma nic erotycznego, wyobrażając sobie ich krwawe zgony. 

- Nie rozkładam nóg dla twojej przyjemności – kontynuowała, wskakując 

na łózko. Położyła się, ale jej wargi sromowe wciąż pozostawały poza zasięgiem 

mojego wzroku. Jakby ich ukrywanie miała wyuczone tak, jak kobiety 

wyuczone mają siedzenie w mini spódniczkach, żeby nie było widać ich majtek. 

Jak wyuczone mają ukrywanie faktu, że właśnie mają okres, a w ich majtkach 

tkwi podpaska albo tampon. 

Zrzuciłem ubrania i Renka parsknęła na widok mojego wzwodu. 

Wzruszyłem ramionami, stojąc tam ze sterczącym penisem, goły, gdzieś między 

snem a jawą. Rozpalony i zmarznięty jednocześnie. Zdrętwiały i wyczulony na 

każde bodźce. 



A Renka śmiała się. Jakby była wielką specjalistką, jakby miała 

jakiekolwiek doświadczenie z facetami. Jakby nie była wcale, a wcale, w ogóle, 

ani trochę dziewicą. 

- Fajnie się… kiwa… 

I parsk. 

- I się… ha ha ha… zaślinił, ja pier… ha ha ha… 

I śmiała się dalej, kiedy z czubka mojego penisa skapywała gęsta 

przezroczysta kropla. 

Wzruszyłem ramionami i położyłem się obok niej. W końcu udało się jej 

uspokoić. 

- Poliż mnie – powiedziała, jakby mówiła „podaj mi sól”, więc zsunąłem 

się i wcisnąłem głowę między jej rozłożone uda. – A tylko powiedz, że 

śmierdzi… 

 Nie śmierdziała, ale i nie pachniała. Zapach był nijaki. Żywy i nieżywy 

jednocześnie. Zapach stojącej wody albo płytkiej rzeki. Wargi miała spore, ale 

nie wielkie. Nie za duże. Albo po prostu zbyt wiele widziałem filmów porno z 

aktorkami o wiele bardziej tam rozwiniętymi. 

Polizałem. Smak też był nijaki. Jakby słony, ale nie słony. Pomidorowy, 

ale nie pomidorowy. Nuta czosnku bez nuty czosnku. Coś mlecznego, co nigdy 

nie miało kontaktu z mlekiem. 

Kiedy ją lizałem, kiedy ssałem jej wargi, sprawiały wrażenie czegoś dobrze 

znajomego. Naturalnego i swojskiego niczym sutek piersi matki. Znajomy-

nieznajomy dotyk, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem, a jednak był mi 

bliższy niż widok, który doskonale znałem z filmów porno. 

Złapała mnie za ręce i położyła sobie na piersiach, ale chyba nie podobały 

się jej moje pieszczoty, to jak ściskam i obracam dużymi twardymi sutkami, bo 

kazała mi zabrać łapy. 

- Dobra, starczy – powiedziała w końcu. – Pokaż tego swojego małego. 

Pokazałem. 

- Śmieszny – stwierdziła. Pusty głos. Zero rozbawienia. Suchy fakt rzucony 

przez nauczyciela. Ściągała i naciągała napletek, jakby to była zasuwka w 

drzwiach. – Głupio się maże… 

Puściła penisa i rozłożyła palce, między którymi rozciągnęła się stróżka 

preejakulatu. Wzruszyła ramionami i wytarła dłoń w prześcieradło, które i tak 

nosiło już ślady mojej wilgoci. Które miało iść po wszystkim do prania. 

Upewniła się, że nic nie zostało na skórze, pochyliła się i powąchała. 

- Jednak cipa lepiej pachnie – powiedziała. – Co to ma być za zapach? 

Zepsuty pasztet? 

Ale przecież dopiero co go myłem. 



- Facet wszystko musi oznaczyć swoim zapachem. Jak pies. Ech. – 

Przysunęła się jeszcze bliżej i wystawiła język. Polizała. – Smak też taki sobie. 

Westchnąłem. 

Nachyliła się jeszcze bardziej i wzięła czubek do ust. Wykonała kilka 

ruchów i przestała. Odsunęła się, mlasnęła, zastanawiając się nad czymś. Może 

myślała nad tym, co robiliśmy, może o czymkolwiek innym. 

- Słony… Żeby tak się na mazał byłoby nawet spoko. 

Przesunęła się tak, by polizać napletek gdzieś w połowie długości penisa. 

- Tu lepszy. Przyjemniejszy w dotyku. 

Jakby robiła wiwisekcję. Kroiła żywy organizm, który reagował, krwawił, 

ale był tylko obiektem testowym. Niczym więcej. nie człowiekiem przecież, a 

tym bardziej nie istotą ludzką. 

Wsunęła nos pod penisa, tak że członek znalazł się na jej czole, niemal 

między włosami, i powąchała jądra. 

- Nie jest źle, ale dziwny jakiś ten zapach. 

Trąciła je palcem. 

- I debilnie się majtają. Psują cały efekt. 

Znów trąciła je palcem. 

- Dobra, dość tych głupot. Wziąłbyś się zabrał do całowania mnie, co? 

Więc zabrałem. Nie mieliśmy wprawy, brak nam było obeznania z 

tematem. Wargi zetknęły się, języki, szorstkie i delikatne zarazem też, 

wymieszały się nasze oddechy, wymieszała ślina, wszystkie smaki, które 

mieliśmy w ustach. W czerpaniu przyjemności przeszkadzały jednak nosy, które 

coraz wzajemnie zaczepiały się o siebie, przeszkadzały dzwoniące o siebie zęby. 

Dłońmi chwytałem ją za pełne pośladki, za sterczący biust. Położyłem się 

na niej, wbijając się wzwodem w jej wzgórek łonowy, brudziłem podbrzusze, 

zlepiałem trójkąt kręconych włosów. Niedoświadczeni, dziewiczy, ale pełni 

zapału. 

- Smakujesz moją piczą – powiedziała Renka. Powąchała moją brodę, na 

którą sporo z niej wypłynęło. – Śmierdzisz. 

Chyba nie lubiła własnego zapachu, smaku. 

- Nie jestem lesbijką – sprecyzowała. – Po co mi smak cipy? 

Ale przecież się masturbowała. Jaka była w tym różnica? Nie jesteś homo, 

bo dotykasz swojego ciała, bo pieścisz się, dochodzisz. Dziewczyna nie jest 

lesbijką, kiedy palcami masuje łechtaczkę, kiedy pociera wargi sromowe, 

wsuwa palec do swojego wilgotnego wnętrza. Kiedy dotyka piersi, gładzi je, aż 

sztywnieją jej sutki. Dlaczego miałoby być inaczej z próbowaniem własnych 

wydzielin? 

Dlaczego nie miałoby to być tak podniecające dla kobiet, jak dla mężczyzn 

oglądanie tego? 



- Oj przestań już gadać i w końcu mnie przeleć – powiedziała Renka. 

Więc przyłożyłem penisa tam, gdzie było wilgotno i gorąco, gdzie było 

mokro i ciepło i zacząłem pchać. Próbowałem się wcisną, umościć na przyszłej 

żonie Romana, wejść w nią, ale skutek był taki, że wygiąłem jej lewą nogę w 

pachwinie, aż zajęczała. 

- Głupi, kurwa, jesteś?! Chcesz żebym tu zrobiła szpagat czy jak? 

pieprzony dewiant. Kręci cię, jak dziewczynę boli, co? 

Ale jęk to był jęk, tak samo jak krzyk. Czy z bólu, czy z rozkoszy, brzmiał 

tak samo. Śmierć nie różniła się podobno niczym od orgazmu, cierpienie od 

ekstazy. Dlaczego więc okrzyk bólu miałby być mniej podniecający, jeśli tylko 

wydobywał się z ust dziewczyny? 

- Faceci… 

Wziąłem penisa w dłoń i zacząłem wpychać, pomagając sobie ręką. 

Nakierowując, podtrzymując. Dobry uchwyt i pchnięcie, podczas gdy nasze 

wydzieliny mieszały się ze sobą w jedną wybuchową substancję. Śluz pachnący 

i nią, i mną. Poprawienie uchwytu i kolejne pchnięcie. Trochę udało mi się 

wcisnąć, sam czubek, ale jednak. I nic poza tym. Ale to ciepło, ta wilgoć, ta 

ciasność… 

Myśl o sporcie, myśl o matce… 

Zacisnąłem się cały, jakby każdy fragment mojego ciała był palcem 

składającym cały organizm w jedną pięść. Skręcałem się, zwijałem, jak w 

dziubek zwijają się usta, kiedy trafi między nie coś kwaśnego. Wykręcałem, 

myśląc jednocześnie o bieliźnie babki. O rzygającym kłakami kocie, zjadającym 

potem te wymiociny. O psie z biegunką, który potem liże sobie odbyt. Problem 

z tym był jednak taki, że kiedy balansuje się na granicy wytrysku, kiedy orgazm 

zależy od dowolnego bodźca, kiedy podniecenie jest tak wielkie, że szumi ci w 

uszach, nic nie jest dostatecznie obrzydliwe, by cię ostudzić. Najbardziej 

odpychająca, chora rzecz, każda ohydna sytuacja i osoba, nagle okazuje się być 

całkiem przyjemna. Rozkosz zmasakrowane zwłoki potrafi przemienić w 

piękny, podniecający widok. 

Kiedy w trakcie seksu pomyślisz o oblezionym larwami jedzeniu. O serze 

pełnym wijących się robaków. O mięsie, pozieleniałej padlinie, która aż drży od 

wypełniających je czerwi. Kiedy człowiek w trakcie wielkiego podniecenia 

myśli o tym wszystkim, nagle odkrywa, że mogłoby to być całkiem apetyczne 

jedzenie. I potem próbuje, bo przecież miło się kojarzy. Bo gnijące odpadki nie 

są odpadkami, a wspomnieniem ciasnej, mokrej cipki, od której można było 

oszaleć. Zepsute mięso staje się przyjemną reminiscencją piersi i pośladków, 

wzgórka łonowego albo po prostu soczystych ust. 

- Na co czekasz do cholery? – ciągnęła Renka. 



Więc zacząłem pchać mocniej, próbując przebić się przez błonę dziewiczą. 

Czułem ją wyraźnie. Jakby coś martwego, nieczułego, sztucznego wręcz, ale z 

otworem. Coś, co naciągało się pod moim naciskiem, podczas gdy brzegi 

otworu wbijały się z moją żołądź, niemal boleśnie. Wzmagałem nacisk, 

perforacja nie chciała jednak się powiększyć, ciało nie chciało ustąpić. 

- Pojebało cię? To boli, do cholery! Idiota! Weź go wsadź raz a dobrze, a 

nie tak się przymierzasz i tylko mnie naciągasz… Przez ciebie nie będę mogła 

siedzieć… 

Uderzyła mnie w plecy, aż zapiekło. 

Seks to był jej pomysł. Miała dość własnych palców, własnych dłoni. 

Chciała czegoś więcej, a ja byłem pod ręką. Jej najlepszy kumpel, o podobnych 

zainteresowaniach i zbliżonym guście, z którym mogła porozmawiać o czym 

chciała. To tylko seks koleżeński, żadnych zobowiązań, żadnego wikłania się w 

głupie związki, z których nie wynika wiele dobrego. Tylko żeby zaspokoić 

swoje potrzeby, skoro wszyscy i tak to robią, może poeksperymentować. Bo 

partnerowi, mężowi, chłopakowi, narzeczonemu czasem trudno powiedzieć o 

własnych marzeniach erotycznych. O tym, że chciałoby się spróbować czegoś 

nowego. Tym bardziej, kiedy dobrze już się znają i wiedzą na co mogą sobie 

pozwolić, a na co nie. 

Obcemu można powiedzieć, że wierzy się w duchy czy kosmitów, bo ma 

się gdzieś czy weźmie cię za wariata, czy nie, bo nie trzeba z nim spędzać potem 

kolejnych dni pod jednym dachem. Dlatego zamiast mówić mężowi, że 

chciałoby się, żeby wylizał ci odbyt, zamiast prosić żonę, żeby pozwoliła dojść 

na piersi i rozsmarowała sobie po nich spermę, bierze się kochankę. Idzie się do 

burdelu. Albo umawia na koleżeński seks, gdzie można powiedzieć wszystko, 

ale na wszystko nie trzeba się godzić. 

A potem można wrócić do rozmowy, którą przerwało się, kiedy naszła 

człowieka ochota na seks. 

Siedzielibyśmy na łóżku, na pościeli w misie, w otoczeniu regałów, gdzie 

znaleźć można było i książki, i filmy, i gry, i maskotki także, wśród kremowych 

ścian, a Renka mogłaby powiedzieć: 

- Basista naprawdę świetnie grał. 

Stałaby wtedy przede mną i wycierałaby się między nogami nawilżaną 

chusteczką. Wilgoć naszych ciał wsiąkałby w materiał, do którego przykleiłby 

się pojedynczy ciemny włos, delikatny materiał, bo przecież papier po seksie 

byłby zbyt twardy, zbyt szorstki. Szczególnie dla nastoletnich miejsc intymnych. 

- Ale perkusistę powinni zmienić – ciągnęłaby bez czułości, bez 

zaangażowania, z obojętnością, podczas gdy jej dłonie przyklejałyby do krocza 

majtek wkładkę higieniczną, żeby wchłonęła wszystko to, co jeszcze tego dnia z 

niej wypłynie. Starą, zużytą, zmiętą w kulkę, trzymałaby w dłoni, wciągając po 



spoconych wciąż nogach bieliznę, przez łydki, kolana, uda, w końcu układając 

na wciąż rozgrzanych pośladkach. 

- I co to w ogóle ma być za wokalista – kontynuowałaby, moszcząc wciąż 

piersi w miseczkach biustonosza i prostując wiecznie skręcające się ramiączko. 

A ja w tym czasie wycierałbym się, ubierał – o wiele szybciej i 

niedokładniej niż ona – i bez skrępowania opowiadał o nowej płycie Born to be 

Waldek. Albo jakimś innym, podobnym mu punkowym zespole, który nie miał 

szans zaistnieć na listach przebojów, bo śpiewał o czymś, bo nie miał pustych 

tekstów. I bo nie szedł w banał. 

Renka już od dwóch miesięcy przygotowywała się do tych rozmów o 

muzyce w jej pokoju, połykając regularnie tabletki antykoncepcyjne. Dwa 

miesiące ocierania się o siebie w ubraniach, ale z zastrzeżeniem, że najpierw 

musi dojść ona. Ja mogę potem, ile chcę, o ile na tyle zgodzi się ona i zawsze, 

bez wyjątku, za każdym razem spuszczać się będę w spodnie. Żadnego 

chłapania, żadnego brudzenia, bo przecież w ciążę nie chce zajść. 

- Nie będziesz się na mnie spuszczał – powiedziała. – Nie jesteś psem, a ja 

nie jestem twoim drzewem do obsikiwania. 

Więc zostawała nawet nie namiastka. Namiastką byłby seks 

przedsionkowy, seks oralny, analny, a to było jedynie ocieranie się o ubrania. 

Nawet nie zaspokojenie drugiej strony ręką. Materiał trący o materiał, pod nimi 

kolejne wersje materiału aż dopiero gdzieś tam, za horyzontem spodni i 

bielizny, za załomem wkładki higienicznej, czekało gołe ciało. Mokre, ciepłe, 

wilgotne. Namiastka, namiastki, namiastki. Nic, co obejmowałoby penisa, 

stymulowało, jedynie ocieranie. Tak blisko, a tak daleko. Leżałem między 

rozłożonym udami dziewczyny, na niej, leżałem pomiędzy jej nogami, on 

jęczała, dochodziła, dochodziłem i ja, ale to nawet nie był wstęp do stosunku. 

A teraz byłem tu, prawie w niej. Pchając, pocąc się, jęcząc, mieszając ze 

sobą nasze płyny ustrojowe, wydzieliny naszych ciał. W końcu pchnąłem. 

Zebrałem się w sobie, jak przy zaparciu i spróbowałem, aż w końcu błona 

ustąpiła i wsunąłem się do środka. 

Renka zaczęła krzyczeć. 

- Kurwa! To miało tak nie boleć! Cholera, mokro mi… To krew? 

Wsunąłem się z niej. 

Sięgnęła dłonią między nogi. 

- Ja pieprzę. Spuściłeś się. Cholera, przecież nawet… Ech, faceci. Czego ja 

się spodziewałam. 

Też tego nie wiedziałem. 

Wyszarpnęła się spode mnie. Nie wyszła, nie wydostała tylko wyszarpnęła 

właśnie, krwawiąc na czerwono i na biało i poszła do łazienki. 



- Następnym razem będzie lepiej! – krzyknąłem za nią, bo przecież musiał 

być następny raz. 

Odpowiedziało mi trzaśnięcie drzwiami. 

Bez zobowiązań, bez czułości, bez oczekiwań  rozczarowań. Tak właśnie 

mieliśmy rozmawiać o muzyce, ale chyba średnio nam wyszło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PĘKNIĘTA GUMKA 

 

Jeśli orgazm mógłby zabić, 

Jeden wytrysk przynieść śmierć, 

Powiedz tylko, gdzie mam wsadzić, 

Ja przeżyję – przecież wiesz. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Kiedy dotarliśmy w pobliże morza, w okolice tych wszystkich kurortów 

wypoczynkowych, miejscowości które słynęły ze smażalni nieświeżych ryb i 

naciągania turystów, dochodził wieczór. Od wody obmywającej plaże 

Kołobrzegu dzieliło nas jednak jeszcze kilka kilometrów opustoszałych tras. 

Szarych ulic pod granatowym niebem, od czasu do czasu rozświetlonych żółtym 

blaskiem nielicznych działających latarni. 

Siedząca za kierownicą Renka wyglądała tak, jak ja się czułem. Zmęczona, 

wykończona, wycieńczona, osłabiona. Ciekło z niej wszystko, co może ciec z 

człowieka. Pot zmieszany z krwią, kał z moczem, coraz wymiotowała. Łykała 

więc więcej tabletek, ale te już się nie mieściły w żołądku, więc zwracała je raz 

za razem. A jednak wciąż pozostawała seksowna. Nie miała już krągłości, 

ubrania wisiały na niej, bo nie trzymał ich biust, ani pośladki, które niemal 

zniknęły, które spłaszczyły się, jakby miała sześćdziesiątkę na karku. Tylko 

brzuch pozostawał wypukły. Wzdęty brzuch, jak u dzieci z Afryki. 

Ale chociaż nie miała piersi, chociaż jej tyłek zniknął, wciąż była kobietą i 

nawet kiedy umierałem, nie było to dla mnie bez znaczenia. A ja nawet nie 

miałem już siły sprawdzać czy mi stał, czy nie. 

Jechaliśmy dalej, a dni, kiedy wszystko było dobrze, zostawały coraz dalej 

za nami. Za tymi drzewami, budynkami, które niknęły za horyzontem, za 

rondami, placami, polami, lasami. Znikały tam też dni, kiedy było lepiej, ale 

przed nami na pewno były jeszcze kolejne w miarę dobre. Dni, kiedy wracał 

apetyt, a ciało prosiło się o to, by wysiąść z samochodu, rozprostować nogi, 

przeciągnąć się, olać to wszystko i zgwałcić Renatę. 

Renkę. Renatę. Ale już nie żonę Romana. Roman nie żył, więc teraz można 

ją było co najwyżej nazwać wdową po nim, nikim więcej. A wdowa to przecież 

kobieta samotna. Panna z odzysku, mniej czymkolwiek związana, niż rozwódka, 

bo przecież wdowa nie ma do kogo wrócić, nie ma nadziei na zmianę zdania 

drugiej połowy. Nikt nagle nie ożyje i nie wróci, a wspomnienia zblakną. 

Roman był więc martwy, wciąż jednak leżał na tylnym siedzeniu, 

podkurczony, zwinięty w pozycji płodowej, jakby był to odruch bezwarunkowy, 



z wytrzeszczonymi oczami i rozdziawionymi ustami. Pęknięta gumka, a 

właściwie cała tęcza pękniętych gumek, zastygła przyklejona do jego 

znędzniałego, sinego że aż czarnego penisa, a poniżej, na fotelu i w przestrzeni 

między siedzeniami rozlewała się zastygła kałuża krwi, spermy i fragmentów 

wnętrzności. Posoka, jelita i nasienie pokrywały zapasy, ślady po nich widać 

było na drzwiach, na szybach i fotelach, resztki zwisały z sufitu, jak stalaktyty 

czy stalagmity (kto by je odróżnił), zupełnie jakby na tle auta wybuchła bomba. 

Minęliśmy jakieś zwłoki leżące na przystankowej ławce. Może jeszcze 

żyły, chociaż nic na to nie wskazywało. Dalej jakiś zombie snuł się chwiejnie, 

wypróżniając bez kontroli w pełne już spodnie. Gdybyśmy podjechali bliżej, 

pewnie byłoby słychać, jak chlupocze w tych brunatnych od wydzielin dżinsach. 

Poza nimi dwoma, nikogo w zasięgu wzroku nie było. 

- Całkiem niezłe miejsce na finał – powiedziała Renka, zmierzając w stronę 

zachodzącego słońca. Jechała samochodem w kierunku horyzontu, a niebo przed 

nami oblekało się w coraz głębsze oranże. Pomarańcz przechodziła w czerwień, 

czerwień ewoluowała we fiolet, w granat, a coraz wyżej widać było już czerń i 

gwiazdy. Jeśli dożyjemy rana, zobaczymy jak czerń zmienia się w szarość, a ta 

przechodzi w bladą żółć. Zupełnie jak siniak.  

- Może nawet wykąpię się w morzu – ciągnęła. 

Samochód toczył się leniwie pustymi szosami szarego miasteczka, w 

którym wszystkie budynki wyglądały tak samo. Nijakie czarne klocki. Makieta 

zbudowana przez dziecko, równie martwa, jak dzielnica zbudowana z klocków 

lego. W końcu pojawiło się przed nami molo, za nim morze, a w morzu... 

- O kurwa – powiedziała Renka, ale nie wcisnęła hamulca.  

Ja wzruszałem tylko ramionami i połknąłem kolejną porcję leków. Na siłę. 

Auto wtoczyło się na plażę, na wilgotny piasek i zatrzymało. Popiłem 

jeszcze te leki i wysiedliśmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEN’S TRUE AKCJA 

 

Born to be Waldek – ty wiesz, co to znaczy! 

Born to be Waldek – każdy nas zobaczy! 

Born to be Waldek – moralni defloratorzy, 

W modlitwie ręce do nas złożysz! 

 

Born to be Waldek! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Nikt nie wróżył im długiej kariery, kiedy debiutowali płytą PUNKtualni 

goście. Nikt nie dawał im wielkich szans. Pierwszy krążek nie stał się hitem, 

ludzie na ulicach nie podśpiewywali sobie ich kawałków, nikt nie ustawiał sobie 

w telefonach dzwonków z ich piosenkami, ale dotarli do tych, do których 

dotrzeć chcieli. 

Kiedy przy okazji drugiej płyty (Styl ROCKoko) śpiewali: 

 

Radio Marian, sześć na dziewięć SM, 

O złotowłosych dzieciaczkach niewinny piękny sen. 

Prowokatorskich bachorach, małych gwałcicielach, 

Przez których ród Mariuszów zamieszkuje w celach! 

  

udało im się zrobić trochę szumy. Zyskać pewien rozgłos, trafić do ludzi 

buntujących się, ale myślących. Dlatego ich trzeci krążek, KontraPUNKt, na 

okładce przedstawiał wokalistę wycierającego się między pośladkami polską 

flagą. Brązowe maźnięcia na białoczerwonym materiale, a obok parująca kupka 

ekskrementów na godle. Na odartym z piór białym orzełku. 

 

Nie jestem polakiem, polakiem nie będę, 

Ja się tylko w polsce urodziłem. 

Pierdolę każdą patriotyczną mendę, 

Nigdy niczego tak się nie wstydziłem, 

Jak pochodzenia z tego syfu. 

 

Syfu, gdzie śpiewa się disco polo, 

Gdzie gust i smak wszyscy pierdolą, 

Gdzie chlają i kradną, gdzie kombinują, 

Napluje w ryje wszystkim tym chujom! 



 

Dzięki licznym procesom i krytyce mediów, dzięki oburzeniu posłów i 

środowisk patriotycznych, płyta sprzedała się znakomicie i pozwoliła artystom 

wypuścić jej reedycję uzupełnioną o bonusowe kawałki. Krążek nosił podtytuł 

Deafetyzm i stał się najchętniej kupowaną płytą Born to be Waldek. 

Czwarty studyjny album z okazji pięciolecia istnienia formacji 

zatytułowany został Pederastafarianin i okazał się odejściem bandu w kierunku 

jamajskich rytmów. Punkowa stylistyka została jednak utrzymana, nie zmieniły 

się także preferencje tekściarza i zarazem frontmena BtbW do ostrego 

krytykowania zastanej rzeczywistości i sytuacji polityczno-społecznej nie tylko 

kraju. 

Był to też pierwszy i jedyny krążek, na którym zespół umieścił cover. 

Wybór padł na jeden z klasycznych kawałków Jacka Kaczmarskiego, który po 

drobnych przeróbkach i nowej aranżacji zyskał tytuł Tęczowy autobus. Poza tym 

sporym hitem stała się piosenka Na końcu tęczy czeka skarb. 

 

Tęcza jest piękna, tęcza wspaniała, 

Ludzkość cała ją pokochała, 

Kto nie pokochał, musi to zmienić, 

Nie może sam myśleć, musi docenić! 

 

Na końcu tęczy skarb jednak czeka, 

Więc się tej tęczy końca doczekać 

Nie mogę! 

 

Reggae i ska doprawione były w tym przypadku ciężkim rockiem i solidną 

dawką punku, co nie każdemu przypadło do gustu. Płyta sprzedała się jednak 

niewiele gorzej, od poprzedniczki, stając się drugim największym hitem Born to 

be Waldek. 

Ostatnim albumem zespołu okazała się Men’s True Akcja. Znalazło się na 

niej dokładnie dwadzieścia osiem piosenek, podzielonych na Fazę I, Fazę II i 

Okresowe bonusy, a każda z nich dotyczyła tematu miesiączkowania i seksu. 

Dwadzieścia osiem kawałków o menstruacji i podpaskach, okresie i tamponach, 

PMS-ie i stosunkach. Do tego dochodziła książeczka z tekstami 

wydrukowanymi na tle zużytych podpasek i tamponów. 

Płyta na sklepowych półkach pojawiła się niespełna miesiąc przed 

pojawieniem się epidemii plam. 

Tłum znalazł członków zespołu Born to be Waldek niedaleko Krakowa i 

zlinczował. Miało to miejsce cztery dni po śmierci Świętej Dziewicy od 

Niepokalanego Poczęcia, ale nie było tak spektakularne, jak jej zgon. Waldków, 



jak określali muzyków fani zespołu, po prostu powieszono. Bogowie jednak 

najwyraźniej tej ofiary za przebłaganie grzechów kontrowersyjnego bandu nie 

byli skłonni przyjąć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZBIERAJĄCY GRZYBY KOT 

 

Skąd masz w sobie tyle krwi, 

By przez siedem dni, 

Artystycznie malować podpaski? 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Kiedy wyjechaliśmy z Warszawy, zainteresowała się nami policja. Byliśmy 

już za miastem i stolica została za nami w tyle, a wraz z nią dwie apteki i 

niewielki sklepik w jakiejś zapomnianej alejce, zaułku prawie, które 

odwiedziliśmy. Wszystkie trzy małe, miniaturowe wręcz, ulokowane na 

odludziu, na co dzień pomijane przez niemal wszystkich. Takich przybytków 

pełno było w każdym mieście. Mijało się je, ledwie dostrzegając kątem oka, a 

jednak jakoś się utrzymywały. Istniały nadal, chociaż te akurat zamknięte były 

na głucho, w głuchej okolicy pod bladym, wieczornym niebem. Brakowało 

tylko biegacza stepowego, który potoczyłby się leniwie pustą, zaśmieconą ulicą. 

Policja dostrzegła nas, kiedy wyjeżdżaliśmy poza granice cywilizacji. 

Radiowóz jechał z naprzeciwka, szosą między polami i lasami. Zombie za jego 

szybą spojrzeli na nas, rzucili okiem na tylne siedzenie, gdzie wśród zapasów 

dogorywał Roman i zawrócili. Dali znak, żebyśmy zatrzymali się. 

Renka zaklęła, nieświadomy niczego Roman jęczał z tyłu, z gumkami 

zaciśniętymi na penisie, a ja po prostu łyknąłem kolejną porcję tabletek. Renka 

wdusiła stopą jeden z pedałów i samochód wyrwał do przodu, zostawiając 

policjantów gdzieś w tyle. Radiowóz malał za nami, ale zaczął przyspieszać, a 

żona Romana jechała dalej, rzucając mężem po tylnym siedzeniu, podskakując 

nim na każdym z wybojów, nabijając mu kolejnych siniaków puszkami z 

jedzeniem, twardymi opakowaniami rozcinając skórę. I tak było mu wszystko 

jedno. 

Kable zepsutego radia, które dyndały z deski rozdzielczej, obijały się o 

moje kolana, o wajchę zmiany biegów, o fotele. 

Odwróciłem się do tyłu, sięgnąłem za siebie, zakrwawioną rękę 

przeciskając między siedzeniami, wygrzebałem kilka puszek taniego pasztetu – 

jednej z tych rzeczy, w których próżno było doszukać się mięsa – a potem 

wychyliłem się przez uchylone okno i rzuciłem. Jedną, drugą, trzecią. Najpierw 

szyba radiowozu zmętniała, zrobiła się biała, pokryta siateczką pęknięć, 

niezliczonych odprysków i uszkodzeń. Drugi pasztet jednak rozbił ją, 

przywracając widoczność funkcjonariuszom, a kolejny tylko dokończył dzieła. 

Trudno. 



Rzuciłem kolejny, ale nie trafiłem w prowadzącego auto policjanta. Puszka 

rozbiła się gdzieś w środku pojazdu, ale bez żądnego efektu. 

- Nie marnuj jedzenia! – krzyknęła Renka, jakbym był gdzieś daleko. 

Jakbym siedział na drugim końcu świata. 

Ale co miałem niby zrobić. 

- Trzymaj! – Renka wyszarpnęła radio. – Tylko przestań do cholery 

pudłować! 

Samochód Romana nie był szczytem współczesnej myśli technicznej. Nie 

był też szczególnie nowy. Ani drogi. Po co kupować lepszy samochód, skoro 

żona nie da ci wyrywać na niego idiotek? Po co wydawać pieniądze na coś, co 

albo ci ukradną, albo zazdrosny sąsiad ozdobi wzorkiem wycinanym kluczami, 

nożem, wkrętakiem, głębokimi aż do podkładu, aż podkład naruszającymi? 

Dlatego radio było tu ciężkie i solidne. Stare radio, które nigdy się nie psuło. 

Kwadratowy kaseciak, pamiątka z dawnych lat, z kablami i idiotyczną rączką 

pozwalającą nosić go wygodniej, niż pod pachą. 

Rzuciłem w kierowcę, trafiłem w pasażera, któremu z nosa bryzgnęło 

trochę więcej krwi. 

- Jezu – westchnęła Renka. 

Roman ciężko dyszał, przygnieciony zwałami jedzenia. Spożywczą lawiną, 

niczym nie różniącą się od prawdziwej. Tak, jak w górach zmarznięta woda była 

na wyciągnięcie ręki, ale zamiast pomóc dusiła, tak tu zapuszkowane jedzenie, 

wszystkie te opakowania mogły ocalić go przed śmiercią głodową, ale nie przed 

niedotlenieniem. Nie przed urazami. 

- Trzymaj. – Renka wcisnęła mi w dłonie box z kompaktami wożonymi tak 

długo, że okładki płyt wyblakły. Czerwień stał się żółcią, zieleń zmieniła w 

szarość, a czerń przybrała dziwnego, wcale nie czarnego odcienia. 

Rzuciłem. Po nim poszybował pusta szklana butelka po jakimś napoju, 

potem dezodorant, którego nikt już nie potrzebował, puszka zupy, która wpadła 

mi w ręce, a wreszcie dodatkowa gałka od wajchy zmiany biegów, znaleziona 

jakiś czas temu przez Romana na wysypisku śmieci. 

Renka odbiła w leśną drogę. Samochód zaczął podskakiwać na wybojach, 

łamać gałęzie, zdzierać z siebie lakier. Słońce zniżało się coraz bardziej na 

niebie, przyciemniając panujący w lesie półmrok. Policjanci włączyli światła, 

Renata odpowiedziała uruchomieniem GPS-u, żeby wiedzieć dokąd jedzie. 

Mapa wgrana do urządzenia co prawda nie miała wprowadzonej ścieżki, którą 

zmierzaliśmy, ale przynajmniej pokazywała pobliskie szosy. 

Coś, co stało na drodze, przewróciło się od uderzenia, wylądowało kilka 

metrów dalej, po czym chrupnęło pod naszymi kołami, kiedy to dogoniliśmy. 

Chrupnęło, strzeliło, samochód podskoczył, a my jechaliśmy dalej. 

- Kot – powiedziała Renata. 



- Duży. 

- Wysoki był. Długie łapy miał. 

- I zbierał grzyby – dodałem. 

- A kto mu zabroni? Zresztą i tak już nie żył, tylko jeszcze o tym nie 

wiedział. 

Tylko nie chciał o tym wiedzieć. 

Radiowóz zniknął gdzieś z naszego wstecznego lusterka. 

- Trzeba będzie odjechać, jak najdalej – mruknęła Renka. – Potem się 

zobaczy, gdzie odpoczniemy. 

Łyknąłem dwie garście leków na walące serce. Porcję, która zabiłaby 

konia, ale przecież zabicie konia nie było żadnym wielkim wyczynem. Jeśli 

chodzi o medykamenty i trucizny, działały na te zwierzęta silniej, niż na psy. 

Konia nie było trudno uśmiercić, już nawet zwykły kot lepiej sobie radził na tym 

polu. 

A ja byłem już przyzwyczajony, uodporniony. Gdyby cyjanek dawkować 

sobie we właściwych porcjach, które zwiększałoby się powoli, w dostatecznych 

odstępach czasu, by wypłukał się z organizmu, nawet na tę truciznę człowiek 

mógłby być niewrażliwy. 

Renka dostrzegła światła radiowozu przed nami. Policjanci może i byli na 

tyle osłabieni by ich nie wyłączyć i zaczaić się na nas, jednak dostatecznie jasno 

myśleli, żeby przeciąć las skrótem, gdzieś między czarnymi pniakami, które 

doskonale znali, zajechać nam drogę i czekać. 

- Zawracamy? – zapytałem, ziewając. 

Roman na tylnym fotelu zachrapał. Najwyraźniej brak dostępu do 

odpowiedniej ilości tlenu zamiast go zabić, uśpił pod wszystkimi tymi zapasami. 

A może pozbawił przytomności? Nie wnikałem, nie miałem pojęcia czy 

nieprzytomny może chrapać, czy nie, to nie była wiedza, której uczyli w 

szkołach. 

Renka zahamowała, ale nie gasiła silnika. Przez chwilę siedziała i czekała. 

Myślała. Zastanawiała się. Albo po prostu odpoczywała. Nie narzekała, że 

wszystko się wali i pieprzy, że każdego dnia prędzej czy później coś musi pójść 

źle, bo tak już wspaniale został urządzony ten świat. Nie pocieszała się, że już 

niedługo wszystko to się skończy, ludzkość umrze, cywilizacja się zawali, 

planeta cofnie w rozwoju, natura w końcu odżyje, bo skąd miała wiedzieć, że na 

pewno tak będzie. Po prostu siedziała i czekała. Cień kobiety, czarna sylwetka 

na tle wnętrza samochodu, jak wycięta z kartonu. 

- Poczekaj tutaj – odezwał się ten cień. Tylko oczy mu błyszczały. Czarna 

sylwetka pochyliła się w moją stronę i otworzyła schowek. Ze środka wydobyła 

jeden z podłużnych przedmiotów owiniętych w papier i wysiadła. 

Nie powiedziała: zaraz wrócę. Nie powiedziała: na razie ani pa. 



- Tylko nie pchaj tam łap, jeśli chcesz żyć – przypomniała i poszła przed 

siebie, w kierunku świateł radiowozu. Krok miała prawie pewny, prawie się nie 

chwiała. 

Minęły dwie minuty, kiedy zobaczyłem jak wraca, oświetlona od tyłu 

reflektorami samochodu, jeszcze ciemniejsza na tle białego światła. W ręku 

niosła podłużny przedmiot owinięty w szary papier do pakowania. 

- Jedziemy? – zapytałem. 

Wrzuciła przedmiot z powrotem do schowka i zatrzasnęła go mocno. 

- Szybko poszło – powiedziała. Prawie się nie uśmiechała. 

Wrzuciła bieg i ruszyła przed siebie. Dotarliśmy do radiowozu, 

wyminęliśmy go, mijając zwłoki obu policjantów leżące obok – zwłoki z 

wytrzeszczonymi oczami, skulone i skręcone, jakby nagle poraził je piorun – 

przyspieszyła, dotarła do szosy, skręciła w lewo i znów jechaliśmy dalej. Przed 

siebie. W stronę morza. Misja ratunkowa trwała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEAUTORYZOWANA BIOGRAFIA 

 

Święta Dziewico od Seksu Analnego, 

Królowo życia niepoczętego, 

O pani w bieli, na pościeli białej, 

Dopomóż mi w seksie jakiego nie znałem. 

 

Najświętsza Dziewico, Dziewico jedyna, 

Do pełnej piersi przytul mnie, syna. 

Patronko pettingu i masturbacji, 

Każdej niepełnej, przerwanej penetracji, 

 

Ołtarz budujemy Tobie! 

 

-  Born to be Waldek 

 

 

Pierwszy internetowy samozwańczy kościół pod wezwaniem Świętej 

Dziewicy od Niepokalanego Poczęcia, na dwa tygodnie przed linczem Darii, 

zamieścił na swojej stronie pierwszą modlitwę do ciężarnej nastolatki. Modlitwa 

ozdobiona była zdjęciem przyszłej męczennicy upozowanej na Matkę Boską. 

Kiedy kliknęło się na podobiznę dziewczyny, link automatycznie 

przekierowywał do sklepiku, gdzie za zero złotych można było zakupić tapetę z 

Darią. Koszulki i kubki, portfele i szklanki, plecaki i termosy, koce, pościel, 

nawet majtki z jej twarzą kosztowały już jednak zdecydowanie więcej. 

Twórca portalu, kryjący się pod pseudonimem Dziewic, ogłosił oficjalnie, 

że pisze jej nieoficjalną biografię. Na stronie zmieścił nawet kilka fragmentów 

tego jego zdaniem wiekopomnego dzieła. Najwybitniejszej i najważniejszej 

biografii w dziejach literatury. 

Do kościoła zapisało się oficjalnie trzydziestu trzech członków-

subskrybentów. Oficjalny profil na Facebooku zalajkowało ponad sto osób – 

większość z nich należała jednocześnie do kościoła pastafarian. Pastafarianie 

wierzyli w olbrzymiego potwora spaghetti, gigantyczny zlepek makaronu, 

klopsików i sosu, unoszący się na niebie i niosący człowiekowi nie do końca 

sprecyzowane coś. Okazjonalnie przywdziewali durszlak zakładany na głowę, 

co ich zdaniem miało symbolizować… coś tam. 

Darianie, bo tak określali się wyznawcy Świętej Dziewicy od 

Niepokalanego Poczęcia, czasami nazywani też mianem Dziewican, nie mieli 

takich atrakcji. Ubierali się zwyczajnie, jedynie kapłan zamiast szat 

liturgicznych przywdziewał błękitną sukienkę, luźną, obszerną sukienkę, biały 



szal przerzucał niczym ksiądz stułę i to było wszystko. Brak oryginalności. 

Nuda. Brak pomysłu. 

Darianie nie odprawiali mszy jako takiej. Nie głosili kazań, nie nieśli 

żadnego słowa w świat. Spotykali się online i rozmawiali. Wymieniali się 

spostrzeżeniami, omawiali różne nękające ich kwestie, jakby wszyscy byli sobie 

równi, a odpowiedzi na ważne dla nich kwestie usiłowali znaleźć wśród 

nielicznych wywiadów, jakich w swoim życiu udzieliła Święta Dziewica od 

Niepokalanego Poczęcia. Jej słowa mieli spisane w formie niewielkiej 

książeczki zatytułowanej Pismo Świętej. Nie było ich wiele, ot tyle, by 

wystarczyło po jednym cytacie, wydrukowanym wielkimi literami, dużą 

czcionką na każdej z niemal dwustu stron. Resztę tomu zapełniały komentarze, 

interpretacje i wszelkiej maści dopowiedzenia. Wtrącenia. Bo przecież żadna 

religia nie obejdzie się bez tłumaczenia ludziom najprostszych rzeczy. Wierni są 

za głupi, by zrozumieć jednoznaczną, oczywistą treść, dlatego trzeba im ją 

objaśnić, pokazać to, czego sami nie znajdą. Pokazać to, co nie kryje się nawet 

między słowami. 

Wśród Darian szybko nastąpił pierwszy rozłam, dziewicańska schizma, 

która pojawiła się w odpowiedzi na wierzenia niektórych członków, że skoro 

Bóg jest istotą bezpłciową, tym razem zesłał nam Swojego syna w postaci córki, 

która urodzić ma kolejnego zbawcę ludzkości. Że zrównał Maryję i Jezusa, 

połączył obie idee w jedną dziewczynę, nastoletnią ciężarną Darię, która przez 

wsobne niepokalane poczęcie, sprowadzi dla nas Mesjasza właściwego dla 

naszych czasów i oczekiwań. 

Skoro świat i płciowość idą naprzód, skoro granice ludzkich preferencji 

seksualnych zacierają się coraz bardziej, skoro stają się zależne od mody i 

oczekiwań, a nie biologicznych uwarunkowań, Stwórca musiał dostosować się 

do tego. Kiedyś był mściwym Bogiem, potem stał się Bogiem miłościwym, 

teraz miał być Bogiem pełnym zrozumienia dla ludzkiej seksualności. 

- Musimy stworzyć Kościół pod wezwaniem Świętej Czwórcy! – 

nawoływał jeden z reformatorów. 

Czwartym wcieleniem boskości miał być jego zdaniem Wnuk Boży. Syn 

stał się synem / córką, co dawało prosty rachunek – pięć osób zamkniętych w 

czterech. Cud. Niepodważalny dowód na prawdziwość jego słów. A jeśli Daria 

– nie jeśli, na pewno! – urodzi obojnaka? Prawdziwy wysyp cudów. Cud na 

cudzie, objawienie na objawieniu. Wiara przyobleczona w ciało, jakiego nigdy 

dotąd nie posiadała, w sam raz na czasy, jakie nigdy dotąd nie istniały. 

Nadchodziła nowa era, nowy świat. Rewolucja. Katharsis. Co tam 

przemagnesowanie naszych biegunów, skoro staliśmy u progu przemiany 

naszych mózgów. Naszej mentalności. Systemu wartości. Prawd, które rządziły 

całym wszechświatem od zarania dziejów, starsze i bardziej rzeczywiste, niż 



prawa fizyki. Dotychczasowa asceza Darii miała wyzwolić ludzi z okowów 

cnoty, a na gruzach i popiołach starego porządku miała narodzić się prawdziwie 

czysta, piękna, wolna miłość. Większość ludzi zginie, ale jest to koniecznie by 

nastąpiło oczyszczenie. To jak z Sodomą i Gomorą. To jak z wielkim potopem. 

Musi tak się stać, by nastąpiło oczyszczenie, a seks wkroczył w fazę duchową. 

Stosunek stanie się niezbędną przynajmniej dwa razy dziennie modlitwą, więc 

nie będzie już gwałtów i prostytucji, molestowania i wykorzystania. Nie będą 

rozpadały się związki, w których zabraknie pożycia, a seks przedmałżeński 

stanie się po prostu przygotowaniem do właściwej modlitwy. Nikt nie będzie 

narzekał na brak seksu oralnego, bo stanie się on odpowiednikiem chleba i wina. 

To będzie wreszcie prawdziwy raj, który pokochają wszyscy. Raj tak 

doskonały, że nikt nie da się już skusić na jabłko z dziwnego drzewa. Raj stąpi 

na ziemię pod postacią czystej miłości i nigdy już nie będzie grzechu, bo nic 

grzechem nie będzie. Wszyscy staną się równi i nikt nie będzie chciał toczyć 

wojen, nikt nie będzie miał ochoty zabijać, bo ludziom nic więcej do szczęścia 

nie będzie potrzebne. Zniknie napięcie. Choroby psychicznie zostaną cudownie 

uzdrowione. 

Historia tragedii ludzkości, to przecież historia dążenia do seksu pod 

przykrywką władzy. Sama władza jest przecież namiastką seksu, środkiem, 

który pozwala na seks bez zobowiązań, bez ograniczeń, ale skoro wszyscy będą 

usatysfakcjonowani seksualnie, potęga przestanie być potrzebna. Tak samo, jak 

sława. Jak wszystkie te afrodyzjaki, które dotąd były niezbędne. 

Wreszcie nadejdzie czas utopi. Szczęścia. Czystej, niezmąconej niczym 

radości. Piękna i harmonii. Czas cudów ograniczonych do mokrych, namiętnych 

orgazmów, bo innych cudów nikt nigdy nie potrzebował. Nikt nie będzie 

martwił się o choroby, bo po dobrym orgazmie człowiek nie martwi się niczym. 

Praca przestanie być problemem, bo człowiek szczęśliwy, jest chętniejszy do 

wszystkiego. 

Wszystko będzie idealnie. 

 

Kiedy sąd ogłosił wyniki badań płodu Darii, potwierdzające że ojcem 

dziecka był jej ginekolog, który zapłodnił ją – jak wiele innych pacjentek zresztą 

– podczas pierwszej wizyty, kiedy masturbował się do widoku dziewiczego 

krocza nastolatki, którego oglądanie w innej sytuacji byłoby nielegalne, kiedy 

przypadkiem wytrysnął w kierunku jej sromu, udając że szuka odpowiednich 

przyrządów, kapłan Darianów popełnił samobójstwo. Reszty wyznawców to nie 

obeszło. Mieli w końcu jeszcze potwora spaghetti. 

 

 

 



TARCIE 

 

Oto sromowa klęska nastała, 

Czarny punkt „G” na autostradzie, 

Moja dziewczyna okresu dostała, 

Kiedy lizałem ją w sadzie, 

Pełnym pierworodnych jabłek. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

- Kiedyś to wszystko pierdolnie – powiedziała Renka. – Cały ten świat 

szlag trafi, przekonasz się. 

Jechała rowerem, wbita w czarne szorty. Jechała przede mną i opowiadała, 

a ja patrzyłem, jak jej pośladki miękko rozgniatają się na siodełku. Jak materiał 

opinający jej ciało ugina się wraz z nim, dopasowując do krągłości. Do sytuacji. 

Patrzyłem jak jej krocze styka się z obiciem siodełka, w tym miejscu gdzie 

szew znaczył kształt jej najważniejszych rejonów. Rejonów, które przesuwały 

się po siedzisku roweru, ocierały o niego. 

- Przynajmniej będzie spokój – ciągnęła Renka. 

Zmierzch już zapadł, zrobiło się ciemno, uliczne latarnie płonęły mdłym 

blaskiem. Nikt nie jeździł, nikt nie spacerował. Byliśmy tylko my dwoje, sami. 

Cały świat był tylko nasz, nasza mała namiastka apokalipsy. 

- Żadnych szkół, żadnych klasówek. 

Zero ludzi. Zero problemów. Żadnych zmartwień. Tylko my dwoje, może i 

oddani przyjacielskim stosunkom seksualnym, ale na pewno nie zamierzający 

ratować ludzkości. Nie było po co. 

- Gdybym była jedyną kobietą na świecie, od razu wycięłabym sobie 

macicę. 

Bo ludzkość to nie gatunek, który warto ratować. Pomyłka ewolucji, którą 

powinno się wymazać i zapomnieć. 

- Telewizja przestałaby pieprzyć głupoty. Disco polo przestałoby istnieć. 

Same plusy – ciągnęła Renka, a ja myślałem tylko o tym, jak lizałem ją może z 

godzinę temu. Pewnie jeszcze była mokra, pewnie wciąż to czuła. 

Nocna jazda rowerem to był jej pomysł. 

- Nie trzeba oglądać tego syfu – powiedziała, kiedy trzymałem w ustach jej 

wargi sromowe. Delikatne, mięsiste, przypominały mi coś nieuchwytnego, 

ulotnego. Znajomego, jakbym kiedyś już ssał je, przesuwał po nich językiem, 

czuł jak rozpływają się w mojej jamie ustnej. – Nie ma ludzi, więc nic nie psuje 

widoku. Poliż trochę dziurkę, co? 



Polizałem. Splotła nogi na moim karku i przycisnęła krocze do moich ust. 

- Wszystko byłoby za darmo – powiedziała Renka, jadąc przede mną. 

Czasem mijał nas jakiś samochód, omiatając światłami, zmieniając jej sylwetkę 

w cień kobiety. Mroczną postać czarnego luda na rowerze. – Sklepy stałyby 

otwarte, czekały na nas, a my bralibyśmy, co tylko zechcemy. 

Uniosła się, pedałując na stojąco a światła nocnego miasta przeświecały 

między jej udami. Otulały krocze, obmywały nogi, podkreślały każdy element 

jej fizjonomii w tych rejonach. 

- Ludzie są do dupy – ciągnęła Renka sprzed godziny, kiedy lizałem ją, 

ledwie słysząc co do mnie mówi. Uszy miałem przyciśnięte jej nogami, 

przypłaszczone do czaszki, a skóra, wydepilowana i delikatna, zatykała mi 

ujścia kanałów słuchowych. – Świat jest urządzony jak… Ech, przestań tak 

kręcić moimi sutkami, to nie gałki radia do cholery! – niemal krzyknęła, a ja 

lizałem. Z włosem łonowym przyklejonym do języka, drażniącym i 

wchodzącym coraz głębiej, dalej, po języku, w kierunku gardła. 

Nie poszła jej klasówka, więc marudziła jak zawsze. Marudziła jak zawsze, 

bo miała PMS. 

Jej rodzice pracowali akurat na nocną zmianę. 

- Ile miałabym kasy, gdyby ludzie pozdychali – kontynuowała, pedałując 

przed siebie drogą, której nie znaliśmy. Szosą już gdzieś za miastem, otoczoną 

przydrożnymi drzewami i polami. Czasem do ulic podchodził fragment lasu, 

czasem gdzieś widzieliśmy domy z resztkami światła w oknach. Byliśmy jak 

ludzie na Titanicu, gdzieś pośród niczego, pod czarnym niebem i bez szans na 

ratunek od naszej codzienności, naszych żyć, wszystkiego, czego tak bardzo 

mieliśmy dość. 

Mogliśmy być pośrodku niczego, mogliśmy być dosłownie wszędzie. Nie 

znaliśmy miejsca, więc równie dobrze mogliśmy sobie wyobrazić, że zaraz za 

zakrętem wyrosną piramidy. Może jakiś zamek. Może morze. Wszystko było 

możliwe, dopóki nie wiedzieliśmy niemal nic. 

- Jaka frajda jest z jeżdżenia gdzieś, gdzie już się było? – zapytała Renka, 

kiedy wciągała już na siebie majtki. Ta Renka sprzed godziny. – Dobra, dziś nie 

ma ochoty ci trzepać – powiedziała, poprawiając bieliznę. – Możesz zrobić 

sobie sam. Jak chcesz, będę patrzyła, ale na więcej nie licz. Chlapania nie 

będzie. 

Zacząłem się rozbierać. 

- Co wy faceci z tym macie? Tylko spuszczać się chcecie na kobietę… - 

Pokręciła głową. 

Wzruszyłem ramionami. 

- Ja nie będę twoim ściekiem na spermę, pamiętaj. – Oparła się o łóżko. – 

Chcesz patrzyć na cipę, jak będziesz sobie trzepał? – Odsunęła na bok majtki, 



które dopiero co bezsensownie na siebie wciągnęła. – A jeździć jest po co tylko, 

jeśli jedzie się gdzieś, gdzie się nie było. 

Najlepiej nocą, jak coś może cię potracić, bo co to za zabawa bez 

adrenaliny. 

- Mówiłam, że będzie fajnie – powiedziała Renka, pedałując przed siebie. 

Przyspieszając coraz bardziej, kiedy droga zaczęła opadać. Koła z szumem 

mknęły po nawierzchni, wiatr przedzierał się przez włosy, omiatał uszy. 

Chłodził. 

Nic nie miało sensu. Nic nie miało znaczenia. Liczyło się tylko to, co dobre 

było dla nas, co nam odpowiadało, pasowało. Dla każdego człowieka zagłada 

ludzkości byłaby jak spełnienie marzeń, pod warunkiem, że sam by ją przeżył. 

Jeśli ktoś twierdził inaczej, albo kłamał, albo należał do tych lemingów, którzy 

bez zastanowienia biegną wszędzie tam, gdzie tłum, bo sami myśleć nie 

potrafią. 

- Jaką nudą byłoby jeżdżenie po parku – ciągnęła Renka. 

Bez emocji. Bez tego dreszczyku. Bez adrenaliny. Atrakcyjne jest tylko to 

co nowe, to co może okazać się niebezpieczna, to czego jeszcze nie znamy. 

- No i – mówiła Renka, kiedy miałem dochodzić na ręcznik, który mi 

udostępniła. Wciąż odsłaniała krocze, bym mógł patrzyć na stróżkę śluzu 

ciągnącą się od jej warg sromowych do krocza bielizny – skoro my nikogo tam 

nie znamy, nikt nie zna nas. 

Możemy więc zrobić wszystko, co tylko chcemy. Każdą jedną dowolną 

rzecz, jaka tylko przyjdzie nam do głowy. Nie musieliśmy tego robić, nie 

zmierzaliśmy, ale mogliśmy – tu wszystko było na wyciągnięcie ręki, tak jak 

wyciągnięcie ręki był cały świat kryjący się za zakrętem – i to było w tym 

wszystkim najlepsze. 

- Tylko to się liczy – mówiła Renka. Nie wiedziałem już czy ta jadąca 

przede mną czy eksponująca krocze. 

- Nic więcej – ciągnęła. 

- Tylko dobrze celuj! – przypomniała. – Jak coś zachlapiesz, będziesz 

sprzątał! 

Ale i w tej chwili wszystko było możliwe. Bo dopóki nie doszedłem, 

dopóki nic się nie stało, wciąż była szansa, że Renka nagle doskoczy do mnie i 

weźmie go do ust. Że będzie chciała bym doszedł w niej. 

Że świat się skończy. Że będzie idealnie. Wystarczy tylko dostatecznie 

długo wytrzymać i żyć już na zawsze w zawieszeniu, prawda? 

 

 

 

 



PRZEWIĄZUJĄCY POMIDORY STARUSZEK 

 

Chodźmy do lasu na spacer mały, 

Gdzieś w krzaki stogu siana, 

Gdzie świerszcze będą nam dyszały, 

Spazmem do białego rana. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

To byłą decyzja Renki. To był jej wybór. 

- Jedyny rozsądny – jak zapewniała. 

Mieliśmy podróżować nocą, w dzień znajdować jakieś miejsce na 

odpoczynek, na sen, spać najlepiej na zmianę, kryjąc się w lasach, za dnia 

czekając w zapomnianych sadach, których drzewa pozbawione były owoców 

albo w pobliżu mulistych rzek. Ludzie może jeszcze żyli, a może nie, nic już nie 

wiedzieliśmy. Taki tryb egzystencji, jaki wiedliśmy, nie sprzyjał kontaktom 

międzyludzkim. Nie mieliśmy telefonu, radia, nie posiadaliśmy telewizji ani 

internetu. 

Byliśmy ascetami, pustelnikami.  

Kiedyś, lata temu, może w tej godzinie, kiedy dochodziłem na rozłożony 

ręcznik, a Renka udawała, że patrzy jakby było w tym coś, cokolwiek, 

ciekawego, erotycznego, a może kiedy ja patrzyłem, jak jej krocze i pośladki 

ocierają się o rowerowe siodełko, to właśnie wtedy powiedziała: 

- Kiedyś ocalimy ten świat, zobaczysz. 

Tryskałem kolejnymi porcjami, opróżniając jądra na bawełniany materiał 

do wycierania się po myciu albo patrzyłem, jak Renka pedałuje, wzmacniając 

mięśnie pośladków i nóg, a ona mówiła: 

- Kiedy to wszystko pierdolnie, to właśnie my przeżyjemy i ocalimy świat. 

Świat, nie ludzi. Ocalimy, bo przecież świata ratować nie będzie trzeba, ale 

kto wtedy będzie żył, by nam to wytknąć? Skoro nikt nie będzie mógł 

udowodnić, że tego nie zrobiliśmy, to tak, jakbyśmy rzeczywiście to zrobili. 

Ocalimy świat, będziemy żyli długo i szczęśliwie, bo wszystkiego 

będziemy mieli pod dostatkiem, a przecież mieć, znaczy być. Będziemy mieli 

prawdziwy raj, bo nie znajdzie się w nim nic, czego byśmy nie chcieli. Nie 

będzie ludzi, wszystko co nam nie pasuje będziemy mogli zniszczyć, spalić, 

wysadzić w powietrze. Wszystkie te beznadziejne kubistyczne obrazy, które 

wyglądały jakby nabazgrało je dziecko, całą tę sztukę nowoczesną, w której 

jeden namalowany kwadrat ktoś uznaje za arcydzieło, chociaż miliony uczniów 

szkół plastycznych robiły takie codziennie i to o wiele lepiej. 



Spalimy książki pokroju Pięćdziesięciu twarzy Greya, bo w raju nie ma 

miejsca na odpadki. Spalimy Harlequiny. 

Połamiemy wszystkie płyty disco polo, bo to obraza dla oblicza każdego 

człowieka, który ma choćby szczątkowy gust.  

Może umrzemy wkrótce potem, ale w raju, naszym ocalonym przed 

wszystkim, co niegodne świecie. Na własnych zasadach. Tak, jak chcemy. 

Idealne życie bowiem to nie koegzystencja, gdzie każdy ma to, co chce i 

wypracowuje idealny kompromis między wszystkim innym. Idealne życie to 

takie, gdzie nie ma kompromisów, bo wszystko, co przeszkadza, zostało 

wyeliminowane. Doskonały raj to miejsce, gdzie nie trzeba koegzystować z 

nikim ani z niczym, czego się nie trawi. Nie toleruje. Ludobójstwo na 

odpowiednią skalę to nie zbrodnia przeciw ludzkości, a cud dokonany ręką 

człowieka, kamień węgielny jedynego słusznego raju, bo stworzonego dla 

samego siebie – najważniejszej, najwspanialszej, najcudowniejszej, 

najdoskonalszej istoty, jaką znasz. Jeśli coś jest rajem dla kogoś takiego, musi 

być też dla wszystkich. 

Jeśli zrobisz to dobrze, jeśli zrobisz na odpowiednią skalę, dostaniesz 

potwierdzenie słuszności swoich działań – nikt nie zaprotestuje. 

- Chyba pora się przejść i popatrzyć, co ludzie dla nas zostawili – 

powiedziała Renka, prawie takim samym tonem, jak kiedyś rzekła: – Idź upierz 

ten ręcznik. Chyba nie myślisz, że będę się w tym babrać? 

Raz na kilka dni uzupełnialiśmy zapasy. Ludzie zdążyli okraść większość 

sklepów i magazynów – tam, gdzie wystraszyła ich policja, produkty zabrali 

sami funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce bronić prywatnej czy 

państwowej własności – ale nie zdążyli tego wszystkiego zjeść. Spożyć. Nikt nie 

zdążył ich też obrabować z tego wszystkiego więc odwiedzaliśmy wszystkie te 

domy, wszystkie mieszkania. Nie musieliśmy się włamywać, większość i tak 

stała otworem. Wchodziliśmy więc, korzystając z tego nieformalnego 

zaproszenia i braliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy. Ile potrzebowaliśmy. 

Ile tylko chcieliśmy. 

Większość z lokatorów na pewno była martwa. Wcale nie spali, chociaż 

mogło tak się wydawać. Wzbierające w zmarłych gazy też potrafią wydawać 

rozmaite dźwięki. 

Gdzieś w połowie drogi między Warszawą a morzem, w jednym z 

mieszkań znalazłem laptopa. Nie był to pierwszy komputer, na jaki natknąłem 

się w podobnym miejscu, smartfonów też nigdzie nie brakowało, ale pierwszy, 

jaki zobaczyłem będąc sam. Renka została z Romanem, pewnie coś zajadając, a 

ja byłem tu. Sam. W ciszy, w spokoju, z całym morzem możliwości 

rozciągającym się przede mną. 



Odpaliłem go. Działał, miał nawet ponad dziewięćdziesiąt procent baterii i 

chodził całkiem przyzwoicie. Ktoś, kto już nie żył, musiał dbać o niego niemal 

do samego końca. Nawet klawisze nie były szczególnie zakrwawione. 

Sprawdziłem serwisy informacyjne, ale jakiekolwiek informacje w nich 

publikowane pochodziły sprzed tygodnia. Większość stron z informacjami 

zresztą już nie funkcjonowała, martwa jak ciało gdzieś w innym pomieszczeniu 

tego mieszkania. Google i Facebook wciąż działały bez zarzutu. Przybyło 

natomiast stron wszelkiej maści domorosłych detektywów paranormalnych, dla 

których treścią życia stało się rozważanie co właściwie się wydarzyło. Nie 

obchodziło ich co ich czeka, nie obchodziła ich też prawda, co rzeczywiście 

kryło się za Czerwoną Zarazą, Czerwonym Morem, Czerwonym Alertem. 

Jedyne, co ich interesowało to snucie kolejnych teorii, bo teorie muszą być 

zawsze. 

Ludzie nie lubią wierzyć w prawdę. Że zabójca prezydenta był tylko jeden. 

Że samolot rozbił się we mgle przez upartych polityków chcących za wszelką 

cenę pokazać się w mediach. Że statek zatonął po zderzeniu z górą lodową. Nie 

obchodziło ich, że gdzieś rozbił się balon meteorologiczny, bo kosmici byli 

ciekawsi. Od meteorytu, który eksplodował nad wiekowym lasem 

atrakcyjniejszy wydawał się eksperyment szalonego naukowca. Woleli wierzyć 

w UFO nad łanami zbóż, zamiast żartownisiów z deskami i sznurkami. 

Czyżby winna była Korea? Całą prawda o tym, co dzieje się w kraju Kim 

Dzong Una! 

UFO a sytuacja na świecie – szokująca relacja z Małopolski, która przeczy 

oficjalnym informacjom! 

Unia Europejska i jej liberalne eksperymenty! 

Tajna broń neonazistów! 

Pogrzebałem w sieci jeszcze chwilę i wyłączyłem komputer. Zabrałem 

jedzenie, spakowałem leki. Wyszedłem. 

Dobrowolna asceza od mediów wszelkiej maści, wszelkiego rodzaju 

odróżniała nas od całego świata. Od wszystkich tych ludzi, od których każdy 

myślący człowiek chciał się odróżnić. Bo w dniu końca świata każdy czeka na 

najświeższe informacje, których i tak nie otrzyma. Każdy czeka na prognozę 

pogody i newsy ze świata sportu. Na reklamę, że: 

- Dziś po dwudziestej wyemitujemy kolejny odcinek naszej zajebistej 

telenoweli. Zaraz potem kolejny epizod cudownego reality show, które 

pokochały miliardy. 

A potem film dla dorosłych, z dużą dozą erotyki, więc niech wszystkie 

dzieciaki zasiądą po cichu przed ekranami. 

- Drodzy państwo, naszą cywilizację spotkała zagłada, ludzkość niemal 

doszczętnie wymarła, ale nie przejmujcie się, niedługo wszystko wróci do 



normy. Nasz program rozrywkowy z udziałem gwiazd nie zniknie z ramówki. A 

na kolejne odcinki produkcji, w której zajmujemy się tylko atrakcyjnymi 

medialnie „trudnymi” sprawami naszych widzów zapraszamy już wkrótce. To 

tylko chwilowe niedogodności, a budżet naszej stacji na ten rok został już 

przecież przyjęty i nie może przepaść. 

W dniu końca świata być może i zabraknie przewiązującego pomidory 

staruszka, ale nie będzie brakowało ludzi, którzy wierzą, że to jedynie 

przejściowe problemy. Coś jak awaria zasilania, która odcina prąd w połowie 

miasta. Wystarczy poczekać, a inni się tym zajmą. Sąsiad zgłosi, bo przecież nie 

będę sobie rozładowywał telefonu, pracownicy przyjadą, postukają, 

podokręcają, coś wymienią i gotowe. 

Cormack McCarthy mylił się tak, jak Stephen King. Jak mylił się Robert 

Kirkman. Po zagładzie ludzkość wcale nie zdziczała, bo cywilizacja za bardzo 

nas rozleniwiła. Telewizja przyzwyczaiła nas do tego, że specjaliści z 

laboratorium albo z NASA ocalą nas przed zagładą w ostatniej chwili, kiedy 

niemal już wszyscy stracą nadzieję. Że właśnie wtedy pojawi się bernardyn z 

beczułką antidotum przywiązaną do szyi. 

Umiera cała populacja? Przestańmy panikować. Wykupmy ze sklepów co 

się da, żeby nam nie zabrakło, ale nic poza tym. Wystarczy usiąść przed 

telewizorem i czekać. To przecież nas nie dotyczy. To nie średniowiecze, 

litości! Teraz prawie na każdą chorobę istnieją lekarstwa, zostańmy w domu, tak 

będzie najlepiej. Prześpijmy się. Ratunek przyjdzie sam. 

Bo to przecież jak z jedzeniem niemytych jagód – nie każdy zarazi się 

bąblownicą. 

Bo to przecież jak z przypadkowym seksem bez zabezpieczeń – nie 

wszyscy złapią jakąś chorobę weneryczną. 

Bo to przecież jak z wizytą u lekarza – cokolwiek by mi nie było, doktor na 

pewno pomoże, innej opcji po prostu nie ma. 

Bo to przecież jak z wezwaniem speca do popsutego telewizora – sprawa 

wygląda na beznadziejną, wydaje się, że zawalił się cały świat, dopóki nie 

wyłoży się dwustu złotych i wszystko wraca do normy. 

W końcu na świat także można złożyć reklamację. 

- Co znalazłeś? – zapytała Renka, wciskając coś do kieszeni. 

Pokazałem jej moje zakupy. 

- Żadnych leków? 

Wzruszyłem ramionami. W apteczce były tylko musujące tabletki na kaca i 

w połowie zużyta paczka podpasek. 

Renka przejrzała zawartość torby. 

Ser, mielonka, chipsy, paczka ciastek, kiepski chleb tostowy, suchary. 

Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Ważne, że coś było, a ja nie musiałem 



udawać, że przypadkiem, zupełnie nie celowo, pomyliłem mieszkania, by 

wycofać się i odwiedzić zaraz kolejne. 

Rzuciła to wszystko w kierunku sterty reszty zapasów. Prosto w jęczącego, 

robiącego pod siebie, krwawiącego Romana. 

- Nic więcej nie znalazłeś? 

Niby co mogłem znaleźć. 

- Przydałyby się ubrania na zmianę. Te się robią sztywne. 

Załatwi się to przy następnej okazji. 

- I lepsze buty. Od tych zaczęły mi już puchnąć nogi. 

Od butów, albo od tego, co się działo, co łykaliśmy, jak żyliśmy. Jak 

umieraliśmy. 

- Co tak na mnie patrzysz? 

Wzruszyłem ramionami. 

- Chcesz o coś zapytać? – ciągnęła Renka. 

Wzruszyłem ramionami. Właściwie nie obchodziło mnie co takiego 

podobnego do smartfonu, zupełnie innego smartfonu, niż kiedykolwiek 

posiadała, wcisnęła do kieszeni. W głąb zakrwawionej kieszeni spodni. Byliśmy 

ascetami, pustelnikami. Nikt z nas nie przewiązywał krzaków pomidorów, 

byliśmy pokoleniem, które podwiązywać mogło co najwyżej jajowody, ale i 

nawet tego nie musieliśmy robić. Świat nas wyręczył. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAKRAMENT SEKSU POZAMAŁŻEŃSKIGO 

 

Na kolanach komunia do rąk, do ust brana, 

Najpiękniejsze oświadczyny wibrującym pierścionkiem, 

Jedyna prawdziwa miłość w miłości oddana, 

W kosmosie czarnych dziur zaniknę, utonę. 

 

Anal-Iza! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

- Kościół ma rację – powiedziała Renka, klękając, z twarzą zwróconą w 

kierunku ściany. Naga wierna, taka jak ją Bóg stworzył, w jedynej godnej szacie 

odpowiedniej do wznoszenia modłów. 

Uklękła na dywanie, padła na klęczki, potem na czworaka niczym 

wyznawczyni Allaha. Chrześcijanka w kilka sekund przemieniona w 

muzułmankę. 

Uklęknąłem za nią, przed ołtarzem jej pośladków, a piękno sakramentu 

seksu pozamałżeńskiego spoglądało na mnie różową wilgocią. Krzywizny 

pośladków załamywały się zachęcająco w kierunku ciemnego otworu, 

prawdziwej nieznanej otchłani, czarnej dziury gotowej wessać w siebie całe 

życie w postaci niezliczonych wciąż jeszcze ruchomych plemników. 

- Musisz pchnąć konkretnie – powiedziała Renka. – Palec kiepsko 

wchodzi, to co mówiąc kutas. 

Nabrałem wazeliny na palec i zacząłem nacierać jej odbyt. Wsunąłem w 

nią nieco palec, nałożyłem kolejną porcję wazeliny i zacząłem wciskać więcej 

do środka, aż lepkie wrażenie ustąpiło miejsca śliskości, a Renata 

kontynuowała: 

- Kościół ma rację, że człowiek nie jest zwierzęciem, żeby był 

niewolnikiem swojej seksualności. Musi potrafić ją kontrolować. 

Przyłożyłem penisa i spróbowałem się wcisnąć. Poszło nawet sprawnie. 

Przebicie się za zwieracz przypominało próbę rozdziewiczenia dziewczyny. 

Nieopisana ciasność, która szybko ustępowała luźniejszym, mokrym rejonom. 

Renka jęknęła i kontynuowała: 

- Dlatego nie możemy uprawiać seksu jedynie w celach rozrodczych. Nie 

możemy być skazani na ślepą zależność od biologicznego imperatywu. Musimy 

umieć się kontrolować i skupić na dawaniu sobie przyjemności. Łechtaczka nie 

ma przecież biologicznie istotnej funkcji. Ma tylko zapewniać rozkosz. 



Kiedy zacząłem się w niej poruszać, kilka razy wydobyły się z niej gazy. 

Wciskana coraz głębiej wazelina szukała miejsca, jelito przygotowywało się na 

przyjęcie kolejnych centymetrów członka, więc musiało pozbyć się 

wszystkiego, czego w tej sytuacji tylko mogło. A ja wsuwałem się dalej, do 

samego końca, aż jądra zaczęły dotykać jej warg sromowych, a moje włosy 

łonowe wystawały spomiędzy jej pośladków, jakby nagle w okolicach jej kości 

ogonowej wyrosła kępka kręconych włosów. 

- Jak robiłam to pierwszy raz, trochę się zesrałam – powiedziała Renka. – 

Samo pociekło, kiedy wyciągał. 

Wzruszyła ramionami. 

Mówiła o jednym ze swoich poprzednich chłopaków, z którymi spotykała 

się, kiedy nie była wolna, kiedy nie sypialiśmy ze sobą. 

- Więc uważaj, jak będziesz wyjmował. Masz to zrobić powoli, nie chcę tu 

niczego zabrudzić – powiedziała, a potem ciągnęła dalej: - Gdyby kutasy i cipy 

miały służyć tylko rozmnażaniu, funkcjonowałyby jak odbyt. Musisz się 

wypróżnić i tyle, nie jest to przyjemne, ale robisz, bo trzeba. Z płodzeniem 

dzieci byłoby tak samo. Nie po to natura czy Bóg, czy w co tam chcesz wierzyć, 

zmieniła to w przyjemność. 

Nigdy nie lubiłem pozycji na pieska, od tyłu, kolankowo-łokciowej. To nie 

była moja ulubiona poza. Kiedy uprawiało się seks w ten sposób, trzeba było 

albo klęczeć między udami dziewczyny i mieć jej krocze ulokowane za nisko, 

albo klęczeć tak, by jej nogi znajdowały się między twoimi, przez co ujście 

pochwy okazywało się nagle znajdować za wysoko by wygodnie było się w nim 

poruszać. Można było jeszcze stać, kucać niemalże w dziwnym rozkroku, by 

narządy płciowej dobrze do siebie pasowały, ale wtedy okazywało się, że albo 

mięsnie ud, albo pleców nie wytrzymują zbyt długiego manewrowania. 

Zakwasy zapewnione, ale miało to jeden zasadniczy plus – odwlekało dojście 

tak długo, jak tylko się chciało. 

- Teraz anal już mnie prawie nie boli – ciągnęła Renka. – Już nie czuję, 

jakby coś rozrywało mi jelito. 

Nie spaliśmy ze sobą od paru ładnych lat, odkąd najpierw znalazła sobie 

pierwszego chłopaka, potem kolejnego, potem jeszcze jednego. I tak dalej, i tak 

dalej. Typowa, nudna egzystencja licealistki. Niektórzy ją rzucali, innych 

rzucała ona. Jak w tanim serialu jakaś znajoma odbiła jej faceta, ta w zamian 

przespała się z facetem innej. Nuda. A teraz znów ja ją posuwałem. 

- Jest nawet przyjemnie, bo czuję go prawie jak w pochwie – 

kontynuowała. – A poza tym to nie zdrada. 

Moje jądra obijały się o jej srom. Jej pośladki klaskały o moje podbrzusze. 

Mokre plaśnięcia, jakby ktoś bił brawo spoconymi dłońmi. 



Pomyślałem o pedofilu na meczu siatkarek ze szkoły podstawowej. 

Wszystkich tych dziewczynek ubranych tylko w majtki i koszulki. 

- Tak samo zdradą nie jest seks, ale bez wytrysku – ciągnęła. – W tyłek 

spuścić się możesz. To inna sprawa. 

Przyspieszyłem, niemal kładąc się na niej przy okazji. 

- To tak, jakbym ci obciągnęła bez połyku – kontynuowała Renka. – Nic 

wielkiego. 

Doszedłem. 

- Ostatni raz przed ślubem – ciągnęła. – Co dzieje się na wieczorze 

panieńskim, na wieczorem panieńskim pozostaje. Wtedy można wszystko, takie 

są zasady. 

Wyszedłem z niej ostrożnie. 

Byliśmy u niej, Roman bawił się na własnym wieczorze kawalerskim. 

- Rzuć mi papier – powiedziała Renka. 

Podałem jej rolkę. 

- Tak w ogóle – zaczęła Renka, wciąż na czworakach, wciąż klęcząc, bijąc 

pokłony i podcierając się, wycierając między nogami. Już nie przeszkadzała jej 

faktura papieru. Nie przeszkadzałaby jej próba szpagatu. – Jak wykręciłeś się z 

wieczoru kawalerskiego Romana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIĘĆ KOLEJNYCH POWIEŚCI STEPHENA KINGA 

 

Dziki seks bez zabezpieczeń, 

Bez zobowiązań i wyrzeczeń, 

Bez chwili żalu i miłości –  

Nasza oferta dla ludzkości! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

- Dobra, ja pójdę w lewo, ty w prawo – zadecydowała Renka – i spotkamy 

się za kilka minut z tym, co uda się znaleźć. Potem jedziemy dalej. 

Do morza mieliśmy już całkiem blisko. 

Roman na tyle zaczął głośniej jęczeć i sapać, więc żona okryła go kocem i 

zamknęła samochód. Samochód zaparkowany w parku miejskim, w gęstych 

krzakach, których nikt już nie odwiedzał by wypalić w przerwę lekcyjną 

papierosa, by wpić tanie wino, by zrobić sobie nocą legowisko z kartonem 

alkoholu na siarce, mogąc bez przerwania snu wypróżniać się w spodnie, 

jeszcze zanim wypróżniać zaczęli się wszyscy. 

Renka drzwi zamknęła kluczykiem, po cichu i ruszyła w swoją stronę. 

Było ciemno, zapadła noc. Świat był pusty, martwy. Od wielu dni nie 

widzieliśmy już nikogo, na nikogo się nie natchnęliśmy. Jechaliśmy powoli, 

nocami, trasami, które wiodły nas do celu okrężnymi drogami i nie mieliśmy już 

nadziei na nic. Bo i nie było na co jej mieć. Nie łudziliśmy się, że żyją jeszcze 

jacyś ludzie, nie liczyliśmy też, że jesteśmy ostatni na tej planecie. Było, jak 

było. Po prostu jechaliśmy dalej. 

Kiedy szło się w ciemnościach, kiedy w ciemnościach patrzyło się na 

umykające za oknami drzewa, słupy, budynki, zawroty głowy tylko się nasilały. 

Nasilały się mdłości. 

Wszedłem do pierwszego otwartego domu, zamieszkanego przez zwłoki 

całej rodziny i zacząłem szukać. Trupy leżały w łóżkach, na kanapach. Miałem 

ich milczące przyzwolenie, kiedy przeszukiwałem szafki i lodówkę. Kiedy 

zaglądałem do szuflad i regałów. Kredensu. Apteczki. Ktoś z nich musiał 

chorować na serce, bo na półkach znalazłem kilka opakowań betablokerów. 

Połknąłem ze trzydzieści tabletek, czterdzieści, pięćdziesiąt, resztę schowałem. 

Popiłem to wszystko wodą z kranu, która wciąż jakimś cudem płynęła, i 

szukałem dalej, a rodzina czekała. Musiało im się nieźle powodzić, bo wszyscy 

byli jak piłki. Spuchnięte, spęczniałe od gazów piłki plażowe, lada chwila 

gotowe pierdnąć, w uznaniu kucharza i jego ostatniego posiłku im 

zaserwowanego. 



Patrzyłem na nich wszystkich, jak na dziesiątki, setki im podobnych, 

których spotkałem w podróży i każdy, kto by ich zobaczył, musiałby przyznać, 

jak leniwa była ludzkość. Leżeli, spali, siedzieli – bez wyjątku wszyscy zamiast 

działać, czekali. Kradli co się dało, ale to był cały ich wysiłek. Istniały gdzieś 

wyjątki, ktoś może zabijał, próbował stracić cnotę, wysadzał groby, dawał upust 

swoim rządzom, realizował plany, ale one, jak każde wyjątki, tylko 

potwierdzały regułę. To trwało zresztą kilka minut, kilka godzin, może dni, a 

potem kończyły się siły i tłum porywał taką jednostkę. Bo tłum wiedział, że nie 

warto, nie ma po co.  

Czekajmy, to najlepsze, co można zrobić. Może zaraz przeleci samolot i 

zrzuci nam odtrutkę. Będzie dobrze, po co się męczyć. To zresztą niezdrowe. 

Po co dziczeć, skoro jest szansa, że wyzwoliciele są tuż za rogiem? 

Przecież Moda na sukces i Klan wciąż są na wizji, więc czym tu się mamy 

przejmować? 

Świat się nie może skończyć, bo przecież Stephen King zapowiedział już 

pięć kolejnych powieści na ten rok. 

Włączyłem telewizor, ale tylko szumiał i śnieżył. Może coś uszkodziło 

antenę, może szlag trafił jakąś część w tym wysłużonym sprzęcie, może 

skończyła się gwarancja, a może rzeczywiście skończył się świat. A może po 

prostu jakaś stacja nadawała dokument o śnieżycy. 

Ludzkość musi jednak istnieć dalej, bo przecież za pół roku Gwiazdka, 

Święta, a kto umiera przed Bożym Narodzeniem? Ale potem jest Nowy Rok, 

chwilę przed nim Sylwester, a to wszystko to nie film, nie książka, nie komiks 

ani gra tylko życie, a w życiu człowiek trwa, dopóki ma okazje do świętowania. 

W życiu każdy powód jest dobry, by przeć przed siebie, a ten jest najlepszym z 

możliwych. 

Lodówka była pusta, za to w szafce pod zlewem znalazłem nieco karmy dla 

psa w puszkach. Smak niewiele różnił się od taniej konserwy tyrolskiej, tylko 

cena była niższa. Kto jadł suchą karmę, wiedział że była jak chrupki piwne, 

tylko nie miała takiego pikantnego posmaku. Że była, jak makaron z chińskich 

zupek posypany saszetką z przyprawą i spożywany niczym krakers. 

Przed telewizorem stało opakowanie popcornu, ale zwietrzałego i 

rozmiękłego. 

Nuda. 

Prawda o ludziach była taka, że najczęściej żyli, bo po prostu nie 

wyobrażali sobie istnienia świata bez nich samych chodzących po jego 

powierzchni. Człowiek jest zdolny uprzeć się i pobić rekord świata w długości 

przeżycia, przynajmniej dopóki mu się to nie znudzi albo nie zniknie powód do 

upierania się. Póki ziemia nosi sąsiada, ja nie będę gorszy. Póki ta suka 

oddycha, ja nie przestanę. Nie zdechnę, dopóki nie napsuje krwi temu chujowi. 



Młodzi znali inną prawdę. Młodzi wiedzieli doskonale, że świat się nie 

skończy, bo chce tego coś ponad – świat się skończy, kiedy oni o tym 

postanowią. 

Kiedy wróciłem, Renka czekała już przy samochodzie. Nie poszło jej 

najlepiej, ale przynajmniej znalazła jakieś wysoko słodzone napoje. Bomby 

węglowodanowe w płynie, które miliony dzieciaków upodobniły do beczek na 

krzywych, tłustych nogach. 

Pokazałem jej leki. 

Wygrzebała jedno z opakowań i wycisnęła sobie do ust kilkanaście, 

kilkadziesiąt tabletek. Popiła, przełknęła i otworzyła samochód. 

Roman leżał martwy. Nikt z nas tego nie zauważył, nikt nie dostrzegł w 

ciemności plam ściekających po szybach, ale kiedy Renata otworzyła drzwi, 

oparty o nie Roman, który najwyraźniej próbował wydostać się z wozu, który 

szukał ratunku, chcąc uciekać, pewnie wrzeszcząc przy tym, jak opętany, 

wypadł na zewnątrz. Gumki na jego członku pękły, a on doszedł na śmierć. 

Nasienie, krew i strzępki wnętrzności męża Renki rozlewały się wokoło, po 

każdej powierzchni tylnej części samochodu. Skapywały z sufitu, zlepiały 

zapasy, tworzyły niewielkie, miniaturowe kałuże. Ciekły, płynęły, jeszcze nie 

krzepły, ale już nie parowały. 

A na siedzeniu obok Romana leżały dwa podłużne rulony, dawniej 

zapakowane w szary papier. Oba rozwinięte, otwarte, mordercze. Rzuciłem na 

nie okiem i padłem na kolana. Było ciemno, oba były zalane, mokre, brudne, 

niewyraźne, krew i sperma pofalowały je, zniekształciły. Ale wciąż były, wciąż 

istniały. I dały się rozpoznać. 

Te pornosy, które Renka znalazła w jednym ze sklepów. Pisemka XXX, 

które zabiły policjantów na leśnej drodze. Które zamordowały Romana. 

Skuliłem się w sobie, ściskając penisa, byle nie napłynęła do niego krew, 

byle nie dostać wzwodu, a potem orgazmu. Żeby nie zacząć dochodzić, tryskać, 

spuszczać się. Wbijałem w niego palce i myślałem o matce. O sporcie. O 

tłustych spoconych facetach i trupach. Myślałem o wysypisku śmieci i 

odchodach, i… 

I… 

I… 

 

 

 

 

 

 

 



8 (?) 

 

Morderczyni! 

Seryjna zabójczyni komórek jajowych, 

Uwięzionych plemników pośród ścian gumowych, 

To ty! Socjopatka! Psychopatka! 

Kalendarzyk małżeński biorę na świadka! 

Morderczyni! 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Ofiar seryjnego mordercy było osiem, chociaż różni specjaliści podawali 

różną ich ilość. Osiem udowodniono jednak ponad wszelką wątpliwość. 

Motywem zbrodni, jak uznali wszyscy ci geniusze od psychologii zbrodniarzy, 

była zemsta. 

Ofiary zginęły śmiercią okrutną, ale też nie pozbawioną finezji. 

Delikatności. Nikt ich nie torturował, nikt nie próbował zamęczyć, cierpieniem 

doprowadzić do powolnego zgonu. Śmierć następowała dość szybko. Mocno, 

brutalnie, ale bez zbędnego okrucieństwa. 

Morderca wykorzystał Czerwoną Zarazę tak, jak szabrownicy 

wykorzystywali okres wojny. Jak gwałciciele wykorzystują samotnie idące nocą 

przez niemonitorowany park dziewczyny. Jak pedofile korzystają z 

pozostawionych bez opieki dzieci i ich problemów w domu. Skoro świat się 

kończył, a ludzie umierali, można już było robić wszystko. Skoro prawo nie ma 

szans działać, jak należy, człowiek ma pozwolenie, wręcz moralny obowiązek 

przejąć je we własne ręce. 

Ponieważ ludzie masowo odchodzili z tego świata, pomaganie im w tym 

nie było zbrodnią. Nie było morderstwem. Nie było nawet zabójstwem. To była 

eutanazja. To była aborcja. To był piękny akt dokonywany dla dobra siebie 

samego. Niektórzy nie zasługiwali, żeby ktoś inny zabrał ich z tego świata. 

Zresztą czy to byli ludzie? Jedynie zlepek komórek, nic więcej. Trochę bardziej 

rozrośnięty płód, a płód to nie życie przecież. 

Wytypowano kilku podejrzanych, kiedy – późno, bo późno ale zawsze – 

udało się odkryć pewien związek między ofiarami. Nikogo jednak nie udało się 

oskarżyć na podstawie dowodów. Do momentu zawężenia kręgu podejrzanych, 

wszyscy z nich najprawdopodobniej i tak już nie żyli. 

Media na całym świecie podawały przykłady podobnych działań, nikt 

jednak nie był w stanie oszacować ile rzeczywiście mogło być takich 

morderstw. W Polsce oficjalnie odnotowano tylko jeden przypadek. Nic więcej. 



Ludziom zresztą się nie chciało. Byli zbyt leniwi i na zabijanie, i na 

prowadzenie śledztw. 

W pewnym momencie podano nawet do publicznej wiadomości informację 

o tym, że policja bliska jest schwytania najbardziej prawdopodobnego sprawcy. 

Trop jednak urwał się szybko, nieoczekiwanie. Sprawa pozostała nierozwiązana. 

Ostatnią, ósmą ofiarą, chociaż zabitą w zupełnie inny sposób, ofiarą 

nieodpowiadającą modus operandi zbrodniarza, ale bez wątpienia zabitą przez 

tego samego sprawcę, był niejaki Roman. Bloger, zajmujący się zarabianiem na 

śmieciach. 

Były jednak źródła informujące o co najmniej dziewięciu ofiarach. Nikt nie 

miał jednak jak tego faktu już zweryfikować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TELEWIZJA 

 

Blisko, blisko, coraz bliżej 

Coraz głębiej, gdzieś tam niżej 

Tak do sedna dochodzimy 

Jak policjant od godziny 

Dziwkę przesłuchujący. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Renka zadzwoniła wieczorem. 

- Zołza ma problem – powiedziała. 

Słuchałem. 

- Potrzebuje pomocy. Jedziesz z nami? Nad morze. 

- Poleżę. 

- Wyjeżdżamy za pół godziny! 

- Szerokiego czegoś tam. 

Poszedłem obejrzeć jakiś film. Rzuciłem telefon i ruszyłem w stronę 

telewizora, podczas gdy Małolata nadal siedziała gdzieś w tle i czytała. Czasem 

zastanawiałem się, czy w ogóle istnieje. Czy rzeczywiście tu jest, czy 

rzeczywiście gdzieś z nią byłem, czy może jedynie ją sobie wyobraziłem. Czy 

jest tą Małolatą, która kiedyś mieszkała gdzieś w odmętach bloku, czy może 

odtworzyłem młodą Renkę, jako ją. Może tylko to ja ją widziałem, może 

opowiadałem o niej, by dodać jej prawdziwości. Może sam wyrzuciłem 

wszystkie te jedzenie i przyciągnąłem książki. 

Może sam odwiedzałem mieszkania sąsiadów, by pożyczyć cukier i leki, 

konserwy i mąkę. Tabletki antykoncepcyjne. A może jednak nie. 

Czy to miało znaczenie? 

Pstrykałem pilotem, przerzucając kanały, aż z ekranu spojrzało na mnie 

moje zdjęcie. 

- … ostatniej chwili. Wiadomość nie została jeszcze oficjalnie 

potwierdzona, jednak jak donosi nasze źródło, które jeszcze nigdy nas nie 

zawiodło, to co dzieje się obecnie z naszym światem jest winą jednego tylko 

człowieka – mówił prezenter. Jego białe zęby pokrywała warstewka krwi. – 

Winnym jest najprawdopodobniej bohater jednego z programów telewizyjnych, 

znany wszystkim jako Najbardziej Pechowy Człowiek Świata i jego dziwaczne 

eksperymenty kulinarne. 

Połknąłem garść leków. 



- Zjadanie przez niego wszelkiej maści odpadków spowodowało w jego 

organizmie zaraźliwe zmiany chorobowe. Szczegóły nie są nam jeszcze znane, 

ale ogólnoświatowy zasięg epidemii zawdzięczamy licznym fanklubom 

Najbardziej Pechowego Człowieka na Świecie, które konsekwentnie próbowały 

kolejnych potraw przez niego przyrządzanych i spożywanych. 

Połknąłem drugą garść leków na serce, bo miałem dziwnie wysokie tętno. 

- Policja i służby porządkowe powstrzymują się od komentarza, nie 

wydano jeszcze oficjalnego nakazu aresztowania, jednak mając na uwadze to, co 

stało się z nastoletnią Darią, a także zespołem Born to be Waldek, istnieje 

ryzyko że jakiekolwiek działania funkcjonariuszy mogą okazać się zbędne. 

Moi sąsiedzi nie żyli. Wymarli, jak cała okolica, szybciej niż większość 

mieszkańców miasta. Świata. Przypadek. 

Połknąłem kolejną garść leków. 

- Pamiętajcie, że nasza stacja mówi Wam to, jako pierwsza. 

Ta konkurencyjna stacja. 

- Wszystko co robimy, robimy dla Was. Bądźcie więc z nami, bo już za 

chwilę… – rozkasłał się, zapluł, ale chwilę potem kontynuował, jakby nic się 

nie wydarzyło. Jakby to były usterki, które już minęły. – Już za chwilę wrócimy 

do sprawy… 

Wyłączyłem telewizor, łykając czwartą garść leków. 

Okej, to prawda, że od tego dziwnego żarcia, wygrzebanego czasem ze 

szpitalnych śmietników z odpadkami mieszało mi się w głowie, miałem 

problemy z pamięcią, ale to tylko tyle. Nic więcej. Nic poważnego. Nic z czym 

trzeba byłoby iść do lekarza. 

Łyknąłem piątą garść leków. 

Owszem, zdarzyło mi się zapomnieć po co w ogóle wyszedłem z domu. To 

prawda, nie pamiętałem imienia Małolaty, ale to się przecież zdarza. Tak mają 

miliony ludzi. Życie jest za szybkie, żeby wszystko zapamiętać. Taki był fakt, 

taka była prawda, wcale tego nie racjonalizowałem. W ogóle nie próbowałem 

tłumaczyć, wyjaśniać. Nie potrzebowałem tego, bo nie musiałem się uspokajać, 

że nie jest tak źle. Że wszystko jest w miarę w porządku, a to przecież tak, jakby 

było całkiem dobrze. 

Łyknąłem kolejną garść leków. Piątą? Szóstą? Siódmą? Więcej już się nie 

mieściło, nie miałem siły nawet popić, a żołądek zaciskał się na tabletkach i 

pastylkach, na tonących w kwasie żołądkowym medykamentach, jakbym dostał 

cios pięścią w brzuch. 

Czasem uciekały mi słowa i… coś jeszcze, tylko nie mogłem przypomnieć 

sobie co… ale tak to już bywa. Każdy z nas przecież miewa wyrażenie tkwiące 

na końcu języka i nic nie może z tym zrobić. To część ludzkiego życia, nic 

innego. 



Wyrwałem kabel zasilający z kontaktu. Wyrwałem go z telewizora. 

Podniosłem odbiornik, niemal wymiotując przy tym i wyrzuciłem z balkonu. 

- Telewizor się popsuł – oznajmiłem Małolacie. Może prawdziwej, może 

zmyślonej. 

Nie wiem, jakim cudem nie spadłem w ślad za oknem na świat, ale jednak 

wciąż tu byłem. W mieszkaniu. 

- Kurwa – mruknęła Małolata. 

Brzuch rwał mnie i próbował wypchnąć żołądek w kierunku gardła i dalej, 

do ust, przez wargi, na dywan. 

- Wychodzę – oznajmiłem. 

Małolata nic nie odpowiedziała. 

Spróbowałem się napić i niemrawo wytoczyłem się z domu. 

 

Kiedy zjawiłem się u celu, zwymiotowałem obok samochodu Romana i 

wsiadłem do środka. 

- Jednak się zdecydowałeś – powiedziała Renka, jakby była to najbardziej 

oczywista rzecz na świecie. Jakby było jej wszystko obojętne. – Ledwie 

zdążyłeś. 

Jakby mówiła do idioty. 

- Oglądałaś wiadomość? 

- Przecież zepsuł się nam telewizor. 

No tak. 

- Mówili coś ciekawego? – zainteresowała się Renka. 

Wzruszyłem ramionami. 

- Masz kluczyki, jak chciałbyś się zamknąć – powiedziała Renata, rzucając 

mi je. Ruch dłoni, ruch palców o paznokciach pomalowanych czerwonym 

lakierem, niemal niewidoczne w ciemności, ale wyraźne. – Wiadomo, kto się 

kręci po nocy. 

Wzruszyłem ramionami, walcząc z kolejnymi falami mdłości. 

- Idę po niego – powiedziała żona Romana. Po niego. Po swojego męża. 

Kidy zniknęła, sięgnąłem do radia, ale nie działało. Wystawały z niego 

jakieś kable. Kable, które sam chciałem wyrwać. Trudno. Najlepiej zrobić to 

osobiście, wszystko najlepiej robić samemu, ale co mogłem na to poradzić. 

Ważne, że nie działało i nie będzie działać przez całą drogę nad morze, gdzie 

nikt nie będzie miał powodu mnie szukać. Gdzie może nikt już nie żył. 

Cisza, spokój. Nic dziwnego, że ludzie chcieli jeździć tam na wakacje. Nikt 

ich nie znał, nikt nie szukał. Mogli ginąć w tłumie, gdzie każdy przypominał 

każdego i nikt nikogo nie obchodził, a jeśli tłumu nie było, wszelkie problemy 

przestawały istnieć. 



 Znów mnie zemdliło, więc otworzyłem drzwi i spróbowałem wypluć treść 

żołądka, ale tym szarpnęło jedynie kilka razy i z moich ust wyciekła gęsta 

stróżka ni to flegmy, ni krwi, ni żółci. Wyprostowałem się, przełykając to 

wszystko i spróbowałem ułożyć się na fotelu. Dla pewności spojrzałem jeszcze 

na kable radia, ale ten kto je wyrwał, zrobił to skutecznie. Profesjonalnie wręcz. 

Ten ktoś, kto mnie ubiegł. Ktoś o paznokciach pociągniętych czerwonym 

lakierem, którego odpryski widać było na radiu, na kablach, na przewodach, ten 

tajemniczy ktoś zrobił to naprawdę idealnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURWA 

 

To wielki finał, ostatni taniec, 

Jest ciemna noc, czas nie na spanie, 

Szczyt zdobywamy uparcie, z mozołem, 

Wszystko się kończy gdzieś tam na dole, 

Gdzie się zaczęło, 

Początek swój wzięło. 

 

To wielki finał i wielka chwila, 

Chwila przyjemna i chwila miła, 

Chwilę chwilami do końca zbliżamy, 

To wielki finał, dziś zakańczamy. 

Zostaną plamy, 

Szlag trafi plany. 

 

To wielki finał. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

 

- Mnie też zabijesz? – zapytałem. 

- O, komuś udało się dodać dwa do dwóch – powiedziała Renka. 

Uśmiechała się. – No brawo, brawo. 

Siedzieliśmy na brzegu, przed krajobrazem zachodzącego słońca niczym z 

tandetnego romansu, a przed nami o brzeg rozbijały się fale. Całe morze, każdy 

skrawek powierzchni wody pokrywała biaława galareta rybiego ekwiwalentu 

spermy. Gęsta piana, nad którą tu i tam wznosiły się wysepki i wyspy 

spęczniałych brzuchów mieszkańców Bałtyku. Jakiś zbłąkany padły waleń 

unosił się na horyzoncie niczym ziemia obiecana. Raj. Ale stąd nie było już 

dokąd uciekać. Nie kursowały statki, więc tu kończył się świat. Nasz, czyli cały 

jaki miał prawo istnieć. 

- Dawno się domyśliłeś? 

Wzruszyłem ramionami. 

Nie było to trudne. Odkąd w telewizji powiedzieli najpierw o Alce, potem 

Arturze… Przyjaciółce, która odbiła jej faceta. Facecie, który ją zdradził. 

Wszystkich tych im podobnych. Odkąd okazało się, że Renka po zapasy 

wybiera się w miejsca, które dziwnym zbiegiem okoliczności znajdują się w 

pobliżu miejsc zamieszkania kolejnych przyszłych ofiar… 



Telewizor popsuł się im tak samo niespodziewanie, jak mi. 

- Mnie też zabijesz? – Ziewnąłem. 

- Przecież nie byłeś nigdy moim facetem. 

- Zabijesz? 

Policja zaczęła już podejrzewać o te zbrodnie ją i Romana, ale nie mieli 

dowodów. Były tylko poszlaki. Nic więcej. Dobry adwokat nawet by się nie 

spocił, obalając je z uśmiechem na ustach, o ile znalazłby się prokurator, 

któremu w obecnej sytuacji chciałoby się bawić w cyrk zwany sądem. 

- Ty już nas zabiłeś – ciągnęła Renka. Wyjęła z kieszeni smartfon i 

wyrzuciła go do wody. Powierzchnia Bałtyku w miejscu oddalonym o dobre 

dwieście kilometrów od domu Zołzy przyjęła go cicho, niemrawo. 

Zmierzaliśmy tu od samego początku. Kto chciałby ratować taką sukę, jak 

krewna Romana? Niepełnosprawność nie czyniła z niej dobrej osoby, nie 

czyniła nikogo godnego żalu, a tym bardziej ratowania. Inwalidzi to chamy, to 

łajzy. Może nie wszyscy, ale pokażcie mi sympatycznego człowieka na wózku. 

To nie film, to życie. 

Dlatego zmierzaliśmy tu, nad morze, ale nie do Zołzy. Nie uciekaliśmy, bo 

nie było przed czym. Wszyscy dostaliśmy wyrok śmierci, egzekucja już trwała, 

kogo w takiej sytuacji przerażałaby perspektywa poprzedzonej procesem 

odsiadki. Policja może podążała naszym tropem, a może nie, ale nawet jeśli, 

gdzie by dotarli? Szlak nielicznych ofiar wiódł ich w kierunku nadmorskich 

miejscowości, krewna o niepełnosprawnym życiu wydawała się logicznym 

celem podróży. 

- Mogli nie nazywać mnie kurwą – ciągnęła Renka, patrząc w niebo, 

zupełnie jakbym zapytał ją dlaczego zwłoki podpisywała literą „K”. Zupełnie 

jakby mnie to mogło interesować. Jakby interesowało mnie jeszcze cokolwiek. 

Pewnie obiecała, że wydrapie im ślepia. Pewnie obiecała, że odetnie im 

kutasy. 

Kiedy jest się nastolatkiem, wszystko boli najbardziej. Nic nie jest tak 

intensywne, jak wtedy, gdy na karku ma się te naście lat. Pragnienie zemsty z 

tamtych lat może dojrzewać i wiekami. 

Nie zapytałem czy Roman też ją zdradzał. I tak odpowiedziałby mi: 

- A niby dlaczego zdradzałam go z tobą? 

Bo przecież tamten seks analny przed ślubem nie był ostatni. Tylko, że ona 

nie powiedziałaby, że go zdradzała. Istniało przecież nieskończenie wiele 

sposobów na uprawianie seksu pozamałżeńskiego tak, żeby nie była to zdrada. 

Pieszczoty oralne się nie liczą, skoro nie liczy się pocałowanie kogoś w policzek 

na powitanie. Palcówka się nie liczy, bo skoro nikt nie byłby zazdrosny o to, że 

jakiś facet dotknął ręki twojej kobiety choćby na powitanie, to jaki miałby 

powód być zazdrosny o to? 



Zresztą nie przypadkiem podrzuciła mu wtedy pornosy na tylne siedzenie. 

Ktoś musiał też otworzyć mu oczy, żeby w ogóle mógł na nie spojrzeć. 

Wybudzić go choćby zastrzykiem z adrenaliny, a potem przerwać mu gumki. 

Renka wyciągnęła dłoń i pomacała mnie po kroczu, aż pojawił się wzwód.  

- To nie zdrada. Jestem wdową – powiedziała. 

Zdradą nie mogło być też to, co robili jej ex, ale kogo to w tym momencie 

interesowało? Zdradą nie było to, że miałem inne, kiedy byliśmy w naszym 

niezobowiązującym, czysto erotycznym związku. 

Nie opierałem się, nie walczyłem. Zwarzywszy na sytuację, byłaby to 

dobra śmierć. Doskonała. Idealna. Wymarzona śmierć każdego faceta, lepsza od 

bezbolesnego zgonu we śnie. 

- Myślisz, że poza nami ktoś jeszcze żyje? – zapytałem. 

Wsadziła mi rękę w spodnie. Zadrżałem, kiedy chwyciła mnie za członka. 

- Myślisz… 

Ale wypadło mi z głowy, o co chciałem zapytać. Trudno, nieważne, i tak 

już sobie nie przypomnę. Może chodziło o jakiś temat związany z muzyką, a 

może nie. Nie pamiętałem. Zdarza się. Norma. 

- Ja bym chciała odejść w wielkim stylu – ciągnęła Renka. 

Zaczęła poruszać dłonią. Gdybym nie czuł się tak koszmarnie, jak się 

czułem, gdybym miał więcej sił, już byłoby po wszystkim. Już nie byłoby mnie 

na tym świecie. 

Pomyślałem o Małolacie. O jej zanikających i powracających kształtach. 

Ciekawe czy jeszcze żyła. Ciekawe co robiła. Ciekawe czy w ogóle istniała. 

- Chciałabym wsiąść w jakiś samolot i rozbić go. Najlepiej o jakiś inny. W 

powietrzu. To byłoby coś. Śmierć w wielkim stylu. 

Dyszałem. 

- Jakoś bym sobie poradziła z pilotowaniem. To nie może być trudne.  

Puściła penisa i zaczęła się rozbierać. 

- Znasz mnie. Zawsze dam sobie radę ze wszystkim. 

Najpierw lepiąca się zakrwawiona bluzka. Potem stanik. 

- Jeśli są jeszcze ludzie… 

Zsunęła spodnie. Majtki. 

- Jeśli jeszcze latają jakieś samoloty… 

Już naga zaczęła rozbierać także mnie. Rzuciła mnie na plecy. 

- Zrobię to na pewno. 

Chciałem coś odpowiedzieć, ale nie wiedziałem czy dam radę. Nie 

wiedziałem nawet co. 

- Fragmenty ciał spadałyby z nieba. Zwłoki i elementy samolotu. 

Usiadła na mnie okrakiem. 



- Piękna śmierć – kontynuowała, a ja myślałem tylko o tym, że 

przynajmniej coś w życiu osiągnąłem. Ludobójstwo na skalę światową to jednak 

nie byle co. 

To było niemożliwe. Jeden człowiek nie mógł zabić miliardów, wytępić 

całą rasę, całe życie. Dokonać holokaustu, jakiego nie dokonał nigdy nikt. Skoro 

jednak była to moja zasługa, mogłem odejść spełniony. Mogłem czuć się kimś. 

Problem był jednak taki, że nikt tego nie zapamięta, nikt tego nie będzie 

wspominał, a po co robić cokolwiek, jeśli nie żeby przetrwać albo zostać 

zapamiętanym. 

Lepiej jednak popaść w niepamięć, a oczyszczać ten świat z ludzi. To 

naprawdę było coś pięknego. Rodzice byliby ze mnie dumni. Szkoda tylko, żal, 

że nie istniał sposób by oczyścić z nich życie po życiu. Ale kto wie. Może za 

chwilę się o tym przekonam. Za moment. Za jeden krótki samobójczy strzał. Nie 

w głowę, ale równie skuteczny. 

- Takich rzeczy nie przeżywa nikt – opowiadała dalej Renka. – Jedyna 

pewna metoda. 

Czułem się taki zmęczony, taki słaby. Chciało mi się spać. Chciałem już 

nie myśleć o tym, co było. Poczułem gorące, mokre ciepło Renki. Znajome, a 

jednak inne. 

- No chodź. – Złapała mnie za członka i wsunęła w siebie. – A właśnie, 

słyszałeś co się stało z członkami Born to be Waldek pod Krakowem? 

Poczułem, że zaczynam dochodzić, gdy tylko się w nią wsunąłem. Moim 

podbrzuszem szarpnęło, moje jądra przysunęły się do ciała, mięśnie 

zesztywniały, napięły się. 

Spojrzałem na Renkę. Spojrzałem na świat za nią, na niebo. 

To był nawet ładny zachód słońca. 

 

Koniec tomu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSŁOWIE 

 

Kiedy nadejdzie koniec świata  

My nie będziemy uciekali, 

Nie będziemy się kryli po lasach, 

Będziemy czekali. 

 

Kiedy nadejdzie koniec świata, 

Przerwa w dopływie świata chwilowa, 

Brat nie zabije swojego brata, 

Dopóki będzie wódka stołowa. 

 

Kiedy nadejdzie koniec świata, 

Świat się nie skończy ni trochę, 

Bo mamy program kanałów na lata… 

Coś zaleciało Miłoszem. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

Pomysł na tę opowieść przyszedł mi do głowy siedem lat temu, kiedy 

jadłem obiad. Gotowane tarte buraczki swoim zwyczajem skłoniły, 

sprowokowały mnie do myślenia o okresie, miesiączce… Wtedy zastanowiłem 

się, co by było gdyby wszystkie kobiety na świecie zaczęły nieprzerwanie 

miesiączkować. Co gdyby zaczęli też i mężczyźni. 

Potem pojawiła się wizja Świętej Dziewicy ukrzyżowanej na fotelu 

ginekologicznym, a kiedy zacząłem pisać, przypomniałem sobie dawny pomysł 

na opowiadanie, pomysł jeszcze z czasów nastoletnich, traktujący o 

niekończącym się orgazmie. Wytrysku, który szukając ujścia i materiału do 

wyrzucania przez cewkę moczową, zaczyna sięgać po narządy wewnętrzne. 

W roku 2014 całą historię spisałem po raz pierwszy. Kilka lat później 

przerobiłem ją na opowiadanie (znajdziecie je na końcu), a teraz postanowiłem 

dopisać kilka drobiazgów, zmienić kilka scen i parę elementów i zaprezentować 

w końcu czytelnikom to, co dotychczas leżało w szufladzie. Co się zmieniło? 

Charakter Małolaty, która w pierwowzorze była grzecznym dzieckiem. Dodałem 

też wyjaśnienie dlaczego bohater jada takie, a nie inne rzeczy. Zmieniłem kilka 

opisów, odbierając narratorowi większość emocji na rzecz pewnych 

satyrycznych prawd podanych za jego pomocą. Reszta pozostała identyczna, 

taka sama. Jeśli coś jest dobre, po co to zmieniać? A uważam, że historia ta jest 

dobra. Jest obrzydliwa, jest kontrowersyjna, jest dziwna, ale o to właśnie chodzi. 



Jeśli coś jakkolwiek ruszy czytelnika, jeśli coś go zniesmaczy, oburzy, zirytuje, 

wkurzy, jest szansa – przynajmniej ja wyznaję tę zasadę – że zastanowi się 

dlaczego. I że to, co wywołało jego reakcję zostanie w jego głowie, a jeśli tak, 

może choć chwilę zaduma się nad tym. Jeśli tak się stało, cel został osiągnięty. 

 

Michał P. Lipka 

12.05.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



MEN’S TRUE AKCJA – short version 

 

Nadeszły oto czerwone dni, 

Czerwone róże, czerwona ty. 

Czerwone kartki, czerwone majtki, 

Plamy czerwone, czerwone bajki. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

W dniu, w którym wszystko się zaczęło, miał pecha. Właściwie to zawsze 

miał pecha, dzień po dniu, wciąż od nowa, pech za pechem, za nieszczęściem, 

ale ciągle czuł się tak, jak za pierwszym razem. Nie można przecież przywyknąć 

do serii nieszczęść, jakby się człowiek nie starał. Kiedy więc tego rana otworzył 

butelkę mleka, a do miski wypadło mu z niej urwane krowie wymię, nie potrafił 

się nie uśmiechnąć. 

- Cóż… - mruknął do siebie. 

Nie był zaskoczony. Widywał już gorsze rzeczy; kocie ucho w pasztecie, 

szczurzy ogon wystający z rolowanego boczku, jądra jakiegoś bardzo 

futarzstego zwierzęcia spoglądające na niego z otwartego właśnie, niczym trup 

na stole sekcyjnym kebabu. Raz natrafił nawet na butelkę maślanki, której 

zawartość była gęsta, glutowata i zalatywała spermą. 

Zdarza się. Nie każdemu, jemu owszem. 

Wyłowił więc ten kawał padliny, to wymię wielkości ludzkiego kciuka, 

otrząsnął z mleka, wsadził w panierkę, usmażył i zjadł. Co innego miał zrobić? 

Smakowało jak każde mięso świata, tylko gorzej chrzęściło w zębach. Nie tak 

źle, jak pępowina, której miał okazję próbować, ale niewiele lepiej. 

Kiedy wyszedł z domu, letni upał wycisnął pot z jego skóry i powietrze z 

jego płuc. Potem nie pamiętał już po co właściwie opuścił klimatyzowane 

mieszkanie, ale w tamtej chwili posiadał jakiś konkretny cel. Szedł spokojnie 

zacienioną uliczką, z jego lewej strony rosły drzewa, z prawej pyszniły się 

rozległe posesje. Samochody mknęły drogą, odgrodzone od niego szpalerem 

drzew, przechodnie otaczały go zewsząd. Na pewno nie był pierwszym, który 

To zauważył, niemniej czuł się, jakby był jedynym. 

Plama wielkości złotówki, wielkości piłeczki pingpongowej, wielkości 

piłki tenisowej wykwitła na kremowych spodniach blondynki po trzydziestce i 

rosła. Krwawa plama menstruacyjnej krwi. Właścicielka kremowych spodni 

niczego jeszcze nie zauważyła i szła raźnym krokiem, aż zniknęła mu z oczu. 

Ale wtedy dostrzegł kolejne zakrwawione kobiety. Dwudziestoletnia farbowana 

dziewczyna w spódnicy musiała nie mieć majtek, bo krew płynęła jej po udach. 



Nastolatka w niebieskich leginsach siedziała na jednej z miejskich ławek z 

nogami podciągniętymi do piersi, opierając na nich ręce i grając na telefonie, a 

pomiędzy jej udami rosła plama w kształcie oka. Jakaś ruda kobieta w średnim 

wieku dostrzegła, że coś jest nie tak i zasłaniając rękoma tył dżinsów niemal 

biegła, zapewne w stronę domu, ale większość kobiet niczego nie zauważała. Na 

razie. 

Mała dziewczynka, chyba nawet niechodząca jeszcze do szkoły, siedziała i 

płakała, widząc płynącą z niej krew. Staruszka podpierająca się laską szła 

powoli, a na jej falującej spódnicy czerwieniły się kolejne plamy. Młoda 

punkówka wstała z murku, na którym siedziała, zostawiając po sobie ślady krwi, 

ciągnące się śluzowatymi strużkami od jej spodni. 

Coś było bardzo nie tak, jednak nikt jeszcze nie miał o tym pojęcia. A 

tymczasem kobiety na całym globie doświadczały tego samego, miesiączka za 

miesiączką, za menstruacją, za okresem, krwawiąc wszystkie na raz. W każdym 

kraju, wśród każdej nacji, w każdym wieku – na całym świecie działo się 

dokładnie to samo. 

 

••• 

 

- … to już ósmy dzień odkąd wszystkie kobiety na naszej planecie 

doświadczyły zbiorowej miesiączki, jednak przyczyny zaistniałego stanu rzeczy 

nie zostały jeszcze wyjaśnione. Zdaniem lekarzy w chwili obecnej nie można 

mówić o zagrożeniu życia, jednak ogólnoświatowa menstruacja napawa 

wszystkich lękiem. Co ją wywołało, jakie może mieć konsekwencje dla 

zdrowia? Pytań przybywa, a najbardziej niepokojące jest to, że krwawień 

doświadczają już nawet noworodki płci żeńskiej. Część szpitali otworzyła 

oddziały… 

Znudzony przełączył kanał, w poszukiwaniu jakiegoś filmu, przerywając 

stojącemu przed jakąś kliniką dziennikarzowi w pół zdania. 

- …najdziwniejszym aspektem Czerwonej Tragedii, jak ochrzciły ją 

internetowe portale, jest fakt, że z niewyjaśnionych przyczyn krew przesiąka 

przez każdą powierzchnię. Tampony, podpaski, pieluchy dla dorosłych, nawet 

specjalistyczna gumowa bielizna nie jest w stanie zatrzymać krwi. Każe to 

domniemywać, iż rzeczony problem rozpatrywać należy na poziomie 

molekularnym. Co jednak stanowi jego przyczynę? Trudno uwierzyć w 

naturalne pochodzenie Czerwonej Tragedii, ale czy możliwe jest by doszło do 

ataku biol… 

Zmienił kanał. 

-… większość firm w większości krajów wprowadziła obowiązkowe 

urlopy dla miesiączkujących kobiet… 



Pstryk. 

-… lekarze zalecają… 

Pstryk. 

-… w niektórych miejscach mówi się o totalnym chaosie… 

Wyłączył telewizor. Przez chwilę zastanawiał się co robić, potem sięgnął 

po książkę i zaczął czytać, ale nie potrafił się skupić. Jego wzrok prześlizgiwał 

się po literach, nie zatrzymując na niczym na dłużej. Nie chłonął treści, nie 

wychwytywał sensu. Kiedy odłożył powieść na półkę, dostrzegł coś, czego się 

nie spodziewał. Pochylił się nad nią, spojrzał na okładkę. Gdzież z góry kapnęła 

kropla krwi, po niej kolejna i jeszcze jedna. Wszystkie rozmazały się na białej 

obwolucie w dziwaczny wzór. Uniósł wzrok, jednak to nie sufit przeciekał 

krwią sąsiadek, co zdarzało się ciągle, ale nie w kuchni, nie w pokoju. Kobiety 

krwawiły w ciszy, w łazienkach i wannach, tam jedząc i tam pijąc, w gryzącym 

odorze posoki. Matki, żony, siostry, córki. Jak koszmar nastolatka, którego 

żenuje fakt, że jego własna rodzicielka może mieć okres. 

To nie dom krwawił. Po prostu znów miał pecha. 

Dostał pierwszego w swoim życiu okresu. 

 

••• 

 

Dwudziesty dzień trwania Czerwonej Zarazy! Ofiary liczy się w setkach 

tysięcy! 

Miliony ofiar nieznanej epidemii!  

Czy ludzkość czeka zagłada?  

Nagłówki gazet i telewizyjnych serwisów informacyjnych krzyczały, jak 

opętane. Jedni badacze powtarzali, że bliscy są odnalezienia genezy problemu, 

inni stukali się na te rewelacje w czoło, przypominając, że póki co wiedzą tyle, 

ile wiedzieli na samym początku. A kobiety umierały. Dzieci nie rodziły się. 

Ciąże kończyły się poronieniem, a nowe się nie zdarzały. Nikt nie miał tyle 

pecha, by zaliczyć wpadkę. 

Włączył telewizor, krwawiąc tak, jak wszyscy inni. Czuł się bez sił, było 

mu słabo, kręciło się w głowie. Nabrał garść leków, porcję tabletek 

antykoncepcyjnych zmieszanych z kapsułkami zagęszczającymi krew, 

zmieszanych z witaminami i żelazem, popił sokiem z żurawiny i zagryzł stosem 

leków na nadciśnienie. Odbiło mu się, ciężar w żołądku przybrał na sile, podlał 

go więc napojem energetycznym i z przymusu zagryzł najbardziej kaloryczną 

czekoladą z orzechami, jaką tylko znalazł w jednym z niemal zupełnie 

pozbawionych dostaw i personelu sklepów. 

Połowa mediów już nie funkcjonowała. 



Wszyscy krwawili z każdego możliwego otworu ciała, krwawili z oczu i 

uszu, krwawili przez pory skóry. Nie trzymały już nawet zwieracze. 

- Konamy, robiąc pod siebie  - powiedziała kilka dni temu Renka. 

Miała rację, jak zawsze. To ona wpadła na pomysł by łykać środki 

antykoncepcyjne, by zagęszczać krew i uzupełniać niedobory właściwie 

wszystkiego. 

Reporter w telewizorze chwiał się i drżał, krwawiąc, wymiotując czasem, 

ale starając się zachować pełen profesjonalizm. 

- Przepraszam państwa – powiedział, kiedy przestał kasłać krwią i 

kontynuował. – A teraz bardziej sensacyjne doniesienia. Policja potwierdziła, że 

kilka osób zabitych w ciągu ostatniego tygodnia to ofiary jednego i tego samego 

człowieka. Każdy z zamordowanych nosił ślady okaleczeń, istnieje podejrzenie 

poddawania ich torturom, lecz równie dobrze wszystkie rany mogły zostać 

zadane podczas nieudolnej walki, jaka zapewne była wynikiem ogólnego 

osłabienia tak sprawcy, jak i ofiary. A skoro o morderstwach mowa, doszło dziś 

do linczu członków zespołu Born to be Waldek. Do tego zdarzenia doszło 

niedaleko Krakowa, gdzie przebywali czterej założyciele bandu. Ktoś z ich 

przeciwników zwrócił uwagę na fakt, iż ich ostatnia płyta, kontrowersyjny 

album Men’s True Akcja, traktujący o problemach mężczyzn z 

miesiączkującymi kobietami niechętnymi do seksu, ukazał się zaledwie kilka 

dni przed wybuchem epidemii. Rozszalały tłum zakatował na śmierć… 

Dźwięk telefonu brzmiał dziwnie obco w mieszkaniu otoczonym przez 

kilka pustych lokali, których mieszkańcy albo już nie żyli, spopieleni 

pośmiertnie zgodnie z najnowszym prawem, albo koczowali pod szpitalami, 

szukając pomocy i leków. 

- Tak? 

- Przejeżdżaj! 

- Renka? 

- A niby, kurwa, kto?! 

- Co się stało? 

- Mój mąż! Nie wiem, jak to nazwać! Potrzebuję cię, więc się nie 

opierdalaj! 

- To twój mąż. 

- A twój przyjaciel! 

- Tylko dlatego, żeby nie nabrał podejrzeń. 

- To przyjedź dla mnie! 

Zamilkł. 

- Dobra, zaczekaj – powiedział w końcu. 

Nie przebierał się nawet, wszystko i tak byłoby zaraz we krwi. Każdy 

skrawek ubrania lepiłby się i śmierdział. Renak zapomniała, że nie miał 



samochodu. Zjechał windą i wyszedł w chłodny, deszczowy wieczór. Ulice były 

puste, w mokrych powierzchniach odbijały się światła miasta, ale światła 

okrojone. Zamglone jakby, pozbawione mocy i przede wszystkim nie tak liczne, 

jak dotychczas. Krajobraz świata po końcu świata. Jeśli nawet ktoś czasem 

przemknął chodnikiem, wyglądał jak zombie. 

Mieszkanie Renki i jej męża znajdowało się niespełna pięćset metrów od 

jego bloku, w takim samym popeerelowskim budynku z wielkiej płyty, w jakim 

mieszkał on. Front był odnowiony, ściany zyskały nową młodość, powiew 

świeżości, okolicę obsadzono drzewami i krzewami mającymi dawać złudne 

wrażenie obcowania z naturą, ale wszystko wyglądało szaro i martwo. 

- Jesteś nareszcie! – krzyknęła Renka, kiedy tylko otworzył drzwi. – Pomóż 

mi, a nie się gapisz! 

Klęczała na dywanie, tuż przy wijącym się z bólu mężu, ściskając jego 

nabrzmiałego penisa, jakby ściskała wykrwawiający się kikut, a sperma ściekała 

z niej na podłogę. Zlepione nią włosy, smużki rozmazane na twarzy, ciężkie 

krople zwisające z jej piesi i nosa, od gołego krocza młodej kobiety ciągnęła się 

strużka nasienia przylepiona do dywanu. Nasienia zmieszanego z krwią. Sperma 

oblepiała także rzucony na brzuch męża smartfon, którego już pewnie nie da się 

odratować. Jakby ratować było go jeszcze po co. 

- Co mu się stało? 

Mąż Renki nie odzywał się. Jęczał tylko i krzyczał, płakał. Wył. 

Wrzeszczał. 

- Uprawialiśmy seks, to się stało!  

- Przecież widzę. Ale? 

- Zaczął dochodzić i nie mógł już skończyć! Nadal nie może, chociaż teraz 

tryska krwią i jakimiś strzępkami! Nie pytaj mnie co się stało, tylko pomóż coś z 

tym zrobić! 

- Niby co? 

- Nie wiem, to ty jesteś facetem! Kurwa, przestań tak się gapić i rusz dupę! 

Ale stał przez chwilę, patrząc na nich oboje. Miał pustkę w głowie. W 

końcu poszedł do łazienki, bo tylko jedno przyszło mu do głowy. Wrócił z 

gumką do włosów, jakie Renka często nosiła, spinając fryzurę w koński ogon. 

- Zaciśnij – polecił. 

- Jak?! Ty to zrób! 

- Nie będę się babrał w jego… 

- Kurwa twoja mać! 

Rzucił jej gumkę. Wylądowała na udzie kobiety, przylepiając się do plamy 

z nasienia i krwi. Renka pokręciła głową, klnąc pod nosem. Jedną ręką chwyciła 

gumkę i, nie bez trudu, zacisnęła na członku męża. Z czubka wypłynęło jeszcze 



nieco spermy zmieszanej z krwią i Bóg wie czym jeszcze, ale choć skurcze 

trwały, szarpiąc podbrzuszem mężczyzny, nie wydarzyło się nic więcej. 

- Zaciśnij czymś jeszcze – poradził. 

- Ale mi pomogłeś, niech cię cholera – burknęła Renka, ale zaczęła się już 

uspokajać. 

Napięcie opadło. 

Renka wstała i poszła do łazienki, odkręcając wodę pod prysznicem. 

- Co tu się, kurwa, dzieje… - westchnęła jeszcze, myjąc się bez 

skrępowania przy najbardziej pechowym człowieku świata. 

- Chcesz mi powiedzieć, że seks prawie go zabił? 

- Ledwie się podniecił, ledwie zaczęliśmy… Cholera… 

- Przecież to… 

- Tak, jasne, pewnie, niemożliwe. Tak jak niekończąca się ciota i wieczne 

robienie pod siebie bez przerwania snu. Posłuchaj sam siebie. Jeśli chcesz 

wiedzieć, co się stało, to pomyśl logicznie. Nie brzmi ci to, jak kolejny etap tego 

samego? Ludzka seksualność się na nas zemściła. Tego nie wymyśliłby nawet 

scenarzyści tego twojego programu. 

Programu „Najbardziej pechowy człowiek świata”. Bijącego przed 

Szkarłatnym Kryzysem, przed Czerwoną Tragedią rekordy popularności na 

całym świecie, nagradzanego programu, którego prowadzący rzekomo 

przypadkiem natrafiał na dziwaczne rzeczy, które potem zjadał. Krowie wymię, 

kocie ucho. Wszystko dla fanów, wszystko dla pieniędzy, dla sławy. Zwyczajny 

celebryta, który mieszka w marnym blokowisku. Ludzie to kochali. Fanklubu 

programu powstawały na całym świecie. Każdy wiedział, że to nie prawda, że 

wszystko jest ustawione, ale widzowie to kochali tak, jak kocha się wrestling. 

Jak kocha się erotykę. Kochali miłością chcącego wierzyć, że to, co widzi jest 

prawdziwe. Kochali się oszukiwać. Kochali tą bezpieczną adrenalinę. Zamiast 

dać komuś w mordę, oglądali zapasy. Zamiast uprawiać seks, zamiast kogoś 

poderwać, oglądali porno. A zamiast przeżycia czegoś naprawdę ekstremalnego, 

włączali „Najbardziej pechowego człowieka na świecie”. 

Dopiero po chwili uświadomił sobie, że patrząc na Renkę ma wzwód. Że 

wspomina mimowolnie to, co tyle razy ze sobą robili. I poczuł się, jakby ktoś 

przyłożył mu broń do głowy. Naładowany pistolet, który strzelał spermą na 

śmierć. Zaczął liczyć, zaczął myśleć o sporcie, którego już nie było, o matce, 

o… o… o… 

Ale podniecenie nie chciało minąć, narastając w nim coraz bardziej. 

 

••• 

 



Kiedy doszło do katastrofy lotniczej, nikt już nie wątpił, że koniec świata 

nie nastąpi. Wymrze tylko ludzkość, wymrą zwierzęta, które także zaczęły 

wykrwawiać się obficie na śmierć, ale nie zginie świat, bo planeta nadal będzie 

istnieć. Nadejdzie inne życie, albo nie, ale Ziemia trwać będzie, dopóki nie 

spotka jej jakiś bardziej znaczący kosmiczny kataklizm. 

W dniu, w którym zderzyły się ze sobą dwa samoloty, sypiąc szczątkami 

na jedno z podwarszawskich miast, podpalając domy i zabijając ludzi, każdy 

wciąż jednak oszukiwał się, że może być dobrze. Cywilizacja nie zdziczała, 

wszystkich za bardzo rozleniwiła popkultura, każdy więc czekał na ratunek, bo 

ratunek musiał nadejść. Ludzkość nie upadnie, skoro choć trochę funkcjonują 

różne jej aspekty. A przecież Stephen King zapowiedział przed rokiem trzy 

nowe powieści. Jak w obliczu tego miała nastąpić apokalipsa? A urodziny? 

Imieniny? Święta? Nowy Rok? Człowiek nie umiera, bo chce tego coś ponad, 

człowiek umiera, kiedy sam zechce. Uprze się, to pobije rekord świata w 

długości życia, bo każdy żyje dlatego, że żyć ma po co. 

Ze śmiercią jest, jak z jedzeniem niemytych jagód – nie każdy zarazi się 

bąblownicą. 

Ze śmiercią jest jak z seksem bez zabezpieczeń – nie wszyscy coś łapią 

albo wpadają. 

Albo jak z wizytą u lekarza – cokolwiek by nie było, konował na pewno 

pomoże, jak mechanik pomaga na kłopoty z samochodem. 

Na świat też można złożyć reklamację. 

Kiedy zderzyły się dwa samoloty, najbardziej pechowy człowiek świata nie 

żył już od kilku dni. 

 

••• 

 

- Wyjeżdżamy – oznajmiła Renka przez telefon. 

Z jej mężem było coraz gorzej. Siny członek groził odpadnięciem. Wciąż 

zaciśnięty, wciąż we wzwodzie, w stanie priapizmu mechanicznego, wypełniony 

był skrzeplinami gotowymi wystrzelić do układu krwionośnego, gdy tylko 

gumka się poluzuje. 

Renka miała rację, to był kolejny etap. Świat mężczyzn został 

przetrzebiony, jak świat kobiet, kiedy okazało się, że każde podniecenie jest jak 

gra w rosyjską ruletkę. Zbuntowana płeć czy nie, ludzki hedonizm został 

ukarany – niezależnie czy dokonała tego siła wyższa czy jakiś nowy wirus 

weneryczny przenoszony wszystkimi możliwymi drogami. Niewielu już zostało, 

by rozwiązać tę zagadkę. Kolejna z tajemnic ludzkości trafić miała wraz z nią do 

grobu. 



- Będziemy szukać jakiegoś lekarza. Zabierasz się z nami? Ruszamy za 

dwie godziny. Tu już nie ma co robić, miasto duchów. 

- Zostaję. 

- Jak chcesz. 

Łyknął kolejną porcję środków antykoncepcyjnych, leków na nadciśnienie 

i witamin. Popił, łyknął więcej i znów popił. Praktycznie niczego już nie jadł. 

Pił wszystko, co miało dużo cukru i glukozy, dosładzał kroplówki i łykał wraz z 

tabletkami. Dzień spędzał głównie na tym i leżeniu. Kiedy z osłabienia aż tak 

bardzo nie kręciło mu się w głowie, oglądał telewizję, chociaż nie ocalało zbyt 

wiele stacji. Internet też funkcjonował na granicy upadku. 

Teraz czuł się znośnie. Nawet mógłby coś zjeść, ale leki wystarczyły. 

Schudł. Trudno. Już prawie nie pamiętał, jak to było kiedyś, chociaż minął 

ledwie miesiąc. Miesiąc, Boże, jak niewiele było trzeba, żeby sprowadzić 

ludzkość na kolana. 

Włączył telewizor. Znalazł jakiś serwis informacyjny i zapatrzył się w 

ekran. 

-…szacuje się, że dotychczas zmarło blisko trzech miliardów ludzi. Dwie 

trzecie ofiar pochodzi z krajów trzeciego świata, jednak… 

Zmienił stację. 

-…trwają modlitwy… 

Pstryk. 

-…mimo kryzysu, który dotknął wszystkich, napięcia na Bliskim 

Wschodzie oraz sytuacja na Ukrainie nie uległy poprawie… 

Pstryk. 

-…policja deklaruje, że jest bliska schwytania seryjnego mordercy i ma już 

pewien konkretny trop… 

Pstryk. 

-…a teraz sensacyjne doniesienie, które publikujemy jako pierwsi. Nie jest 

to wprawdzie informacja potwierdzona, jednak jak wynika z przedstawionych 

dowodów… 

 

Samochód męża Renki stał jeszcze na parkingu, chociaż jego właściciel 

leżał już na tylnym siedzeniu. Żył wciąż, ale wyglądał, jakby w grobie był nie 

jedną nogą, nawet nie dwiema, a jedynie drążąc ręką uparcie trzymał się brzegu 

wykopanego dołu. Blady, sinawy. Nie odzyskiwał przytomności, chociaż nie 

przeszkadzało mu to w ustawicznym jęczeniu z bólu. 

- Namyśliłeś się jednak. – Renka nadeszła od strony bloku, niosąc ze sobą 

kolejną torbę, którą upchnęła obok męża. – Leki. Trochę jedzenia – wyjaśniła. – 

Co cię skłoniło do zmiany zdania? 



- Miałaś rację – odrzekł najbardziej pechowy człowiek świata. – To miasto 

duchów, nie mam już co tutaj robić. 

- Słusznie. 

- Oglądaliście telewizję? 

Renka spojrzała na niego, przechylając głowę. Oczy miała czerwone, z 

kącików sączyła się krew. 

- Dlaczego pytasz? 

- Tak z ciekawości. Telewizor mi się popsuł. 

Zmrużyła oczy i uśmiechnęła się. 

- To tak samo jak nam. Teraz nikt już nie naprawi. 

- Dokładnie to samo pomyślałem. 

Wsiadł na miejsce pasażera, ciężko padając na siedzenie. Renka zajęła fotel 

kierowcy i uruchomiła silnik. 

- Kto wie – powiedziała. – Może ocalimy świat? Nie ruszaj! – krzyknęła, 

kiedy sięgnął do leżącego na desce rozdzielczej rulonu. – Życie ci niemiłe? – 

Odsunęła to coś opakowane w szary papier. – To broń – powiedziała. – Uwierz 

mi, nie chciałbyś tego zobaczyć. 

Wrzuciła bieg, wjechała na drogę i ruszyła przed siebie. 

 

••• 

 

Nie byli pewni czy ktokolwiek poza nimi jeszcze żyje. Po kilku dniach 

podróży autem, jadąc opuszczonymi drogami, wśród domów o martwych 

szybach i porzuconych pojazdów widmo, nie wiedzieli już czy nie zostali 

jedynymi ludźmi na całym świecie. Ale czy to robiło jakąś różnicę? 

Nie mieli telewizji, samochodowe radio okazało się zepsute – wystawały z 

niego uszkodzone kable. Każdy dom, do którego zaglądali by uzupełnić zapasy 

był pusty, ale nie mieli czasu włączać jakichkolwiek odbiorników.  

Spali w samochodzie, na zmianę trzymając wartę. Kiedy nie spali, jechali i 

rozmawiali, wspominając dawne czasy. Coś w otaczającym ich świecie zmieniło 

się bardziej, niż sugerowały to składowe tragedii, ale nie potrafili określić co 

takiego. Cóż, kolejna nieważna rzecz, prawda? 

Trzeciego dnia zostali napadnięci. Dwóch mężczyzn z bronią zastąpiło im 

drogę. 

- Wysiadać! – odezwał się wyższy z nich. Obaj byli ubrani w policyjne 

mundury, chociaż daleko było im do funkcjonariuszy. – Ręce w górę i 

wysiadać! 

- Zamknij oczy – rozkazała Renka.  

- Co? 

- Zamknij, kurwa, oczy! 



Zamknął, ale nim to zrobił, zobaczył jak chwyta rulonik i zrywa z niego 

szary papier. Reszta była tylko krzykiem. Powieki podniósł, kiedy kazała mu to 

zrobić. Bandyci leżeli przed maską, drżąc jeszcze, ale już pozbawieni życia. 

Zwinięci w pozycji płodowej, ściśnięci sami w sobie, jak zaciśnięta bywa pieść, 

nie stanowili już najmniejszego zagrożenia. 

Renka skończyła zawijać w papier swoją broń i odłożyła ją na deskę 

rozdzielczą. 

- Możemy jechać. 

- Co to było? 

Uśmiechnęła się tylko. Uśmiechnęła, jakby nic się nie stało. 

 

Następnego dnia zatrzymali się, żeby uzupełnić zapasy. W niewielkich 

miasteczkach nie zostało prawie nic, odwiedzili więc nieco większą 

miejscowość, napotykając to samo, co wszędzie. Plądrowali właśnie aptekę, a 

właściwie zamierzali ją splądrować, zanim okazało się, że istnieli zapobiegliwi 

ludzie, którzy ubiegli ich już dawno, kiedy rozległ się krzyk, opętańczy wrzask, 

po którym nastąpiła zupełna cisza. Gdyby żyły jeszcze psy, rozszczekały by się 

na dobre, ale ich czas przeminął. 

Pobiegli do samochodu. Mąż Renki leżał tak, jak go zostawili, kiedy 

opuszczali auto, rozdzielając się by przeszukać teren i spotkać przy aptece, ale 

teraz był martwy. Gumka na jego penisie pękła nieodwołalnie, fontanny spermy, 

krwi, nieokreślonych wydzielin i strzępków wnętrzności, jakby coś wyssało go 

przez cewkę moczową, zalewały wszystko: zwłoki, zapasy, podłogę, gęstymi 

strużkami skapywały z sufitu. 

- Kurwa… 

- Zostawmy go – stwierdziła Renka. – I tak już mu nie pomożemy. 

Chwyciła ciało dłońmi o palcach zakończonych pomalowanymi na 

niebiesko paznokciami i wyciągnęła na zewnątrz. 

- Nic nie poradzimy – powiedziała. 

Wraz z jej mężem z samochodu wytoczyło się coś jeszcze. Rulonik. Coś, 

co dotychczas skrywał tani, szary papier. Pornograficzny magazyn. Jeden z tych 

ostrych, wulgarnych, podniecających nawet, kiedy budziły niesmak. 

Najbardziej pechowy człowiek świata spojrzał na niego i w jednej chwili 

skulił się, kucając i chwytając się za krocze. Nie zobaczył wiele, ledwie okładkę, 

ale wraz z postępem wystarczyło nawet tyle. Dowód na to stanowili tamci w 

policyjnych strojach, ich zwłoki, jak ciała ofiar porażeniem prądem, ze 

spodniami pełnymi wszystkiego, co się z nich wylało. 

Renka szybko schowała magazyn. 

- Ogarnij się – powiedziała. – Nie czas, żebyś umierał. 



A cały świat tkwił skupiony tylko wokół miejsca poniżej pasa, drżąc 

spazmatycznie, jakby miał się obrócić w ruinę. 

 

••• 

 

- Wyjeżdżamy – oznajmiła Renka przez telefon. – Zbierasz się z nami? 

- Zostaję. 

- Jak chcesz. 

Włączył telewizor.  

-…a teraz sensacyjne doniesienie, które publikujemy jako pierwsi. Nie jest 

to wprawdzie informacja potwierdzona, jednak jak wynika z przedstawionych 

dowodów, jednemu z naukowców udało się ustalić kto może odpowiadać za 

sytuację, w jakiej znalazł się nasz świat. To nadal nic pewnego – pragniemy to 

podkreślić po raz kolejny, żeby uniknąć tragedii jaka spotkała zespół Born to be 

Waldek – niemniej, jak twierdzi wzmiankowany naukowiec, zarazę wywołała 

bakteria, która cechuje się niezwykle krótkim okresem namnażania i 

odpornością, a także niespotykanymi dotąd możliwościami przenoszenia się 

pomiędzy nosicielami. Uczony odkrył, że bakteria jest pochodną kilkudziesięciu 

różnych chorób odzwierzęcych. Jej samoistne powstanie wydaje się niemożliwe, 

a jednak okazało się, iż istnieje pewne prawdopodobieństwo, na podstawie 

którego – jak uważa naukowiec – udało się bezsprzecznie określić nosiciela 

ogólnoświatowej zarazy. Kim jest ów człowiek? Może was to zaskoczy, a może 

nie, ale na pacjenta zero wytypowany został celebryta znany jako najbardziej 

pechowy człowiek świata. Jego eksperymenty kulinarne, często spożywane 

wbrew jakimkolwiek zasadom zdrowego rozsądku, poczynając od zwierzęcych 

pępowin i łożysk, przez nasienie stworzeń, o których nie słyszał nikt, poza 

wykładowcami biologii, po fragmenty ciał zwierząt zabitych w drogowych 

wypadkach, wystawiły go na działanie tak wielu… 

Zakrztusił się, plując krwią i tabletkami. Zwymiotował, zagryzł więc 

kolejną porcją tabletek i dalej patrzył w ekran. 

Czy to możliwe? 

Oczywiście, że nie. 

Owszem, czasem zdarzało mu się coś zapomnieć, zdarzyło mu się, że nie 

pamiętał własnego imienia, ale przecież te pasożyty miał wyleczone, a potem 

już uważał.  

Łyknął kolejną garść leków. 

-…oczywiście nie można stwierdzić tego z całą stanowczością, ani tym 

bardziej w chwili obecnej… 



Ktoś zrobił sobie z niego żart, prawda? Konkurencyjna stacja zazdrosna o 

jego wyniki oglądalności chciała się zemścić. Przecież nie mógł być gorszy od 

Hitlera, od Stalina, od wszystkich przeklętych dyktatorów razem wziętych. 

-…w szybkim rozprzestrzenieniu się choroby pomogły liczne fankluby na 

całym świecie, które często wystawiając się na podobne ryzyko, co on, były 

bardziej narażone na… 

Nie mógł być sprawcą takiego holokaustu, bo jeden człowiek nie może 

doprowadzić do czegoś takiego. Jeden człowiek nie jest w stanie, nie może, nie 

potrafi, nie… nie… 

-…niestety, nawet jeśli to wszystko jest prawdą, znalezienie lekarstwa na 

ową bakterię w obecnej sytuacji jest po prostu niemożliwe, co… 

 

- Namyśliłeś się jednak – powiedziała Renka. 

- Miałaś rację. – Wsiadł na miejsce pasażera. 

Renka zajęła fotel kierowcy i uruchomiła silnik. Wrzuciła bieg, wjechała 

na drogę i ruszyła przed siebie. 

Pomyślał, że przydałoby się zniszczyć radio, ale spóźnił się. Kable wisiały 

z niego, jak wyprute wnętrzności, z którymi nic już nie da się zrobić. Ubiegł go 

ktoś inny. Ktoś o paznokciach pociągniętych niebieskim lakierem, 

 

••• 

 

- Mnie też zabijesz? – zapytał. 

Dotarli nad morze, dalej nie było dokąd uciekać. Nie kursowały statki, 

więc tu kończył się ich świat, ale wątpił by policja przybyła za nimi w to 

miejsce.  

- Kiedy się domyśliłeś? – spytała Renka. Siedzieli na zimnej plaży, a 

zachodzące na czerwono słońce rozciągało w nieskończoność ich cienie. Woda 

zmieniła się w białawą galaretę niezliczonej ilości wytrysków morskich 

stworzeń. Mieszkańcy głębin unosili się w niej do góry brzuchami, ale na ich 

miejscu pojawiło się już coś nowego. Dziwne macki, jakieś niby odnóża… Stare 

jeszcze całkiem nie umarło, a już rodziło się nowe. 

- Dawno – odpowiedział. – Kiedy podali w telewizji tożsamości ofiar, 

każdy by się domyślił. Zabiłaś każdego, kto cię zdradził? 

- Tak wyszło – uśmiechnęła się. – Okazja czyni złodzieja, jak to mówią. 

- Mąż też cię zdradził? 

Że podrzuciła mu magazyn, kiedy się rozdzieliliśmy. 

- A niby dlaczego zdradzałam go z tobą? 

- Myślałem, że masz lepsze powody. 

- Może i miałam. 



- Mnie też zabijesz? 

Pomacała go po kroczu, aż pojawił się wzwód. Nie opierał się, nie walczył. 

Zwarzywszy na sytuację, byłaby to dobra śmierć. Doskonała. 

- Myślisz, że poza nami ktoś jeszcze żyje? – zapytał. 

Wsadziła mu rękę w spodnie. 

- Myślisz, że ocalimy świat? 

Zadrżał, kiedy chwyciła go za członka. 

- Myślisz… 

Ale wypadło mu z głowy, o co chciał zapytać. Trudno, nieważne, i tak już 

sobie nie przypomni. 

- Chciałbyś…? Ja bym chciała odejść w wielkim stylu. 

Zaczęła poruszać dłonią. Gdyby nie czuł się tak koszmarnie, jak się czuł, 

już byłoby po wszystkim. Już nie byłoby go na tym świecie. 

- Chciałabym wsiąść w jakiś samolot i rozbić go. Najlepiej o jakiś inny. W 

powietrzu. To byłoby coś. Śmierć w wielkim stylu. 

Dyszał. 

- Jakoś bym sobie poradziła z pilotowaniem. To nie może być trudne.  

Puściła penisa i zaczęła się rozbierać. 

- Jeśli są jeszcze ludzie… 

Już naga zaczęła rozbierać także jego. 

- Jeśli jeszcze latają jakieś samoloty… 

Położyła się. 

- Zrobię to na pewno. 

Chciał coś odpowiedzieć, ale zabrakło mu sił. 

- Piękna śmierć. 

Rozłożyła nogi. 

- Takich rzeczy nie przeżywa nikt. Jedyna pewna metoda. 

Czuł się taki zmęczony, taki słaby. Chciało mu się spać. Chciał już nie 

myśleć o tym, co było. Położył się na nią, chociaż na resztę nie starczyło mu 

energii. 

- No chodź. – Złapała go za członka i wsunęła w siebie. – Ten świat nie jest 

wart, by się go tak kurczowo trzymać. 

To był piękny zachód słońca. 


