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PIELGRZYMKA 

 
Patrz jakie piękne rosną tu butelki, 

Ach jakie grzyby z puszek po piwie, 

Papierosowych filtrów wysyp dziś wielki, 

Zardzewiałych igieł igliwie. 

 

- Cygaretki 

 

 

Szli. 

Droga była pusta, pusta szosa pośrodku niczego, ani otoczona lasami, ani 

domami, a oni szli. Krok za krokiem, poboczem, asfaltem. Szli przed siebie, pełni 

zapału, człapiąc niczym kaczki. Ziarenka piasku chrzęściły między ich stopami, 

a asfaltem, w miniaturowej przestrzeni, gdzie mogły kryć się całe wszechświaty, 

a oni szli. 

Śmierdzieli, bo kiedy człowiek wędruje w upale, nie tylko się poci. 

Zalewanie się słoną wydzieliną mającą na celu ochłodzenie organizmu, to tylko 

jeden ze skutków ubocznych. Wydzielina zaczyna wysychać, gęstnieć, wsiąka w 

ubrania, zbiera brud, unoszący się w powietrzu, woń zaczyna narastać. Z pleców 

pot strużkami spływa w dół, w kierunku szpary między pośladkami, wypływając 

w nią i wypłukując źle wytarte resztki odchodów. Krocze wilgotnieje z gorąca, w 

cieple wydzielając jeszcze intensywniejszą woń. Źle strzepnięty z penisa mocz, 

resztki moczu tkwiące gdzieś w cewce moczowej, niedokładnie wytarte jej ujście, 

wszystko to wsiąka w materiał bielizny, kisi się w gorącu, fermentuje. 

Wydzielina śluzówki dróg rodnych kobiety, ten śluz pozwalający określić 

dni płodne i niepłodne, wszystko to zastyga na kroczu majtek, a białka rozkładają 

się. Rozpadają. Umierają. Zmieniają się w to, w co zmienia się trup.  Może tego 

nie widać, ale szybko zaczyna być to czuć. 

Szli więc w tym smrodzie, w zatykającym odorze, oddychając aromatami 

swoich ciał, jakby to była morska bryza. Pot spływał im za uszy, zmieniając się 

w śmierdzącą breję. Niemal wrzał na ich skroniach, w bokobrodach, gdzie 

najintensywniej było czuć woń niemytej głowy, a oni się nie przejmowali. Byli w 

końcu pielgrzymami. Szli z intencją. Pątnicy na szlaku ku spełnieniu marzeń, bo 

jeśli modlisz się dostatecznie długo i intensywnie, twoje modlitwy muszą zostać 

wysłuchane, choćby to miał być tylko efekt placebo, a czy istnieje silniejsza 

modlitwa, niż pokutna, połączona z prawdziwym wysiłkiem, fizycznym 

cierpieniem? 



- Idę się wysrać, drodzy bracia, drogie siostry – oznajmił jeden z pątników i 

pobiegł w krzaki. 

Wrócił chwilę potem, zapewne niedokładnie podtarty. Rozmazany, brudny. 

Zanim się pojawił, z krzaków wystawała tylko jego głowa w szarym kapeluszu.  

- I co, bracie? – zapytał go jeden z uczestników pielgrzymki. 

- Niestety tylko wypróżnienie – odrzekł pątnik. – Żadnej krwi – ciągnął. – 

Żadnego strzępku ciała – kontynuował. 

Uczestnik pielgrzymki poklepał go pocieszająco po ramieniu. 

I szli dalej. 

Wokół mieli łąki. Otaczające ich pożółkłe pola, ciche i spokojne. Nad nimi 

rozciągało się niebo. Pod nimi asfalt był brudny i spękany. Między nim a skórą 

stóp rozciągała się parująca warstwa skarpet, śmierdzących gorzej, niż sklep z 

francuskimi serami. Zgrzybiałe stopy, otarte, zalane potem, wciśnięte w buty, 

niczym w piecyk, niczym w garnek. 

A oni wędrowali. Krok za krokiem, człapiąc niczym kaczki. Ktoś niósł 

chorągiew. Ktoś inny ciągnął krzyż. Facet z głośnikami na plecach szedł 

chwiejnie, ale parł przed siebie, a z niesionego przez niego sprzętu 

nagłaśniającego płynęła muzyka. Płynęły słowa. 

Sklepik wypatrzyli z odległości dobrych dwóch kilometrów. Niewielka 

budka, pudełko wielkości kiosku RUCH-u, szare i smutne, czekało przy drodze 

niczym w amerykańskim filmie. 

- Oby mieli wódkę – powiedziała jakaś pątniczka. 

- Denaturat też wystarczy – orzekł jakiś mężczyzna. 

- Ja chcę piwo – powiedział ktoś inny. 

- I jakieś tabletki antykoncepcyjne – krzyknęła kobieta. 

I wszyscy oni, każdy z pątników, jak jeden maż pobiegli do sklepiku. 

Popędzili przed siebie, jakby wstąpiły w nich nowe siły. 

- Komuś stoi? – zapytała jakaś blondynka. – Bo bym chętnie dała dupy za 

flaszkę czegoś mocnego. 

Pielgrzymka trwała. Pierwsza pielgrzymka w słusznej intencji. Jedyna taka, 

prawdziwa, rozpoczęta z potrzeby ciała i ducha. 

Jedyna słuszna, jaką kiedykolwiek widział świat. 

 

 

 

 

 



AKT NIESTWORZENIA 

 
Po co robić coś, lepiej zrobić nic. 

Po co w ogóle próbować. 

Po co drażnić los, po co jakimś być, 

Lepiej niszczyć niż zachować. 

 

- Siekiery 

 

 

Otaczała mnie wilgoć. Ciepła, lepka wilgoć przesiąknięta wonią życia. 

Smrodem śmierci. Odorem rozkładu i pozostałości wszelkiej egzystencji. 

Seksualności zwierząt morskich rozlanej po morzu, zredukowanej do gęstej piany 

rozbijającej się o plażę. 

Piasek pod moimi plecami był mokry i lepki. Kiedy tak na nim leżałem, 

kiedy Renka siedziała na mnie, poruszając biodrami, a mój organizm skręcał się 

w spazmatycznych skurczach, czułem jakbym zapadał się w niego. Jakby mnie 

otulał, pochłaniał. 

Gorące, wilgotne krocze, tak znajome i tak inne, otaczało mojego penisa. 

Poruszało się wokół niego, góra-dół, góra-dół, poruszało na nim, ocierało, 

rozmazując krew i wilgoć. 

- Szkoda chłopaków – ciągnęła Renka, poruszając się na mnie coraz 

żwawiej. Coraz bardziej energicznie. Jakby wróciły jej siły. 

Mój napletek zsuwał się i nasuwał na nabrzmiałą żołądź, wciągając pod 

siebie krwawą wilgoć. Preejakulat wyciekał do wnętrza wdowy po Romanie, nie 

grożąc niczym, a ona ciągnęła: 

- Fajnie grali. 

Oddychała coraz głośniej i mówiła: 

- Nie byli jedyni, ale i tak szkoda. 

Morze szumiało gdzieś obok, bardziej prawdziwie, niż mogło szumieć w 

rzeczywistości, zupełnie jakby jego odgłos dobiegał z naprawdę dobrych 

głośników. Podkręcony w profesjonalnym programie, przemieniony w 

kwintesencję tego, czym powinien być, gdyby ten świat został urządzony, jak 

należy. To też była moja zasługa. Skoro zamordowałem nas wszystkich, 

wytępiłem ludzi i zwierzęta, skoro zamieniłem planetę w ziemię jałową, wszystko 

co działo się teraz, działo się dzięki mnie. To jak szumiało morze, to jak wiał 

wiatr, to jak cipka Renki doprowadzała mnie do orgazmu, który nachodził falami, 

który zbliżał się i oddalał, wszystko było moją zasługą. 



Cały świat pokazywał właśnie, że jestem bogiem, nieważne przez jakie „b”, 

każdy atom potwierdzał moją boskość, bo tylko bóg mógłby dokonać aktu 

niestworzenia na taką skalę, na jaką dokonałem go ja. 

Znów poczułem, że zaczynam dochodzić i znów chwila ta nieco się 

odwlekła, a Renka opowiadała: 

- Istnieją tacy ludzie, których można by nawet zachować. 

Zachować. Ocalić. Uratować. Są jednak rzeczy, których nawet bóg nie 

potrafi. Wielu rzeczy nie potrafi. Wielu nie jest w stanie. W końcu jest gorszy o 

wszystkiego, czemu sam dał początek. Dla robota stworzonego przez człowieka, 

to człowiek jest bogiem, chociaż pozostaje słabszy od swojego dzieła. To, że 

byłem słabszy od wszystkiego, co stworzyłem, co zaistniało dzięki mnie, fakt ten 

był dowodem na to, że jednak jestem bogiem. Nie musiałem dawać nikomu życia, 

ważne że je odebrałem. 

- Nie myśl o sporcie – powiedziała Renka. 

Ale nie myślałem. 

- Nie myśl o matce. 

Ani o zwierzętach masakrowanych pod kołami samochodów. Tylko, że nie 

myślałem o żadnej z tych rzeczy, nie myślałem o niczym. Pierwszy orgazm to 

rzecz, która przychodzi tak niespodziewanie, że człowiek nie zdąży się 

zorientować co się stało. Ostatni staje się kwestią rozsmakowania. Czymś, co ma 

być zwieńczeniem wszystkich innych orgazmów, jakie istniały wcześniej. 

Morze szumiało wokoło. Pośladki Renki klaskały o moje ciało, jej pochwa 

zasysała powietrze wilgotnymi haustami i wypuszczała je, kiedy wsuwałem się w 

nią. Dyszałem, jęczałem, zbierałem się w sobie, gotowy na wytrysk,  który 

rozerwie nie tylko mnie, ale i ją. Ostateczny orgazm, zabójczy nie tylko dla 

mężczyzny. 

W czasach, jakie nastały, seks był, jak rytuał godowy modliszek. Jak 

stosunek czarnej wdowy. Jak kopulacja tych dziwnych gryzoni, których nazwy 

nikt nie pamiętał, a które po osiągnięciu dojrzałości płciowej spółkowały tak 

długo, dopóki organizm był w stanie to znieść, a potem umierały. 

- Nie myśl o motoryzacji – sapała Renka. 

Ale ja nie musiałem stopować orgazmu, bo nic nie było w stanie 

powstrzymać go ani na chwilę. Żył własnym życiem, ale czy mogło być inaczej?  

Byłem bogiem, byłem mesjaszem, który zbawił ludzkość od życia, czy sam 

mogłem umrzeć? 

- Pomyśl, że zaraz się we mnie spuścisz – ciągnęła wdowa po Romanie. – 

Każdy facet o tym marzy. 



Dlatego idąc na prostytutki woli zapłacić więcej, woli ryzykować, że złapie 

jakąś chorobę weneryczną, woli narazić się na AIDS, byle tylko mieć seks bez 

zabezpieczeń. Bez konsekwencji. Opcja, że dziwka zajdzie w ciążę jest dla 

niektórych dodatkowym stymulantem. Możliwość zapłodnienia kogoś bez 

poniesienia konsekwencji. Prawdopodobieństwo aborcji dokonanej gdzieś 

pokątnie przez lekarza, którego wykształcenie bardziej przypomina to, jakie 

odebrał weterynarz. 

Takie bezpieczne morderstwo, jak eutanazja dokonana przez kogoś innego. 

Coś bardziej realnego, niż oglądanie filmu z zabójstwa kogoś, kogo nigdy się nie 

znało. Coś bliższego prawdzie, niż odtworzenie nagrania z egzekucji albo 

skrobanki z dokumentu edukacyjnego pokazywanego dzieciakom w szkole. Tę 

prostytutkę znało się, choćby tylko przelotnie. Chwilowo, ale dogłębnie. Ktoś, w 

kogo się spuszczasz nie może być ci obojętny. Ktoś, z kim uprawiasz seks nie 

może być jedynie pozbawioną znaczenia zabawką. To prawda, że można przespać 

się z kimś kogo się nienawidzi, bo pożądanie i całą resztę uczuć i emocji dzieli 

cały chiński mur, ale nie można mieć potem do tego negatywnego stosunku. W 

końcu najpiękniejszy kwiat nie może stać się brzydki tylko dlatego, że rośnie w 

gnoju. 

Prostytutka nie może być więc zupełnie obca, ale przecież dziecko,  które 

mogłeś spłodzić, ten rosnący, rozwijający się zlepek komórek ulokowany gdzieś 

w różowej, pomarszczonej macicy, jest ci jeszcze bliższe. A śmierć ma 

wywoływać emocje. Nie mordujesz ludzi, których nie znasza – chyba, że już 

zabrakło ci ofiar – bo cyferki w statystyce nikogo nie obchodzą, a kogo możesz 

znać lepiej, niż krew z własnej krwi? Ciało z własnego ciała? Płód znasz lepiej, 

niż on zna siebie. 

- Pomyśl jak będzie ze mnie wypływać sperma, kiedy wstanę – powiedziała 

Renka, a ja już wiedziałem, że teraz orgazm się nie cofnie. Nie minie w ostatniej 

chwili. 

Zacisnąłem palce na piachu, wgryzłem się palcami w mokre ziarenka. Boska 

ręka, pieść nieskończonego giganta, dla której planety, całe układy planetarne 

niczym atomy. 

Jeśli coś jest dostatecznie wielkie, nikt tego nie dostrzeże tak samo, jak nie 

jest w stanie dostrzec czegoś mikroskopijnego. Człowiek nie dostrzega 

wszechświata, człowiek nie dostrzeże nawet holokaustu, który wymordował cały 

jego gatunek. Żaden przedstawiciel żadnego gatunku nie jest w stanie zauważyć 

jego wymarcia. 



- Pomyśl, jak będzie wyglądała moja cipka – ciągnęła Renka. – Zawsze cię 

to kręciło. 

Jak każdego faceta. 

Nie żebym miał wtedy na myśli krwawiący srom, ulokowany gdzieś 

pomiędzy cewką moczową przeciekającą moczem i odbytem, którego zwieracz 

nie był w stanie utrzymać już kału. Ale w tym momencie nie miało to 

najmniejszego znaczenia. 

- Pomyśl… 

Nie było już jednak powodu do myślenia. Mózg przestał pracować. Całe 

jestestwo skoncentrowało się w tym jednym drętwo-swędzącym punkcie poniżej 

pasa, który był jak człowiek chwiejący się na krawędzi przepaści. Jak spłonka 

drgająca przed uderzeniem albo w pocisk, albo w pustą komorę. Jak samobójca 

na poręczy balkonu, klika pięter nad ziemia. 

Strzeliłem. 

Strumień spermy wytrysnął ze mnie. Zbierane od tygodni nasienie, 

wszystkie te plemniki połączone wydzielinami gruczołów, wszystko to wylało się 

ze mnie i tryskało dalej, kolejnymi porcjami wyrzucanymi we wnętrze Renaty, 

która uśmiechała się, jakby to naprawdę jej się podobało. Jakby ją to kręciło, jak 

żaden seks w życiu. 

Bo orgazm i śmierć są tak bliskie siebie, że gdy pierwszy przestaje 

wystarczać, zostaje już tylko jedno wyjście. Hitler musiał mieć zaburzenia w 

szczytowaniu. Stalin musiał mieć problem ze spuszczeniem się. Każdy dyktator, 

każdy krwawy watażka albo miał już za dużo seksu, albo musiał go sobie czymś 

rekompensować. 

- Brawo – ciągnęła dalej Renka, a ja dochodziłem, aż w końcu zabrakło mi 

spermy. Kilka ostatnich skurczów, kilka kropli białej substancji, która w tym 

momencie mogła być płynem mózgowo rdzeniowym, skoro myślałem penisem, 

a nie głową, i było po sprawie. 

- Co jest, kurwa? – zapytała wdowa po Romanie. 

A ja wzruszyłem ramionami. 

Doszedłem, ale nie zszedłem. Taka była prawda. Jądra opróżniły się, nie 

miały już czym tryskać, ale nic nie zaczęło przemielać moich jelit. Nic nie 

próbowało wyrwać mi wnętrzności przez cewkę moczową, wciągając je najpierw 

do nasieniowodów pazurami i zębami. 

Renka wstała ze mnie. Penis wypadł z niej. Było na nim trochę krwi, ale nie 

pochodziła ona ze mnie. 

- Co to ma być? – powiedziała Renka. – Sperma? Tylko? 



Penis już zaczął mi opadać. 

- Kurwa! – powiedziała, kopiąc mnie w nogę. – Jaja sobie robisz, czy jak? 

Zaczęła poprawiać na sobie ubrania. 

- To jakiś żart – ciągnęła, kręcąc głową. – Faceci. Zawsze cię zawiodą. 

Szczególnie w łóżku. Kurwa! 

Ruszyła w stronę samochodu, a ja podparłem się na łokciu i krzyknąłem za 

nią: 

- Następnym razem będzie lepiej! 

Bo przecież musiał być następny raz. Skoro to przetrwałem, skoro pewnie 

zostaliśmy tylko my, musiało być coś więcej. Coś jeszcze. Renka przecież wcale 

nie chciała mnie zabić, gdyby było inaczej, miała tyle okazji. 

- Kurwa!!! – krzyczała Renka w oddali, ale nie miało to znaczenia. 

Przeżyłem, bo byłem bogiem i jako bóg nie mogłem umrzeć, a ona doskonale 

o tym wiedziała, więc jak na boga przystało, zapewniłem ją: 

- Będzie dobrze! 

Bo co innego mogłem powiedzieć? Teraz to był mój świat. Moje życie. Teraz 

w końcu wszystko mogło być dobrze, bo mogło być takie, jak ja będę tego chciał.  

Teraz nastąpił raj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUKCESS MEDIALNY 

 
Policjant jest wspaniały, policjant jest cudowny, 

Sumiennie swą pracę wykonuje, 

Nigdy nie niewłaściwy, zawsze taki godny, 

W trakcie przeszukania nikogo nie obmacuje. 

 

- Pączki 

 

 

Policja ciała celebryty znanego jako Najbardziej Pechowy Człowiek Świata, 

blogera Romana i niejakiej Renaty, żony tego drugiego, odnalazła nad morzem, 

dwieście kilometrów od miejsca, w którym szukano ich wcześniej. Dwieście 

kilometrów od miejsca, które uznano za docelowe. Funkcjonariusze nie 

spodziewali się, że podejrzani mogą mieć świadomość faktu, iż ktokolwiek jest 

na ich tropie. 

Jak podawały media, na ich trop udało się wpaść dzięki przenikliwości 

mundurowych, którzy zakładali najróżniejsze scenariusze. Sekretarz prasowa 

policji zaprzeczyła, jakoby do odnalezienia ciał doszło przypadkiem. Jeszcze 

bardziej zaprzeczyła pogłoskom sugerującym, że policja dostała anonimowe 

zgłoszenie o zwłokach celebryty, jego przyjaciela i żony tego drugiego 

puchnących na plaży w Kołobrzegu. 

Wszystko było przemyślane i zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. 

Nawet pan premier, człowiek o twarzy równie uczciwej, jak stali bywalcy kroniki 

policyjnej, nawet ten człowiek, który nie mógł nigdy dopuścić się żadnego 

niewłaściwego czynu, bo cokolwiek nie zyskał, jemu się to po prostu należało, 

pochwalił mundurowych. Pochwalił ich zaangażowanie w służbę w czasach tak 

niewyobrażalnie trudnych. Skupienie się na pracy, kiedy inni nie potrafili skupić 

się na życiu. 

Ciała całej trójki były już w stanie rozkładu. Upał sprawił, że spuchły,  

spęczniały, nabrzmiałe wieloryby u brzegu morza. Działanie wody i powietrza, 

działanie temperatury i niedobitków wszelkiej maści owadów i pajęczaków, 

żyjątek których normalny człowiek nie był w stanie określić właściwą nazwą, 

zmieniły je w zniekształcone manekiny. 

Ciało, w którym nie ma już życia, nie wygląda jak człowiek. Celebrytów też 

obowiązuje ta zasada. 

Policjanci swój sukces ogłosili w mediach. Sąd w trybie ekspresowym 

ogłosił wyjaśnienie i zamknięcie sprawy. Wszyscy byli zadowoleni. Władza 



potrzebowała głośnych, pozytywnych wiadomości tak, jak potrzebowali ich 

wszyscy ludzie. Jak potrzebowały ich media. 

Nic innego nikogo nie obchodziło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OD RAZU LEPIEJ 

 
Wszystko jest możliwe, możliwe wszystko jest, 

Wszystko takie piękne, wszystko boskie, wiesz? 

Wszystko po naszemu, wszystko tak jak chcemy, 

Tylko pytam czemu, nic nie rozumiemy? 

 

- Cycki 

 

 

- No i czego cieszysz mordę? – zapytała Renka. 

Wzruszyłem ramionami, bo wcale niczego nie cieszyłem. To był mój 

naturalny wyraz twarzy. Boski grymas kogoś, kto miał władzę nad życiem i 

śmiercią. 

- To nie jest powód do zadowolenia – stwierdziła, grzebiąc w bagażniku 

samochodu. 

Kiedy świat umierał, kiedy ludzie wykrwawiali się i robili pod siebie, kiedy 

wypróżniali się, nie mając najmniejszej kontroli nad swoim ciałem, nikt nie 

myślał o zabieraniu ze sobą w podróż ubrań na zmianę. Czystej, świeżej bielizny. 

Skarpet. Biustonoszy. Nikt nie pakował do torby spodni na zmianę i bluzek, w 

których wyglądałby jak zadbany, jak nowy. Nikt, poza Renką. 

- Coś jest poważnie nie tak – ciągnęła Renka, wyciągając z bagażnika 

wszystkie te ubrania, które miały się nam nie przydać i wypakowując je na dach 

pojazdu. 

Nie chodziło jej wcale o to, że przeżyłem. Wcale nie miała na myśli tego, że 

doszedłem w nią i nic więcej się nie stało. Chodziło jej o to, że przestała mieć 

okres. Że zniknęły gdzieś biegunka i nietrzymanie moczu. Że nagle znów czuła 

się dobrze, może nie idealnie, może nie super, może nie doskonale, ale w 

porównaniu z tym, co działo się do niedawna, było wprost perfekcyjnie. 

- Coś się dzieje, więc nie ciesz mordy – kontynuowała. Stała goła przy 

samochodzie, umyta już i pozbawiona śladów krwi, czysta. Chuda, ale pachnąca, 

jak nie pachniały kobiety od niepamiętnych czasów. Wolna od miesiączki, jak 

wolne od niej nie były wszystkie przedstawicielki płci pięknej od wieków.  

Nie chciała umyć się w pełnym spermy morzu. 

- Chyba cię pojebało – powiedziała, kiedy zaproponowałem tę opcję. – Sam 

się kąp, jeśli chcesz. 

Wolała znaleźć pierwszy lepszy budynek z łazienką i prysznicem, z wanną i 

martwymi lokatorami, zamiast korzystać z dobrodziejstw natury.  



Może w tej wodzie coś żyło, może coś czekało pod kotłującą się białą plamą, 

coś znanego albo i nie. Teraz cały świat był tajemnicą. Jednym wielkim sekretem 

tego, co mogło kryć się wszędzie wokoło. 

W świecie, gdzie istniała niekończąca się miesiączka, na planecie, gdzie 

wytrysk mógł zabić, a ludzie robili pod siebie, w takiej rzeczywistości czający się 

w mroku wampir nie wydawał się niczym dziwnym. Wilkołak mógłby przebiec 

ulicą, nad którą unosiłyby się talerze inwazyjnych statków kosmicznych z obcej 

planety, przeciąłby tę ulicę niosą w porośniętych futrem łapach arkę przymierza, 

a potem wbiegłby do budynku pełnego duchów i nikt nie dostrzegłby w tym nic 

dziwnego, bo skoro istniał świat, gdzie zwykła gazetka XXX mogła pozbawić 

człowieka życia, nie mogło dziwić już nic. Nic nie mogło zaskoczyć. Nic nie było 

w stanie okazać się czymś nadnaturalnym. 

Oczywiście wampiry nie istniały. Nie istniały wilkołaki, kosmitów nie było, 

tak jak i nie było duchów. Gdyby byli, istniałoby porno z nimi w roli głównej. 

Pornograficzne filmy i pisma pełne kobiet uprawiających seks z szarymi 

ludzikami, mężczyzn wylizujących futrzane miejsca intymne wilkołaków płci 

żeńskiej, wszystkich tych krwiopijców specjalizujących się w Red Rapsody, 

wszelkiej maści Cthulhu zaangażowanych do tentacle porn. 

Teraz jednak mogły istnieć, wszystko było możliwe. Kto wie. 

- Nie gap się na mnie i nie myśl sobie, że cokolwiek zyskasz – mówiła Renka, 

wciągając na siebie ubrania – tylko się przebieraj. Chyba, że chcesz tu zostać. 

Wzruszyłem ramionami. 

- I przestań się uśmiechać! 

Ale przecież się nie uśmiechałem. Bóg się nie śmieje. Bóg nie ma emocji. 

Bóg jest ponad to. 

Morze szumiało gdzieś z boku, piasek wdzierał się między moje palce u stop. 

Dawno nie widziałem tak czystej skóry. Niezakrwawionej, różowej, delikatnej. 

Aż żal było ją zasłaniać. 

Zacząłem wciągać na siebie mokre, uprane byle jak ciuchy. Renka może i 

pomyślała o zmianie garderoby, o zabraniu majtek i skarpetek, o spódnicy i 

spodniach. O bluzkach i T-shirtach. Ale nie było w tym nawet jednego elementu 

ubioru dla mnie. Nic, co mógłbym wciągnąć na siebie ja albo Roman. Tylko ona, 

tylko ta jedna jedyna, jakby jedynie ona mogła przetrwać, ja musiałem zadowolić 

się tym, co miałem, chyba że chciałem chodzić od domu do domu, od pensjonatu 

do pensjonatu, obejść wszystkie te chatki dla turystów, wszelkie te miejscówki, 

które stawały się centrum wypoczynku, kiedy życie turystyczne zamierało. 



Nie miałem ochoty tego robić. Nie, żebym bał się, że Renka może odjechać 

beze mnie. Albo że mnie przejedzie, kiedy tylko odwrócę się do niej plecami.  Że 

popełni samobójstwo nie zderzając ze sobą dwa samoloty, ale idąc na dno w 

morzu spermy, w morzu nasienia słonego jak woda, zabierając ze sobą kogo tylko 

się da. 

- Ty chyba w ogóle nie myślisz – mówiła Renka. 

Wciągnęła na siebie dżinsowe szorty, wciągnęła jakąś lekką bluzkę. 

Wszystko to wisiało na niej, jak pasiaki wisiał na więźniach obozów 

koncentracyjnych. Te materiały, połączone ze sobą szwami, nitkami ułożonymi 

w ściegi i wkomponowanymi w bawełnę i poliester, zwieszały się z niej, jakby 

należała do anorektyczek, ale nie zmieniało to faktu, że wyglądała dobrze. Że 

wyglądała seksownie. 

Przed chwilą, kilkadziesiąt minut temu, ale zawsze, uprawiałem z nią seks. 

Doszedłem w nią. Jakkolwiek by się nie umyła, resztki mojego orgazmu wciąż 

tkwiły w jej ciele, w jej wnętrzu. Wciąż z niej wypływały, jak pewnie wciąż 

sączyły się jakieś zapomniane resztki krwi. Jeśli to nie był dostateczny powód  by 

kobieta wydawała się seksowna, to chyba nie znałem lepszego. Nawet 

najpiękniejsza, najbardziej namiętna kobieta o absolutnie genialnych kształtach 

nie jest tak seksowna, jak ta, z którą właśnie się przespało. 

Wciągnąłem swoje nijakie ubrania. Wzułem buty na stopy mokre od 

wilgotnych skarpet. Mokre bokserki, niegdyś niebieskie, teraz sczerniałe od krwi, 

której za nic nie dało się doprać przylgnęły do tyłka. W trakcie jazdy wsuną się 

między pośladki, zaczną uwierać, denerwować, drażnić, ale w tym momencie nie 

były takie złe. Mokry T-shirt przykleił się do pleców i tam już pozostał. Może i 

przywyknąłem do lepkiego i mokrego od krwi ciała, do tego śliskiego uczucia, 

kiedy nic już nie jest suche, a skóra marszczy się pod warstwą krwi, ale to już nie 

było to samo. Tamto musiałem znosić, tego mogłem uniknąć, więc miało pełne 

prawo irytować, drażnić. Wkurzać. 

To, że nie czułem nierównego rytmu serca. To że nie kręciło mi się z głowie. 

To, że zniknęły bóle w czaszce i ucisk w klatce piersiowej, wszystkie te szumy w 

uszach i dziwne odczucia, jakich nie znałem przez całe życie, trudno było nie czuć 

się z tym dziwnie. 

Renka wskoczyła na fotel kierowcy, zmierzając ruszać w drogę. Zapadała 

już noc, niebo ciemniało, biała piana na morzu stawała się coraz bardziej szara, 

granatowa, ale ona zamierzała jechać. Może nie powinniśmy odpocząć, może 

lepiej byłoby nabrać sił, ale po tym, jak czuliśmy się przez ostatnie dni, po tym, 

jak zaczęliśmy czuć się teraz, nie dziwiłem się jej. Nie potrzebny była nam 



odpoczynek, bo mieliśmy więcej energii niż kiedykolwiek w życiu. Wycieńczeni, 

osłabieni, odchudzeni, wykrwawieni, a jednak pełni sił. Pełni mocy. 

Tak musiał czuć się Superman, kiedy wracał do życia, po bitwie, która 

skończyła się zmasakrowaniem jego ciała. 

Tak musiał czuć się każdy jeden z superbohaterów, kiedy skatowany niemal 

na śmierć, ostatkiem sił stawał do walki i okazywało się nagle, że jest w stanie ją 

wygrać. 

- Wsiadasz? – zawołała Renka. 

Wzruszyłem ramionami i wsunąłem się na fotel pasażera. Zamknąłem drzwi.  

I wtedy wdowa po Romanie zrobiła to, co robiły wszystkie kobiety od 

wieków. 

- I przestań cieszyć gębę – powtórzyła, robiąc to, w czym płeć piękna była 

niezrównana: w niszczeniu marzeń. W rozczarowywaniu. W zabijaniu dobrego 

humoru. W wykańczaniu wszystkiego, co pozytywne. – Pomyślałeś, że skoro my 

żyjemy, przeżyło też sporo innych ludzi? – zapytała. 

Czy pomyślałem, że jednak nie mam powodu cieszyć się, że zabiłem 

ludzkość? Nie ma powodu być dumnym z uśmiercenia całego życia na Ziemi, bo 

przecież skoro my żyliśmy, skoro ja doszedłem i nie zszedłem, skoro ona czuła 

się dobrze i nie krwawiła, to samo mogło spotkać miliony wciąż żywych osób? 

Że wcale nie byłem wyjątkowy? Nie byłem bogiem? 

- I widzisz? Od razu lepiej – powiedziała, odpalając silnik i wrzucając bieg. 

– Uśmiech naprawdę do ciebie nie pasuje. 

I ruszyła, kierując się w stronę najbliższej drogi, mijając pustą ławkę, gdzie 

niegdyś, całe wieki temu, w zupełnie innym świecie spał trup, i wrzucając nas w 

pielgrzymkę drogi powrotnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÓWNOŚĆ PŁCI 

 
Wszyscy są równi, wszyscy tacy sami, 

Tak samo dobrzy, tak samo marni, 

Nikt nie jest lepszy, inny nikt nie jest 

Nikt nie ma mało, nikt nie ma wiele, 

Nie ma już kobiet i mężczyzn nie ma, 

Nie ma hetero, trans, nie ma geja, 

Wszyscy potrafią co inni tyle, 

Wszystko dlatego, że nikt już nie żyje. 

 

- Grabarki 

 

 

Noc była upalna. Czarna, rozgwieżdżona noc, pachniała wyschniętą trawą i 

lasami, śmierdziała spoconymi ludźmi i brudem, kurzem i pyłem. Jesienna noc. 

Powinna być chłodna, powinna być wietrzna i deszczowa, pątnicy powinni byli 

kulić się w namiotach, otuleni kilkoma warstwami ubrań, ale nieruchome 

powietrze było gorące i suche, więc szli ubrani, jakby zmierzali na plażę. Może 

atmosfera nie była tak rozgrzana, jak powietrze na pustyni, niemniej wystarczyła 

by szorty i bluzki z krótkim rękawem, bluzki na ramiączka i krótkie spodenki 

dominowały wśród pielgrzymujących. 

 - Żwawiej, siostry! – krzyczał przez głośniki przewodnik pielgrzymki. – 

Żwawiej bracia! 

Z życiem, bo przecież intencja sama się nie spełni. Żadna intencja, której 

sami sobie nie zrealizujemy, nie zostanie spełniona, więc włóżcie w to jak 

najwięcej siły. Zaangażowania. 

Księżyc świecił na niebie, obok błyszczały rozsypane gwiazdy, a oni szli. A 

raczej biegli. Truchtem, podciągając nogi do piersi, jak najwyżej, jakby chcieli 

kopnąć się kolanami w brody. Biegli zygzakiem, jak dzieci na WF-ie, przecinając 

szosę na skos z lewej do prawej, z prawej do lewej i tak coraz dalej, przed siebie, 

do celu. 

- Damy radę! Wiara czyni cuda! – krzyczał przez megafon prowadzący 

pielgrzymkę, a pielgrzymi posłusznie wbiegali do suchych rowów i wybiegali z 

nich, pod górę, w kierunku szosy. 

Noc trwała, a oni biegli, przeskakując ogrodzenia z drutu kolczastego, 

sadząc susy nad płotami, wbiegając do wody w korycie niewielkiej rzeki 

przecinającej łąkę, gdzie stopy grzęzły w miękkim podłożu, a każdy krok 



wymagał więcej siły. Biegli, aż już dłużej nie mogli, a wtedy padli na ziemię i 

poszli spać. Wszyscy na brzuchach, wszyscy twarzą do ziemi, jakby chcieli się 

udusić pyłem i trawą. Ściółką leśną, na której spoczęli po morderczej pątniczej 

trasie minionego dnia. 

Wstali jeszcze przed świtem, wypoczęci i gotowi do drogi. Kiedy jedni myli 

się w rzece, inni w krzakach opróżniali pęcherze. Gdy część uczestników 

pielgrzymki jadła śniadanie, inni załatwiali się za drzewami, całkiem niedaleko 

od nich. Kto szorował w wodzie swoje ciało, szybko przekonywał się, że smrodu 

potu nie da się tak łatwo domyć. Wystarczyło zacząć się pocić, a odór wracał z 

taką samą mocą, zupełnie jakby nikt się go nie pozbył nawet na moment. 

O sprawdzaniu woni kroczy nikt nawet nie myślał. 

Do najbliższego miasta dotarli, kiedy świat wciąż jeszcze był szary, a uliczne 

latarnie – może nieliczne, może i przetrzebione, ale jednak – płonęły mdłym 

blaskiem. Świtu ze zmierzchem nikt by nie pomylił. Ta barwa światła, te cienie, 

niby podobne, a zupełnie inne. Ten klimat. Tu jednak, w tym mieście, na którego 

nazwę nikt nie zwrócił uwagi, w cieniu budynków, pod sztucznym światłem 

zmieszanym z pierwszymi promieniami słońca, które jeszcze nie wzeszło nad 

horyzont, każda pora mogła być tą właściwą. 

- Szybciej! – krzyczał przez mikrofon przewodnik. – Ruszajcie się, drodzy 

bracia i drogie siostry! 

Braci i siostry wołał naprzemiennie. Panowała w końcu równość płci, 

równość pochodzenia. Równość urodzenia i przekonań. Posiadanie sromu i 

choćby szczątkowego biustu nie upoważniało już nikogo do otwierania przed nim 

drzwi. Legitymowanie się żeńskim imieniem nie było dostatecznym powodem, 

by ustąpić komuś takiemu miejsce w pojeździe komunikacji miejskiej. By 

przepuścić w przejściu. By traktować delikatniej. 

- Z życiem! Bo choćbyśmy szli przez ciemną dolinę śmierci… 

Każdy wiedział to doskonale. Choćby nawet wędrowali przez najczarniejsze 

zaułki, choćby kroczyli przez pełne niebezpieczeństw tereny, powinni robić to w 

podskokach. Powinni robić to zygzakiem. Powinni skakać przez przeszkody i 

brnąć przez wodę, podciągając nogi jak najbardziej do piersi, wbijając je sobie w 

brzuchy, kolanami próbując atakować własne nieosiągalne podbródki.  

Podobno kto śpiewa, modli się podwójnie. Kto więc pielgrzymkę odbywa w 

podskokach, modli się za dziesięciu. Modlitwa człowieka, który w trakcie 

uroczystej, pełnej powagi i nabożności wędrówki do miejsca kultu religijnego czy 

jakiegokolwiek innego wspina się na drzewa, warta jest tyle, co kilka, kilkanaście 

normalnych. 



Kiedy więc dotarli w pobliże centrum handlowego, jak należy, jak powinni, 

niczym małpy zaczęli wspinać się na suche drzewa. 

Budynek stał na skarpie. Na wzniesieniu. Tak przynajmniej wyglądało to od 

strony drogi, którą szli pątnicy. Szosa biegła w zagłębieniu terenu, tuż obok 

zardzewiałej siatki oddzielającej tyły sklepu, na które nie zaglądał nikt poza 

pracownikami, kiedy wynosili odpadki do śmietników od asfaltu, a zaraz obok, 

podchodząc niemal do jednej ze ścian budynku, dogorywał stary sad. 

- Wspinajcie się, w górę, do samego nieba! – nawoływał przewodnik. 

Kierownik pielgrzymki. 

Więc wspinali się. 

Drzewa były niskie, ale to zawsze dodatkowy wysiłek. Dodatkowa 

modlitwa. Przejście przez rozpadające się ogrodzenie było niczym nowa 

tajemnica różańca. Wspięcie się na konar, na gałąź, kiedy bolały mięsnie, było 

jak dodatkowa dziesiątka zdrowasiek. Z korony drzewek, które niegdyś rodziły 

owoce niebo było niemal na wyciągnięcie ręki. Jakby trafili na szczyt wieży 

Babel, z tym że ich intencje były słuszne. Były właściwe. 

Widok z gałęzi nie był zbyt imponujący, bo całe miasto łącznie z centrum 

handlowym zbudowane zostało na wzniesieniu terenu i gdziekolwiek nie 

spojrzeli, do ziemi było blisko. Upadek z takiej wysokości nie byłby groźny, nie 

byłby nawet bolesny. Dlatego patrzyli na szosę, bo to zawsze dodatkowe półtora 

metra. Spoglądali w niebo, bo niebo było bezkresną otchłanią. Nie robiło może 

wielkiego wrażenia, bo nie było czarne, a szare niebo wygląda jak kałuża na tle 

ciemnogranatowego, wzburzonego oceanu, ale lepsze to niż nic. Każda namiastka 

daje więcej satysfakcji, niż całkowite rozczarowanie. 

Ale chociaż wszędzie było nisko, chociaż wspinaczka nie trwała nawet kilku 

minut, pątnicy byli spoceni. Ocierali więc pot z czoła, pot z karku, a ilekroć tarli 

także nosy, wydzieliny gruczołów łojowych, które sprawiają że dołki w płatkach 

nozdrzy zawsze są nieco tłuste i wilgotne, rozmazywały się. A gdy się 

rozmazywały, narząd węchu wyłapywał ten ostry nieprzyjemny zapach. Smród, 

jaki można było poczuć na palcach robotnika, który po całym dniu niemycia się, 

drapał się za uszami, gdzie pot i brud mieszały się i zasychały. Ten serowy odór, 

tak podobny, a tak różny od woni niemytych stóp, które pociły się całe dnie, aż 

zaczęły się na nich tworzyć zmiany grzybiczne. 

Pod kimś zarwała się gałąź. Jakaś kobieta spadła z drzewa, o ziemię 

uderzając ułamek sekundy potem, jak rozległ się suchy trzask drewna. Jej 

pośladki obiły się o suche podłoże, obiła się kość ogonowa i ręce, ale kobieta 

zaczęła się śmiać. 



- Tak trzymaj siostro! – pochwalił ją przednik. 

Rób tak dalej. Ciesz się z każdego bólu. Ciesz się ze zmęczenia. Ciesz się z 

każdego problemu zdrowotnego. Każdej ostrzegawczej reakcji organizmu, bo 

tylko kiedy cierpisz, tylko kiedy się wysilasz, kiedy robisz coś ponad swoje 

możliwości, tylko wtedy twoje modlitwy mogą zostać wysłuchane. Tylko w takim 

przypadku twoja pątnicza droga ma sens. 

Kobieta leżała więc i śmiała się, a spomiędzy jej rozłożonych ud, spod 

minispódniczki widać było pożółkłe majtki. Nie przejmowała się tym. Nie 

martwiła, choć dekolt jej bluzki ledwie zakrywał biust. Po prostu się śmiała, a 

kiedy przestała, wszyscy po raz kolejny ruszali w drogę, wiedząc że jeśli tym 

razem spadną z drzewa, nie skończy się na obiciu tyłka. Nie skończy na otartych 

łokciach. W końcu każdy kolejny cel powinien być większy, od poprzedniego. 

Każde kolejne drzewo, na które mieli się wspiąć musiało być wyższe. Każda trasa 

bliżej celu trudniejsza. 

Tylko wtedy pielgrzymka mogła się liczyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSIMY BYĆ MARTWI 

 
Zabijmy, zadźgajmy, zamordujmy się nawzajem, 

Będzie tak cudownie, będzie tak wspaniale. 

Zabijmy, zadźgajmy, zamordujmy siebie, 

Ty zabijesz mnie, lecz najpierw ja ciebie. 

 

- Igły 

 

 

Zanim Renka zdecydowała się na znalezienie wanny albo prysznica, choćby 

odpowiedniej ilości wody, byle umyć się w misce, jakiegoś działającego kranu, 

by zmyć z siebie krew w zlewie, powiedziała: 

- Musimy umrzeć. 

Nie miała już okresu, nie krwawiła, ale wciąż była zakrwawiona. Nie 

uprawiała już seksu, nie dochodziłem w nią, ale wciąż była wilgotna i wciąż moje 

nasienie wypływało z niej, wyciekało, a ona opowiadała: 

- Musimy być martwi. 

Siedziałem na piasku i patrzyłem przed siebie. Delektowałem się 

samopoczuciem, które powracało do mnie falami, z każdą chwilą przypominając 

mi o tym, jak było przed. Siły powracały do mnie niemal w rytm rybiego 

odpowiednika nasienia, które pianami rozbijało się o brzeg lądu, a Renka 

opowiadała. Nie słuchałem jej, nie było po co. Bóg nie musi słuchać ani 

odpowiadać. Mógł wszystko i sama ta możliwość wystarczyła, by nie musiał nic 

robić. 

Ja mogłem wszystko. Mogłem wstać, wejść do Bałtyku i iść po jego 

powierzchni. Mogłem nałowić ryb, nawet jeśli ich nie było, nawet nie mocząc 

sobie dłoni. Mogłem ukoić burzę, gdyby jakaś nadeszła. Ale po co? Mogłem to 

zrobić, gdybym zechciał, ale nie było powodu, żebym stąpał po tej białej, lepkiej 

pianie. Łowienie ryb nie miało sensu, bo kto chciałby jeść coś, co zrodziło się z 

takiej wody. A burza? Burza byłaby jak fanfary na moją cześć, a kto uciszyłby 

trębaczy chwalących jego imię? 

Kiedy masz moc, nie musisz nic robić by ją udowodnić. 

Kiedy jesteś bogaty i możesz bez ryzyka opływać w luksusy do końca życia, 

nie pracujesz. 

Kiedy masz w domu piękna nimfomankę, która nigdy nie miesiączkuje i 

nigdy nie odmawia, nie szukasz kochanki, nie chodzisz na dziwki. Nie oglądasz 

porno, kiedy ta nimfomanka nie odmawia ci żadnej pieszczoty, a gdy tylko 



zechcesz sprowadza do domu koleżanki. Wciąga je do łóżka i zapewnia wszystko, 

czego chcesz. 

- Musimy się umyć. Nie będę wracała taka śmierdząca – opowiadała Renka, 

rozglądając się po okolicy. 

Niebo ciemniało nad jej głową, przestrzeń nad nami przybierała coraz 

ciemniejsze barwy, resztki promieni słońca na horyzoncie stawały się coraz 

bardziej pomarańczowe, czerwone, w końcu niebieskie, a ja prawie wcale jej nie 

słuchałem. 

- Przestań szczerzyć zęby – mruknęła Renka. – Musimy znaleźć drugi 

samochód, nie będę jechała w takim syfie. 

Jakby nie jechała w nim cały czas. Jakbyśmy nie spędzili w tym smrodzie 

tylu dni. Jakby wszystko nie śmierdziało i nie lepiło się, przesiąknięte 

wydzielinami naszym ciał, które każdy na co dzień ukrywał najlepiej, jak tylko 

mógł. 

- I potrzebne nam jakieś trupy – kontynuowała Renka, a ja z jej wywodu 

zrozumiałem, że musimy być martwi, ale czyści. Musimy nie żyć, ale wyglądać 

dobrze, jak w tym starym powiedzeniu żyj szybko, umrzyj młodo, pozostaw po 

sobie atrakcyjne zwłoki. I musimy mieć samochód. Bez samochodu nawet trup 

wygląda żałośnie. 

Renka rozglądała się wokoło, a ja siedziałem, bo nic już nie trzeba było 

robić. Bo siedzenie wystarczało. 

- Rusz się – powiedziała Renka. 

Wzruszyłem ramionami. 

- Pamiętasz tego trupa na ławce? – ciągnęła niezrażona. Ciągnęła, jakby nic 

nie zauważyła albo nic ją to nie obchodziło. – Idź po niego i przyciągnij go tutaj. 

Kopnęła mnie w bok, aż spojrzałem na nią. 

- Słyszałeś, co do ciebie mówię? 

Wzruszyłem ramionami, ale wstałem. 

- Weź samochód! – krzyknęła za mną Renka, więc wziąłem. – Ale nie wracaj 

bez nowego! 

Ruszyłem w stronę auta. W stronę całego naszego dobytku zredukowanego 

do zapasów jedzenia upchniętych na tylnym siedzeniu. Gdzieś tam, gdzieś za 

nami był mój dom. Gdzieś indziej mieszkanie Renki. Gdzieś tam była może 

Małolata, a może jednak jej nie było. Jakie to wszystko miało znaczenie. 

- I znajdź jakąś martwą kobietę! Ma mieć figurę podobną do mnie! – 

krzyczała za mną Renka. – Wzrost też! – kontynuowała, kiedy odpalałem silnik. 



– Musimy coś zostawić policji! Na wypadek, gdyby nie zrezygnowali z 

poszukiwań. 

Ale po co. Ludzkość już nie żyła, nie istniało nic poza nami. Ja byłem 

bogiem, ocaliłem Renkę. Ocaliłem świat, ale nie ludzi, bo właśnie od ludzi go 

ocaliłem. Od ludzi ocaliłem nas. Wszystko było możliwe, wszystko teraz miało 

być na mój kształt. Wszystko dostosowane do mojej woli, więc po co te starania 

wdowy po Romanie. Po co znajdować zwłoki, które potem mieliby znaleźć 

funkcjonariusze, którzy wzięli by je za nas. Po co podrzucać je pewnie tak, żeby 

rozkład zrobił swoje, żeby nie dało się ich rozpoznać, zidentyfikować. Bo kto miał 

teraz polegać na testach DNA. Na badaniach krwi. Co dadzą odciski palców, 

skoro poduszeczki zniszczy upał i rozpadające się białka. 

Nic z tego nie byłoby potrzebne nawet gdyby nadal istniała policja, bo 

przecież Renka miała jego. Skoro jednak się uparła. 

- Tylko tego nie spieprz! – krzyknęła za nim, kiedy już odjeżdżał wcale jej 

nie słysząc. Wcale nie słuchając. – I przestań się uśmiechać! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALT PORN 

 
Farbujesz włosy, malujesz usta, 

Inaczej się ubierasz, 

Make-up nakładasz, fryzurę muskasz, 

A potem umierasz, 

Kiedy tylko pokażesz się naturalna, 

Gdzieś pod prysznicem, 

Zastrzelona, bo nierozpoznawalna, 

Jak nieznajomy na ulicy. 

 

- Siekiery 

 

 

Nie pamiętałem ile dni zajęła nam droga nad morze. Nie miałem pojęcia jak 

długo trwało lawirowanie marnymi polskimi drogami i spanie w lasach, nocne 

przemierzanie kraju i odpoczywanie w sadach, u koryt rzek, gdzieś w 

zapomnianych, zapuszczonych miejscach, gdzie zieleń się rozpanoszyła, ale 

powrót do domu kosztował nas ponad tydzień życia. 

Nie spaliśmy między drzewami, na polanach ani w ogródkach, gdzie 

wysokie żywopłoty ukrywały wszystko. Kiedy jechaliśmy nad morze, na świecie 

żyło o wiele więcej ludzi, niż teraz. Kiedy jechaliśmy nad morze, policja już nas 

szukała. Teraz zmarłych przybyło. Nie zginęli wszyscy, ale coraz więcej domów 

stało pustych. Coraz więcej miejsc nadawało się do przypadkowego, 

jednonocnego zamieszkania, więc korzystaliśmy z tego. 

Kiedy się wykrwawialiśmy, nawet nie pomyśleliśmy by w trakcie 

przejażdżki zmienić pojazd. Po prostu jechaliśmy, przed siebie, coraz dalej. Może 

Renka zastanawiała się nad tym, może nawet doszła do wniosku, że w obecnej 

sytuacji nie ma takiej konieczności, ale mi nie przyszło to do głowy, jak wiele 

innych rzeczy. 

Bywa. Czasem człowiekowi coś ucieka. Czasem ginie gdzieś pojedyncze 

słowo, czasem całe zdanie, a czasem po prostu zapomina się ważny fragment 

życia. 

- Policja? – powiedziała Renka do telefonu, kiedy jechaliśmy przez jakąś 

wieś. Wieś wyglądała, jak wszystkie inne dziury. Domy niczym zabytki sprzed 

stu lat, kilka nieco solidniejszych konstrukcji, duże podwórka, jeszcze większe 

pola. – Chciałabym zgłosić, że widziałam zwłoki, które chyba należą do 

poszukiwanych przez was osób. 



Jej zdaniem policjanci byli na tyle inteligentni, by nie poradzić sobie z tą 

sprawą bez pomocy z zewnątrz. Jej zdaniem bez telefonu, który pokierowałby 

nimi, pokazał co mają zrobić, nie pomyśleli by nawet, że to mogą być jakieś 

nietypowe truchła. Że mogą coś dla nich znaczyć. 

- Im szybciej znajdą „nasze” ciała – powiedziała, mając na myśli te 

przywiezione przeze mnie zwłoki, które ubrała w przesiąknięte naszą krwią 

ubrania – tym lepiej. 

Tym szybciej zamkną sprawę i nie będzie problemu. Nie będzie kłopotu, a 

my będziemy mogli się przemieszczać szybciej, sprawniej, bez konieczności 

wybierania pobocznych dróg. 

- Ale nie za szybko – wyjaśniła. Natura musiała bowiem zrobić swoje. 

Nie spytałem jej o to, co będzie, gdy ktoś znajdzie je wcześniej, ale wdowa 

po Romanie powiedziała: 

- Widziałeś ile było śladów na piasku? Zero. Tylko nasze. Nikt tam nie 

chodził. Nikt tam nie zaglądał. 

A poza tym zaciągnęliśmy je w miejsce, w którym tak łatwo nikt nie mógł 

ich znaleźć. 

- Jak się nazywam? – powiedziała Renka do telefonu, najwyraźniej 

odpowiadając na pytanie policjanta. 

Nie słuchałem jej danych osobowych. To była w końcu prywatna rozmowa. 

Myślałem tylko o tym, że w życiu znów mi nie wyszło. Znów było nie tak. Nie 

umiałem przypomnieć sobie wielu rzeczy, nie umiałem zapanować nad Małolatą. 

Nie umiałem nawet wymordować ludzkiej rasy. Jak miałem się z tym czuć, że 

nawet światowa pandemia, która miała wymazać mój gatunek, nawet ta dziwna 

choroba, której stałem się przyczyną, nawet to nie wyszło mi jak należy, bo 

najwyraźniej ustąpiło samo. 

Każdy człowiek, którego widziałem z okna samochodu, każdy dom, w 

oknach którego widać było blask światła, każdy przelatujący po niebie samolot i 

mknący szosą samochód był jak policzek. Jakby ktoś strzelał mnie raz po raz w 

twarz otwartą dłonią. 

- Tak, oczywiście – kontynuowała Renka. – Zaczekam na państwa przyjazd. 

I wyrzuciła telefon przez okno. Ten zabrany z jednego z domów smartfon, 

który mógł doprowadzić funkcjonariuszy na odludzie, ale czy istnieli tacy, którzy 

chcieliby jeszcze bawić się w coś takiego? W namierzanie? Śledzenie? Przecież 

ludzie nie lubią mieszać się w sprawy prawne, nie lubią być świadkami, tysiące 

obywateli robi to samo. Anonimowe donosy. Standard. 



Telefon, z którego Renka nie dzwoniła na 112, nie dzwoniła na 997, bo w 

obu przypadkach połączyłaby się z okolicznymi posterunkami i dyspozytorniami, 

rozbił się z głośnym trzaskiem o asfalt. Numer komisariatu policji w tej 

nadmorskiej miejscowości, który znalazła w sieci, w domu, w którym wzięliśmy 

prysznic. W którym się wykąpaliśmy i umyliśmy, zniknął wraz z uszkodzeniem 

pamięci aparatu, który nie nadawał się już do niczego. 

- I po sprawie – powiedziała do mnie. 

Milczałem. Z szyby patrzyło na mnie odbicie człowieka, który w niczym 

mnie nie przypominał. Ufarbowane na blond włosy, brwi w takim samym kolorze. 

Zarost, niczym dawno niekoszony trawnik. 

Milczałem. 

Ludziom w życiu nigdy nic nie szło, taka była prawda o tej rzeczywistości. 

Wszystko zawsze musiało iść źle, bo człowiek, po prostu nie był stworzony do 

szczęścia. Do szczęścia nie jest stworzony wszechświat. Chuck Palahniuk napisał 

kiedyś, że życie wydaje nam się piekłem, bo oczekiwaliśmy po nim raju. Prawda 

jednak jest taka, że życie wydaje nam się piekłem, bo nim jest. Albo dzieje się w 

nim źle, albo dzieje się nijako. To, że w danej chwili nie jest nam źle, nie oznacza 

wcale, że jest nam dobrze. Człowiekowi wmawia się, że ma być szczęśliwy, że 

powinien być szczęśliwy, bo tak po prostu ma być. Jeśli zaczyna wykazywać, co 

w życiu jest nie tak, nazywa się go wariatem i zmusza do łykania leków. Kiedy 

pokazuje, że nie jest sam, że właściwie nie ma ludzi, którzy byliby inni, którzy by 

myśleli inaczej, poza jednostkami z wypranym mózgiem, wtedy określa się go 

mianem roszczeniowego. Bo człowiek nie może oczekiwać nic od życia, musi 

tylko dawać. Ale czy może wiecznie dawać, a nie dostawać nic w zamian? 

Spojrzałem na Renkę, na jej krótko ścięte ufarbowane na rudo włosy. Na 

włożony w nos kolczyk. Na ostry makijaż. Wyglądała, jak kurwa. Jak aktorka 

występująca w filmach alt porn. Jak trzydziestoparolatka udająca punkową 

małolatę, którą za chwilę posunie w odbyt jakiś blondyn, a ona będzie udawała , 

że ją to boli. Że jest analnie rozdziewiczana. Będzie krzywiła się przy tym, jakby 

nigdy nie miała w sobie niczego, jakby jej otwory były tak niewinne, że nawet z 

tamponami nie miały kontaktu, a palce omijały je w trakcie mycia. 

- Uśmiechanie się szkodzi zdrowiu – przypomniała Renka. 

Uśmiechanie się było głupie. Było idiotyczne. Uśmiechają się tylko wariaci, 

bo nie myślą, więc nie mają pojęcia, jaka jest rzeczywistość. Uśmiechają się tylko 

dzieci, które jeszcze nie zostały zgwałcone przez życie i rzeczywistość. Przez to, 

jak urządzony jest ten świat. 



Uśmiechanie się było szkodliwe, bo było jak opuszczenie gardy. 

Uśmiechanie się było niczym to szczerzenie zębów do lwa, zamiast uciekania, 

zamiast bronienia się. Było ignorancją. Było, jak udawanie, że nic się nie stało i 

patrzenie w niebo, kiedy chmura radioaktywnego pyłu sunęła powoli w naszym 

kierunku. 

Szczęście było szkodliwe, bo za każdy jego przebłysk trzeba było płacić 

niewspółmiernie wysoką cenę. Jeśli nie ty, to ktoś inny. Spytajcie wszystkie te 

głodujące dzieci, spytajcie ludzi ginących na wojnie. Po prostu ktoś gdzieś wygrał 

w lotto, ktoś dostał spadek, dobrze sprzedał swój pomysł i życie musiało 

dopierdolić komuś innemu, bo nie było w stanie dopierdolić jemu. Chociaż jemu 

pewnie za chwilę też wywróci wszystko do góry nogami, niech ma, niech czuje, 

nich wie. 

Nigdy bowiem nie ma dość tragedii. Nigdy nie jest za dużo zła i bólu. Dla 

świata zawsze jest ich za mało. 

 

- Widzisz ją? – zapytałem Renkę. 

- Masz tu niezły burdel – powiedziała wdowa po Romanie, a Małolata 

zapytała: 

- Co mi przywiozłeś? 

Popatrzyła na mnie, otaksowała spojrzeniem, zmierzyła od góry do dołu, 

szukając co mógłbym ukrywać, jakie skarby i kosztowności mogłem wcisnąć do 

kieszeni, pod bluzkę, za pasek spodni, a potem odwróciła się i poszła na kanapę, 

przed telewizor. 

- Widzisz ją? – ponownie zapytałem Renkę. 

- Wygląda, jakby nikt nie sprzątał twojego mieszkania od miesiąca – 

powiedziała Renata. Przeciągnęła palcami po ścianach, po regale. Po kurzu 

zalegającym na różnych powierzchniach, których Małolata najwyraźniej nie 

używała. 

Powietrze wypełniajcie cztery ściany mieszkania, które jeszcze niedawno 

było moje, nie pachniało gotowanymi obiadami. Czuć było woń prania – a może 

tak ma się wydawało, może w głowie mieszało mi się już do tego stopnia,  że nie 

tylko zapominałem po co wyszedłem z domu albo jak się ktoś nazywał – czuć 

było aromat chińskich zupek zalewanych wrzątkiem i tanich dań odgrzewanych 

w mikrofali, ale nic poza tym. 

I była ta woń dezodorantów. Tanich dziewczyńskich perfum. Zapach pokoju 

nastolatki, która do niedawna jeszcze była chuda i nijaka, odarta z kobiecości 

niczym anorektyczka w ostatnim stadium swojej diety, a która teraz stała się na 



powrót niemal kobietą. Która miała już biust, wyraźny pod opinającą go 

bluzeczką i na której szorty układały się tak, jak powinny układać się na miękkich, 

obfitych, ale nie za dużych pośladkach. 

- Chujowo wyglądasz w tym kolorze – powiedziała Małolata, a ja wcale nie 

patrzyłem na nią. Nie wdychałem jej zapachu. 

Krew, jej osadowe resztki, zniknęła z podłogi i ścian. Z sufitu i mebli. Może 

usunęła ją córka zmarłych sąsiadów, może wyparowała sama. 

- Widzisz ją? – zapytałem Renkę. – Ona istnieje? 

- Idę się przespać – rzuciła wdowa po Romanie, jakby zamierzała teraz 

wprowadzić się do mnie. 

- Policja cię szukała – ciągnęła Małolata. – Zastali mnie w domu, to 

powiedziałam im, że mnie tu przetrzymywałeś. Chyba nie masz nic przeciw? A 

tak w ogóle to z tymi włosami wyglądasz jak jakiś pedofil, więc nawet pasuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEZ CIEMNĄ DOLINĘ ŚMIERCI 

 
Nocą wszystko jest inne, 

Wszystko nowy kształt przybiera. 

W ciemności co niewinne 

Morderczy pysk otwiera. 

 

- Latarnie 

 

 

W nocy, takiej prawdziwej, czarnej nocy, trudno określić jest, gdzie znajduje 

się góra, a gdzie dół. Kiedy nie widać gwiazd, kiedy nad głową i pod nogami ma 

się czarną pustkę, kierunek nie ma znaczenia. Kiedy siedzisz na oknie, a stopy 

zwisają ci z krawędzi, dyndając w ciemności, nikogo nie obchodzi czy do gruntu 

masz zaledwie kilka centymetrów, kilka pięter czy nie ma go wcale. Każda opcja 

jest równie prawdopodobna. Równie możliwa. 

Jeden krok i można zginąć. Jeden krok i można uderzyć stopami o grunt. O 

ziemię. O trawę albo betonowe płytki. 

Tak można popełnić samobójstwo bez popełniania samobójstwa. Uciec od 

problemów, a kiedy stanie się przed Bogiem, śmiało powiedzieć, że przecież nie 

wiedziałem. Ciemno było. Okej, istniała opcja, że się zabiję, istniało ryzyko, że 

jeśli skoczę z okna to jednak nie będę miał do gruntu kilkudziesięc iu 

centymetrów, ale hej, skąd w tej ciemności mogłem wiedzieć na pewno, prawda? 

Czy można mnie za to karać, że zaryzykowałem, że miałem odwagę spróbować? 

Przecież do odważnych świat należy, a świat mamy czynić sobie poddanym. 

Zrobiłem tylko, jak nakazano. Ruszyłem przez ciemną dolinę śmierci i tak dalej, 

i tak dalej. 

To byłoby łatwe. Takie proste. 

Siedziałem na oknie, jego rama wbijała mi się w to miejsce między 

pośladkami, a udami, to miejsce, gdzie kończyła się dupa, ale jeszcze nie 

zaczynały się nogi, ziemię niczyją na styku dwóch światów i myślałem o tym, jak 

łatwo byłoby się wyrwać z tego wszystkiego. 

- Zrób coś do jedzenia! – krzyknęła Małolata. 

Jak łatwo byłoby skończyć z tą męczarnią. 

- Zrobiłbyś coś do jedzenia, jestem głodna! – zawołała Renata. 

Patrzyłem przed siebie. Nie widziałem żadnych świateł, jak okiem sięgnąć. 

mgła unosiła się gdzieś przy ziemi, ale równie dobrze mogły to być chmury. A 

może to były chmury, które jednak można było wziąć za mgłę? Nie miało to 



znaczenia. We mgle każdy może się zgubić, więc to nie moja wina, jeśli pomylę 

górę i dół. Jeśli zapomnę ile metrów otwartej przestrzeni znajduje się pode mną.  

Nic z tego nie mogłoby być moją winą. 

- I posprzątałbyś w domu! – krzyczała Renata. 

Nie bała się, że ktoś nas usłyszy. Nie bała się, że cokolwiek się stanie, bo co 

jeszcze miało się stać. Gdyby chciała, zadzwoniłaby na policję i podała im adres. 

A potem czekałaby i śmiała się, jak dziecko. Gdyby chciała, powiedziałaby im, 

żeby przywieźli pizzę. Że czeka na colę i hamburgera. Nawet by się stąd nie 

ruszyła. Jeszcze otworzyłaby im drzwi. 

- Umyłbyś łazienkę! – powiedziała Małolata najgłośniej, jak jej się chciało. 

Ciemność za oknem była taka kusząca. Jeden krok. Tylko tyle. Jeden mały 

krok dla człowieka, jeszcze mniejszy dla ludzkości, ale jakże wymowny dla mnie.  

Mgła się rozwiała. Chmury się rozwiały. Ukazały się gwiazdy, a wraz z nimi 

w ciemności zaczęły malować się kontury budynków, drzew, świata. Jakby ktoś 

budował całą rzeczywistość z niczego na moich oczach. Krok po kroku; jeszcze 

bardziej szkic, niż cokolwiek innego, biała kreda marząca po czarnej tablicy, ale 

kto wie, jaki będzie efekt końcowy. 

- I zamknij to okno! – głos Renki z innego pokoju, innego świata, bo już 

stworzonego, dobiegł do tej granicy, do moich uszy i pewnie dalej. – Faceci są 

jak dzieci… 

Tylko jeden mały krok. Z rzeczywistości wprost w powstający rysunek. 

Zamknąłem okno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODCHUDZANIE 

 
Jesz dużo a często i nie wiesz czemu tyjesz? 

Zastanawiasz się czemu ciągle rośnie brzuch? 

Przecież ty się żywisz tak, że ledwie żyjesz, 

Nie masz nawet siły na najmniejszy ruch. 

 

- Żuczki i Biedronki 

 

 

- Muszę zacząć się odchudzać – powiedziała Małolata. 

Renki nie było. Wyszła gdzieś, zamaskowana rudymi włosami i okularami 

przeciwsłonecznymi. Tajna agentka udająca, że jest kimś, kim nie była. 

Wojowniczka ninja stąpająca bezszelestnie pomiędzy zwykłymi ludźmi, którzy 

mieli jej nie dostrzegać. 

Farba na włosach, makijaż na twarzy. Barwy wojenne, kamuflaż. Nic 

dziwnego, że niektórzy mężowie i narzeczeni nie rozpoznawali swoich kobiet po 

zmyciu tego wszystkiego. Że zastrzeliwali je pod prysznicem, przekonani, że oto 

jakaś złodziejka zakradła się do ich mieszkania – złodziejka a może nawet 

morderczyni – i wskoczyła do łazienki odświeżyć się, bo spociła się pod tym 

kostiumem, a kobieta z klasą nie będzie popełniać zbrodni brudna i zalatująca 

słoną wodą spod pach. 

Renka musiała czuć się, jak czują się duchy, kiedy zstępują między ludzi i 

maszerują ulicą, wymijając ludzi, których kiedyś znały. Kiedyś powiedzieliby 

sobie cześć, bez sensu, bez zainteresowania zapytaliby Co tam słychać?, bo tak 

wypada, chociaż nic ich to nie obchodziło. Człowieka interesuje jedynie to, co 

pikantne, to co wstydliwe, to co można wykorzystać, a tego nikt z siebie nie 

zdradza. Po co więc pytać o cokolwiek taką osobę? 

Kiedyś powiedzieliby sobie, że dawno się nie widzieli, skłamaliby, że dobrze 

było znów się zobaczyć, ale nie teraz. Nawet jeśli rozpoznawali twarz, ignorowali 

ją. Zapominali. Mało to jest podobnych ludzi? Skoro  plotki mówiły, że ktoś nie 

żyje, to nie żył, nawet jeśli przyszedłby do nich w odwiedziny. A przecież 

telewizja była ważniejszym źródłem informacji. Telewizja zawsze mówiła 

prawdę, a skoro informowała o czyimś zgonie, ktoś taki nie miał już prawa istnieć 

na tym świecie.  

- Muszę zrzucić parę kilo – ciągnęła Małolata, ale udawałem, że jej nie 

słyszę. Skoro nie wiedziałem czy w ogóle istnieje, nie byłem pewien czy ma sens 

słuchanie tego, co ma mi do powiedzenia. 



Siedziałem więc i patrzyłem przed siebie, na ekran telewizora, na którym nie 

działo się nic ciekawego. Na którym nie działo się właściwie nic. Spoglądałem w 

to okno na świat, ale i rozglądałem się po mieszkaniu, starając się ustalić czy 

rzeczywiście coś tu się zmieniło pod moją nieobecność, czy nie. Czy Małolata, 

seksowna Małolata w obcisłym stroju istniała, czy też nie. Pachnąca, seksowna, 

ubrana tak, że równie dobrze mogłaby być rozebrana. 

Podniecanie się na nastolatkę to nie pedofilia. Nieważne ile ma lat, nieważne 

do której klasy chodzi, bez znaczenia czego uczy się z podręczników i jaką 

cyferkę ma na ich okładce, jeśli ma biust odpowiednich rozmiarów, jeśli ma 

dostatecznie długie nogi i należycie zaokrąglone pośladki, trudno nazwać ją 

dzieckiem. Jeśli jest dojrzała psychicznie, jeśli w życiu nie pomyślałbyś, że może 

być za młoda na seks, jak możesz być uznawany za pedofila? 

Jeszcze sto lat temu, kiedy dziewczynka dostawała pierwszej miesiączki 

uważana była za kobietę i wydawana za mąż. 

Jeszcze po dziś dzień w krajach arabskich nikomu nie przeszkadza, że 

siedemdziesięcioletni bezzębny mężczyzna o wyglądzie nadpalonej kozy, kozy 

pomarszczonej i brzydkiej, ale o cwanych oczach, bierze ślub z ośmioletnią 

dziewczynką i rozdziewicza ją w noc poślubną. 

Nikt nie zatrzymuje na granicy mężczyzn wyjeżdżających do Tajlandii, 

chociaż nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że jadą tam w poszukiwaniu 

nieletnich prostytutek, którym azjatycka uroda jeszcze bardziej odejmowała lat. 

Na tym tle myśląc o ciasnym różowym kroczu nastoletniej dziewczyny, 

myśląc o jej piersiach, które i tak niemal wyskakiwały zza dekoltu bluzki, myśląc 

o seksie z nią we wszystkich możliwych pozycjach, jakie tylko był w stanie 

wyobrazić sobie człowiek, nie można było być pedofilem. Na tle wszystkich tych 

sklepów i magazynów z modą, które pokazywały zdjęcia dzieci w bieliźnie, na tle 

wszystkich tych instagramowych profilów, na których dumni rodzice 

prezentowali swoje córki w obcisłych strojach i dziwnych pozach, którzy wrzucali 

zdjęcia swoich pociech ubranych jedynie w przywiązane do ich ciał poduszki, 

mężczyzna chcący dobrać się do majtek kilkunastoletniej uczennicy ubranej w 

miniówkę i czarne pończochy nie był nikim innym, jak zdrowym, normalnym 

facetem. 

- Spójrz tylko na mój brzuch – powiedziałam Małolata. 

Na ten jej odsłonięty brzuch, na który czasem wysuwała się gumka majtek, 

kiedy tylko miała je na sobie. Stringów albo czegoś podobnego. Nic białego i 

bawełnianego. Żadnych fig, bo która seksowna dziewczyna nosiłaby coś takiego? 

Dla niej, jeśli nie były markowe, nie różniły się niczym od pantalonów.  



- Przytyłam, nie? – ciągnęła, jakby chciała, żebym zaprzeczył. 

A ja udawałem, że nic nie widzę. Że nic nie słyszę. I wcale a wcale nie 

dostrzegałem gumki jej majtek, czarnej, znaczącej bladą skórę, niepaloną jeszcze, 

delikatną, bez śladu rozstępów, obwisłości i utraty jędrności. Nie patrzyłem na 

nią i nie myślałem, że jest jak zapowiedź gorącej od temperatury ciała, pachnącej 

nastoletnią wilgocią bielizny. Że jest niczym zapowiedź czegoś więcej. Przebłysk 

czegoś cudownego. Że jest jak widok, który ukazuje się na chwilę mężczyźnie, 

kiedy wiatr albo przeciąg podwieje spódniczkę idącej przed nim po schodach 

dziewczyny. 

Nie można być pedofilem, kiedy jako dziecko bawiło się w doktora, bo będąc 

dorosłym nie można zobaczyć już nic więcej, niż widziało się w szczenięcych 

latach. 

Nie można być pedofilem, kiedy lizało się nastoletnią Renkę, kiedy ma się 

wspomnienia seksu uprawianego jeszcze przed szesnastym rokiem życia, bo 

obecny seks z nastolatką nie był by niczym więcej, niż był wtedy. 

- Cycki też mi urosły – kontynuowała swój wywód Małolata, nadal 

poklepując się przy tym po brzuchu, jakby obie części ciała niczym się od siebie 

nie różniły, a ja wcale nie spojrzałem na jej biust. – Ale to akurat plus. 

O Małolacie można było wiele powiedzieć, ale na pewno nie to, że była 

dzieckiem. Może nawet nie istniała, a coś, co nie istnieje, nie może mieć wieku.  

- Pieprzona przemiana materii – ciągnęła córka sąsiadów. – Bo w ciąży na 

pewno nie jestem, nie myśl sobie. 

Tylko, że ja nic nie mówiłem. Nie mogła być w ciąży. To była tylko kiepska 

przemiana materii, której doświadczałem i ja. Może winne były wszystkie te 

kalorie pochłaniane w trakcie Czerwonych Dni, może wszystkie te leki, które 

łykaliśmy, kiedy panowała Czarowana Zaraza, bo mój brzuch też był większy. Bo 

sutki bolały mnie i rwały, a gruczoły piersiowe miałem spuchnięte. 

Nieprzemijająca ginekomastia polekowa, chociaż przestałem już łykać wszystkie 

te pastylki. Nie, żebym je wyrzucił, lepiej było trzymać coś na czarną godzinę, 

ale nawet się do nich nie zbliżałem. 

Nic się nie działo. Nie było czym się przejmować. Nie było o czym 

rozmawiać. 

Małolata przeciągnęła się. 

Mogła być tylko złudzeniem, niczym więcej, a seks ze złudzeniem, nieważne 

jak realistycznym, nieważne jak młodym ani jak bardzo wyglądającym na 

dziecko, nie byłby niczym innym, jak masturbacją. A nikogo nie można skazać 

za onanizowanie się, cokolwiek by sobie w trakcie nie wyobrażał. 



Zgwałcenie wyobrażenia nie byłoby gwałtem, bo nikt nie uznałby za gwałt 

ocierania się o własną dłoń, aż do wytrysku, nawet jeśli ocierający się myślałby, 

że właśnie gwałci analnie kobietę, którą rzucił na brudne podłoże jakiegoś 

ciemnego zaułka. 

- Kurwa, muszę chyba zacząć mniej jeść – powiedziała Małolata – bo 

zaczynam wyglądać jak świnia. I muszę coś zrobić z tym co zjadłam. 

I poszła wymiotować do łazienki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENA POSIADANIA SROMU 

 
Jestem kobietą, tak mam okres i bardzo dobrze się z tym czuję. 

Muszę się czuć, tak musi być, z okresem dobrze się pracuje. 

To tylko ból brzucha i skurcze tylko. Nic to przecież takiego. 

Trochę odparzeń i mdłości kilka, cóż w tym takiego wielkiego?  

Łyknę tabletkę, a z zawrotami głowy jakoś dam radę. 

Po co mi leżeć, lepiej postoję, nie jestem starym dziadem. 

Dźwignę ciężary, poniosę skrzynki, pokręcę dupą na scenie. 

Nie ma co zrzędzić, to nic takiego, nie męskie to przeziębienie. 

 

- Podpaski 

 

 

To był pomysł Renki. Nie żebym nie chciał podpisać się pod nim obiema 

rękami, nie żebym nie chciał podpisać się pod jakimikolwiek jej seksualnym 

pomysłem, wejść w niego całym sobą, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale to był 

jej pomysł. Wszystkie pomysły na nasze erotyczne zabawy, na nasz przyjacielski 

seks, wszystkie te idee, bym przyszedł ją wylizać, bym dał jej dojść tak, jak 

chciała, a ona w zamian pozwoli mi zmasturbować się do widoku jej nagiego 

ciała, a może nawet zrobi mi to ręką, wszystko to zawsze było z jej inicjatywy.  

Tak samo, jak wieczorne jazdy rowerem. Jak nocne wypady na miasto, kiedy 

ludzie śpią, a świat wydaje się być przeznaczony tylko dla nas. 

- Wyliż mnie – powiedziała. 

Jechaliśmy rowerami, wąskimi uliczkami na obrzeżach miasta. Niewielkie 

domki jednorodzinne zbudowane na niewielkich zielonych posesjach o tej porze, 

w świetle latarni wyglądały, jak groby. W żadnym z okien nie widać było blasku 

światła, mdłego blasku telewizorów, nawet delikatnej poświaty ekranów 

telefonów komórkowych. Wszyscy spali, zamknięci w czterech ścianach, pewni 

że nic im nie grozi. Klucz w zamku przekręcony, furtka zatrzaśnięta, chociaż nie 

tak by nie dało się jej otworzyć jedynie naciskając klamkę. Niektóre bramy 

pozostawały niezamknięte. Gdzieś w głębi posesji w ciemnych kwadratach bud 

spały psy. 

Mijaliśmy niezliczone ludzkie żywoty, ludzkie biografie zredukowane teraz 

do pochrapujących, śliniących się projektorów marzeń sennych, a Renka 

powiedziała: 

- Wyliż mi cipę. 

Zwyczajnie, głośno. Jakby oznajmiała: 



- Miła przejażdżka. 

Jakby mówiła: 

- Przyjemny wieczór. 

Albo: 

- Może teraz skręcimy w prawo. 

Nic, czego można by się wstydzić, nic czego można by się krępować, gdyby 

ktoś usłyszał to przez uchylone okno. Kilka słów sklejonych w zdanie, które 

można by rzucić w towarzystwie. 

- Ok – powiedziałem. 

Jeśli cokolwiek kiedykolwiek przeszkadzało mi w lizaniu jej miejsc 

intymnych, zniknęło. Jeśli jej zapach wydawał się kiedyś czasem nie do końca 

przyjemny, jeśli smak był zbyt intensywny i zostawał na języku niczym osad albo 

posmak czosnku, cebuli czy jakiejś przyprawy, to wszystko przestało mieć 

znaczenie. Przywykłem. Przyzwyczaiłem się. To była cipka i cokolwiek się z nią 

działo, było podniecające. Może poza okresem, okres pozostawał ceną, jaką 

należało zapłacić za posiadanie warg sromowych, ujścia pochwy, łechtaczki i 

macicy. 

Może kiedyś moje zdanie co do miesiączki się zmieni. Może przestanę 

uważać to za coś obrzydliwego, za coś krępującego, ale na razie było to coś, z 

czym musiałem żyć, kiedy Renka narzekała na ból brzucha i odparzenia, na 

niewygody noszenia podpaski albo towarzyszące jej wkurzenie. Ale nawet kiedy 

kupowała podpaski, wyglądało to seksownie. Bo faktem jest, że jeśli ładna 

dziewczyna robi coś intymnego, coś związanego z tym wilgotnym i gorącym 

miejscem między jej udami, nie ważne czy nabywa paczkę tamponów, czy nowe 

majtki, zawsze będzie się to erotycznie kojarzyło. 

Renka skręciła w prawo, mijając poszarzały, zapuszczony dom, w którym 

albo nikt nie mieszkał, albo mieszkały tam duchy, albo menele. Którakolwiek 

opcja nie byłaby prawdziwa, nie byłaby tą właściwą, niewiele różniła się od 

pozostałych. Renka wyminęła ten dom, to zarośnięte podwórko i obłażącą z farby 

bramę i skręciła w dróżkę wyłożoną kostką brukową. Tylko fakt, że z obu stron 

ciągnęły się chodniki szerokie na jakieś pół metra sugerował, że może tędy jeździć 

cokolwiek. 

- Tylko nie ssij tak mocno, jak ostatnio – powiedziała, pedałując w mroku 

nocy i w blasku latarni, który nadawał światu chorego żółtawego odcienia.  

Niewielkie podwórza zaczęły ustępować coraz większym posesjom, a w 

końcu pojawiły się łąki. Przez jedną z nich przepływała nawet niewielka struga.  



- Tu będzie dobrze – zdecydowała Renka, zjeżdżając w kierunku łąki. – Zrób 

coś dorzuciła, bo porośnięty trawą skrawek ziemi otaczał płot złożony z 

drewnianych słupków i drutu kolczastego. 

Zsiadłem więc z roweru i kopnięciem przewróciłem najpierw jeden słupek, 

potem drugi. Przestąpiliśmy nad drutem, rowery zostawiając na poboczu.  

Nie myślałem, że ktoś może nas zobaczyć, nie zastanawiałem się nad 

niczym. W głowie miałem tylko jedno, niczego więcej nie było trzeba. 

Renka położyła się na trawie i zsunęła szorty. Zsunęła majtki. 

- No bierz się do roboty – powiedziała, więc się zabrałem. 

Była noc, ale Renka nie miała jeszcze kiedy wziąć prysznica. Nie myła się, 

nie podmywała, więc jej cipka pachniała i smakowała intensywnie. Śluz całego 

dnia pozbawiony wody, wcierany między jej wargi sromowe, aż stał się gęsty i 

grudkowaty. Ciągnący i rozmazujący się po języku. Lizałem go, czując jak robi 

się coraz bardziej mokra, jakby kręciło ją, że robimy to na łonie natury, gdzie 

każdy mógł nas podejrzeć, złapać. 

Lizałem, bo to lubiłem. Lizałem, bo liczyłem, że się odwdzięczy, że spuści 

mnie gdzieś w ten mrok nocy, na trawę, którą potem zjedzą owce albo kozy, albo 

krowy. Później ktoś z tych zwierząt wydoi mleko, które trafi do sklepu. Może 

jako napój, może jako ser. A jeśli tak, szansa że zje to potem jakaś kobieta była 

spora. Większa nawet niż pięćdziesiąt procent, skoro na świecie więcej było płci 

pięknej. 

Mój wzwód wbijał się w trawę i wilgotną ziemię pod nią. Światło księżyca 

zmieniło ciało Renki w niemal srebrną konstrukcję robota. Zmieniło nasze cienie 

w coś dziwnie ulotnego i nierzeczywistego. 

- Umów się z Pindą – wydyszał Renka, kiedy ją pieściłem. 

- Hę? – wymamrotałem, bo z językiem przesuwającym się między wargami 

sromowymi i zanurzającym w ujściu pochwy, niewiele dało się powiedzieć. 

Gardłowe pomruki to jedyne, co jest wtedy w stanie wyartykułować człowiek.  

- Wiesz o kim mówię. 

Wiedziałem. 

- Umów się z nią. Niech zdradzić tego swojego. 

Tego chłopaka, którego odbiła Rence. 

- Ja zajmę się resztą. 

Słuchałem, liżąc ją i przechylając głowię tak, by dziewczęce uda nie 

odcinały mnie od dostępu do dźwięków. 

- Co ci szkodzi? Poruchasz ją za darmo. 

Słuchałem. 



- Co ci zależy? Facetom się podoba, więc nie powinieneś narzekać. Podoba 

ci się? 

Mruknąłem coś, co mogło być wszystkim. Co mogło znaczyć dosłownie 

cokolwiek. Każdy wyraz w każdym języku zredukowany do jednego krótkiego 

dźwięku. 

- To dobry ściek na spermę. A jak ją zapłodnisz, będzie miała prezent.  Wal 

więc bez gumy, nawet jak ci każe założyć. Chyba dasz radę udawać, że wcale jej 

nie zdjąłeś? 

Mruknąłem. 

- Nie bój się. Nie przyzna się do zdrady, a nawet jeśli się wyda, jej starzy nie 

dadzą jej urodzić. Alimenty cię ominą. 

Lizałem. 

- Ja ci pomogę. Bez trudu umówisz się z taką głupią pindą. Zaufaj mi. 

A ja lizałem ten jej gęsty śluz i lizałem. Liźnięcie za liźnięciem. Gdyby miała 

infekcję, też bym ją lizał, tak bardzo przywykłem do tego jej sromu. Do tych 

obrzydliwości, którymi raczyła mnie, kiedy chciała, żebym się jeszcze nie 

spuszczał. Kiedy sama chciała dojść. 

- Dzięki mnie ją zaliczysz. 

Jakbym potrzebował jej pomocy. Jakbym sam nie był w stanie umówić się z 

posiadającą chłopaka wyniosłą pindą, która z byle kim się nie umawiała.  

- Dobra, wracamy – powiedziała Renka, kiedy w końcu doszła. Po cichu, 

rozmowa za bardzo ją rozproszyła, żeby jęczała i krzyczała, ale i tak wyszło chyba 

nieźle. – Nie, dziś cię nie spuszczę. – Poklepała mnie po kroczu, po twardy 

penisie, który pulsował tak, jak pulsowały pełne jądra. – Oszczędzaj na tą pindę. 

Niech ma niespodziankę. 

Kopnięciem przewróciła słupek. I kolejny. I jeszcze jeden. Wskoczyła na 

rower. 

Nie wiem, czy mokre krocze przeszkadzało jej w pedałowaniu, ale mi na 

pewno nie było lekko jechać ze wzwodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOWÓD SKROMNOŚCI 

 
Chodźmy przed siebie, z życiem wędrujmy, 

O, popatrz, trup leży w rowie. 

Nas to nie spotka, nic się nie bójmy, 

My z wszystkim radzimy sobie. 

Owszem, się zdarza, owszem tak bywa, 

Ale to innym ludziom, 

My się trzymamy, nas deszcz nie zmywa, 

Radzimy sobie z burzą. 

 

- Kalosze w groszki 

 

 

Najpierw szli jakąś piaskową drogą. Potem, kiedy uliczka przeszła w 

prawdziwą szosę, stąpali po asfalcie, aż asfalt przeszedł w jeszcze szerszą ulicę i 

mogli w końcu zejść na pobocze. Mogli iść rowem, wskakiwać do niego i wbiegać 

na łąki. Drzewa, które rosły wzdłuż szosy były za grube i miały zbyt wysoko 

położone gałęzie, żeby można się było na nie wspiąć, ale pątnicy nie zniechęcali 

się. Dla nich liczył się cel. 

- Z życiem! – krzyczał przewodnik. – Cel jest już blisko! 

Ale przecież celu nie było. Celem nie było żadne sanktuarium ani bazylika, 

żaden kościół, kaplica nawet. Cel był dużo bardziej nieokreślony, nieuchwytny, 

mistyczny. Prawdziwy jedynie słuszny cel, który można było osiągnąć tylko 

wtedy, kiedy zobaczy się jego skutki. Pielgrzymka nie mogła się skończyć, zanim 

do tego nie dojdzie. Ich pielgrzymka mogła nie mieć końca, bo czas i przestrzeń 

nie grały tu roli. 

- Damy radę! Wytrwamy! 

Słońce zachodziło za horyzontem. Duże, okrągłe, pomarańczowe, ale jednak 

białe, kiedy patrzyło się wprost na nie. Zabarwiało niebo na czerwono, wydłużało 

cienie. 

Skręcili szosą na południe i szli dalej. Wysokie ogrodzenie posesji, na której 

mogło się kryć dosłownie wszystko, stało się celem wspinaczki. Wdzierali się na 

nie, jakby to był Giewont, gdzie gigantyczny metalowy krzyż ściągnie na nich 

piorun łaski, a ich brzuchy ocierały się o jego powierzchnię. 

Kilkaset metrów dalej dostrzegli blok w budowie. Plac nie był niczym 

otoczony, czarne dziury niezabezpieczonych przed ludźmi wejść i okien niemalże 

zapraszały. Wbiegli do środka, chociaż dyszeli ze zmęczenia, a mięśnie nóg 



bolały tak bardzo, jak mięśnie pośladków, jak mięśnie pleców. Bolały, jak otarte 

do krwi stopy i piekły, niczym rany po zdartej skórze na rękach. 

Schody nie miały poręczy, w środku panował półmrok, wszędzie wystawały 

pręty zbrojeniowe. Mogli spaść kilka metrów, kilka pięter w dół. Mogli nadziać 

się na kawałek metalu. Mogli wypaść przez otwory w ścianach, które kiedyś 

miały stać się drzwiami balkonowymi, ale na razie prowadziły ku granicy 

przepaści, jednak zamiast się tym przejmować biegli. Niczym dzieci, niczym 

straceńcy. Pędzili, gnali. 

To nie było infantylne zachowanie. To nie było szaleństwo. To były zdrowe 

czyny dojrzałych ludzi. Dla zachowania psychicznej równowagi każdy z nas musi 

czasem porwać się na coś nienormalnego, coś dziecinnego, coś głupiego. A skoro 

robi to, by pozostać normalnym, by jakoś znieść ten świat, od którego czasem 

trzeba się odciąć choćby murem kreskówki, na którą zabiera się dziecko do kina, 

choć pociecha wcale nie chce jej obejrzeć, ścianą idiotycznej śmiechawki, jaką 

mogą złapać tylko nastolatkowie, każdy czyn popełniony w tak szczytnym celu 

jest czynem właściwym i jak najbardziej odpowiednim. Normalnym. 

- Kto mnie wyrucha? – zapytała biuściasta blondynka, podwijając 

spódniczkę. Jej łono pielgrzymowiczki, niemal święte łono kogoś, kto idzie przez 

życie z niezachwianą wiarą, było wydepilowane. Łyse, jak u małej dziewczynki, 

chociaż zaczynały pojawiać się pierwsze odrosty. 

Wysunęła do przodu biodra, by pokazać jak najwięcej siebie, pokazać cud, 

którym została obdarzona jeszcze w łonie matki i powiedziała: 

- Podobno seks w ciąży może grozić poronieniem. 

Jej ciężarnym brzuch unosił się nad cudownym trójkątem, tym cielesnym 

odzwierciedleniem symbolu boskiego oka ukazywanego na tak wielu obrazach, 

na tylu natchnionych dziełach religijnych, rzucając cień na wzgórek łonowy, a 

kobieta mówiła: 

- Podobno sperma i testosteron mogą spowodować, że ciało zacznie 

odrzucać płód. 

Ale nie znalazł się nikt, kto chciałby się z nią kochać. Nie chciały tego zrobić 

ciężarne kobiety. Nie chcieli się tego dopuścić wszyscy ci mężczyźni, których 

wzdęte, niczym od piwa brzuchy też kryły w sobie płody, bo już od dawna mieli 

problemy ze wzwodem. A żadna inna opcja nie istniał. 

- Komuś jeszcze tu staje? – pytała zdesperowana kobieta. 

Ale wszyscy byli tu zdesperowani. Wszyscy szli w intencji poronienia. 

Błagali wszystkich możliwych bogów, wszystkie boginie i bóstwa płci 



nieokreślonej o pomoc w spędzeniu płodu. Błagali, żeby ich dzieci urodziły się 

martwe i żeby najlepiej zrobiły to przed czasem. 

Szli w pielgrzymce, bo mieli nadzieję, że wysiłek pozwoli odchudzić im się 

z ciąży. Biegali po rowach i rzekach, bo mieli nadzieję, że zintensyfikowane 

ćwiczenia staną się ich szansą na aborcję. Że całe to bieganie z nogami 

podciąganymi coraz wyżej, do szczęki, z udami wywierającymi nacisk na 

powierzchnię brzucha, podnoszącymi w ten sposób ciśnienie wód płodowych, 

spowoduje przedwczesne rozwiązanie, śmiertelne w skutkach dla wypchniętego 

właśnie życia. 

To nie byłby grzech. Przecież gdyby w tym miejscu zaczął się poród, nie 

znaleźliby żadnej pomocy. Nie mieli telefonów, więc nikogo by nie wezwali. Jak 

mogłoby być grzechem to, że nie mogli nic zrobić dla swoich dzieci? 

Jak mogło być grzechem to, że modlili się o to, by Bóg odebrał im dar 

rodzicielstwa, skoro odmowa przyjmowania tak cennych darów była dowodem 

skromności? 

Szli bo mieli nadzieję, że coś im to da. Że się uda. 

- Na pewno nikt nie jest chętny? – ciągnęła kobieta. 

Wszystko, póki co, bezskutecznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODPOWIEDNIA ZAPŁATA 

 
Get tu de czopa, wykrzyknęła Arnold, 

Wzór kobiecości do naśladowania. 

Ona każdą sytuację marną, 

Zdolna odmienić nie do poznania. 

 

Nie ma w końcu kobiet, nie ma mężczyzn przecież, 

Nie ma żadnej płci. Czy są jeszcze dzieci? 

 

- Skarpetki 

 

 

Tak nie czuł się Arnold Schwarzenegger. Tak nie czuł się ten facet, który 

kiedyś był kobietą, ale po operacji zmiany płci zachował macicę i urodził potem 

dziecko za swoją bezpłodną żonę. Tak mogli czuć się tylko prawdziwi 

niepodważalni hetero, mężczyźni, którym nikt w życiu nie mógł zarzucić żadnego 

gejowskiego zachowania, dla których pederastka była takim samym 

odpychającym tworem, jak różowe koszule i tęczowe T-shirty, którzy nagle 

skończyli znarkotyzowani i zgwałceni przez jakiegoś geja. 

- Bolą mnie cycki – powiedziała Małolata. 

- Zrób coś do jedzenia, bo jestem głodna – powiedziała Renka. 

A ja miałem nadzieję, że obie są jedynie wytworami mojej wyobraźni. Że 

nie muszę ich słuchać. Że nie muszę już niczego. 

Mój ciążowy brzuch wznosił się przede mną, jak mięsień piwny, jak góra, 

wulkan wzbierający lawą. Jak choroba, bo czym innym mogła być męska ciąża? 

Rakiem. Nowotworem. Najgorszą odmianą ciała obcego, pasożyta rozwijającego 

się w organizmie. 

- Spuchły mi łydki – marudziła Małolata. 

- Niedobrze mi – mówiła Renka. 

Łyknąłem garść tabletek antykoncepcyjnych. Garść hormonalnych leków z 

kategorii Dzień po. Popiłem to wszystkim, co mogło zaszkodzić płodowi i 

czekałem. 

Tak mogła czuć się tylko Ellen Ripley, kiedy w jej piersi rozwijał się Alien, 

grożąc w każdej chwili wyrwaniem się na świat w rozbryzgu krwi, 

wyłamywanych żeber i strzępków ciała. 

Na ekranie telewizora Arnold Schwarzenegger krzyczał: 

- Moje ciało mój wybór! 



I rzucał się do ucieczki, żeby móc urodzić to, co zalęgło się w jego brzuchu. 

Zmieniłem kanał, a tam pseudonaukowiec opowiadał o przebiegu ludzkiej ciąży. 

Na kolejnym specjalistka, która wyglądała, jakby kiedyś była mężczyzną, który 

wcześniej był kobietą, która pewnie wcześniej była mężczyzną, rozprawiała o 

aborcji. 

Jak na świat po końcu świata, jak na rzeczywistość po apokalipsie, 

zaskakująco dużo ludzi wciąż chodziło po Ziemi. Zaskakująco dużo specjalistów 

i celebrytów. Ludzkość była takim szkodnikiem, który nawet wymrzeć dobrze nie 

potrafił. Aż żal było na to patrzeć, tak samo jak żal patrzeć było na ramówkę 

telewizyjną, która musiała dopasować się do oczekiwań odbiorców. Nie ważne, 

że nikt, kto był w ciąży, nie chciał oglądać o ciąży filmów. Nie miało znaczenia, 

że w ciąży byli wszyscy bez wyjątku, bez względu na płeć i wiek, ktoś uznał, że 

na pewno warto jest raczyć ich opowieściami o ludziach z wielkim brzuchem i 

konsekwentnie ten, nomen omen, poroniony pomysł uskuteczniał. 

- Mamy lody? – zapytała Małolata. 

- Podaj mi jeszcze jedną poduszkę – powiedziała Renka. 

Wyszedłem z domu. 

Noc była ciepła i pachniała dymem, wonią grillów rozpalanych tuż przed 

zachodem słońca, tłustych kiełbas nadpalanych nad śmierdzącym podpałką 

ogniem i zepsutego boczku, który producent wykorzystał ponownie, marynując 

w przyprawach i sprzedając jeszcze drożej, jako produkt stricte grillowy. 

Spacerowiczów nie było wiele, samochodów jeszcze mniej, ale jeśli kiedykolwiek 

miałem nadzieję, że może jednak wszyscy ludzi wyginęli, że może udało im się 

użyźnić glebę, choć nie było już po co tego robić, dawno już o niej zapomniałem. 

Szkoda tylko, że nie mogłem zapomnieć w takim stopniu, w jakim zapominałem 

nazwiska i powody. Szkoda, że nie mogło wypaść mi to z głowy, jak wypadały 

różne słowa. 

Pomyślałem, żeby okraść aptekę, żeby włamać się do jakiejś w 

poszukiwaniu tabletek wczesnoporonnych, ale nie było sensu. Farmaceuci 

zabezpieczyli się już w swoich przybytkach, zabarykadowali, jakby znajdowali 

się w strefie wojny, gotowi bronić jej do ostatniej krwi klienta – przynajmniej 

gotowi na to byli właściciele, bo który pracownik tak naprawdę miałby interes w 

bronieniu własną piersią firmy. Pogotowie ratunkowe, tak samo jak szpitale, nie 

pozwalało sobie na ryzykowne wpuszczanie pacjentów, jak leci. Kiedy chorzy 

byli osłabieni, kiedy nie mieli sił i wykrwawiali się na terenach przed placówki, 

wtedy przynajmniej nie stanowili zagrożenia, kiedy jednak siły im wróciły… 

- Muszę do łazienki – na pewno marudziła Małolata. 



- Włącz jakiś film – zrzędziła pewnie Renka, ale ja ich nie słyszałem. 

Może ludzie czuli się lepiej, może ludzkość już nie konała robiąc pod siebie, 

może już nie krwawiła każdym możliwym otworem ciała, ale czy rzeczywiście 

było lepiej? To nie była poprawa. Nic się nie cofnęło. Po prostu to, co działo się 

z nami, ze światem, z naszą rzeczywistością, wszystko to wkroczyło na nowy 

poziom. Ewoluowało. Zmieniło się. 

Tylko jakie to miało znaczenie? Jaki sens? 

Świat zmieniał się odkąd istniał. Może nie tak szybko, może nie tak 

gwałtownie, ale czy naprawdę męska ciąża była czymś dziwniejszym, niż 

stracenie ogona przez człowieka pierwotnego? Czymś bardziej nietypowym od 

zgubienia futra przez jaskiniowca? Albo od pozbycia się skrzeli i wyjścia na ląd?  

Mijałem kolejne osoby, kolejne policzki wymierzone w moją twarz. Kolejne 

dowody porażek mojego życia. Przyszli rodzice, przyszli posiadacze dzieci, które 

będą kochały ich tak bardzo, że kiedy tylko zachorują, oddadzą ich do szpitala, 

umieszczą w hospicjum albo wyślą na zagraniczną wycieczkę do kliniki w 

Szwecji, gdzie uśmiechnięty pan doktor zrobi im zastrzyk, a potem ich serce 

poprzestanie bić, płuca przestaną oddychać, ustaną fale mózgowe. Wspaniały 

czyn prawdziwego doktora, odwrócenie zapłodnienia in vitro jedną tylko dawką 

leku. 

Wyobraziłem sobie wszystkich tych cierpiących rodziców. Staruszków 

umierających na raka czy inne schorzenia, zamkniętych w hospicjach ze 

świadomością, że już nie ma dla nich ratunku. Tak długo, jak długo byli w domu, 

jak długo leżeli w szpitalnej sali, istniała dla nich nadzieja. Mogli oszukiwać się, 

że jeszcze z tego wyjdą, że jeszcze będzie lepiej, ale zamknięci w białym 

pomieszczeniu umieralni, w śmierdzących środkami dezynfekującymi czterech 

ścianach oddziału opieki paliatywnej, nie mogli nawet okłamywać sami siebie. 

Leżeli więc i wpatrywali się w sufit albo okno. Czekali, załamywali się. Płakali 

w milczeniu. Zbyt słabi by czytać, pozbawieni telewizora, karmieni przez rurki, 

podcierani z taką częstotliwością, że odparzenia i odleżyny zjadały ich ciało tak 

samo intensywnie, jak nowotwór, mogli tylko liczyć sekundy i wściekać się. 

Planować zbrodnie na bliskich, których nigdy nie będą mogli popełnić. 

Złorzeczyć Bogu, a potem się do Niego modlić, łapiąc ostatniej deski ratunku. 

Umierać, sekunda po sekundzie, po minucie, po godzinie, dzień po dniu i cierpieć 

tak, że już nie byli w stanie wyobrazić sobie, że w końcu umrą i koszmar ten się 

skończy. 

To była dobra zapłata dla rodziców za wszystkie te krzywdy. Za posyłanie 

dzieci do szkoły, za przeszkadzanie w oglądaniu pornosów, za wszystkie te 



zakazy i nakazy. Za konieczność znoszenia ich marudzenia. Tolerowania 

zapomnienia lat, kiedy sami byli tacy. To im się należało, a teraz wszystkich miało 

spotkać to samo. Nawet tych dobrych ludzi, którzy nie chcieli sprowadzić dzieci 

na ten świat. Wszystkich tych dbających o planetę i kraj obywateli, którzy nie 

chcieli dokładać swojej cegiełki do struktur, którymi słusznie gardzili. Którzy 

chcieli ratować świat przed przeludnieniem a państwo przed dalszym brnięciem 

w polityczne rządy i wykorzystywanie zwykłych ludzi przez elity. 

- Pomasuj mi stopy! – krzyczała pewnie Renka. 

- Tyłek mi zdrętwiał – dopowiadała zapewne Małolata. 

A ja pomyślałem, że może kiedyś obie trafią do hospicjum. Że będą konać i 

przeklinać wszystkich ludzi, których kiedyś znały, niezdolne do zmiany swojego 

losu, do realizacji wszystkich tych gróźb. I trudno było się nie uśmiechnąć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPADEK 

 
Ciemno wszędzie, nudno wszędzie, 

Nic tu nie ma, nic nie będzie, 

Ciemno wszędzie, wszędzie głupio, 

Rusz ty głową, a nie dupą! 

 

- Majtki 

 

 

Czerń za oknem była gęsta i smolista. Zadymiona mgłą i chmurami czerń, 

otwierająca się niczym bagno. Niczym dziura ze smołą albo odpływ rury. Niczym 

brama do piekła. Ale czy piekło mogło być gorsze od życia? 

- Znowu siedzisz w tym oknie?! – krzyknęła Renka. Renka była prawdziwa, 

to nie ulegało wątpliwości. Renka nie była wytworem mojego umysłu. 

- Mam cię zepchnąć? – spytała Małolata. 

Małolata też istniała. 

Spojrzałem przed siebie, spojrzałem w dół, jak niemal codziennie. Nic się 

nie zmieniło, wszystko było takie samo. Czekałem, ale kolejny etap nie 

nadchodził. Z wzdętym brzuchem, z mdłościami i pełnym pęcherzem, tkwiłem w 

tej pozycji, w tym samym miejscu, znudzony, bo końcem świata też można się 

znudzić. 

- Wiesz, że w końcu cię zabiję? – pytała wesoło Małolata, a Renka wtrącała: 

- Zachowujesz się, jak dziecko, które odkryło, jaki fajny widok ma z okna – 

zupełnie, jakby nie słyszała Małolaty. Zupełnie jakby jej tam nie było.  

Ziewnąłem. 

Człowiek był w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego i wszystkim 

znudzić. Bałby się duchów i kosmitów, wampirów i wilkołaków, dopóki byłyby 

czymś nowym. Kiedy by mu się opatrzyły, kiedy przywyknąłby do ich obecności, 

zaakceptował jako element własnej rzeczywistości, robiłyby na nim nie większe 

wrażenie, niż ujadające za płotem psy. Latające talerze na niebie? Czasem 

popatrzyłby na nie tak, jak patrzy na gwiazdy i tak, jak gwiazdami, zachwyciliby 

się nimi tylko poeci. Krwiopijca biegający na wolności? Włochaty facet, który w 

pełnię morduje ludzi? Tłumy dzieciaków z włączonymi w smartfonach 

kamerkami biegałyby za nim, jak biegały za zwierzętami, które uciekły z zoo, jak 

ganiały za groźnym wężem, którego znudzony kolekcjoner wypuścił do lasu, 

kiedy przekonał się, jak drogie jest utrzymanie bydlaka. 



Skoro pracownik oczyszczalni ścieków tak bardzo przyzwyczajał się do 

smrodu, że nawet już go nie czuł, dlaczego ktoś inny nie miałby przywyknąć do 

półprzezroczystych zjaw błąkających się po ulicach i pokutujących w czterech 

ścianach starych domostw i zamków. 

- Wiesz, że jesteś idiotą? – przypomniała z wnętrza mieszkania Renka. 

- Ciekawe, jak długo byś spadał – zastanawiała się Małolata. 

Były, jak te duchy i wampiry, jak kosmici i wilkołaki, jak wyciągnięta z dna 

morza Atlantyda, jak ocalona Lemuria. Można było do nich przywyknąć. Można 

było przestać zwracać na nie uwagę. 

Nie robiły już takiego wrażenia, jak kiedyś, bo od kiedy wzwód przestał być 

normą, nie miały czego robić. Nie były już tym samym, czym były wcześniej, 

czym były nawet w te ociekające krwią dni. Nawet kiedy czerwona substancja 

wypełniająca ludzkie ciała wyciekała każdym naturalnym otworem, kiedy 

spływała i przesiąkała przez wszystkie powierzchnie, wtedy wydawały się jeszcze 

kobietami. Teraz były jedynie cieniem tego, czym były kiedyś. Wspomnieniem. 

Dla mężczyzny kobieta jest kobietą wtedy, kiedy może stanowić obiekt 

seksualnych westchnień. Kiedy można podniecać się myśląc o niej, patrząc na 

nią, wyobrażać sobie, że mogłoby dojść między nimi do czegoś więcej. Kiedy 

małżeństwo przestawało podniecać się nawzajem, zostawało jedynie 

przyzwyczajenie. Kiedy narzeczona brzydła, kiedy w wyniku wypadku traciła 

urodę, nie była już sobą, tak samo jak wtedy, gdy zmywała makijaż. Stawała się 

po prostu kolejną nijaką osobą, jakich wiele. Kiedy się starzała, kiedy zaczynała 

tyć i gubić gdzieś swoją seksowność, równie dobrze mogłaby być spoconym 

sąsiadem, z którym nie ma się zbyt wiele tematów do rozmowy. 

W takich przypadkach kobieta zmieniała się w siostrę albo matkę. W brata 

albo wujka. Zmieniała w kogoś, do kogo się przywykło i tolerowało, jak domowe 

zwierzątko, bo przestawała spełniać podstawową funkcję, jaką narzucał jej świat, 

który nie tyle kręcił się wokół seksu, ile kręcił się dzięki stosunkom płciowym 

właśnie. 

- Infantylny debil – kontynuowała Renka, a Małolata krzyczała wesoło: 

- Chciałabym zobaczyć, jak najpierw rozbijasz sobie łeb o ścianę i spadasz 

dalej, śmiesznie wirując, a krew leje się z ciebie w powietrzu. 

Ta Małolata, która istniała, bo żaden umysł nie wymyśliłby nikogo tak 

wrednego dla samego siebie. Która musiała istnieć, bo żaden człowiek nie byłby 

takim masochistą, żeby wyimaginować sobie kogoś takiego. 

Każdy człowiek był natomiast na tyle istotą ludzką, tym wypełnionym 

miłością do bliźniego workiem kości, by wyobrażać sobie, jak spadając w czarną 



przepaść, pociąga za sobą dwie kobiety i patrzy, jak obijają się o siebie w 

powietrzu, lecąc w dół i w dół, coraz dalej, coraz szybciej, aż do osiągnięcia 

granicy prędkości, niezdolne umrzeć. Krzyczące, wrzeszczące. Przeklinające.  

Konające. Na miliony sposobów wyobrażanych sobie w tym miejscu, jakby 

czerń za oknem była kinowym ekranem, na który mogą się ziścić i stać się prawdą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LESBIJSKIE PIESZCZOTY HETEROSEKSUALISTEK 

 
Wciskasz gdzie niemiło, wpychasz gdzie nie lubię, 

Miało być przyjemnie, a jak w nosie dłubiesz. 

Miało mi być miło, miałam wnet dochodzić, 

A tymczasem norma: nic tu nie wychodzi. 

 

- Artystki 

 

 

Małolata leżała z rozłożonymi nogami i czekała. Gołe krocze, 

wydepilowane, jak krocze każdej współczesnej nastolatki, która nie potrafiłaby 

powiedzieć dlaczego depiluje włosy łonowe – chyba, że za powód podałaby ten, 

że wszyscy tak robią – wystawione na światło dzienne, spoglądało na pokój 

różowym rozcięciem. Wargi sromowe miała małe, niewielkie, tak różne od warg 

Renki i wydawała się ciasna. Różowa, delikatna, na pewno pachnąca, na pewno 

genialnie smakująca, a ja nie mogłem z tego skorzystać. 

- I co się gapisz? – zapytała Małolata tonem, który brzmiał, jakby było jej 

wszystko jedno. – I tak ci już nie staje. 

Ale przecież stawał. Nie codziennie, nie zawsze, ale jednak. Mimo brzucha, 

mimo ciąży i rosnących cycków, które bolały tak mocno, jak swędziały, wzwody 

wciąż jeszcze się pojawiały. Żeńskie hormony nie ułatwiały podniecenia, 

zmieniając mnie coraz bardziej w kobietę tak, jak zmieniały mnie tabletki 

hormonalne. Wahania nastojów wróciły. Ta huśtawka emocji, przeskakujących z 

ekstatycznej radości do depresyjnego smutku i dalej, w kierunku wściekłości albo 

apatii. Wciąż jednak byłem sobą, wciąż walczyłem, a dopóki walka trwa i 

człowiek się nie poddaje, może wszystko. 

Małolata leżała na łóżku. Wszystko od pasa w dół miała zdjęte. Czarne 

majtki z białymi plamami jej śluzu leżały na podłodze, obok nich szorty, czyste, 

ale na pewno pachnące jej intymnymi miejscami. Nagi, łysy trójkąt wzgórka 

łonowego przechodził miękko we wzdęty brzuch, z którego  zsunęła się bluzka, 

ale piersi nadal były okryte, niczym w jakimś porno dla fetyszów, którzy nie chcą 

oglądać niczego, poza sromem. Chcą wilgotnych warg i różowej dziurki 

spoglądającej na nich spomiędzy ud, chcą ciemnego, pomarszczonego otworu 

odbytu i otaczających go pośladków, chcą brzucha i twarzy, na których pewnie 

wylądują kolejne porcje spermy, ale nie chcą piersi. Takie dewiacje też się 

zdarzały. 



Małolata leżała na tym łóżku, rozkładając nogi, eksponując krocze i 

czekając, a dziennikarz w telewizji mówił: 

- A teraz pora na raport specjalny Impregnant. 

Bo tak ochrzczono to, co się działo. Impregnant. Bez chwytliwej nazwy, bez 

hasła niczym jedno z powiedzonek Arnolda z któregoś z jego filmów, nic się nie 

sprzedawało. Ludzie nawet na temat własnej śmierci chcieliby dostać jakieś 

określenie, które byłoby na ustach wszystkich. 

- Oficjalnie potwierdzono właśnie, że nie istnieją żadne wyjątki od tego, co 

obecnie dzieje się ze światem. Czy jest to wina zmarłego celebryty, tego nie 

możemy być pewni, chociaż wszystko wskazuje na to, że jest po prostu ciąg 

dalszy wywołanej przez niego pandemii, jednak specjaliści, którzy zdecydowali 

się sprawdzić, jak sytuacja wygląda w różnych zakątkach świata, potwierdzili że 

wszyscy ocalali niezależnie od płci i wieku są obecnie w ciąży. 

Gdybym nie miał przed sobą najintymniejszych miejsc Małolaty, 

wyobraziłbym sobie dwuletnie dzieci człapiące z brzuchami niczym piłki 

lekarskie, piłki plażowe i większymi z każdą chwilą. Oczami wyobraźni 

widziałbym, jak eksplodują w końcu, rozlewając się wodami płodowymi i krwią, 

konając na środku ulicy, ale teraz w głowie miałem inne rzeczy. 

- Podaj mi żel – powiedziała Renka, klęcząc między udami mojej nieletniej 

sąsiadki. 

Podałem. 

- I nie przeszkadzaj – kontynuowała wdowa po Romanie, a Małolata dodała: 

- Niedługo fiut ci odpadnie i też będziesz miał cipę, więc patrz i tak ci to na 

nic. 

A ja nie wiedziałem czy bardziej przeraża mnie perspektywa utraty penisa, 

czy może jednak interesowało jak to będzie mieć pochwę. Jakim uczuciem będzie 

cała ta zbierająca się w niej wilgoć i pustka, która musiała ją wypełniać. Czy wargi 

sromowe będą się sklejać i podwijać. Czy łechtaczka przyciśnięta szwem spodni, 

który zmieniał intymne miejsce w wyeksponowany camel toe, będzie odczuwała 

dyskomfort. 

Nie byłem pewien czy chcę o tym myśleć, tak samo jak nie miałem pojęcia, 

czy chcę przestać rozmyślania na ten temat. 

Renka klęczała miedzy udami Małolaty, niczym aktorka porno szykująca się 

do fistfuckingu. Nie wylała jednak żelu na dłoń, by spróbować wcisnąć ją 

najpierw do pochwy, a potem dalej, przez ujście szyjki macicy w głąb brzucha, 

który zaczęłaby wypychać od środka, ku uciesze widzów wyobrażających sobie, 



jak to musi boleć. Zamiast tego wycisnęła go na coś, co wyglądało jak igła, albo 

długi drut i zaczęła rozchylać wargi sromowe dziewczyny. 

Palce kobiety, nawet w rękawiczce, nawet w trakcie medycznego zabiegu 

zajmujące się sromem innej przedstawicielki płci pięknej zawsze były 

erotycznym widokiem. Dłonie lekarki ściskające piersi pacjentki w poszukiwaniu 

guzków, w poszukiwaniu zmian nowotworowych wyglądały, niczym scena z 

lesbijskiego filmu porno. Pacjentka mogła być umierająca, ale nie zmieniało to 

faktu. 

- … mimo długotrwałych badań USG, nie udało się ustalić żadnych 

szczegółów dotyczących płodu – kontynuował dziennikarz. – Także rezonans 

magnetyczny i wszelkie inne  próby ustalenia, co właściwie rozwija się w 

brzuchach ludzi przyniosły identyczne rezultaty. Cokolwiek dzieje się z nami 

wszystkimi, zagłusza pomiary, nie mając odzwierciedlenia w wynikach badań 

krwi, moczu i płynów ustrojowych. 

- Ruchałeś kiedyś taką ładną nastolatkę? – zapytała Małolata. – Na pewno 

nie i już nie poruchasz. 

I roześmiała się. 

A zanurzona między jej udami Renka zaczęła wpychać to, co miała w 

dłoniach w głąb jej pochwy. Powoli, ostrożnie, ale stanowczo. 

Może i Małolata nie istniała, może Renka tak naprawdę robiła to sama sobie, 

a może jednak po prostu wszystko sobie wyobraziłem, ale nie potrafiłem przestać 

myśleć, że wdowa po Romanie dotyka sromu mojej nastoletniej niegdyś sąsiadki.  

Że pochylając się tak bardzo, będąc tak blisko, czuje jej intymny zapach. Że może 

uznawała to za przyjemne, podniecające, a jeśli tak, jeśli obie tak myślały… 

Który mężczyzna nie marzył choć raz w życiu o trójkącie? To dlatego nawet 

największy przeciwnik homoseksualizmu kręcił się oglądając lesbijskie porno. 

Każdy, kto brzydził się kazirodztwem z ochotą oglądał, jak pieszczą się dwie 

siostry, jak matka z córką lądują razem w łóżku, bo to nie było nic nienaturalnego. 

Skoro podobała ci się jedna kobieta, dwie były po prostu większą dawką tego 

samego. Podwójną porcją czegoś, co się uwielbiało, a nie mogło się tym przejeść.  

Jeśli więc ktoś chciał się kochać z jedną kobietą, nie mógłby nie chcieć 

kochać się z dwoma.  

- … Czy są powody do niepokoju? Specjaliści przypominają, że również 

badania wszystkich obywateli po Czerwonej Zarazie nie wykazały dosłownie nic, 

nie jest jednak pewne, czy powinno nas to uspokoić. Tymczasem… - opowiadał 

dziennikarz, a Małolata kontynuowała: 

- Widzisz, masz taką dupę pod dachem, a nawet nie chce ci stanąć. 



Zanurzona między jej nogami Renka manipulowała metalowym prętem 

wciśniętym do jej pochwy, jakby był to cienki, dziwny dildo dla fetyszystów i 

mruczała pod nosem: 

- Nie da się przebić. Kurwa… 

Domowa aborcja to był jej pomysł. Gdy media podawały: 

- Mimo masowych nawiedzeń klinik aborcyjnych przez ludzi z całego 

świata, żadnemu ze specjalistów nie udało się wykonać zabiegu, zupełnie jakby 

coś chroniło płody. 

wdowa po Romanie postanowiła sama się o tym przekonać. Podobno nie 

działały środki wczesnoporonne, a przez błony płodowe nikt nie był w stanie się 

przebić. Żaden ginekolog nie był w stanie spowodować poronienia ani nawet 

dostać się do tego, co rozwijało się w macicach. 

- …natomiast w Polsce powstała inicjatywa pielgrzymki w intencji 

poronienia. Pątnicy mają nadzieję, że ich modlitwy zostaną wysłuchane i uda im 

się poronić w trakcie pieszej podróży przez kraj, jednak lekarze nie są tak 

optymistyczni… - kontynuował dziennikarz, a ja patrzyłem na Małolatę i Renkę. 

Podniecałem się mentalnie, ale nie fizycznie. Aborcja był takim samym 

aktem seksualnym, jak wszystkie inne. Badanie ginekologiczne i próba 

uśmiercenia płodu były po prostu kolejnymi wariacjami na temat palcówki albo 

fistfuckingu. Zmodyfikowanymi wersjami zaspokajania się dwóch lesbijek przy 

użyciu dildo. To, że biorące w tym udział dziewczyny nie były lesbijkami tylko 

bardziej podniecało, na tej samej zasadzie, co wszelkie filmy porno spod szyldu 

hate. Widza kręciło patrzenie, jak dziewczyna, która nienawidzi spermy połyka 

ją, choć prawie przy tym womituje, kręciło oglądanie, jak obciąga jakiemuś 

zwierzęciu, chociaż widać wyraźnie, jak ją to brzydzi, nie mogło więc nie kręcić 

to, że liże cipkę innej dziewczynie, choć jej to nie podnieca i nie widzi w tym nic 

erotycznego, udając jednocześnie, że jest nieskończenie napalona. 

Podniecałem się, ale penis nie reagował. Nie chciał się podnieść. Ale 

ponieważ przecież Lary Flint też miał niewładnego penisa, a zachwycał się 

zaliczaniem oralnym kolejnych kobiet, wciąż istniała jakaś nadzieja. 

Renka pchała i pchała. 

Małolata leżała wyeksponowana, z prętem w pochwie. 

Ja stałem nad nimi, patrzyłem, starałem się poczuć zapach nastolatki, 

starałem się udowodnić sobie, że jeszcze mi stanie, jeszcze dam radę.  

A nad nami beznamiętnie świeciła żarówka, rzucając ostre, białe światło na 

coraz bardziej spocony brzuch mojej nieletniej niegdyś sąsiadki i wyglądało to 



tak, jakby chwila ta miała trwać w nieskończoność, trzymając nas w wiecznym 

zawieszeniu, w jakim zawsze trzyma ludzi życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZBIOROWY SAMOGWAŁT ZE SZCZEGÓLNYM 

OKRUCIEŃSTWEM 

 

Zróbmy coś z logiką, zróbmy coś z bezsensem: 

Zbiorowy samogwałt ze szczególnym okrucieństwem! 

 

- Cycki 

 

 

Każdy radził sobie z sytuacją, jak tylko mógł. Każdy miał na nią swój własny 

pomysł. Tym razem nie było Dziewicy od Niepokalanego Poczęcia do 

zamordowania, ani punkowego zespołu do zlinczowania, ale nie miało to 

większego znaczenia, bo nie brakowało ludzi, którzy chcieliby złożyć jakąś ofiarę 

na przebłaganie. Bo kto wie, może faktycznie poprzednie coś dały? Może jednak 

bogowie przyjęli je i w końcu odwrócili skutki pierwszej zarazy, ale jednocześnie 

rzucili na nas inną, bo jednak nie było to to, czego oczekiwali? A skoro tak, trzeba 

było szukać dalej. Trzeba było działać.  

Pielgrzymka nie była jedyną inicjatywą, choć stanowiła zdecydowanie 

największy z obywatelskich zrywów. Kolejne powstanie warszawskie, skazane 

na klęskę. Kolejny bunt narodu przywykłego do przegrywania nawet na własnym 

podwórku, w sporcie, na froncie, w życiu. 

Próbowano różnych rzeczy. Jeden z mężczyzn zgwałcił własną córkę, 

przekonany, że jedynie nasienie najbliższego krewnego zmaże z niej klątwę ciąży. 

Poprawne politycznie media uporczywie nie podawały jego przynależności 

rasowej. 

Jakaś kobieta odcięła mężczyźnie narządy płciowe i rzuciła psu do zjedzenia. 

Do odcięcia jąder i prącia użyła żyletki, którą pocięła sobie palce. Ekipa 

pogotowia ratunkowego musiała odciągać walczącego o ochłap mięsa z psem 

mężczyznę, żeby przetransportować go do szpitala. 

Kilka osób przypomniało sobie, że jeszcze do niedawna homoseksualiści 

domagali się prawa do adopcji dzieci, niezdolni do samodzielnego rozmnażania, 

bo homofobiczna matka natura, te niepoprawnie politycznie biologia i ewolucja 

pozbawiły ich tego przywileju. Spłonęło kilka barów i klubów spod szyldu LGBT, 

jednak nikt nie zginął. Jak komentowali świadkowie, dym był czarny, nie 

tęczowy. 

Najgłośniejsza w internecie stała się sprawa określona mianem zbiorowego 

samogwałtu ze szczególnym okrucieństwem dokonanego przez braci syjamskich. 



Jeden z nich zaciągnął swoją słabszą, protestującą drugą połowę ciała na rynek i 

zaczął dziko onanizować, krzycząc: 

- Oto sperma moja, przelana za grzechy tego świata! 

Na wpół zwiotczały penis nie chciał jednak dojść. Mężczyzna szarpał go 

jedną ręką, podczas gdy jego syjamski brat bił go po głowie, popróbował 

odciągnąć, walczył z nim, krzyczał, jednak członek nie chciał ani w pełni 

zesztywnieć, ani tym bardziej wytrysnąć. 

Przynajmniej nie przed przyjazdem policji, która zjawiła się na miejscu 

ledwie kilkanaście minut, po rozpoczęciu samogwałtu. Prawnicy mieli mieć 

problem z klasyfikacją tego czynu i ewentualnym ukaraniem sprawcy, co wiązało 

się z jednoczesnym skazaniem ofiary. 

A tymczasem ciąże trwały. Bogowie pozostawali nieubłagani. Ludzie 

musieli szukać nowych sposobów zmiany całej sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARCIE (2) 

 
Spuszczasz się po linie, po linie się wspinasz, 

Tylko kiedy przed tobą wspina się dziewczyna. 

Taka oto prawda o puszczaniu przodem, 

Wszystkich tych w miniówkach atrakcyjnych kobiet. 

 

- Spódniczki z falbankami 

 

 

Można mieć problemy ze wzwodem, można już o wzwodzie w ogóle nie 

pamiętać. Można nawet nie myśleć, że seks byłby możliwy, nie można jednak 

przestać myśleć o erotycznych rzeczach tak, jakby nie istniały. 

Dziewięćdziesięcioletni starzec, który zapomniał nawet, że kiedykolwiek ta 

sflaczała część ciała poniżej pasa, która służyła mu już tylko do oddawania 

moczu, potrafiła zatrzymywać w ciałach jamistych krew i stawać się sztywna, 

wciąż chętnie obejrzy się za nastolatką w leginsach. Czterdziestoletni impotent, 

którego popęd stłumiły leki i zmieniły od pasa w dół w seksualne warzywo, 

chętnie spojrzy w dekolt biuściastej blondynki. Nawet nieokreślona wiekiem 

ofiara wypadku, ofiara niegdyś płci męskiej obecnie pozbawiona genitaliów, 

nawet ktoś taki z chęcią obejrzałby film porno i rozmarzył się. Jak więc ciężarny 

mężczyzna miał nie podniecać się, kiedy równie ciężarna nastolatka i tak samo 

będąca przy nadziei jej starsza koleżanka, przesuwały się przed nim po linie, trąc 

o nią kroczami, zaciskając uda niczym w orgazmicznym spazmie, otaczając ją 

palcami, dłońmi, jakby to był penis i brnąć przed siebie. 

Nie miało znaczenia, że nie miewałem już nawet porannych wzwodów. Bez 

znaczenia był fakt, że pod nami rozciągała się nieskończenie głęboka przepaść, 

której końca nie było widać, bo i nie miała końca. Nie miała dna. Nie obchodziło 

mnie w tym momencie, że któreś z nas może w każdej chwili zginać, bo seks i 

śmierć dzieliło niewiele, a śmierć seksownej dziewczyny mogła być dodatkowym 

bodźcem. Liczyło się tylko to, że lina, gruba stalowa lina, która nie miała prawa 

pęknąć, ale w końcu i tak pęknie, bo takie jest życie, znajdowała się między ich 

udami. Że siedziały na niej okrakiem, że te różowe miejsca znajdujące się pod 

warstwą bielizny przesuwały się po powierzchni splecionych nitek metalu. Że ich 

pośladki rozpłaszczał się na nich, a obrzmiałe piersi podrygiwały do rytmu, 

obijając się o ciężarne brzuchy, o które w normalnej sytuacji opierały się, jak o 

półkę. 



- Pewnie znowu myślisz te swoje zboczone rzeczy – powiedziała Renka, 

posuwając się powoli do przodu. Świat pod nami nie istniał. Nie istniało nic, a 

ona mówiła: - Tobie zawsze tylko jedno było w głowie. 

A Małolata wtrąciła: 

- Nikt by nie płakał, jakbyś spadł. 

Pełzłem za nimi, chwiejąc się i ocierając ciało. Prawie do krwi, przecierając 

materiał, ale bez zatrzymywania się. Bez narzekania. 

- Gdybyś spadł, śmiałabym się – opowiadała Małolata. – Ginąc wyglądałbyś 

równie głupio, jak zawsze. 

Bo przecież śmierć nie dodawała człowiekowi ani powagi, ani majestatu. 

Śmierć były niczym innym, jak ograbieniem człowieka ze wszystkiego. Cudem, 

który dawał wiele, ale ludziom wokoło, nie głównemu zainteresowanemu. To oni 

mogli się cieszyć, że żyją nadal, że wezmą spadek. Albo chociaż, że po prostu to 

ty zszedłeś z tego świata. 

Ale ponieważ śmierć jeszcze dla nas nie nastąpiła, ponieważ to inni zginęli, 

a nie my, posuwaliśmy się do przodu, bo coś trzeba było jeść. Brzuchy chwiały 

nami, ciążyły nam, ale parliśmy przed siebie, bo jeśli nie zjemy czegoś 

normalnego, zostawało nam jedynie zjeść siebie nawzajem, a nie byłem pewien 

czy byłbym tym, który nie byłby jedzony. 

- Na pewno znów wyobrażasz sobie to, czego już nie zrobisz – powiedziała 

Renka, a ja wyobraziłem sobie, jak spada. 

- Zabawne jest wyobrażanie sobie, że cierpisz – kontynuowała Małolata. 

I szliśmy dalej, przesuwając się powoli po linie, coraz dalej, coraz bardziej 

w głąb świata, którego nie było, a wszystko wydawało się tak martwe i puste, że 

aż człowiekowi robiło się cieplej na sercu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SŁYSZĘ CIĘ 

 
Ja wszystko widzę, ja wszystko słyszę, 

Nie jestem przecież głucha! 

Co niedosłyszę to zmyślę,  

Kto by was przecież słuchał?! 

 

- Sikorki 

 

 

- Trzeba ją zabić – powiedziałem. 

Renka siedziała przy stole i coś jadła. Odkąd zaszła w ciążę, odkąd ciąża 

stała się widoczna a jej objawy wyraźne, spacerowała miedzy lodówką a stołem, 

między kuchnią, a łóżkiem, o ile oczywiście jej się chciało. O ile akurat wolała 

to, od wykrzykiwania w próżnię swoich żądań. 

O dziwo niewiele przytyła, nie zmieniła się. Tylko piersi rosły, jakby 

magazynując pokarm dla tego, co czekało, żeby przyjść na świat. One i brzuch, 

wzdęty niczym plażowa piłka. 

- Musimy zabić Małolatę – powiedziałem, a siedząca przed telewizorem 

nastolatka, córka byłych sąsiadów, może mój wymysł a może nie krzyknęła: 

- Ja wszystko słyszę! 

Ale to było kłamstwo. Po prostu krzyczała, co jej ślina na język przyniesie, 

tak jak dziecko udające, że wie o czym rozmawiał ktoś inny i że już wcale, a wcale 

nie jest ciekaw tematu, którego dotyczyła dyskusja, w nadziei, że rozmówcy 

przestaną się pilnować. Jak krzyczeli wszyscy ci, których nie chciano 

wtajemniczyć, a potem udawali, że wszystko już rozumieją i nie trzeba im niczego 

wyjaśniać. 

Renka nie zapytała jaka Małolata. Nie zapytała o czym, ja w ogóle mówię. 

Po prostu nawijała na widelec kolejne nitki makaronu z sosem, jakiegoś gotowego 

spaghetti oblepionego czymś, co miało wyglądać na przecier pomidorowy z 

przyprawami i wtykała sobie do ust. Wciągała te kluski, przegryzając i połykając.  

I od nowa. 

- To logiczne wyjście – przekonywałem. 

Jeśli była żywa, przynajmniej mogliśmy się o tym przekonać. Odkryć 

prawdę. Skoro nawet nie wiedziałem czy istnieje, nie mogła istnieć. Dopiero 

przekonanie się, ostateczne potwierdzenie którejś wersji mogło przywrócić jej 

istnienie, jej człowieczeństwo. Nawet jeśli by umarła, to przynajmniej jako istota 

ludzka, a to było lepsze od marazmu trwania jako złudzenie, iluzja, wytwór 



umysłu jedynie. To nie byłoby morderstwo ani zabójstwo, to nie byłaby nawet 

śmierć, a jedynie akt, który przywróciłby jej dotychczasowej egzystencji – 

nadałby jej – sens. Uśmiercając ją ocaliłbym przynajmniej to jej życie, które miała 

dotąd, zrobiłbym więc coś wspaniałego. Kolejny cud na drodze do odzyskania 

boskości. 

A co z życiem, które mogłaby mieć potem? A jakie to miało znaczenie? 

Żadna przyszłość nie wydaje nam się tak dobra, jak przeszłość, którą mieliśmy za 

sobą. W młodości albo dzieciństwie wszystko smakowało lepiej, pachniało 

mocniej, było wspanialsze. Każde doświadczenie było intensywniejsze, każdy 

widok piękniejszy, niebo bardziej błękitne, pogody lepsze, książki i filmy 

ciekawsze. Tylko to więc warto było ratować, nie niepewną przyszłość, która 

zawsze niosła tylko więcej bólu i cierpienia, więcej kłopotów i krzywd. 

Zrobiłbym więc tylko to, co jako jedyne było słuszne i właściwe. Nie dość, że 

odzyskałbym dla Małolaty życie, to jeszcze ocaliłbym ją przed złem, które 

dopiero miało nadejść. 

A jeśli istniało życie wieczne, gwarantowałem jej bilet do raju. 

- Myślisz, że cię nie słyszę? – parsknęła nastolatka przed telewizorem. 

Renka jadła spaghetti, jakbym nic nie mówił. Milcząc, jeśli nie liczyć 

odgłosów, które wydawała przy przeżuwaniu i połykaniu. Tych mokrych 

odgłosów rozgniatania pokarmu, którego papka mieszała się ze śliną.  

- To logiczne – powiedziałem. – Dowiemy się przynajmniej, czy da się zabić 

dziecko razem z człowiekiem. 

Czy da się dokonać aborcji obojga. To też nie byłoby morderstwo, żadne 

zabójstwo, po prostu zwykły zabieg. 

Media milczały na ten temat. Telewizja i serwisy informacyjne nie podawały 

żadnych informacji o zgonach ludzi, jakby nikt w ostatnim czasie nie zszedł z 

tego świata, a internet pełen był wszelkiej maści teorii. Wszystkich tych snutych 

w zaciszu domu teorii, które rodziły się w głowach obślinionych grubasów w 

okularach, którzy odpoczywając po onanizowaniu się do zdjęć nagich dzieci albo 

chudych blondynek uprawiających seks z końmi ku uciesze arabskich obywateli, 

mieli czas na wstukanie kilku postów. Potem znów wracali do tych dzieci 

rozbieranych przez własnych rodziców albo blondwłosych Europejek 

zamontowanych na specjalnych stelażach, które uniemożliwiały zwierzęciu 

przebicie macicy i uszkodzenie tętnicy, a im podobni podchwytywali temat i 

plotki się niosły. Tylko kto chciałby w niej wierzyć? Albo szukać wśród nich tego 

ziarenka prawdy? 



- To ja was pozabijam we śnie – powiedziała Małolata. – Przekonamy się, 

czy wy istniejecie. 

Brzmiało to, jak pat, ale patem nie było. Po prosu każdy mógł zabić każdego, 

liczyło się tylko to, kto zrobi to szybciej, czyli zupełnie jak w życiu. Nic się nie 

zmieniło. 

- Sama widzisz, że to najlepsze rozwiązanie – kontynuowałem, a Małolata 

sprzed telewizora mówiła: 

- Albo was wydam, to nawet byłoby bardziej zabawne. 

Gołe nogi oparła o ścianę, na brzuchu położyła sobie pilot od telewizora i 

nawet nie spojrzała w naszym kierunku. Skupiała się na tym, co działo się na 

ekranie. Na kolejnej beznadziejnej bzdurze, które mogą oglądać osoby w jej 

wieku. Na kolejnym z tych idiotyzmów, których nie włączyłby nikt poza płcią 

piękną. 

- Nie ma na co czekać – przekonywałem. 

Renka wciągnęła kolejną porcję makaronu, popijając ją czymś. 

Jej milczenie musiało być jedynie potwierdzeniem słuszności mojej 

propozycji. Wszystko sprowadzało się do tego, że miałem rację, bo nie istniał 

inny sposób przekonania się, kim właściwie jest ciężarna nastolatka snująca się 

po moim domu. 

Poza tym wdowa po Romanie po prostu musiała zgodzić się na to z ochotą, 

skoro od zawsze coś do mnie czuła. Gdyby była tylko znajomą, tylko koleżanką, 

tylko przyjaciółką, nie robiłaby ze mną tego wszystkiego, co robiła, nawet kiedy 

już w jej życiu na dobre pojawił się Roman. Nie próbowałaby ze mną wszystkich 

tych rzeczy, których próbowaliśmy w nastoletniości. Nie walczyłaby tak bardzo 

z tym uczuciem, żeby chcieć popychać mnie w ramiona innych, w szczupłe 

ramiona seksownych dziewczyn, których nienawidziła. 

A skoro coś czuła, musiała być zazdrosna o nastoletnią dziewczynę śpiącą z 

nami pod jednym dachem. Tą dziewczynę, która chodziła bardziej rozebrana niż 

ubrana, która nie wstydziła się eksponować swoich miejsc intymnych i pozwalała 

jej w nich grzebać. To była konkurencja, konkurencja o wiele od niej lepsza, bo 

przecież nie mogło istnieć nic lepszego od ładnej nastolatki, nie z męskiego 

punktu widzenia, chyba że byłyby to dwie piękne, chętne nastolatki. Trzy piękne 

chętne nastolatki. Cztery. Pięć. Siedem. 

Musiała chcieć się jej pozbyć. Może nie tak, jak chciałem tego dokonać ja, 

nadając sens jej życiu, przywracając owo życie albo po prostu pozbywając się 

złudzenia, ale jednak. 

- Lepiej zrób coś do zjedzenia! – krzyknęła Małolata. – Głodna jestem! 



- Pomyślałbyś co zrobić na kolację – powiedziała Renka. Przed nią stał pusty 

talerz, a jej najwyraźniej wciąż było mało. Wciąż była głodna. Też chyba byłem, 

ale nie myślałem o tym. Istniały o wiele ważniejsze sprawy, na których musiałem 

się skupić. 

- Tylko nie truj. Sam będziesz to jadł! – dodała Małolata. 

A ja pomyślałem, że to wcale nie byłoby takie złe, bo jeśli ona miałaby mnie 

zabić, jeśli już by się do tego zabrała, otrucie wydawało się mieć same plusy. 

Same pozytywy. 

- Trzeba ją zabić – powiedziałem. 

I ruszyłem przygotować coś do zjedzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BYĆ MESJASZEM 

 
Zabić kogoś, nie swoimi rękami, 

Zniszczyć świat z zamkniętymi oczami, 

Ja nic nie widziałam, ja nic nie słyszałam, 

Złego niczego nie dokonałam. 

 

- Żyletki 

 

 

Morze było dawno za nami. Ta nadmorska miejscowość z kurortami, 

jedzeniem, które kosztowało więcej, niż nakazywał rozsądek, chociaż jakością nie 

różniło się od supermarketowego żarcia – z supermarketu zresztą pewnie i tak 

pochodziło – została w tyle tak daleko, że równie dobrze mogła nie istnieć. W tyle 

zostały nasze zwłoki i rozkładający się mieszkańcy okolicy, wszyscy tacy sami – 

wszyscy jak anorektyczki, bo kiedy człowiek jest dostatecznie chudy, niczym nie 

różni się od innego przedstawiciela swojego gatunku. U konającego z 

niedożywienia, jak i u trupa, nawet większość elementów odróżniających obie 

płcie przestaje istnieć. 

Morze było dawno za nami, rodzinne miasto, cel naszej podróży, chociaż nie 

miałem najmniejszego pojęcia po co właściwie mamy tam wracać, coraz bliżej. 

Może Renka chciała udowodnić nam i wszystkim, sobie i całemu światu, że po 

prostu może. Zagrać na nosie policji i władzy, udowodnić na co ją stać, pozostać 

niewidzialną tam, gdzie każdy mógł ją rozpoznać. Potwierdzić brak jakiejkolwiek 

wartości ludzi odzianych w państwowe mundury. 

Albo chciała po prostu wrócić do kolebki. Tam, gdzie nikt nie sądził, że 

mogłaby wrócić na wypadek, gdyby jej plan z ciałami nie wypalił. 

Byliśmy gdzieś między morzem, a miastem, które znałem. Między zalewaną 

falami białych odpływów i przypływów plażą, a wysypiskiem śmieci, które 

odwiedzałem razem z Romanem. Gdzieś pomiędzy molo a uliczkami, którymi 

jeździliśmy razem z Renką rowerami. Samochód jechał szosą pośród lasów, coraz 

bardziej oddalając nas od wydm żółtego piasku, a przybliżając ku nam tę łąkę, na 

której lizałem Renkę. Ten dom, w którym odkrywaliśmy co to znaczy seks i 

ludzkie ciało. Ten świat, który znaliśmy najlepiej. 

Ale na razie przed nami była Warszawa. To centrum Polski, które w centrum 

nie było, bo i po co. Świat tak naprawdę nie dzieli się na kraje i nacje, świat nie 

został pocięty siatką linii geograficznych, jaką znamy z map, jaką pamiętamy z 

piłki globusa, którą w szkole równie chętnie kopało się po korytarzach, co kulki 



z papieru. Świat nie dzielił się na białych i czarnych, na czerwonych i żółtych. 

Nie dzielił się na strefy czasowe i językowe. Świat nie został podzielony miedzy 

dwie płcie i ludzi uważających, że są mężczyznami w ciałach kobiet i kobietami 

w ciałach mężczyzn, chociaż jednocześnie dziwnie patrzyli na człowieka 

upierającego się, że czuje się Napoleonem, Buddą albo kosmitą. Świat dzielił się 

na żywych i martwych, bo na to dzieliła się teraz ludzkość, a przecież świat to 

ludzie i miał prawo istnieć tylko, dopóki my istnieliśmy. 

Warszawa była równie martwa, co żywa. Widzieliśmy tylu ludzi, ilu nie 

widzieliśmy. Może nawet mniej. Ale to, na co patrzyliśmy napawało 

optymizmem. Te wszystkie zombiaki, chodzący trupy, balansujące na granicy 

życia i śmierci, gotowe upaść i skonać w rynsztoku tak, jak robili to ich sąsiedzi. 

Może i przeżyliśmy, może i przetrwała spora część populacji, ale zanim 

niektórym zdąży się poprawić, wielu z nich umrze. Skona. Zdechnie, bo przecież 

byli takimi samymi zwierzętami, jak psy i koty. Jak krowy i owce. Nic, czym 

warto było się przejmować. 

- To dobry plan – mówiła Renka, rozglądając się wokoło. 

W końcu zatrzymała się i wysiadła. 

A ja myślałem o tym, że może i mi nie wyszło, ale przecież nie że tak do 

końca. Nie, że nic mi się nie udało. Miliardy umarły, kolejne tysiące konały, a 

Stalin i Hitler, nawet wszyscy ci rycerze z czasów wypraw krzyżowych, wszyscy 

oni wyglądali przy mnie, jak normalny człowiek wyglądał przy nich. 

Może i nie byłem bogiem, ale przynajmniej byłem. Przynajmniej doszedłem 

i przeżyłem. 

Tam nad morzem, na plaży Renka opowiadała: 

- Ja bym chciała odejść w wielkim stylu. Chciałabym wsiąść w jakiś samolot 

i rozbić go. Najlepiej o jakiś inny. W powietrzu. To byłoby coś. Śmierć w wielkim 

stylu. 

A ja coraz bardziej przybliżałem się jeśli nie do zostania Wszechmogącym, 

to na pewno bycia Mesjaszem. Zbawicielem siebie samego, który był kimś 

zdecydowanie więcej, niż cała reszta ludzkości. W końcu jeśli byłem pacjentem 

zero, jeśli ode mnie wszystko to się zaczęło, jeśli ja byłem przyczyną największej 

zarazy w dziejach, to równie dobrze musiałem być najsilniej zakażony, a jednak 

przetrwałem to, podczas gdy oni umierali w kałużach wydzielin własnych ciał, 

jak nie chcieli umierać nigdy. Jak nie chciałby umierać nikt. A ja byłem, jak 

policzek w twarz wszystkim tym trupom, jak rechot wesołego śmiechu na 

pogrzebie, jak płacz rozpaczy przy narodzinach dziecka i mogłem być z tego 

dumny, choćbym i nie miał innych powodów do dumy w całym moim życiu. 



- Jakoś bym sobie poradziła z pilotowaniem. To nie może być trudne. Znasz 

mnie. Zawsze dam sobie radę ze wszystkim. Jeśli są jeszcze ludzie… Jeśli jeszcze 

latają jakieś samoloty… Zrobię to na pewno. Fragmenty ciał spadałyby z nieba. 

Zwłoki i elementy samolotu. Piękna śmierć. Takich rzeczy nie przeżywa nikt. 

Jedyna pewna metoda – opowiadała Renka, podczas gdy ja przechodziłem 

przemianę z konającego mężczyzny, rozkrzyżowanego na piasku 

trzydziestokilkulatka krwawiącego z ran na swym ciele, w iście zmartwychwstały 

boski byt, skazany na wieczne kuszenie ze strony dwóch diablic. 

Bo nawet dla kogoś mojego pokroju świat i życie to wieczna próba. Wieczna 

tortura, którą trzeba przetrwać, by osiągnąć coś ponad to. 

Renka stała przed samochodem i patrzyła przed siebie. Oparta o maskę, z 

resztkami pośladów rozpłaszczonymi na metalu karoserii, z rękami zaplecionymi 

na piersi, spoglądała na to, co rozciągało się poniżej niebieskiego nieba, a ja 

myślałem jak w chwili mojej transformacji powiedziała: 

- Ale najlepiej byłoby to załatwić tak, żeby samemu przeżyć. 

Jeszcze nie dochodziłem, jeszcze byłem od tego daleki, jeszcze miałem 

nadzieję, że jednak odechce jej się masturbowania mnie i przetrwam to, co 

nadciąga. Choćby na trochę, bo nie da się żyć w nieskończoność, nie da się chcieć 

żyć w nieskończoność, nie na tym świecie, ale jednak, a ona ciągnęła: 

- Zabić innych, a samemu przeżyć, to dopiero coś. Wyobraź to sobie.  

Moja przemiana jeszcze nie nadeszła, mój kolejny test jeszcze się nie zaczął, 

ale było już blisko, a wdowa po Romanie kontynuowała: 

 - Wystarczyłoby dostać się do budynku kontroli lotów. 

W tej sytuacji to prosta sprawa, prosta robota, nuda wręcz. 

- Dostać się i sprowadzić dwie maszyny na kurs kolizyjny. 

Łatwizna. Prosta sprawa, a ile zabawy. Kolejny dowód naszej wielkości. 

Boskości. Wtedy tak o tym nie myślałem, ale czas zmienia nasze myśli, jak 

zmienia je perspektywa. 

Dopiero potem Renka powiedziała: 

- No chodź. A właśnie, słyszałeś co się stało z członkami Born to be Waldek 

pod Krakowem? 

Ale to już nie miało znaczenia. Nie teraz, kiedy staliśmy pod Okęciem i 

patrzyliśmy przed siebie. Niebo było takie błękitne, Warszawa taka cicha, ale tu 

dostrzec można było nawet sporo ludzi. Nieświadomych niczego trupów, których 

losy spoczywały w naszych rękach. To było coś pięknego. Coś wspaniałego. To 

poczucie bycia Bogiem, bycia kimś, kogo obecności nikt nie dostrzega, a kto w 



każdej chwili może zadecydować o twoim losie. O losie kilku ludzi. 

Kilkudziesięciu. Kilkuset. 

Do tego byłem stworzony. Do tego stworzeni byliśmy my. 

Prawdziwa boskość to bowiem nie możliwość zrobienia wszystkiego, a 

mimo to powstrzymywania się od wykorzystywania swoich mocy, choć te tak 

bardzo kuszą. Prawdziwa boskość to mieć w dłoni czyjeś życie i zniszczyć je bez 

chwili zawahania, bez litości i konsekwencji. Pokazać swą potęgę na 

najważniejszym dla człowieka polu, by udowodnić mu, że jest nic niewartym 

śmieciem. Że jest kimś, kto nawet nie ma możliwości zbliżyć się do twojego 

poziomu. 

- Ładna pogoda – powiedziała Renka. 

Pokiwałem głową, bo rzeczywiście była ładna. 

- Aż szkoda takiego nieba nad tym chujowym Okęciem – ciągnęła. 

Szkoda go nad tą chujową Warszawą. 

- Ruszamy? – zapytała. 

Przed siebie czy w dalszą drogę, nie pytałem. 

Po prostu ruszyliśmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIĘKNO ŚWIADECTWA DARU ŚMIERTELNOŚCI 

 
Najważniejszy dowód człowiekiem bycia: 

To umieć wypisać się z własnego życia. 

 

- Tabletki na wstyd 

 

 

To mogła być ostatnia chlubna chwila ludzkości. Ten moment, kiedy dwa 

samoloty zderzyły się na niebie, zupełnie przypadkiem, zupełnie bez powodu – 

tak przecież działy się wszystkie wypadki – zupełnie bez sensu, chyba że 

dopatrywać się w tym wszystkim boskiej woli, jakiegoś większego planu, to 

właśnie wtedy ludzkość być może po raz ostatni doświadczyła daru śmiertelności.  

Nie pamiętam po co wyszedłem z domu. Nie miało to zresztą znaczenia, 

kiedy w mieszkaniu czekały na mnie Renka i Małolata, moje wyzwania, moje 

testy odpornościowe. Mogłyby być sensem życia, mogłyby być sensem istnienia, 

ale to by było dla nich zbyt potoczne, zbyt nijakie. One były wyjątkowe, jedyne i 

niepowtarzalne na świecie. Podwójny sens śmierci dla każdego mężczyzny, 

bezsens egzystencji obleczony w kobiece kształty, zwodniczo ładny i seksowny. 

Miękki i pozornie delikatny. 

Nie miało znaczenia po co wyszedłem z domu. Liczyło się tylko to, że 

szedłem. Z nogi na nogę, krok za krokiem, powoli, leniwie, ale konsekwentnie.  

Piasek strzelał pod podeszwami moich butów, próbując umknąć przed 

zmiażdżeniem jego ziarenek o płyty chodnikowe. Powietrze otaczało mnie 

delikatnymi podmuchami wiatru. To powietrze, którego miliardy wybitych przez 

zarazę ludzi już nie wdychało, ta mieszanka gazów wciąż pewnie pełna dwutlenku 

węgla wypuszczonego przez płuca, które teraz gniły gdzieś w zbiorowych 

mogiłach, jakby ich posiadacze chcieli zostawić coś dla potomności.  

Niebo nad głową ciemniało, ciemniały kolory, szarzał świat, a ja szedłem. 

Czasem mijałem kogoś, ktoś snuł się przez miasto, kogoś kto dreptał albo wlókł 

się w milczeniu, ale każdy z nich był nikim. Każdy z nich był porażką, tragedią.  

Może i nie byłem już bogiem, może ktoś miałby wątpliwości czy rzeczywiście 

jestem mesjaszem, ale nawet jeśli miałbym być tylko człowiekiem, to 

przynajmniej byłem nim w pełni, a nie ledwie cieniem, jak oni. Byłem istotą, a 

nie jej namiastką. Bytem, a nie jego resztką, która uważała, że ma jakieś 

znaczenie. 

Kiedyś ktoś już by mnie zaczepił, wołając: 



- Kierowniku, ma kierownik poratować złotóweczką? Na chleb, wiadoma 

sprawa. 

Kiedyś Ukrainki, nie przejmując się wojną w swoim kraju, mając gdzieś to 

co działo się w ojczyźnie, która nie dała im nic więcej poza kurewskim fachem – 

czyli dokładnie tyle, ile każdemu z nas dawała jego własna ojczyzna – 

zachęcałyby: 

- W paszczu piecdziesiat. Tanio. Biez gumy szesdziesiat. 

Kiedyś sklepy atakowałaby moje oczy reklamami, samochody przecinałyby 

ulice z warkotem silników, plując dymem pachnącym niczym ostatni wdech 

samobójcy, który zmienił swoje auto w komorę gazową, a dzieciaki mijałby mnie 

ze śmiechem, słuchając muzyki z telefonów. Ale tak byłoby kiedyś, tak byłoby 

dawniej. Kilka miesięcy temu, całe wieki temu, kiedy świat był zupełnie inny. 

Teraz były słabo oświetlone witryny, bo elektrownie nie pracowały tak wydajnie, 

jak kiedyś. Teraz samochody istniały jako wyjątki, które na ulicach widywało się 

równie często, jak ludzi. A młodzi? Teraz nawet młodych było tyle, ile 

samochodów. 

Gdzieś nad sobą usłyszałem monotonny szum samolotu. Zadarłem głowę, 

jak zadzierali ją ludzie, kiedy metalowe ptaki wciąż były czymś nowym, ale tak 

jak i oni, tak i ja nie zobaczyłem nic szczególnego. Coś jak szary, metaliczny 

krzyż niewyraźny, nie robiący żadnego wrażenia. Nic niezwykłego. Przynajmniej 

nie dla kogoś, kto widział skutki katastrofy lotniczej. Kto był na miejscu, gdzie 

spadły szczątki dwóch samolotów, które zderzyły się w powietrzu. Kto widział 

nadpalone, zmasakrowane ciała dzieci, których ciała pokrywała siateczka 

rozdętych przez dekompresję naczyń krwionośnych. Wszystkie te 

pokawałkowane trupy, te worki wypełnione spękanymi kośćmi i porozrywanymi 

wnętrznościami. Skóra wypełniona galaretą dawnego życia. 

 Patrzałem na to wszystko, chociaż przez ciążowy brzuch ciężko było mi  

wyginać plecy i szyję pod tym kątem i zastanawiałem się ile mogło tam być ludzi. 

Trzydzieści? Sześćdziesiąt? Sto? Patrzyłem i zastanawiałem się czy ci ludzie 

nadal mogli zginąć. Przez to, co się działo, przez wszystkie te niedające się 

wyskrobać płody, które wypełniały brzuchy każdego człowieka, jaki jeszcze 

chodził po tej planecie, śmierć przestała być jedyną pewną rzeczą na tym świecie.  

Skoro nie dało się zabić życia poczętego zalegającego gdzieś wewnątrz 

ludzkich wnętrzności, jak można było zabić życie samodzielnie już egzystujące? 

Ci, którzy rozbili się wtedy mieli szczęście, bo jeszcze mogli umrzeć. Może 

i wrzeszczeli ze strachu, modląc się o przetrwanie, błagając wszystkie istoty 

ponadnaturalne o ratunek, ale przynajmniej doświadczyli cudu śmierci. Tej 



niezwykłej przemiany chodzącej, myślącej istoty w mięsny opad, którego nie 

można było nawet przerobić na jedzenie. 

Nie myślałem o tym, co będą spożywać przyszłe pokolenia, skoro zwierzęta 

już wymarły. Nie zastanawiałem się nad tym, jak mogą wyglądać kolejne lata. 

Jak może wyglądać świat. Po prostu pomyślałem o tym, że może jednak się mylę. 

Że może już wtedy ludzie nie potrafili skonać a to, co po nich zostało wciąż żyło. 

Niezdolne poruszyć się, niezdolne krzyczeć, zredukowane jedynie do odczuwania 

niekończącego się bólu. Wszystkie te jelita, które wylały się z rozerwanych 

brzuchów, wszystkie te nadpalone kończyny i potrzaskane czaszki. 

Wyobrażałem sobie, że wciąż żyły i czuły, mózgi wciąż myślały, 

zakończenia nerwowe odbierały impulsy, ale nikt nie mógł się poruszyć, dać 

znaku, poinformować kogokolwiek. Nikt nie mógł zrobić nic poza milczącym 

cierpieniem, niczym paralityk dogorywający na łóżku w sali jakiegoś hospicjum.  

Myślałem o tym, zadzierając głowę i śledząc trasę samolotu, którego brzuch 

lśnił ostatnimi promieniami zachodzącego słońca, wyobrażałem sobie to 

wszystko, widząc jak wszystko na krawędzi mojego pola widzenia zaciemnia się 

coraz bardziej, jakby tonęło w czerni. I poczułem coś na kształt radości. Na kształt 

satysfakcji. 

Poczułem coś na kształt pocieszenia, bo ja przynajmniej mogłem wyrwać się 

z piekła egzystencji u boku Renki i Małolaty, kiedy tylko mógłbym tego zechcieć. 

Mogłem coś zrobić. Mogłem coś powiedzieć. 

Mogłem. 

I takie właśnie było piękno świadectwa daru śmierci. Oczywiście śmierci 

kogoś innego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KACZKI W ŚCIEKU 

 
Mówisz, że jak jakaś kaczka człapię? 

Mówisz, że mam krzywe nogi, człowieku? 

Że na takie cycki żadnego nie złapię? 

Poznaj co to kaczka wścieku! 

 

- Kaczuszki do kąpieli 

 

 

Byli jak kaczki. Przypominali cały ten drób, który chwieje się z jednej żółtej 

łapy na drugą, idąc przed siebie. Gdyby sfilmować ich w czerni i bieli, wszyscy 

byliby jak te pingwiny, które tłoczą się w jednej masie, tak podobni do siebie, 

jakby wszyscy byli jedną wielką rodziną, wędrującą przez równiny w tylko sobie 

znanym celu. W czerni i bieli szosy były niczym wydeptane brudnymi 

płetwiastymi kończynami ścieżki prowadzące przez śnieżne ostępy mijanych pól 

i łąk. 

Z tym, że pingwiny nie skaczą. Pingwiny i drób nie wbiegają do rowu i nie 

wybiegają z niego bez ładu i składu, nie wchodzą na drzewa i nie rzucają się z 

nich do wody, nie sprawdziwszy czy to płycizna czy nie, uderzając w taflę 

brzuchem, aż odbiera im dech, aż mają wrażenie, że wszystko co mają w środku 

wypadnie im nagle przez odbyt, a oczy zachodzą łzami bólu. Kurczaki i kaczki 

nie popychają się wzajemnie, by wpadać na znaki drogowe, aż piłki ich 

ciężarnych brzuchów wgniatają się, wywierając nacisk wód płodowych na 

rozwijające się pod skórą i mięśniami życie do tego stopnia, że płód po prostu 

musi dostać wytrzeszczu. 

- Bracia i siostry, siostry i bracia – wołał przy tym przewodnik pielgrzymki 

– nie czyńcie drugiemu co wam niemiłe. 

A oni go słuchali i popychali jedni drugich na schody mijanych budynków, 

gdzie w normalnych okolicznościach doszłoby do masowych zgonów tego, co 

wszyscy nosili pod sercem. Bo już nie było krzywdy, którą można by wyrządzić 

bliźniemu, której ten by nie chciał. Jeśli coś mogło oddalić od niego dar 

macierzyństwa, dar ojcostwa, ten cud nowego życia, wspaniałość potomstwa 

mającego przyjść na ten świat, było pożądane. Było tym, co każdy chciał, by 

zrobiono dla niego i co gotów był ofiarować innym, bo skoro oni mogliby poronić, 

mógłby poronić i on. Ona. 

- Siostry i bracia, bracia i siostry – nawoływał przewodnik – kroczmy raźno 

przez tę ciemną dolinę. 



A oni kroczyli, wchodząc do ciemnych zaułków i licząc na gwałt, w wyniku 

którego mogliby stracić dziecko. Wchodzi do tunelu, którym powinien jechać 

pociąg mając nadzieję, że gdy będą przyciskać się do ścian, by to światełko w 

tunelu nie przerobiło ich na parującą mielonkę rozsmarowaną po szynach, 

lokomotywa zdoła zaczepić o ich brzuch. Niezbyt mocno, nie żeby ich zabić, ale 

na tyle wyraźnie, by funkcje życiowe tego, co kryło się pod skórą ustały raz na 

zawsze. 

Człapali tym kaczym chodem, jaki mają tylko ciężarne, wędrowali niczym 

błędy ewolucyjne, a potem, kiedy TO zaczęło się dziać, kiedy TO się stało, byli 

niczym te małe pierzaste kulki, które matka kaczka przeprowadza przez chodnik, 

maszerując po kratce ściekowej. Jak te miniaturowe żółte odpowiedniki swojej 

rodzicielki, wpadające na zatracenie wprost do ścieków. Tylko, że teraz nawet nie 

było kaczki, która mogłyby odwrócić się i spostrzec ich brak. Nie było strażaka, 

który mógłby podnieść żebra ścieku i ocalić chociaż jedno z jej potomstwa.  

Pielgrzymowiczów nie spotkał już potem nikt. Nikt ich nie widział. Nawet 

fragmentu ich ciała. Zniknęli. Wyparowali. Może zabrało ich jakieś nowe bóstwo. 

Może kosmici pojawili się nagle i w jasnym strumieniu dziwnego światła 

padającego z ich przypominającego talerz UFO unieśli w swoim kierunku. A 

może po prostu planeta dokonała na nich ostatecznej aborcji. 

Czy miało to jednak jakiekolwiek znaczenie? Może przez chwilę, może 

przez moment. Ludzie przecież zawsze najchętniej zajmowali się sprawami 

najwyższej wagi – samymi sobą i to nie zmieniło się w tej chwili ani odrobinę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEXY FOOD 

 
Oto wielka radość, oto istny cud, 

Sexy Food! 

 

- Muchy w twojej głowie 

 

 

- Udowodnij – powiedziała Renka, patrząc na mnie, jak patrzy się na psa, 

który nauczył się nowej sztuczki i zachęca go, żeby ją powtórzył. Żeby pokazał, 

że to wcale nie przypadkowy zlepek gestów i drgnięć mięśni. Że nie jest jedną z 

tych małp, które według popularnej teorii, gdyby odpowiednio długo waliły w 

klawisze odpowiedniej ilości maszyn do pisania, w końcu odtworzyłyby sztuki 

Szekspira. 

Leżałem na łóżku, z głową pozbawioną podparcia poduszki, a Renka 

siedziała na mojej twarzy i ocierała się o moje usta. O mój nos, którego chrząstka 

trzeszczała czasem nieprzyjemnie, kiedy Renka starała się wcisnąć go w szparę 

sromową, by jak najbardziej stymulować łechtaczkę. Pochylała się wtedy nade 

mną, intensywnie pracując biodrami, a ja odliczałem sekundy, czekając aż zmieni 

pozycję i w końcu znów będę mógł złapać oddech. Że wciągnę to gorące 

powietrze pachnące jej intymnymi miejscami. Powietrze nagrzane od jej ud i 

pośladków, od jej sromu i bliskości naszych ciał. 

- Mówię serio – kontynuowałem, kiedy tylko Renka zsuwała się niżej, 

osiągnąwszy już orgazm, ale nie chcąc jeszcze kończyć pieszczot, nie chcąc 

przerywać, jakby fale szczytowania wciąż obmywały jej ciało. Ocierała się wtedy 

o moją brodę, o gardło, zupełnie jakby chciała mnie udusić, ocierała się o moją 

pierś, a ja mówiłem, chwytając oddech niemal równie łapczywie, jak ona.  

 - Pieprzysz – odpowiedziała Renka, nie potrafiąc znieruchomieć ani na 

moment. Jej sylwetka podrygiwała miarowo na tle pokoju, falowała leniwie, aż 

trudno było skupić na niej wzrok. 

Jaj rodzice byli piętro niżej, oglądali telewizję, jedli coś, może pili. Nie 

słyszeli nas, ale mogli usłyszeć, nie wchodzili tu, ale mogli wejść w każdej chwili, 

bo nastoletnia Renka nie zamierzała zamykać drzwi. I o to właśnie chodziło. Tego 

chciała dziewczyna, która siedziała na mnie, podduszała mnie, wgniatała w łóżko, 

wykorzystywała, jęcząc przy tym bez zahamowania. 

- Ale naprawdę nie ma w tym nic obrzydliwego – mówiłem. 



Chodziło o możliwość zjedzenia psiej karmy albo zebrania z ulicy 

rozjechanego jeża albo kota, który wpadł pod koła samochodu i przygotowania z 

niego czegoś, co mógłbym potem zjeść. 

- To nic takiego – mówiłem, a śluz Renki rozmazywał się po mojej twarzy 

pod wpływem pracy jej już całkiem dobrze rozwiniętych bioder. 

Bo to było nic takiego. Nic, co mogłoby mnie zniesmaczyć czy obrzydzić. 

Kiedy dniami i tygodniami, tygodniami i miesiącami człowiek wyobraża sobie 

wszystkie te mielonki ze zwierząt zbierane z nawierzchni szosy, kiedy wyobraża 

sobie gołe, pomarszczone ciało jakiejś konającej emerytki, kiedy myśli o 

gnijących trupach byle tylko nie dojść przedwcześnie, wszystko to przestaje 

studzić. Nie brzydzi już, nie odpycha, nie odrzuca. Najpierw staje się po prostu 

kolejną zwyczajną rzeczą, która nie robi na tobie najmniejszego wrażenia, a 

potem zaczyna się kojarzyć z seksem. Bo skoro myślisz o tym tylko wtedy, kiedy 

wyobrażasz sobie to wszystko, balansując na krawędzi orgazmu, z czym innym 

miałoby się kojarzyć? A jeśli tylko coś kojarzy się z seksem, jeśli coś komuś 

przypomina seks, w końcu musi zacząć wywoływać pozytywne emocje. Mus i w 

końcu samo w sobie stać się stymulantem. 

Rozjechany pies zmienia się w ekwiwalent dorodnych piersi. 

Własna matka z rozstępami po ciąży staje się odpowiednikiem wygolonej 

cipki. 

Urwana ręka ofiary zamachu terrorystycznego leżąca w rowie w otoczeniu 

kropli krwi cudownie przemienia się w nieco bardziej makabryczną wersję 

noszonych majteczek nastolatki. 

Puszczajcie bojącemu się krwi smarkaczowi filmy z egzekucji 

dokonywanych przez islamistów, podczas gdy seksowna małolata będzie robiła 

mu loda bez zabezpieczenia, a zmienicie go w mordercę. Pokażcie mu 

masakrowaną młotem głowę niewinnego dzieciaczka, kiedy on będzie spuszczał 

się do ust dziewczyny, pokazujcie mu to raz za razem, kiedy dziewczyna będzie 

połykać kolejne porcje jego spermy, a już na zawsze zabijanie kilkulatków będzie 

mu się kojarzyło z kończeniem w czyichś ustach. 

Wszyscy w końcu jesteśmy jak psy Pawłowa. Konające z popędu zwierzęta, 

które nie odróżniają życia od seksu, jak nie odróżniają orgazmu od śmierci. Które 

ślinią się na dźwięk dziewczyńskiego głosu. Które na widok zwłok kobiety w 

zmiażdżonym wraku samochodu dostają wzwodu. 

- Zjadłbyś psią karmę? – dociekała Renka, zaciskając coraz mocniej uda na 

mojej głowie, aż gdzieś pod czaszką czułem narastające ciśnienie, a ja 

odpowiadałem, że pewnie, oczywiście. Psia karma, taka, którą zwierzę zwróciło 



i zlizuje właśnie z podłogi, bo szkoda mu zmarnować choćby kęs, była niczym 

widok legginsów wpiętych w srom tak mocno, że można się było na ten widok 

uczyć anatomii. 

- Wyruchałbyś własną matkę? – ciągnęła Renka, a ja pytałem tylko, w którą 

dziurę. 

- Zjadłbyś psa z grilla? – kontynuowała, a ja chciałem wiedzieć czy piekłaby 

go żywcem czy nie, bo nie wiedziałem już czy ta wizja ma mi się bardziej kojarzyć 

z widokiem odsłanianej różowej łechtaczki czy seksem analnym. 

- Spuściłbyś się do bezzębnej gęby swojej babci? – pytała Renka, a ja 

odpowiadałem pytaniem: 

- Kiedy? 

Bo najpierw musielibyśmy odkopać ją z grobu. 

Po seksualnych maratonach z nastoletnią Renką nawet mecz piłki nożnej 

wydawał się być jasno spowinowacony z erotyczną stroną życia. Wszystkie te 

próby wsadzenia piłki do dziury bramki, wszystkie te akcje z wbijaniem się 

między graczy przeciwnej drużyny. Każda z tych zabawa z kulistą piłką, tak 

bardzo kojarzącą się z piersiami. 

Prawda o człowieku była taka, że nie wymyślił koła, bo był to logiczny 

kształt, który dało się toczyć. Człowiek wymyślił koło, bo kojarzyło mu się z 

cyckiem jego samicy. Z jej otworem waginalnym, do którego tak ciągle dążył.  

- Udowodnij – powiedziała Renka. 

Spoko. 

- Zjedz karmę. Psią. Mam gdzieś puszkę. Termin się skończył więc będzie 

w sam raz. 

Nie ma sprawy, bez problemu. Byle mi tylko potem obciągnęła albo chociaż 

zrobiła dobrze ręką, nie zabierając jej kiedy zacznę dochodzić.  

- Wiem już na czym ci podam. Wezmę z kosza na bieliznę gacie matki. Cały 

dzień siedziała w nich w pracy. 

Okej. 

- Nie widziałeś, jakie ma soki. Ja pierdole, jakby mi z pizdy ciekło coś tak 

brązowawego chyba bym się zabiła. Żarcie położę ci na te plamy. Masz zjeść i 

wylizać krok do czysta. 

Wiadomo. Niczego innego się nie spodziewałem. 

- I pamiętaj, masz cały czas myśleć o cipce. 

Jakbym mógł myśleć o czymś innym. 

- I to nie byle jakiej. Myśl o mojej. Ma ci się wszystko kojarzyć tylko ze 

mną. 



Jakby chciała mieć mnie tylko na własność. Jakby chciała, żebym nawet 

śpiąc z innymi myślał tylko o niej, żeby każdy seks, którego doświadczę był 

seksem z nią, nawet jeśli jej wtedy przy mnie nie będzie. Bo skoro erotyczna 

strona życia kojarzy mi się z padliną i trupami, ze staruszkami i zwierzętami i 

skoro to wszystko będzie mi się kojarzyło jedynie z nią, konkluzja była jasna.  

Wszystko musiało być Renką. A ona musiała być wszystkim. Nie mogło być 

w niej nic odpychającego, nic co by mnie w niej raziło czy mierziło. Cokolwiek 

by nie robiła, jak niedomyta by nie była, czy miałaby okres czy nie, zawsze 

musiała być dla mnie apetyczna niczym ta karma z puszki. Musiała być erotyczna 

niczym to jedzenie produkowane z padłych sztuk zwierząt. 

- No to idę – powiedziała, wstając ze mnie i obciągając spódniczkę pod którą 

nie miała nic poza nagim, mokrym kroczem. 

A ja czekałem, jak czeka się na nowe doświadczenie seksualne mające 

przełamać marazm codziennej rutyny. Bo tak czy inaczej tego właśnie miałem 

doświadczyć. 

- To będzie prawdziwe sexy food! – oznajmiła Renka i zniknęła gdzieś na 

korytarzu rozciągającym się za niezamkniętymi drzwiami jej pokoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÓG I JEGO STWORZENIE 

 
Jestem pestką wiśni, z której nic nie wyrośnie, 

To nie malarstwo dupy średniowiecza, 

Kiczu symbolikę naiwni łykają radośnie, 

Przed którą każdy mądry z krzykiem ucieka. 

 

- Pędzelki 

 

 

Nietzsche miał rację – człowiek zabił Boga. A nawet jeśli tego nie zrobił, 

człowiek chce zabić Boga, bo przecież Bóg nie może być lepszy od niego. Bo 

przecież człowiek musi być najwyższym bytem. Z jego własnej perspektywy nic 

większego nie istnieje, a skoro Wszechmogący nie obdarzył go inną, to przecież 

nie jego wina, że ta myśli. Że tak czuje. W końcu siebie człowiek widzi, siebie 

doświadcza, wierzy w to co jest namacalne i policzalne, bo to nie wymaga wiary.  

Dlatego gotowałem sam. Dzień w dzień, rano i wieczorem, przed południem 

i po południu to właśnie ja, nikt inny stałem przy garach i przygotowywałem 

jedzenie. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolację. Dzień po dniu, bo może i 

nie da zabić się Boga, ale mesjasza już tak. Przynajmniej na pewien czas, na 

krótką chwilę, ale jednak. 

- Wiesz, że z pestek wiśni można pozyskać truciznę, której prawie nie da się 

wykryć? – mówiła Renka, a ja mieszałem składniki w garnku i powoli 

doprowadzałem je do wrzenia. Zupełnie jak całe wieki temu, kiedy na potrzeby 

programu Najbardziej pechowy człowiek świata przyrządzałem krowie wymiona 

i psie ogony, świńskie narządy rozrodcze i sos z byczej spermy, chipsy smażone 

na tłuszczu wykradzionym ze śmietników ustawionych pod klinikami chirurgii 

estetycznej i oczy bliżej nieokreślonego zwierzęcia jako wkładka do zupy. 

- Ciekawe jakbyś smakował w przyprawach – zastanawiała się Małolata, a 

ja gotowałem. 

Bóg nie boi się swojego stworzenia, tak jak i nie boi się go mesjasz. Rzecz 

w tym, że każde bóstwo musi być po prostu słabsze od swoich dzieci, tak jak 

człowiek byłby słabszy od stworzonego przez siebie cyborga. Może i byłby w 

stanie wyłączyć go, kiedy tylko by zechciał, może i potrafiłby jednym 

przyciśnięciem odpowiedniego guzika odebrać mu funkcje życiowe i 

zuploadować jego duszę do cyfrowego nieba, ale gdyby taki mechaniczny, 

metalowy twór załapał go w swoje ramiona, ten ssak z wielkim mózgiem i 

przypisanym mu nazwiskiem nie miałby szans. 



Nie wiedziałem czy Małolata istnieje, nie byłem pewien czy Renka jest 

prawdziwa, nie miałem pojęcia czy obie egzystują na tej samej płaszczyźnie 

rzeczywistości, ale niezależnie od tego nikt już nikomu nie ufał. Ja patrzyłem 

podejrzliwie na wdowę po Romanie i sierotę po moich sąsiadach, Renka 

podejrzliwie patrzyła na mnie tak, jak podejrzliwie Małolata przyglądała się temu, 

co robię. Każdy na noc zamykał drzwi swojego pokoju na klucz. Każdy liczył 

sztućce i wszelki potencjalnie niebezpieczny sprzęt codziennego użytku.  

- Wiesz, że mogę cię zabić zwykłym potasem? – pytała mnie Renka. 

- Tylko nie dodawaj do jedzenia nic z tych swoich specyfików – ostrzegała  

Małolata, nie spuszczając ze mnie wzroku. 

A ja gotowałem. 

I wcale nie myślałem o tym, że całe to straszenie otruciem, całe to grożenie 

śmiercią, wszystko co robiły i mówiły było tylko po to, bym dostarczał im 

jedzenie. Bym nie chciał, żeby one choćby na chwilę stanęły przy garnkach, 

żebym obawiał się zjeść tego, co mogłoby wyjść spod ich ręki i przygotowywał 

wszystko sam. Dla nich, dla siebie. Gotował, by one nie musiały kiwnąć nawet 

palcem. 

Nie myślałem o tym, bo to by znaczyło, że nawet moje wizje są przeciw 

mnie, a to nie mogłaby być prawda. Prawdą nie mogłaby być opcja, że miałem 

takiego pecha, taki niefart, że moje życie było takim nieszczęściem, że nawet 

wytwory mojego umysłu sprzysięgały się przeciwko mnie. 

- Wiesz, że śmiertelna dawka pierogów to sto pięćdziesiąt osiem w 

przypadku kogoś o twojej wadze? – pytała Renka. 

Jeśli ktoś był skarbnicą nikomu niepotrzebnej wiedzy, jeśli ktoś miał cały 

internet zapamiętany w zwojach mózgowych, niczym w czarnej skrzynce 

pamiętającej zapisy systemu maszyny i rozmów odbywanych w kokpicie, to tylko 

ona. 

- Nie dodasz mi potajemnie spermy do obiadu – przestrzegała Małolata. 

Nie wiedziałem czemu tu były. Nie miałem pojęcia dlaczego wciąż ze mną 

mieszkały, skoro teraz każdy każdemu patrzył na ręce. Tym bardziej nie miałem 

pojęcia dlaczego wytrzymywały ze sobą, zamiast wynieść się gdzieś, gdzie 

miałyby święty spokój. Nie mogło przecież chodzić o wygodę, nie mogło być im 

tu dobrze mimo wszystko. Jeśli istniał jakiś powód, to tylko to, jaki byłem,  kim 

byłem. Czym. Cała ta potęga, jaka wypełniała mnie na co dzień. Prawda o ludzkiej 

wielkości, która wykroczyła poza granice przypisane człowiekowi. 

- Ale jak tak myślę, ciebie nic nie zabije – powiedziała wdowa po Romanie, 

podkreślając to, co już sam wiedziałem. 



Chyba mówiła to do mnie, ale czułem, jakby jej słowa skierowane były do 

nikogo szczególnego. Jakby trafiać miały w próżnię. Jakbym się nie liczył, jakby 

nic co mnie dotyczy nie miało najmniejszego znaczenia. 

- Po tym co jadłeś… – kontynuowała Renka, a Małolata mówiła: 

- Nie naplujesz mi do miski… 

- Po tym, co gotowałeś do tego swojego programu… - kontynuowała wdowa 

po Romanie, a sierota po sąsiadach ciągnęła: 

- Niektórych zboczeńców to kręci, więc nawet na to nie licz. 

- Żadne jedzenie cię nie zabije. 

Bo na truciznę też można się uodpornić. Wystarczy przyjmować ją w 

odpowiednich dawkach, które wciąż będą rosły i rosły, aż w końcu organizm uzna 

je za coś zupełnie normalnego tak, jak umysł zmasakrowane trupy uznawał za coś 

powiązanego z seksem. Jak cała światowa zagłada powiązana była ze mną. 

- Żadne jedzenie mnie nie zabije, bo jestem mesjaszem – powiedziałem, 

nadal gotując obiad. A może to była kolacja? Albo po prosu jakaś przekąska? 

Kiedy wszystkie dni zlewają się w jedno, kiedy wszystkie czynnością są jednym 

i tym samym, trudno jest odnaleźć oddzielającą je granicę. – Nic mnie nie zabije, 

bo być może… 

Prawdopodobnie, chyba, może jednak, może odrobinę… 

- … jestem bogiem – wyjaśniłem, a Renka zaczęła się śmiać. 

- Ty bogiem? 

I ten jej rechot. Ten śmiech, jakim mogłaby się śmiać z chłopaka, któremu 

chciała dopiec, patrząc na jego penisa i mówiąc, jaki jest mały. Tym chichotem, 

który wyszedłby z jej ust na widok nowej fryzury znienawidzonej koleżanki. Tej 

przyjaciółki, z którą byłaby tylko po to, by czuć się w jej towarzystwie lepiej, by 

widzieć jak jej nie wychodzi i jak wszystko się wali, bo przecież tylko po to ludzie 

mają przyjaciół. 

- To ja jestem boginią. Ty jesteś niczym – precyzowała, nie mogąc przestać 

się śmiać.  – Jesteś moim eksperymentem. Zabawką. Beze mnie nie umiałbyś 

nawet oddychać. 

Zdaniem Renki bez niej nie byłbym w stanie żyć, a co dopiero umrzeć. Bez 

niej siedziałbym w domu, kiedy do drzwi zapukałaby policja, a nie patrzył na 

białą pianę pokrywającą morze. Bez niej pewnie już rozszarpałby mnie tłum. 

- To nawet zabawne patrzeć, jak wychodzisz z domu i wyobrażać sobie, że 

ktoś cię rozpoznaje i… 

Myśleć o tym, jak mnie mordują sąsiedzi i znajomi, jakby to był jedyny 

powód, dla którego tutaj powróciliśmy. Jakby to była dla niej tylko zabawa. Gra, 



gdzie bawi się pionkami. Gdzie bawi się w boginię, bo prawdziwą boginią nigdy 

by być nie mogła. Gdzie jej wielkie mniemanie o sobie, cała ta wiara w 

bezkarność i wyższość nad innymi ludźmi mogłoby choć trochę się potwierdzić. 

- Ty nawet nie masz własnego życia – przekonywała Renka. – Nie posiadasz 

choćby odrobiny wolnej woli. 

Bo według tego co mówiła, według jej teorii, wszystko co działo się w moim 

życiu, działo się z jej powodu i za jej przyczyną. 

- Myślisz, że dlaczego się z tobą pierwszy raz przespałam? 

Bo jej się podobałem, bo coś do mnie czuła. Innej odpowiedzi być przecież 

nie mogło. 

Ale Renka twierdziła, że: 

- Bo chciałam się zemścić. 

Nie na mnie, ja jej nic nie zawiniłem, ja byłem bez znaczenia. Chodziło jej 

tylko o to, by stała się świetna w łóżku. By nauczyła się co to seks, przełamała 

opory, przywykła do zapachu i smaku, dotyku. By nie bała się w łóżku robić tego, 

czego chcieliby od niej faceci, żeby stała się kochanką idealną i mogła odbić 

każdej każdego, którego tylko by zechciała. 

Mogła to zrobić z każdym, bo który facet nie chciałby przelecieć nastoletniej 

ładnej dziewczyny. Mogła do łóżka zaciągnąć pierwszego lepszego typa, który 

może nadawałby się do tego lepiej, niż ja. Ale wiedziała, że ja nikomu nie 

powiem. Że będę na jej usługi. Że zrobię co tylko zechce i nikt nie dowie się o 

tym. Że nie będę się chwalił, jak chwalą się inni faceci, bo chwalić nie mam się 

komu. 

I że zanim ktoś wyrobi sobie o niej zdanie, zanim ludzie się dowiedzą, zanim 

wszyscy w jej otoczeniu będą mieli o niej konkretną opinię, ona stanie się już tym, 

kim stać się chciała. 

- Czyli to ciebie ukształtował ten idiota, który cię rzucił zanim wskoczyłaś 

mi do łóżka – mogłem powiedzieć. – Czyli to ciebie ukształtowała ta idiotka, która 

ci go odebrała – mogłem dodać, ale zamiast tego słuchałem, jak wdowa po 

Romanie opowiada: 

- Stworzyłam cię. 

Jak mówi: 

- Nikt inny tylko ja stworzyłam cię takim, jakim jesteś. 

Chodziło jej o to bym był jej bronią biologiczną. Jej zarazą. Bo kiedy w 

końcu stała się tym kim chciała, kiedy wreszcie osiągnęła swój cel, przekonała się 

jak łatwo złapać chorobę weneryczną. Nie jakąś wszawicę łonową czy drożdżycę 

tylko prawdziwy syfilis, prawdziwą rzeżączkę, trypra. 



- Sama mogłam zarażać nim innych – opowiadała. 

Ale to jej nie kręciło. Chciała być zdrowa, chciała być wyleczona. Chciała 

być sobą, zanim zmiany chorobowe, które zaczęły się w różowych i wilgotnych 

rejonach łonowych dotrą do mózgu, potwierdzając tylko że płeć i rozum to 

właściwie jedno i to samo, i zmienią jej charakter, wygryzając dziury w szarej 

materii tego, co miała pod czaszką. Ona tego nie chciała. Nie chciała 

śmierdzących, żółtych upławów, nie chciała ropiejących krost, swędzenia i 

pieczenia, opuchlizna ujścia pochwy nie była jej marzeniem. 

Ale nie przeszkadzało jej bym to ja złapał coś od niej. 

- W końcu zarażanie innych to nie był wcale taki głupi pomysł. 

Nie przeszkadzało jej bym to ja zmagał się z problemami wenerycznymi, 

byle byłbym chętny przekazać je dalej. Do wszystkich tych koleżanek i 

przyjaciółek. Wrogich przedstawicielek jej własnej płci, które nieświadome 

niczego obdarowałyby tym prezentem swoich chłopaków, które zaraziłyby swoje 

rodziny korzystające z tej samej toalety, bo kto w domu odkażałby sedes.  

- Nie zastanowiło cię, czemu nagle chciałam zacząć ruchać się w gumce? – 

pytała Renka. 

Ale to przecież było proste: dojrzała i zaczęła bardziej uważać, nie chcąc 

zajść w ciążę. 

- Nigdy nie pomyślałeś dlaczego tylko czasem dawałam ci bez gumki? – 

ciągnęła, twierdząc, że wcale nie chodziło o to, że miała dni niepłodne i 

mogliśmy, tylko że akurat coś złapała i chciała tym się podzielić, zanim znajdzie 

w interencie sposób poradzenia sobie z problemem. Potem już nie musiała szukać, 

potem po prostu wiedziała już niemal wszystko co o ludzkiej płci i seksualności 

można wiedzieć. Choroby weneryczne wyedukowały ją bardziej, niż zrobiłby to 

niejedne studia. 

Mieszałem w garnku, a Renka nadal się śmiejąc, nadal rechocząc i 

chichocząc tłumaczyła: 

- Miałeś być moją zemstą. 

Jej zabawką i tworem. Podległym, zależnym, sterowanym krok po kroku. 

- Wyszło lepiej, niż myślałam. 

Bo takich rzeczy, jak zagłada świata nie da się zaplanować. Nie mogła 

wiedzieć do czego wszystko to doprowadzi. Całe to karmienie mnie padliną i 

skrzepami z podpasek wrzucanymi do miseczki pełnej mleka, gdzie wyglądały 

jeszcze bardziej krwawo i drastycznie. Nie mogła wiedzieć, że ta próba zarażania 

mnie chorobami odzwierzęcymi, bym jeszcze więcej przekazywał 

znienawidzonym przez nią ludziom, doprowadzi do globalnej pandemii, bo tego 



nie było w internecie. Sieć pełna była przepisów na uśmiercanie ludzi, od 

sposobów na domową aborcję, przez ładunki wybuchowe, który każdy mógł 

przygotować tylko po krótkiej wizycie w stacji paliw, po trucizny wytwarzane z 

zawartości lodówki, ale nikt nie zamieścił scenariusza stworzenia i 

rozprzestrzenienia choroby, która nie istniała. 

- Tobie w życiu nic nie wyszło – powiedziała Renka, niby do mnie, a jednak 

gdzieś obok. Może do samej siebie, może do Małolaty, a może do własnej wizji 

mnie samego, bo może to wcale nie ona, a po prostu ja nie istniałem. – Beze mnie 

ktoś taki, jak ty nie miałby kariery. Nie zostałby najbardziej pechowym 

człowiekiem świata. 

Nie miałby swojego programu telewizyjnego. 

Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to Renka zasugerowała komuś z telewizji 

albo służb, któremuś z laboratoriów, że to ja mogę być przyczyną całej zaraz. 

- Beze mnie nie uśmierciłbyś nawet wszystkich tych ludzi – śmiała się 

Renka. – A i nawet to zdołałeś spierdolić, chociaż spierdolić nie było czego.  

Pewnie mówiłaby dalej, pewnie tłumaczyłaby więcej. Renka, wdowa po  

Romanie, bogini, ona opowiadałaby dalej, jeszcze długo tłumacząc, jak to nie bała 

się zarazić ode mnie chorobą weneryczną, kiedy zmagała się z własną, jak to 

nauczyła się chronić przed chorobami odzwierzęcymi i jak w końcu zaczęło ją to 

nudzić i zostawiła mnie, jak zostawia się zabawkę, zużyty wibrator albo brudną 

wkładkę higieniczną, gdyby coś nie zaczęło się dziać. Gdyby TO się nie 

wydarzyło. 

Najpierw podłoga zrobiła się dziwnie delikatna, jakbym przestał tyle ważyć 

i zamiast naciskać ją, jedynie muskał ją stopami. Tak samo delikatne stały się 

wszystkie rzeczy dookoła. Zobaczyłem, jak garnek zaczyna lewitować nad 

ogniem kuchenki, zobaczyłem, jak jego zawartość unosi się nad dnem garnka i 

zaczyna wznosić się coraz bardziej. 

Przez chwilę łyżki i noże wyglądały, jak wyglądałyby na stacji kosmicznej. 

- Cycki mi się uniosły – powiedziała Małolata, która leżała bez stanika, 

obleczona jedynie w luźną koszulkę, która i tak opinała jej ciążowy brzuch, a 

zaraz potem krzyknęła: - Ani mi się waż patrzeć! 

Przez moment czułem się, jakby wszystko, co mam w żołądku miało wyjść 

przez moje usta, jak wtedy gdy winda gwałtownie zaczyna opadać, wioząc swoich 

pasażerów na pewną śmierć kilka pięter niżej. Miało uciec, jak wtedy, gdy 

samolot wpadnie w dziurę powietrzną i zacznie pikować w dół. 

A potem wszystko się zmieniło. Upadłem na sufit, waląc w niego głową, aż 

pociemniało mi przed oczami, a obok mnie uderzył garnek, którego zawartość 



rozlała się na tyle daleko, by mnie nie oparzyć. Gdzieś tam, gdzieś dalej, w inne 

punkty sufity uderzyły Renka i Małolata, aż rozległ się krzyk tej drugiej. 

Nawet nie próbowałem wstać, bo meble kuchenne wybiegły mi na spotkanie 

i nagle wszystko stało się kiczowato czarne. Czarne, ciepłe, lepkie, jak w jakimś 

słabo napisanym fragmencie książki, w którym bohater traci przytomność. Jak w 

tanim filmie, gdzie narracją z offu muszą wyjaśnić, że postać na ekranie właśnie 

odpłynęła. 

I na tym opowieść Renki się zakończyła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTWÓR Z LOCH NESS I TITANIC 

 
Koniec świata, koniec drogi, 

Koniec ludzi, czas ci drogi. 

Koniec końca i wszystkiego, 

Nie żal jest zostawić tego. 

 

- Jajniki 

 

 

- Złaź stamtąd! – krzyknęła Renka. 

- Mam cię zepchnąć? – zapytała Małolata. 

A ja siedziałem na krawędzi okna i spoglądnąłem w ciemność przed sobą. 

W ten mrok, w którym mogło kryć się wszystko, przynajmniej dopóki nie zacznie 

się rozwidniać. Patrzyłem na chmury, które snuły się niczym mgła. Patrzyłem na 

świat, który stał do góry nogami i myślałem, że wcale nie byłoby tak źle skoczyć, 

tylko co wtedy? 

- Zrób coś do jedzenia! – dopominała się wdowa po Romanie, podczas gdy 

sierota po sąsiadach krzyczała: 

- Może wtedy byś poronił! Zesrał się ze strachu, aż wypadłoby z ciebie 

dziecko. 

Ale czy naprawdę mogło ono kiedykolwiek wypaść? Czy mogło się urodzić, 

skoro minęło już dziesięć miesięcy a my nadal mieliśmy brzuchy? Może było jak 

ten cały świat i będzie po prostu tylko coraz bardziej rosło do środka, pochłaniało 

coraz bardziej mnie samego, aż po prostu zastąpi tu i teraz moją osobę. Zastąpi 

Renkę i Małolatę. Może będę wtedy kobietą, może one będą mężczyznami, może 

pojawi się jakaś inna opcja. 

Ciemność przede mną ciągnęła się w nieskończoność. Gruba metalowa lina 

rozpięta między budynkami istniała tylko tam, dokąd sięgał mój wzrok. W 

ciemności ta lina istniała tylko przez jakieś dwa metry, potem mogłaby być 

wszystkim i tylko stopień jej napięcia i kąt pod jakim wisiała sugerowały, że 

gdzieś tam w smole jest miejsce zaczepienia, do którego można dotrzeć. 

Wystarczy usiąść na niej okrakiem i pójść przed siebie, w mrok. Nie myśleć, nie 

zastanawiać się, po prostu iść. Dotrzeć do kolejnej, przesiąść się na nią, dotrzeć 

do ruin sklepu, gdzie jeszcze były jakieś produkty, gdzie wciąż można było 

znaleźć papier toaletowy i konserwy. 

Ludzie musieli nauczyć się żyć, musieli nauczyć się sobie radzić, kiedy 

wszystko wywróciło się do góry nogami i stanęło na głowie. Kiedy Ziemia 



zamiast przeciągać ludzi, zaczęła ich odpychać. Kiedy najpierw wszyscy zaczęli 

się unosić, gdy grawitacja zmalała, a potem nagle sufity stały się podłogą.  

Nową Ziemią stała się kosmiczna pustka, która zaczęła nas przyciągać. Ten 

rozgwieżdżony mrok, w który wpadli wszyscy ci, którzy w chwili zdarzenia 

znajdowali się na dowrze. Nowym niebem stały się ulice, stała się powierzchnia 

planety i to, co pod nią. Wszystkie te kanały i ścieki, wszystkie jaskinie i tunele, 

które teraz znajdowały się nad naszymi głowami. Tego nieba dało się dotknąć, do 

tego nieba dało się dotrzeć, wędrując po ścianach budynków. W tym niebie ponad 

naszymi głowami podobno żyli ludzie, którzy schronili się pod ziemią, ale nikt 

nigdy żadnego nie widział. I nikt nigdy do żadnego nie dotarł. Ci, którzy 

zamieszkiwali budynki, wszyscy ci ludzie, którzy pozostali wewnątrz – nieliczne 

niedobitki tego, co przetrwało zagładę – postanowili zorganizować się tutaj. Nie 

myśleli, że budynki mogą oderwać się od gruntu, bo ich fundamenty nie są zbyt 

stabilne, i runąć w kosmos. Wiedzieli, że będą potrzebowali dostępu do sklepów, 

do butelkowanej wody i paczkowanej żywności, by przetrwać. 

- Zrób coś mięsnego – powiedziała Renka. 

Nie mieliśmy prądu, ale mieliśmy baterię i z głośników starego odtwarzacza 

płynęły dźwięki kobiecego zespołu punkowego, który trudno było określić jedną 

nazwą. Pierwszą płytę wydały jako Siekiery. Druga na sklepowe półki trafiła pod 

szyldem Cygaretek. Na każdym koncercie dziewczyny przebierały inny 

pseudonim. Czasem nazywały się Igłami. Czasem Jajnikami. To znów Cyckami. 

To byłe eksperyment. Zabawa. Szaleństwo. Teraz nic z tego nie miało znaczenia.  

- Ciekawe, jak długo spadałabyś w komos i kiedy straciłbyś przytomność – 

zastanawiała się Małolata. 

I ciekawe czy bym umarł, czy wciąż tam żył, nie mogąc oddychać, nie mogąc 

się ruszać, nie znając dołu ani góry. Nie widząc nic poza gwiazdami i unoszącymi 

się trupami takimi samymi, jak ja. Pewnie gdzieś dostrzegłbym Titanica, bo kiedy 

w mrok wpadły oceany, wraz z nimi poleciało wszystko, co w sobie kryły. 

Spotkałbym pielgrzymkę, którą nasza planeta poddała ostatecznemu zabiegowi 

aborcji. 

Jeśli gdzieś na świecie istniały wampiry, wilkołaki i yeti, teraz istniały dalej 

w kosmosie. Potwór z Loch Ness unosił się teraz gdzieś w czarnej pustce. Tylko 

kogo to wszystko interesowało? Ludzie martwili się teraz o zdobywanie wody, bo 

może i były gdzieś jakieś podziemne jeziora, może i istniały zbiorniki wody w 

jaskiniach, ale kto miał teraz do nich dostęp? Woda butelkowana była bardziej 

pewna, ale nie było jej wiele. Nawet jeśli zostałaby tylko jedna osoba, nawet ona 

przy zapasach z supermarketów naszego miasta, z wszystkich tych sklepów i 



sklepików przetrwałaby tylko rok. Może mniej. A jak ją zdobyć z dalszych 

terenów, kiedy nie da się przemieszczać? Co jeść i pić, skoro nic już nigdy nie 

wyrośnie ani niczego nie da się hodować? 

Ludzie martwili się, jak chodzić po wnętrzach budynków, skoro windy bez 

prądu nie działają, a schody są do góry nogami. Ludzie bali się o to, kiedy ktoś z 

sąsiadów przyjdzie ich zjeść. A najbardziej obawiali ię tego, co jeszcze stanie się 

z tą planetą i tym światem, co stanie się z nimi kolejnego dnia. 

Może niektórych pocieszała myśl, że nawet jeśli wpadną w próżnię, nawet 

jeśli będą się tam unosili, jak w najgorszej wizji piekła, przynajmniej obejrzą 

sobie komos, rzucą okiem na obce światy, odkryją cuda, których nie odkrył dotąd 

nikt, ale nie było ich wielu. A i nawet oni nie wierzyli, że mogliby kiedykolwiek 

spaść na jakaś planetę, gdzie byliby w stanie wrócić do życia. Co to, to nie. Jak 

się wali, musi walić się na całego, nikogo takie szczęście nie spotka. Mowy nie 

ma. Nie ma szans. Wiedzieli to już aż nazbyt dobrze. 

- Tylko dobrze dopraw! – dopominała się Renka, Małolata krzyczała: 

- Może próżnia wyssałaby z ciebie tego bachora! 

A ja siedziałem i patrzyłem przed siebie. Gdzieś w tej ciemności przed 

moimi oczami były mosty, na budowę których porwało się kilka osób, te linowe 

konstrukcje, gdzie można było chwilę odpocząć, w trakcie wędrówki, ale 

wszystko to umożliwiało nam przejście może dwóch kilometrów. Nie więcej. Nic 

ponad to. 

W świecie, gdzie przyciągał nas kosmos a odpychały własne ulice i podłogi 

było to całkiem sporo. Całkiem sporo kolejnej rzeczy bez znaczenia. 

Nikt nie wiedział, co się stało. Nikt nie miał pojęcia, co mogło się wydarzyć, 

a ja po prostu siedziałem i myślałem. Myślałem o całej tej krwi, która wypływała 

z nas i przesiąkała przez wszystkie powierzchnie. Całej tej zbiorowej menstruacji, 

która musiała docierać do jądra planety, aż w końcu coś uszkodziła. Coś zmieniła. 

Coś zrobiła. I nagle wylecieliśmy w kosmos odpychani zamiast przyciągani. 

Wyrzuceni, odrzuceni, zbędni. 

Czy była to prawda? A kogo to obchodziło. Na zarazę człowiek mógł 

próbować coś poradzić, na ciążę tak samo, mógł próbować coś robić, ale w tej 

sytuacji? Teraz można było tylko czekać. Trwać aż coś się zmieni albo nadejdzie 

w końcu jakiś koniec. 

- Chodź tu już! – krzyczała Renka. 

- Ciekawe czy wypadłyby ci oczy – zastanawiała się Małolata. 

A ja siedziałem. Czekałem. Patrzyłem. 

Ten mrok nie wyglądał wcale tak źle, jak mogłoby się wydawać. 



POSŁOWIE 

 

 

Niechby tak gwiazda dziś się wyrwała, 

Gdzieś na świetlistą swobodę. 

Niechby tak życie za życie oddała, 

Póki to życie jest młode. 

 

Niech na swobodę wyrwie się gwiazda, 

Odrzuci pęta, okowy, 

Na szczyty wespnie, do wody wejdzie, 

Stracić nie pomnie też głowy. 

 

Niech an swobodę wyrwie się gwiazda, 

I cóż że potem problemy. 

Niech dziś się wyrwie i odda cała. 

Potem płód wyskrobiemy. 

 

- Kabaretki 

 

 

I oto dotarliśmy do końca drugiego etapu naszej wyprawy. Nie był zbyt 

długi, ale nie było też i sensu go przedłużać. Chciałem spisać to co miałem w 

głowie, chciałem przedstawić ciąg dalszy losów postaci tak, jak to czułem, 

chciałem się dobrze bawić, spisując to wszystko i cel swój osiągnąłem. I tylko 

pozostaje mi mieć nadzieję, że i Wy bawiliście się całkiem nieźle i bynajmniej 

nie bezrefleksyjnie, ale ocenę tego pozostawiam Wam. 

Czy wszystko wyszło tak, jak planowałem? Nie do końca, bo pierwotny 

zamysł mówił, że historia będzie rozgrywać się między wydarzeniami nad 

morzem, a katastrofą lotniczą, w której Renka rzeczywiście miała zginąć. To miał 

być ostateczny finał, ale wpadałem na lepszy pomysł. I na kilka lepszych 

pomysłów, łącznie z wyjaśnieniem takich elementów, jak to skąd Renka ma taką 

wiedzę i dlaczego właściwie wrócili do domu, wpadłem w trakcie pisania.  

A czy to już koniec? Na pewno nie, bo w chwili gdy piszę te słowa, mam już 

zaplanowane fabuły dwóch opowiadań o naszym bezimiennym najbardziej 

pechowym człowieku świata. Pierwsze z nich będzie nosiło tytuł Gwałciciel ryb 

w jeziorze i traktowało o poszukiwaniach pracy przez bohatera we wcześniejszych 



latach. W drugim, zatytułowanym Ludzie nie powinni żyć tak długo,  by mogli 

doczekać swojej śmierci on i Renka wybiorą się na wyprawę do Japonii. Oba będą 

satyrycznymi humoreskami, obyczajowymi, pozbawionymi fantastyki, ale 

utrzymanymi w klimatach Men’s True Akcji  i Impregnantu. Chciałbym też 

napisać historię na granicy opowieści grozy, w której bohaterowie trafiliby do 

opustoszałego sanatorium, a także wyjaśnić wreszcie dlaczego w ogóle Renka 

wyszła za Romana. Do tego wciąż po głowie kołacze mi się tekst o tym, jak w 

dzieciństwie podjął się śledztwa w sprawie znalezionej zakrwawionej 

prezerwatywy, co doprowadziło do katastrofy (może o tytule Żółte krocze 

poszarzałych majtek) – o to jeszcze nie koniec fabuł, które lęgną mi się pod 

czaszką. 

Co w takim razie z częścią trzecią? Nie wiem. Mam nadzieję, że powstanie. 

Mam nadzieję, że pokażę w niej rzeczy, które w tym momencie chodzą mi po 

głowie – choćby wędrowanie kanałami pod miastem i kopanie tunelu by 

spróbować dostać się gdzieś dalej, gdzie będzie można lepiej żyć – ale co będzie, 

czas pokaże. Jeśli nie wpadnę na pomysł, który byłby zaskakujący, który byłby 

świeży i konsekwentnie rozwijał opowieść, jeśli nie znajdę idei, która 

pozwoliłaby mi podważyć kilka oczywistych dotąd prawd, nie będzie miało sensu 

tworzenie ciągu dalszego. 

Mam jednak nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży. Że uda mi się znaleźć 

te pomysły, a wraz z nimi stworzyć ostatecznie opowieść, która domknie 

wszystko i uzupełni. Ale to dopiero czas pokaże. 

 

Michał P. Lipka, 22.08.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSŁOWIE NUMER DWA 

(a może wstęp?) 

 

 

Tego tekstu miało nie być. Ale jest. Miało tu się tu nic nie znaleźć, a proszę. 

Zanim ogarnąłem korektę, zanim dokonałem poprawek, starczyło mi czasu na 

napisanie dwóch opowiadań, więc je dla Was publikuję. 

I to właściwie tyle. Nie spodziewałem się, że powstaną tak szybko, nie 

myślałem o tym, ale dobrze sią bawiłem tworząc je i odpoczywając tym samym 

od „uroków” korekty. Oby się podobały. 

 

Michał P. Lipka, 09.09.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



GWAŁCICIEL RYB W JEZIORZE 

 
Ryby dzisiaj biorą panie, 

I węgorze i szczupaki, 

Takie piękne sztuki same, 

Piękny stos butelek taki. 

 

- Born to be Waldek 

 

 

- Zostań niepełnosprawnym – powiedziała Renka, pijąc kawę. Łyk po łyku 

opróżniała filiżankę gorącej, ciemnej cieczy, osad zostawał jej na zębach, a ona 

piła. – To tak, jakbyś został gejem. 

To było rano, kiedy siedzieliśmy w jej pokoju, podczas nieobecności 

Romana, a teraz było już późne popołudnie, prawie wieczór i szedłem przed 

siebie, wąskim chodnikiem wąskiej uliczki, gdzieś pod drzewami, które już nie 

kwitły, ale jeszcze nie konały, opadając na ziemię, na płyty i kostkę obumarłym 

naskórkiem swoich liści. Ci, którzy mieli wyjść z pracy, dawno byli już w 

domach, po zakupach, po odebraniu wrzeszczących dzieci ze szkół, wszystkich 

tych bachorów, które już nie dadzą nikomu spokoju dopóki nie zasną. Ci, którzy 

wyszli ze szkoły, wszyscy ci nastolatkowie przesiąknięci śmierdzącym 

hormonami potem i wszystkie nastolatki, których zapach w tym wieku stawał się 

intensywny i przyjemny, siedzieli zamknięci w swoich pokojach i albo grali, albo 

użalali się na świat. Pisali pamiętniki i planowali samobójstwo, którego i tak nie 

popełnią. Myśleli o ucieczce z domu, której nie dokonają dopóki mają co jeść i 

co wyciągnąć z portfeli rodziców, a ja szedłem. 

Ludzie, którzy szli na drugą zmianę do pracy już w niej byli, nie wiedząc czy 

bardziej cieszą się z porzucenia pociech na rzecz drugiej połówki, czy irytują, że 

znów będą musieli harować. Ludzie, którzy szli do pracy na trzecią zmianę wciąż 

jeszcze mieli nadzieję, że zdarzy się cud i świat się skończy, a ja maszerowałem 

przed siebie, mijając tych, którym jakimś cudem nie chciało się siedzieć w domu. 

Jakieś dzieciaki na rowerach zdjęły koszulki i pedałowały przed siebie, gotowe 

wywrócić się w pierwszy lepszy rów i zdobyć kilka blizn wojennych, bo nikt nie 

przekona takiego szczyla, że jest coś lepszego na ciele prawdziwego faceta niż 

zarost i blizny, a że żaden z nich nie miał tego pierwszego, mógł liczyć tylko na 

okaleczenia. Jakieś staruszki pomykały na mszę albo do lekarza, który jako 

jedyny jeszcze udawał, że ich słucha. Jakaś kobieta szła bez zakupów, bez celu. 

Była ładna, więc nie trudno było wyobrazić sobie, że wraca od kochanka. Wciąż 



rozpalona i mokra, owiana tajemnicą. Nie trudno było wyobrazić sobie, co takiego 

u niego robiła, co robiła z nim, jemu i co on robił jej. Co robili sobie nawzajem. 

- To lepsze niż praca – opowiadała Renka, kiedy kilka godzin temu kawa 

pozostawiała na jej języku gorzki posmak, który zsuwał się dalej, w głąb gardła i 

do żołądka, aż w końcu znikał gdzieś w cieple brzucha, by wracać potem wraz z 

tym delikatnym odbijaniem się, którego w przypadku kobiet nie da nazwać się 

mianem beknięcia. – A ile przywilejów. Wszystkie te organizacje, wszystkie te 

stowarzyszenia, które wyciągną dla ciebie odszkodowanie tylko za to, że 

sprzedawca potraktował cię niewłaściwie. 

Za to, że źle obsłużył człowieka niepełnosprawnego psychicznie. Albo, że w 

swej zapiekłej homofobii zbyt wolno obsługiwał cię przy kasie. 

- Znalezienie właściwej niszy to podstawa sukcesu. 

Jeśli zostanę niepełnosprawnym, jeśli zostanę wariatem będę mógł parkować 

na miejscach oznaczonych kopertą i wymyślać ludziom bez powodu i bez 

konsekwencji, bo dopóki nie zacznę stanowić zagrożenia dla kogoś albo dla 

siebie, będę bezkarny. 

Jeśli zostanę gejem, będę mógł znaleźć idealną pracę, bo w przeciwnym 

razie pracodawca byłby homofobem. Będę mógł wydzierać się na ludzi, biegać 

po ulicach i krzyczeć jaki dumny jestem z siebie, a jeśli ktoś zwróciłby mi uwagę, 

jeśli komuś tylko by się to nie podobało, będę mógł pozwać taką osobę za 

prześladowanie ze względu na orientację seksualną. 

- Ty i tak masz coś nie w porządku z głową – przekonywała Renka. 

Gdybym jej posłuchał, mógłbym być wariatem albo gejem. Mógłbym być 

osobą transpłciową albo transwiekową, mógłbym być jednym z tych mężczyzn 

czujących się dziećmi, których nietolerancyjne społeczeństwa nazywały 

pedofobicznie pedofilami. 

Mógłbym być, jak te pięcioletnie dziewczynki, które podchodzą do faceta na 

ulicy i mówią, że jak nie da im stówy to zaczną krzyczeć, że chciał je molestować.  

- Ale to twój wybór – powiedziała Renka. 

Więc zdecydowałem. Wybrałem. I teraz byłem tu, na chodniku miedzy 

drzewami a murem jakiejś posesji, idąc przed siebie, na spotkanie, na rozmowę w 

sprawie pracy, a słońce powoli zniżało się po niebie w kierunku zachodu, 

wydłużając cienie i podkręcając barwy otoczenia, jakby ktoś w programie do 

obróbki graficznej zaczął bawić się poziomem nasycenia i kontrastem.  

To musiało być coś niezwykłego. To nie mógł być żart, żaden dowcip, a 

jedynie informacja dla kogoś wtajemniczonego. Informacja dla właściwego 

człowieka, który wie, jak ją odczytać, bo ogłoszenie o pracę brzmiało: 



Poszukiwany gwałciciel ryb w jeziorze. Więcej informacji pod adresem… 

I tu następowała zwyczajowa formułka, informująca o nazwie i numerze 

ulicy, gdzie mieścić się musiała jakaś prywatna posesja, bo nie było w niej choćby 

słowa o numerze domu. 

Gwałciciel ryb w jeziorze. 

To musiało być hasło, na które zwyczajni ludzie nie reagowali, a które u 

wybrańców brzmiało niczym zapowiedź raju. Jak informacja przekazywana sobie 

szeptem z ucha do ucha, pod nosem wszystkich, tuż przed ich oczami, zdradzająca 

istnienie świata, o jakim nikt nie miał pojęcia. To było jak dzielenie się 

niezaprzeczalnym dowodem na istnienie kosmitów i potwora z Loch Ness, jak 

pokazanie komuś dowodu matematycznego na istnienie Boga, jak bilet na 

wycieczkę do Strefy 51 albo zaginionego podziemnego świata, gdzie wciąż żyją 

dinozaury. 

Dlatego tam szedłem. Dlatego właśnie wybrałem to miejsce, które dla innych 

było jedynie kiepskim żartem jakiegoś dzieciaka. Tandetną prowokacją, by 

uprzykrzyć życie komuś mieszkającemu pod wskazanym adresem. 

- Mógłbyś zostać transseksualną kobietą – powiedziała Renka. – Pomyśl 

tylko. Popełniłbyś jakieś przestępstwo i trafiłbyś do więzienia. Ale że nie mogliby 

dyskryminować cię ze względu na płeć, musiałbyś trafić do bloku kobiecego. A 

tam same wyposzczone baby, które od lat nie miały kutasa. Wiesz co by cię 

czekało? 

A ja pomyślałem o wszystkich tych kobietach, które czują się mężczyznami, 

ale za nic nie chciałyby trafić do więzienia zajmowanego przez facetów. Które 

wtedy nagle zaczynałyby protestować, że nie powinny tam być. Ale dlaczego 

właściwie? Przecież czuły się mężczyznami, chciały być traktowane jak płeć 

brzydka, więc co miały przeciw? Bo gwałt? A ilu facetów jest gwałconych w 

zakładach karnych? A skoro one nie były kobietami, nie miałyby szans zajść w 

ciążę, to nie filmowy Junior. A skoro nie mogłyby być w ciąży, nie mogłyby się 

domagać aborcji. Nie mogłyby oczekiwać zasiłku, bo zgodnie z prawem nie 

posiadałyby dzieci. 

- I miałbyś darmowe wyżywienie – ciągnęła Renka. 

Darmową telewizję. Książki. Internet. 

Po co pracować, skoro mógłbym zostać wariatem i mieć to wszystko na 

oddziale zamokniętym? Wszystko to i seks z dającymi się łatwo do tego namówić 

psychicznie chorymi dziewczynami, które nawet nie miałyby świadomości co z 

nimi robię i chętnie godziłyby się na wszystko, co tylko bym im zaproponował.  



Ale ja szedłem na rozmowę o pracę, bo to przynajmniej była jedna wielka 

niewiadoma. Sekret na miarę tożsamości Kuby Rozpruwacza, życia po życiu i 

inteligentnych kosmitów. Prawda objawiona w krótkim ogłoszeniu, gdzie 

streszczały się wszystkie teorie spiskowe tego świata. W tej złożonej z kilku 

dziwnych słów zachęcie do przyjścia na rozmowę, stanowiącej kwintesencję 

wszystkiego, co rozpalało ludzką wyobraźnię od wieków. 

Dom pod wskazanym adresem wyglądał zwyczajnie. Nudny dom na posesji 

ogrodzonej drzewami. Podwórko na samych obrzeżach miasta, gdzie mógł 

mieszkać mafioso, który zakopuje trupy w ogródku, gdzie mieści się burdel albo 

mieszka pedofil, zabawiający się z dziećmi, gdzieś w krzakach. Za szpalerem 

zieleni mogło dziać się dosłownie wszystko i nic. 

Furtka była zamknięta, więc wdusiłem przycisk domofonu. W głośniku 

rozległo się brzęczenie, po brzęczeniu nastąpił trzask, a po nim odezwał się głos: 

- Słucham? 

- Ja w sprawie ogłoszenia. 

W sprawę tajemnic wszechświata. W sprawie sekretnej historii naszej 

planety, o której nie mają pojęcia nawet specjaliści od teorii spiskowych.  

- Lecę. 

I kolejny trzask. Cisza. A potem odgłos kroków, krok za krokiem zbliżające 

się do mnie dźwięki, aż w furtce pojawił się niewysoki gruby mężczyzna. Na nos 

zatknął okulary przeciwsłoneczne, włosy przylizał na żel. Tani T-shirt rozciągał 

się niebezpiecznie na jego wydatnym brzuchu. Gdyby opinał się tak na biuście 

kobiety, gdyby jej biust był tak wydatny, widok byłby niczym cud. Teraz widok 

był obrazem klęski i rozpaczy. 

- Witam. Witam. Pan w sprawie pracy? Zaprasza, zapraszam. 

- Idź, jakiś zboczeniec wyrucha cię w dupsko i to będzie twoja praca – 

powiedziała Renka. 

A ja wszedłem. 

Wąska ścieżka, dużo zieleni, dalej dom, a obok domu jezioro. Otoczone 

krzewami, otoczone drzewami, jego powierzchnię pokrywało coś, co mogło 

wyglądać jak nenufary. 

- Jak rozumiem wie pan o co chodzi, prawda? 

Milczałem. 

- Nie muszę chyba panu wszystkiego tłumaczyć? 

Milczałem. 

- Ile ma pan centymetrów? 

Milczałem. 



- Mam nadzieję, że powyżej osiemnastu. Wtedy jest najlepiej. Nie mamy tu 

dużych ryb, ale wie pan, klienci mają oczekiwania. 

Milczałem. 

- Ech, dobra, sprawa jest prosta. Zdejmuje pan ciuchy, wchodzi do wody, 

łapie jakieś ryby i nabija na kutasa. Gdyby pan miał problemy ze wzwodem, 

mamy flufferki, więc nie ma się o co martwić. 

Milczałem. 

Szliśmy coraz bliżej jeziora, w krzakach dostrzegłem kamery i sprzęt do 

oświetlania planu, dostrzegłem krzesełko reżysera i sprzęt dźwiękowca, ale 

milczałem. 

- Musi pan dojść, zanim ryba zdechnie. Wbija pan ją na kutasa, najlepiej, 

żeby falki wyszły jej którymś otworem i pcha, aż penis wyjdzie drugą stroną. 

Klienci chcą, żeby aktor spuszczał się przez taki rybi otwór, kiedy ta się jeszcze 

rusza, choć już nie ma szans na przeżycie. 

Milczałem. 

- Jak ryba panu zdechnie, bierze pan następną. Proste. Mają być flaki i 

sperma. Najlepiej nabijać taką od tyłu, trochę wprawy i się uda. Wtedy nasienie 

będzie lało się z pyska. Trzyma pan taką rybę i trzepie normalnie, jakby walił 

gruchę. Tylko nie można mocno ściskać, bo cholery wtedy szybciej zdychają – 

opowiadał gruby facet, a ja milczałem. 

- Zobaczysz, skończysz jak te dzieci, które pedofile posuwają w piwnicach 

– powiedział Renka. 

- To nie zoofilia – zapewnił mnie grubas. – Człowiek też jest zwierzęciem, 

więc czego by nie ruchał, nie może być to zoofilią, bo zoofilią nie jest seks dwóch 

zwierząt niezależnie od gatunków, jakie reprezentują. 

Milczałem, bo taka była prawda o wszystkich tajemnicach tego świata. Że 

zawsze cię zawiodą, zawsze okażą się czymś innym, niż oczekiwałeś. Nigdy nie 

dadzą satysfakcji. Milczałem więc i czekałem, bo przecież jeśli tajemnica 

zawodzi, musi kryć się w niej jakieś drugie dno. Musi być coś jeszcze. Musi być 

prawda ostateczna. 

- To co, jest pan gotów zaczynać? Jeśli chodzi o zarobki… 

A ja tylko patrzyłem na taflę jeziora, na te zielone placki roślin unoszące się 

na niej i pluskające się pod wodą ryby, patrzyłem na to wszystko, na kojącą zieleń 

wokoło, na błękitne niebo nad nami, i po prostu milczałem. 

 

Michał P. Lipka, 29.08.2020r. 

 



 



LUDZIE NIE POWINNI ŻYĆ TAK DŁUGO, BY MOGLI 

DOCZEKAĆ SWOJEJ ŚMIERCI 

 

Nie musisz nic rekompensować sobie, 

Nie musisz robić nic takiego, 

Nie potrzebne to wcale, niepotrzebne tobie, 

I tak masz za krótkiego. 

 

- Brzoskwinki 

 

 

Kraina liliputów nie wyglądała tak, jak opisywał ją Swift. Kraj pigmejów, 

których wzrost ledwie przekraczał półtora metra, a i to w porywach, nie 

przypominał żadnej z relacji, jakimi raczyła nas literatura. Świat tych małych 

śmiesznych ludzików o twarzach, jakby były żartem z właściwej anatomii, żartem 

z zasad kompozycji anatomii przodu ludzkiej głowy, wyglądał, jakby wszystko 

sobie rekompensowali. 

- Do dupy tu jest – powiedziała Renka, rozglądając się wokoło. 

Szliśmy uliczką między gigantycznymi budynkami, pomiędzy strzelistymi 

wieżowcami i wielopiętrowymi sklepami, pod plątaniną linii wysokiego napięcia 

i kabli telefonicznych, a wszystko wokoło wyglądało, jak wytwór człowieka z 

manią wielkości. Niczym dzieło kurdupla, który chce udowodnić wszystkim swą 

wielkość i potęgę. 

- Wszystko szare i nijakie – ciągnęła Renka. 

Tylko witryny mijanych sklepów atakowały nas kłującymi w oczy barwami 

reklam, które mogły przedstawiać wszystko. Przejaskrawionymi szyldami, które 

zachwalały produkty dla dorosłych ludzi, jakby byli dziećmi albo upośledzonymi 

jednostkami. Jakby cały ten śmieszny naród miał nie tylko permanentną żółtaczkę 

i patologiczne skrzywienie oczu, ale tez i okołopłodowe uszkodzenie mózgu.  

- Wycieczka do Japonii to był twój pomysł – przypomniałem. 

Wycieczka do kraju skośnookich zboczeńców, którzy wszystko, co składało 

się na ich życie przedstawiali za pomocą kreskówek. Kraju ludzi tak bardzo 

niedorozwiniętych psychicznie, że nawet porno musieli mieć podane w formie 

animacji z wielkookimi, przypominającymi dzieci idiotkami. 

- Nie mój – zastrzegła Renka. 

Wszystko zależało jednak od tego, jak na to patrzeć. To, że wygrała dwa 

bilety w jakimś konkursie to nie do końca była jej wina. Ale przecież nie musiała 



brać w nim udziału. A potem mogła wcale nie odbierać tych biletów, mogła za to 

je spieniężyć. Wymienić na coś. Wyrzucić, zniszczyć by nikt inny nie skorzystał 

z tego, z czego skorzystać nie mogła ona. Tak byłoby dobrze. Tak byłoby po 

ludzku. Tak byłoby wzorcowo po polsku, a Polacy zawsze mieli rację. 

Wystarczyło spojrzeć na krytykowane wiecznie parawany na plaży, których w 

dobie koronawisursa zaczęli potem używać wszyscy. 

- Też mogłeś nie jechać – powiedziała Renka. 

A ja wzruszyłem ramionami. 

Szliśmy więc dalej pobocznymi uliczkami wyglądającymi, jakby były 

częścią labiryntu. Tu można się było zgubić, tu gubił się każdy, poza nami, bo my 

po prostu szliśmy przed siebie. Nie mogliśmy zabłądzić, skoro od początku 

byliśmy tu zagubieni, taka była prawda.  

Czasem zajrzeliśmy do jakiegoś baru, który wyglądał niczym najgorsza 

mordownia. Drzwi w szarej ścianie szarego budynku albo na dnie krótkich 

schodów, nad nimi przeciekający wodą klimatyzator, który znaczył elewację 

ponurymi zaciekami, jeszcze wyżej plątanina kabli. Obok żadnego                                                                                                        

kosza na śmieci, nawet ulicznego śmietnika, całe chodniki pozbawione 

pojemników, do których można by wyrzucić odpadki, a jednak nigdzie nie leżał 

ani jeden papierek. Nic. Nawet niedopałka. 

- To nienaturalne – opowiadała Renka, a my wchodziliśmy do takiej 

mordowni, by przekonać się, że w środku wygląda, jak ekskluzywna restauracja. 

Ciepłe, oranżowe wnętrze oświetlone w sposób współgrający z wystrojem. 

Wszystko schludne, czyste, dopieszczone gorzej, niż w Szwajcarii. I jeszcze ci 

kelnerzy i sprzedawcy, wszyscy ci ludzie z obsługi, którzy uśmiechali się, jakby 

płacono im od siły ekspresji. Jakby rzeczywiście byli mili, ciepli i weseli.  

Ale gdziekolwiek byśmy nie poszli, gdziekolwiek nie skręcili, Tokio po 

prostu szumiało. Ruch uliczny, wszystkie samochody, gwar rozmów, praca 

klimatyzatorów, których było chyba tyle samo, co okien, jakby Japończycy żyli 

w wiecznym, niekończącym się upale. Zaduchu niczym z krajów rozciągniętych 

w strefie tropikalnej. 

- A pogoda jak w Polsce – zauważyła Renta, której nigdy Renatą nie 

nazywałem. 

Może było tu inaczej, kiedy nas nie było – nie należeliśmy do tych turystów, 

którzy intersująca się warunkami klimatycznymi tak, jak i gdzieś mieliśmy 

sytuację geopolityczną i inne bzdury – ale teraz temperaturą i warunkami kraina, 

gdzie kwitły wiśnie nie różniła się od tego skrawka ziemi nad Wisłą. Wyglądała 

jak ciepła, ponura jesień. Jesień, kiedy małolaty chodzą w krótkich spódniczkach, 



pod którymi nie wiadomo nawet czy coś mają, a biznesmeni w garniturach pocą 

się, niczym świnie. 

Wędrowaliśmy ulicami, krok po kroku, czując się jakbyśmy już to wszystko 

widzieli. Każdy mijany budynek był taki sam, każdy napis z krzaczków hiragany 

i katakany, każda ta plątanina kresek składających się na znak kanji, był 

identyczny, jak identyczne były wszystkie te przejaskrawione, przesadnie 

kolorowe reklamy atakujące nas ze wszystkich storn. Szliśmy tak, jakbyśmy 

nigdy mieli nie dojść do wyjścia, jakby nie było stąd ucieczki, a cały świat składał 

się tylko z betonu i kabli, budynków i ludzi, którzy głowami sięgali mi ledwie do 

ramienia, a potem nagle wyszliśmy na ulicę niedaleko skrzyżowania Shibuya.  

- Gdzieś tu powinien być pomnik psa, który… - powiedziałem. 

- A na chuj mam oglądać jakiegoś pchlarza? – wyjaśniła mi Renka. – Mało 

to srających czworonogów biega po ulicach? 

Chodziło jej o polskie ulice, bo tu nie biegały żadne zwierzęta. 

Przeszliśmy więc przez przejście dla pieszych, gdzie po plątaninie pasów, z 

których ktoś uczynił atrakcję turystyczna, wędrowały stłoczone osoby. Nie było 

jednak tak kolorowo, jak można by sądzić. Właściwie nie przypominało to Japonii 

z internetu, gdzie chodnikami człapią wszelkie dziwadła. Gdzie faceci w 

sukienkach i z kucyczkami w stylu Czarodziejki z Księżyca spacerowali i nikt nie 

zwracał na nich uwagi. 

Było kilka indywiduów, bo takie znajdą się zawsze. Był jakiś nastolatek z 

czerwonym irokezem, który miał na sobie koszulkę ze swastyką z przodu, a 

znakiem antify z tyłu, jakby oba wzajemnie się uzupełniały. Jakby były yin i yang, 

dwiema stronami tej samej monety. A może po prostu tym samym. Była jakaś 

kobieta ubrana, jakby urwała się z konwentu, której pod krótką spódniczką prawie 

że, niemalże nie było widać majtek. Ale poza tym wszyscy byli nijacy. Ubrani 

zwyczajnie, czasem w garnitury, czasem w T-shirty, czasem sukienki, czasem 

spódniczki, czasem bluzki. Tłum zwykłych szarych ludzi, którzy wyróżniali się 

dziwnym językiem, skośnymi oczami, kolorem skóry niczym pacjent z 

niewydolnością wątroby i wzrostem. 

- Tu przynajmniej mogę poczuć się, jak gigant – mówiła mierząca metr 

siedemdziesiąt wzrostu Renka. 

A ja czułem się, jak ktoś jeszcze większy, jeszcze bardziej imponujący, 

niemalże boski, kiedy mijały mnie małolaty, krępe, kwadratowo-koliste nastolatki 

o krótkich, grubych nogach i pucułowatych twarzach. 

- I tu każdy na mnie leci – ciągnęła moja towarzyszka. 



To też była prawda. Na każdego białego człowieka, każdą jednostkę z 

Zachodu, każdego przedstawiciela rasy kaukaskiej Azjaci patrzyli jak na coś 

atrakcyjnego. Jeśli coś nie miało skośnych oczu, nieważne jak brzydkie, musiało 

być ładne, bo było inne. Jeśli kobieta miała długie, smukłe nogi, jeśli nie miała 

kształtów matrioszki, stanowiła obiekt pożądania nawet jeśli z twarzy daleko jej 

było do szczytu urody. 

W świecie oczu niczym szparki, w świecie krótkich kończyn i obłych 

kształtów, w świecie gdzie skąpo owłosieni faceci wyglądali albo jak pierdoły, 

albo niewiele różnili się od kobiet, każdy biały człowiek mógł poczuć się niczym 

miss albo model. 

Plus tego świata był taki, że można było klepnąć dziewczynę na ulicy w 

tyłek, można jej było zadrzeć spódniczkę by zobaczyć majtki, jakie kryły się pod 

fałdami materiału, a ona co najwyżej piszczała i czerwieniła się. Czasem nawet 

cieszyła. Rzadko która była gotowa wydrzeć mordę, bo w rzeczywistości, gdzie 

kobieta jest przedmiotem, gdzie ma być dobrą żoną i nie odzywać się za dużo, w 

takim świecie nawet jeśli mężczyzna bał się odezwać do przedstawicielki płci 

przeciwnej, mógł przynajmniej czuć się lepiej od niej. 

Renka nie chciała iść w jakieś miejsce będące atrakcją turystyczną. Nie 

chciała szukać kultowych miejsc. Udaliśmy się do dzielnicy handlowej, ale nie 

różniła się niczym od innych dziennic handlowych na całym świecie. Dużo 

sklepów, dużo ludzi, dużo kolorowych, walących po oczach reklam, jeszcze 

więcej produktów gapiących się na nas z witryn mijanych przybytków i to było 

tyle. 

- Nuda – mówiła Renka. – Tylko z cenami ich posrało. 

Bo ceny z Ginzie, jak nazywała się ta dzielnica, ceny w tym przybytku 

wyglądającym niczym przeciętne centrum handlowe w okresie świątecznym były 

odwrotnie proporcjonalne do wzrostu Japończyków, jakby miały potwierdzić ich 

wielkość. Zwalczyć ich kompleks niższości. 

- I co z tego, że to tradycyjne żarcie – ciągnęła moja towarzyszka podróży. 

W kraju takim jak ten, w mieście, gdzie powietrze tak mocno śmierdziało 

dymem, że ludzie kupowali butelkowany tlen, w takim świecie nawet najbardz iej 

tradycyjny, ekologiczny wyrób był jak rakotwórczy odpad. 

Ale i tak poszliśmy na ramen. Nie w Ginzie, nie w żadnym wielkim lokalu, 

który przyciągał ludzi wszystkim poza cenami. Gdzieś w kolejnej wąskiej uliczce 

znaleźliśmy przybytek wyglądający tak niepozornie, jak tylko niepozornie 

wyglądać mogła knajpa. Półmrok, żółte światła, trochę ludzi chłepczących swoje 

porcje tutejszej wersji rosołu. 



Obok było coś, co w różnych językach spoglądało na mnie z szyldu napisem 

For Collectors, a co ostatecznie okazało się być sklepem, w którym stały 

wszelkiej maści automaty. Automaty z jedzeniem wycofanym z rynku. Automaty 

z gadżetami, od których dzieci zaczynały łysieć i pokrywać się plamami 

radioaktywnych oparzeń. I automaty z majtkami. Te zakazane już maszyny, w 

których można było kupić używaną bieliznę nastolatek, wciąż noszącą ślady ich 

wilgoci, jakby to były paczki chipsów albo cola w puszce. 

Może i je zakazano, może i nie można było już oficjalnie kupować bielizny 

pachnącej tym, co pod spódniczkami kryły licealistki, ale dla „kolekcjonerów” 

wciąż był to towar łatwo dostępny. Sprzedawcy takich kolekcjonerskich 

gadżetów, sentymentalnych wspomnień po czasach minionych, nadal kupowali 

figi i stringi od chętnych dziewcząt i nadal handlowali nimi. I to w całkiem 

atrakcyjnych cenach. 

- Japończycy są żałośni – powiedziała Renka, kiedy czekaliśmy już na 

ramen. Na ten tłusty azjatycki odpowiednik polskiego rosołu. 

Nie miałem pojęcia co wybrała. Ona zresztą też nie. Tu nie zamawiało się 

widząc i wiedząc co. Tu zamawiało się, jak w automacie, co stanowiło zasadniczy 

plus, kiedy nie znało się języka. Problem w tym, że cała ściana guzików, cały ten 

panel zautomatyzowany jak wszystko inne, był po japońsku. Każdy z ramenów 

oznaczony był drażniącą oczy siateczką kresek, które mogły znaczyć dosłownie 

wszystko, a obok znajdowały się zdjęcia: wszystkie niemal takie same. Każda 

miska zupy podobna do drugiej, jak każdy Japończyk podobny był do innego 

przedstawiciela swojego miasta, kraju, regionu. Jak oczy dwóch Azjatów są 

podobne do siebie. 

Trzydzieści rodzajów zupy. Czterdzieści. Może pięćdziesiąt. Kto by liczył. 

A wszystkie takie same, jak spódniczki licealistek i majtki, które sprzedawały do 

automatów. 

- To banda idiotów – opowiadała Renka. 

Banda idiotów, którzy wstydzą się trzymać kobietę za rękę, kiedy idą z nią 

po ulic. Wstydzą się kupić słodycze, bo mężczyźnie nie wypada, bo to słabość i 

żenada, ale do maszyny wypluwającej z siebie za pieniądze pachnące 

nastolatkami figi, pędzili z wywalonymi jęzorami jak psy i nie widzieli w tym 

niczego dziwnego. Niczego, czym można by się przejmować. Wstydzić.  

- Pewnie potem siedzą i wąchają te gacie, nie wiedząc nawet, że nosiła je na 

spoconej dupie baba po pięćdziesiątce – opowiadała Renka, ale nie dałem się jej 

sprowokować. 



Podano nam ramen. Niedaleko stały słoje z dodatkami. A ja patrzyłem, jak 

Japończycy wyciągają z nich dodatki, marynowane w sosie sojowym jajka, jakieś 

dziwne rzeczy, które mogły być zarówno warzywami, jak i ścięgnami trupa 

wyjętymi z formaliny, jakieś bliżej nieokreślone masy wyglądające jak coś, co 

zwrócił człowiek z zaburzeniami trawienia, więc poszedłem w ich ślady.  

- Aż szkoda, że wycofali te automaty – ciągnęła Renka. – Gdyby były nadal, 

może walący tymi majtkami konia zboczeńcy zeszliby na jakieś syfy. 

A ja wcale a wcale nie ściskałem majtek z automatu, które tkwiły w mojej 

kieszeni. Wcale nie miałem wrażenia, że wciąż są wilgotne. Pewnie gdybym im 

się dobrze przyjrzał, tam gdzie ich krocze znaczyły żółte plamy zaschniętej w 

kształt sromu wilgoci i moczu, gdzieś tam znalazłaby się z jeden co najmniej 

zakręcony czarny azjatycki włos łonowy. 

- Ci żółci, pokraczni kretyni – kontynuowała litanię moja towarzyszka, a 

obok niej Japończycy siorbali swoje rameny, aż krople zupy pryskały na ladę. 

Pryskały na blat. Może i do zupy innych, może gdzieś na ubrania. – Zupełnie 

niemęskie łajzy… Wcale się nie dziwię, że boją się kobiet, bo te mają większe 

jaja od nich. 

Że muszą się nad nimi pastwić, bo inaczej te pastwiłyby się na nich. Że 

muszą udawać potężniejszych, bo w rzeczywistością są porażką ewolucji.  

Ramen był ciepły, ale nie gorący. Był tłusty i intensywny. Kluski 

rozgotowane tak, jak nie podałby ich żaden Włoch, dodatki tak dziwne, jak do 

siebie pasujące. 

- Te azjatyckie pokurcze marzą tylko o słodkiej idiotce bez mózgu – 

opowiadała Renka, wciągając makaron, siorbiąc nim i mlaszcząc, jak nie 

zrobiłaby tego w Europie – bo inaczej musieliby się do kobiety odzywać. 

Musieliby rozmawiać z nią, a to ich przerasta. 

To dla nich za dużo, bo jeszcze by się okazało, że jest od nich mądrzejsza, a 

tak po prostu być nie mogło. Kobieta musiała być gorsza od nich, stać w hierarchii 

o stopień niżej, bo inaczej zacznie samodzielnie myśleć, działać, zacznie uważać 

się za równoprawny byt, a wtedy przestanie być ich seks-zabawką. 

- I żrą jak świnie, którymi są – dodała, łykając kolejne porcje klusek, które 

chlapały wywarem na prawo i lewo. 

 

Ramen zaczął na mnie działać, kiedy zaczęło się już ściemniać. Słońce 

powoli zachodziło za horyzontem, znikało za wieżowcami, opuszczając się, jak 

na linie, a my wciąż tkwiliśmy między budynkami. Między szarymi budowlami, 

które nie miały końca. Tkwiliśmy w szumie ruchu ulicznego i gwaru ludzkich 



rozmów. Powietrze nadal śmierdziało smogiem, świat nadal wyglądał, jak jeden 

wielki labirynt. Trafiliśmy do jakiegoś parku, który trudno było nazwać parkiem, 

bo poza kilkoma drzewami, placem wysypanym czymś na kształt żwiru i 

restauracją serwującą pizzę, nie było tu nic. Nawet ludzi, chyba że liczyć ze dwie 

czy trzy matki z dziećmi, które zniknęły zaraz, jakby ich nigdy nie było. 

Kiedy wyszliśmy z parku, kiedy przeszliśmy chodnikiem wznoszącym się 

coraz wyżej nad okolicą, ramen zaczął działać. Na lewo miałem siatkę, za którą 

rozciągały się stojące w obniżeniu terenu budynki. Na prawo ciągnęła się ulica, 

przy której w cieniu kolejnych klocków z betonu służących może za mieszkania, 

a może za siedziby firm, stało zaparkowanych sporo rowerów. I to wtedy mój 

brzuch zaczął się buntować. 

- Będziesz srał w krzakach – powiedziała Renka, zanosząc się śmiechem. 

Podjadała teraz kulki ryżowe nadziewane słodką fasolą azuki i chyba nie mogła 

przestać. Chyba się uzależniła, bo wcinała jedną kulkę za drugą, chociaż nie 

mogła już nigdzie tego zmieścić. 

Tak samo zajadała się darmowymi posiłkami na pokładzie samolotu. Tymi 

wszystkimi daniami, których koszty pokrył organizator konkursu. Nie miała siły, 

nie miała ochoty, ale jadła, bo szkoda było by zmarnował się choć jeden produkt. 

Jadła nawet wtedy, kiedy podchodziliśmy już do lądowania, widząc na niebie inny 

samolot, aż nagle turbulencje rzuciły naszą maszyną. Żołądek musiałem podejść 

jej do gardła tak, jak cała jego zawartość, a ona tylko dalej połykała kolejne 

porcje, mówiąc: 

- Na dietę przejdę po powrocie. 

Maszyną jeszcze trzęsło, a ona siedziała, wcinała jakieś orzeszki i 

powtarzała: 

- Każdy zawiesza dietę, kiedy idzie na weselę, gdzie naje się za friko. 

Mówiła: 

- Przynajmniej umrę najedzona, gdyby doszło do katastrofy. 

Przynajmniej w piekle nie będzie głodna. 

- Ale ja nie zginę tak łatwo. Jeśli miałabym zginać na pokładzie samolotu, 

to tylko rozbijając go o inny. 

Gryzła i opowiadała: 

- Parząc na tych wszystkich ludzi na pokładzie, tylko to im się należy. 

Przełykała i mówiła: 

- Ale z drugiej strony nie chciałabym ginąć z takimi łajzami. 

I kolejny łyk. 

Łyk orzeszków. Łyk ryżowej przekąski z azuki. 



A mój żołądek buntował się coraz bardziej. warczał, burczał, w końcu zaczął 

bulgotać. Jeszcze dawałem radę, jeszcze jakoś się trzymałem, ale wiedziałem, że 

nie potrwa to już długo. 

I wtedy obaczyliśmy jedną z tych nowoczesnych publicznych toalet. Ten cud 

techniki, który mogli wprowadzić tylko w takim kraju, jak Japonia. Oszklona 

kabina ustawiona we wcale nie ustronnym miejscu oferowała niezapominane 

przeżycia. Można było wejść do środka, spuścić spodnie, usiąść na sedesie i 

wypróżniać się, oglądając spacerujących wokoło ludzi. Szkło stawało się 

mleczne, kiedy tylko zamykało się drzwi. Przestawało pokazywać to, co widać 

było w środku, ale jednocześnie pozwalało obserwować całe otoczenie, jakby 

znajdowało się jedynie za szybą. 

- Kolejny pojebany wynalazek – uznała Renka. 

Ale ja już wbiegałem do środka. Ona jadła, a ja już ściągałem spodnie i 

bokserki i siadałem gołym tyłkiem na deskę, pod którą krył się cały mechanizm 

podmywający korzystającego, kiedy ten już skończy swoją potrzebę. 

Jaka to była ulga. 

I jakim rajem dla zboczeńców była cała ta kabinka. Można było tu siedzieć 

i masturbować się, oglądając przechodzące obok kobiety. Onanizować do woli na 

widok przechodzących dzieci. Niedaleko stała budka kombini, w której krył się 

policjant, a to dla niejednego dewianta był dodatkowy stymulant. Dodatkowy 

bodziec. 

Jeśli te toalety nie powstały tylko dla takich celów, nie widziałem innego 

powodu. 

Noc jeszcze była daleko. Szare popołudnie lśniło od jaskrawych świateł i 

bilbordów, a ludzie chodzili w tę i we w tę. Krok za krokiem. Mężczyźni w 

garniturach. Nastolatki w miniówkach. Kobiety w sukienkach. 

Nawet nie pamiętałem kiedy wyciągnąłem z kieszeni tę pamiątkę z 

automatu, te białe figi jakiejś dziewczyny z liceum, okręciłem nimi penisa i 

zacząłem pocierać. Nawet nie zorientowałem się, kiedy zacząłem przyglądać się 

kobietom wokoło i próbować dojść. 

Tym bardziej nie dostrzegłem, kiedy Renka zaczęła się śmiać. Kiedy ludzie  

zaczęli gromadzić się wokoło. Kiedy policjant wyszedł z kombini i zbliżył do 

toalety, drapiąc po głowie i gadając coś do radia. Do krótkofalówki.  

- Widać cię – rechotała Renka, ale wiedziałem, że żartuje. 

Ludzi przybywało, ale to tylko dlatego, że chciało im się do łazienki tak 

samo, jak mnie. 



- Coś się popsuło i cię widać – parskała moja towarzyszka, zajadając te swoje 

ryżowe kulki, ale kto by wierzył w jej żart. 

Masturbowałem się więc dalej, bo ludzie już zaczęli pukać do drzwi, walić 

w nie. Skośnoocy pigmeje o żółtej skórze stukali i śmiali się, filmowali, a ja 

onanizowałem się, bo nie zaczyna się takich czynności by potem ich nie skończyć. 

by nie rozładować nagromadzonego stresu. 

- Marnie ci idzie to spuszczanie się – śmiała się Renka, ale oczywiście nie 

mówiła poważnie, bo nic nie mogła widzieć. Nie mogła wiedzieć. Taka była 

prawda. 

Pracowałem więc dalej ręką, bo nie miałem czego się obawiać. Nie miałem 

czego się wstydzić. Tkwiłem w moim małym prywatnym świecie, gdzieś pośród 

tłumu i nie miałem się co się przejmować, ale nawet gdybym miał ku temu powód, 

nie mógłbym przerwać. Bo kiedy człowiek tkwi w tak wstydliwej sytuacji, kiedy 

znajduje się w samym środku czegoś, czego nie byłby w stanie przetrawić, wtedy 

nie może się przyznać, że ma tego świadomość. Musi dalej ciągnąć to, co  zaczął, 

jakby był pewien swego jak nigdy, bo wstyd istnieje tylko wtedy, kiedy 

uświadomimy sobie jego powód. Kiedy dopuścimy do głosu jego przyczynę.  

Tak długo, jak długo człowiek ignoruje problem, problem nie istnieje. Z 

wstydliwą sytuacją jest jak z chorobą – dopóki lekarz jej nie stwierdzi, choroba 

nie istnieje, więc nic ci się nie może stać. 

Renka rechotał już tak, że nie mogła jeść, tłum dobijał się coraz bardziej, a 

ja masturbowałem się dalej. 

Co prawda w życiu człowiek są takie sytuacje, w których dochodzi do 

wniosku, że ludzie nie powinni żyć tak długo, by doczekać swojej śmierci, że 

powinni umrzeć tu i teraz, ziemia powinna zapaść się pod nimi i skończyć 

powinien się świat, ale to nie było nic takiego, bo nie działo się nic. Zupełnie nic.  

- Kurwa – śmiała się Renka – ty chyba jesteś najbardziej pechowym 

człowiekiem na świecie! 

Policjant nadal rozmawiał przez swoje urządzenie. 

Ludzie nadal walili. 

A ja nadal się masturbowałem, a tłum gęstniał i gęstniał, jakby chciał mi dać 

wybór niezliczonych kobiecych twarzy, do których mógłbym wytrysnąć. 

 

Michał P. Lipka i Agnieszka Przybysz, 08.09.2020 r. 

 


