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Gdyby kobieta mieszkaj¹ca pod numerem 13 w kamienicy przy
Geheimstrasse 8 wróci³a do domu w porê, zauwa¿y³aby, jak z jej
mieszkania wychodzi niski cz³owieczek o pulchnych d³oniach
i okr¹g³ej twarzy, jak ostro¿nie st¹pa po schodach, przyciskaj¹c do
siebie coœ, co schowa³ pod marynark¹, jak wygl¹da przez uchylone
drzwi, by szybkim krokiem wyjœæ na ulicê i wmieszaæ siê w t³um
przechodniów. Kobieta zajmuj¹ca mieszkanie numer 13 przysz³a
jednak nieco póŸniej, a winê za to ponosi³y kwiaty na klombach otaczaj¹cych fontannê przy s¹siednim placu. Nie mog³a oprzeæ siê ich
czarowi i przystanê³a na moment, ciesz¹c oczy wiosenn¹ œwie¿oœci¹
barw.
Wróci³a zatem do domu. W przedpokoju zdjê³a p³aszcz i buty.
Szyba biblioteczki odbi³a jej twarz, gdy kobieta przesz³a przez salon, by otworzyæ okna i wpuœciæ do mieszkania zapach kwitn¹cych
wzd³u¿ ulicy akacji. Zatrzyma³a siê w pó³ kroku i zamar³a. Zaraz
usiad³a przy sekretarzyku, wyjê³a z szuflady papier listowy i szybko,
tak szybko, ¿e linie pisanego wiecznym piórem tekstu nie trzyma³y siê
linijek na kartce, skreœli³a kilkanaœcie zdañ, nie zastanawiaj¹c siê nawet nad ich brzmieniem. Kiedy skoñczy³a, nie przeczyta³a tego, co
napisa³a, ale zaledwie przebieg³a wzrokiem po kartce, któr¹ nastêpnie umieœci³a w kopercie. Wsta³a, wysz³a z mieszkania i zapuka³a
do drzwi s¹siadów. Od czasu do czasu prosi³a ich syna, by odebra³
z poczty paczkê, kupi³ papierosy lub przyniós³ z kiosku gazetê. Na
szczêœcie ch³opiec by³ w domu. Wrêczy³a mu zaklejon¹ kopertê
wraz z garœci¹ drobnych monet. Poprosi³a, by uda³ siê na pocztê, po
czym wyraŸnie uspokojona, wróci³a do swojego mieszkania.
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Przez kilka minut kr¹¿y³a bez celu miêdzy pokojami, sprawdzi³a,
czy przychodz¹ca dwa razy w tygodniu pomoc domowa wypastowa³a pod³ogê, a nastêpnie uruchomi³a gramofon i nastawi³a pierwsz¹
z brzegu p³ytê. Wesz³a do ³azienki i nape³ni³a wannê gor¹c¹ wod¹.
Zanurzy³a siê w k¹pieli, uk³adaj¹c kark na brzegu wanny, by nie
zamoczyæ w³osów.
Nie mog³a s³yszeæ kroków na schodach, bo ten, kto nimi wchodzi³, by³ tak ostro¿ny, ¿e zanim dorobionym kluczem otworzy³ drzwi
do mieszkania numer 13, najpierw d³ug¹ chwilê nas³uchiwa³, przy³o¿ywszy do nich ucho, ale jedynym, co us³ysza³, by³a melodia grana
na saksofonie. Zanurzona w k¹pieli, kobieta nie us³ysza³a kroków
w przedpokoju, a nawet gdyby dotar³ do niej ich cichy odg³os, wziê³aby go za dobiegaj¹cy zza okna trzepot go³êbich skrzyde³. DŸwiêk
otwieranych drzwi do ³azienki nie przywróci³ jej do rzeczywistoœci,
gdy¿ ten, kto nacisn¹³ klamkê, zrobi³ to delikatnie, i nawet gdyby
zawiasy skrzypnê³y zdradziecko, pomyli³aby ten dŸwiêk z motywem
p³yn¹cej ballady. Stoj¹ca nad wann¹ postaæ przes³oni³a pal¹c¹ siê
pod sufitem ¿arówkê i rzuci³a cieñ na przymkniête powieki k¹pi¹cej
siê. Kobieta przeci¹gnê³a siê i dotknê³a stop¹ kurka. Dopiero gdy
opiêta rêkawiczk¹ d³oñ zakry³a jej usta, a stal dotknê³a szyi, ofiara
otworzy³a oczy. Ostrze sztyletu rozciê³o jej skórê. W¹ska nitka krwi
sp³ynê³a wzd³u¿ brzegu wanny i rozp³ynê³a siê ciemnoczerwonym
pióropuszem we wzburzonej gwa³townymi ruchami wodzie.

1
Kraków, ubieg³ej nocy

Tomasz Bartel spogl¹da³ na œwiat w jeden tylko sposób – ponad mask¹ swego samochodu, miêdzy œlizgaj¹cymi siê po asfalcie œwiat³ami taksówki, nigdy nie zwracaj¹c uwagi na to, co dzieje siê po bokach, i nie przejmuj¹c siê tym, co nie dotyczy³o go
bezpoœrednio. Dlatego gdy blado¿ó³te smugi reflektorów jak kinowe
projektory rzuci³y obraz mijanych latarni na ciemne œciany kamienic, natychmiast zauwa¿y³ kryj¹c¹ siê przed deszczem pochylon¹
sylwetkê. Zwolni³, daj¹c tym samym stoj¹cej postaci czas na ruch
rêk¹. Mo¿e gdyby w tej samej chwili zamontowane poœrodku deski
rozdzielczej radio przerwa³o milczenie i g³os dyspozytora poda³
zlecenie kolejnego kursu, Bartel odjecha³by, zapominaj¹c o drobnej
sylwetce po kilkuset metrach, a ca³a ta historia nie mia³aby miejsca.
Radio jednak milcza³o i tylko krople deszczu g³ucho spada³y miêdzy
wolno poruszaj¹ce siê wycieraczki.
Taksówkarz stan¹³ przy chodniku i spojrza³ w boczne lusterko,
ale niczego nie dostrzeg³ w nocnym pejza¿u, rozmytym blaskiem
latarni. Ulica pogr¹¿ona by³a w ciszy, na fasadzie kamienicy odbi³y
siê œwiat³a skrêcaj¹cego na s¹siednim skrzy¿owaniu nocnego autobusu. Us³ysza³ odg³os szybkich, miêkkich kroków i drzwi taksówki
siê otworzy³y. W prostok¹cie wstecznego lusterka zobaczy³, jak przemokniêta dziewczyna w ciemnozielonej kurtce wskakuje na tylne
siedzenie, wci¹gaj¹c za sob¹ plecak i wpuszczaj¹c do œrodka zapach
mokrego bruku i trawy.
– Jedziemy – powiedzia³a trochê zbyt g³oœno i poci¹gnê³a nosem. – Proszê ruszaæ!
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Taksówkarz pstrykn¹³ prze³¹cznik licznika i wcisn¹³ peda³ gazu.
By³a trzecia nad ranem, a o tej porze – zbyt dobrze zna³ to z w³asnego doœwiadczenia – na ulicach dzia³y siê rzeczy, jakie mo¿na zobaczyæ tylko w tanich serialach, a on zbyt d³ugo siedzia³ za
kierownic¹, by dziwiæ siê czemukolwiek. Przez kilka minut jecha³
przed siebie, pozwalaj¹c prowadziæ siê znakom i wymalowanym na
jezdni strza³kom.
– Dok¹d jedziemy? – zapyta³, zerkaj¹c w lusterko, ustawione
w taki sposób, by móg³ w razie potrzeby obserwowaæ pasa¿era.
Widzia³ tylko zarys jej g³owy, podœwietlony wpadaj¹cym przez tyln¹
szybê blaskiem ulicznych latarni. Mog³a byæ rozpieszczon¹ córk¹
bogatego tatusia, wracaj¹c¹ póŸno do domu, lub m³od¹ mê¿atk¹,
która po pierwszej powa¿nej k³ótni zostawi³a podpitego ma³¿onka
na firmowym bankiecie w restauracji. Mog³a byæ prostytutk¹, zagubion¹ dziewczyn¹ z prowincji, zbieraj¹c¹ na czesne i mieszkanie,
a mo¿e wiecznym dzieckiem z ci¹g³ym uœmiechem na ustach i tysi¹cem historii w g³owie. Nie by³a jednak ubrana jak prostytutka,
a ju¿ na pewno tak nie pachnia³a. Bartel nie poczu³ nic oprócz
œwie¿ego zapachu nocy i deszczu. Jak ka¿dy taksówkarz, czêsto
mia³ do czynienia z prostytutkami, choæ nigdy nie by³ pewien, czy
dziewczyna, któr¹ wiezie, pracuje w tym zawodzie, czy te¿ nie. Myli³ te¿ spontaniczn¹ kokieteriê z obmyœlonym i wypraktykowanym
wyrachowaniem, przypadkowe dotkniêcia z wyraŸn¹ propozycj¹,
odwa¿ne zaproszenia z ofert¹ handlow¹, i dlatego stara³ siê unikaæ
jakiegokolwiek kontaktu, równie¿ werbalnego, z kobietami, co do
których nabiera³ podejrzeñ. Ba³ siê, ¿e Ÿle coœ zrozumie, lub jeszcze
gorzej – ¿e sam zostanie opacznie zrozumiany.
Pasa¿erka w tej chwili by³a dla taksówkarza tylko skulon¹,
przemokniêt¹ dziewczyn¹ na tylnym siedzeniu starego mercedesa. Niekiedy, gdy milcz¹cy klient zamawia³ daleki kurs, Bartel dla
zabicia czasu ukradkiem spogl¹da³ w lusterko i obserwuj¹c pasa¿era, uk³ada³ w myœlach jego historiê. Teraz jednak nie mia³ ¿adnego pomys³u. Krótka znajomoœæ, trwaj¹ca kilkanaœcie jednostek
wskazanych przez taryfikator, z gatunku tych, o których zapomina
siê zaraz po ich zakoñczeniu. Je¿eli dziewczyna nawet dostrzeg³a
w ciemnoœci twarz taksówkarza, zapomni o niej tu¿ po zap³aceniu
za kurs i trzaœniêciu drzwiami.
– Zna pan tu jakiœ hotel? – zapyta³a, teraz ju¿ znacznie ciszej
i spokojniej. – Niedrogi, ale czysty.
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Jasne, ¿e zna³. Co drugi kurs po zmroku koñczy³ siê w takich w³aœnie miejscach, tanich, ale czystych. W hotelach, których
hol przypomina³ dworcow¹ poczekalniê, gdzie pokoje mo¿na by³o
wynajmowaæ na godziny, a recepcjonistka ani trochê nie dawa³a
po sobie poznaæ, ¿e dziwi j¹ widok starszego mê¿czyzny tul¹cego
dziewczynê co najmniej dwa razy m³odsz¹ od siebie. Tanio, ale czysto. W³¹czy³ kierunkowskaz i ustawi³ siê na w³aœciwym pasie przed
skrzy¿owaniem.
Taksówkarz dostrzeg³ grafitowe audi, zajmuj¹ce miejsce na tym
samym pasie. Przejechali skrzy¿owanie, potem nastêpne, audi wci¹¿
trzyma³o siê kilkanaœcie metrów za nimi. Bartel przyœpieszy³, a sznur
podwójnych punkcików w lusterku zacz¹³ oddalaæ siê rozmyty deszczem. Oprócz jasnych, ko³ysz¹cych siê w rytmie nierównoœci jezdni
œwiate³ audi, które przyœpieszy³o wraz z nimi. „Przypadek”, pomyœla³
Bartel i skupi³ siê na tym, co widzia³ miêdzy monotonnie pracuj¹cymi wycieraczkami. Zawsze dba³ o to, by nie wtr¹caæ siê w nie swoje
sprawy, zarówno dla dobra w³asnego, jak i tych, których sprawy te
mog³y dotyczyæ. Nale¿a³ do osób, które id¹c chodnikiem, wpatrzone
s¹ w jeden punkt, ponad g³owami innych przechodniów, i które nie
spogl¹daj¹ na bok bez wyraŸnej przyczyny. Jednak gdy audi wjecha³o na czêœæ jezdni przeznaczon¹ dla tramwajów i zrówna³o siê
z nimi, a z jego uchylonego okna wysunê³a siê rêka, daj¹c wyraŸny
znak, by siê zatrzymali, Bartel zrozumia³, ¿e w³aœnie znalaz³ siê
w sytuacji, kiedy to sprawy zaczê³y dotyczyæ jego samego.
Dziewczyna równie¿ zauwa¿y³a gest pasa¿era grafitowego samochodu.
– Proszê siê nie zatrzymywaæ – powiedzia³a i przesunê³a siê do
przodu, opieraj¹c ramiona o fotel. – Proszê jechaæ dalej!
Us³ysza³, jak rozpina sprz¹czkê plecaka, po czym w jej d³oniach
zaszeleœci³ banknot. Wydawa³a siê nie tyle wystraszona, co poirytowana, a mo¿e nawet zaciekawiona.
– Je¿eli zgubi pan ten samochód, zap³acê podwójnie!
Tomasz Bartel nie by³ cz³owiekiem odwa¿nym, choæ nie by³
te¿ tchórzem, nigdy bowiem w krytycznej sytuacji nie cofn¹³ siê
w obliczu niebezpieczeñstwa. Do tej pory niebezpiecznych sytuacji
po prostu unika³. Gdyby zastanowi³ siê choæ przez chwilê, gdyby
rozwa¿y³ wszystkie „za” i „przeciw”, zapewne post¹pi³by zgodnie
ze swoj¹ natur¹: zaparkowa³ w mijanej zatoczce autobusowej i pozwoli³ wydarzeniom biec ich w³asnym torem. No bo co w³aœciwie
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obchodzi³a go nieznajoma dziewczyna, która do jego samochodu
trafi³a przypadkiem. Teraz jednak zamiast pomyœleæ zignorowa³ gest
mê¿czyzny, gwa³townie skrêci³ i przyœpieszy³, a reflektory grafitowego audi b³ysnê³y w lusterkach. „To nie mój problem”, pomyœla³,
zatrzymuj¹c siê przed kolejnym skrzy¿owaniem niemal na bia³ej
linii. Tutaj ulica, któr¹ jechali, ³¹czy³a siê z tras¹ wylotow¹. Luksusowy samochód stan¹³ trzy miejsca za nimi, ale taksówkarz doskonale widzia³ w lusterku jego przedni¹ szybê i zarysy siedz¹cych
postaci. Œwiat³a zmieni³y siê na ¿ó³te, a potem na zielone, ale Bartel
nie rusza³. Stoj¹cy tu¿ za taksówk¹ bia³y bus zatr¹bi³, spróbowa³
ruszyæ, ale wysoka krawêdŸ wysepki skutecznie uniemo¿liwia³a wyminiêcie taksówki. Bartel czeka³ spokojnie, ws³uchany w miarowe
stukanie kierunkowskazu. Dziewczyna siedzia³a w milczeniu. Nawet je¿eli by³a zdenerwowana, nie dawa³a tego po sobie poznaæ,
co utwierdzi³o go w przekonaniu, i¿ jad¹cy za nimi samochód to
tylko czêœæ jakiegoœ ¿artu, b³ahej historii czy szczeniackiego wyg³upu. W pewnym momencie poczu³ nawet podniecenie tym nocnym
poœcigiem. W koñcu œwiat³a zmieni³y siê na ¿ó³te i zaraz na czerwone. Rz¹d ustawionych po prawej stronie samochodów powoli
ruszy³, gdy Bartel gwa³townie wrzuci³ bieg i przemkn¹³ im z piskiem
tu¿ przed maskami, rozbryzguj¹c stoj¹c¹ w ka³u¿ach wodê. Taksówka przechyli³a siê na ostrym ³uku jak odrzutowiec, opony dar³y
asfalt, a zza szyb okr¹¿y³a ich panorama jasno oœwietlonego miasta.
Przyœpieszenie wcisnê³o taksówkarza w fotel, a dziewczynê rzuci³o
na boczne drzwi. Przemknêli przez skrzy¿owanie, zostawiaj¹c za
sob¹ ryk klaksonów i nieme przekleñstwa kierowców.
Taksówkarz wyrówna³, zmieni³ bieg na wy¿szy i uwa¿nie rozgl¹da³ siê na boki, szukaj¹c dogodnego zjazdu. Szalony manewr na
skrzy¿owaniu móg³ daæ im najwy¿ej kilkadziesi¹t sekund przewagi.
– Zgubiliœmy ich? – zapyta³a dziewczyna. Mia³a w tej chwili
w sobie coœ z rozbawionej w³asnym psikusem dziewczynki.
– To siê oka¿e.
Bartel przejecha³ przez dwa kolejne skrzy¿owania, za ka¿dym
razem przeœlizguj¹c siê na ¿ó³tym œwietle. Przez chwilê rozwa¿a³
myœl, czy nie wjechaæ na pogr¹¿ony w ciemnoœciach parking supermarketu i sprawdziæ, czy kierowca audi da³ za wygran¹, czy te¿ próbuje ich œcigaæ. Parking mia³ jednak tylko jeden w¹ski wjazd i móg³
staæ siê pu³apk¹. Taksówkarz zwolni³ i skrêci³ w jednokierunkow¹
miêdzy blokami. Przez chwilê kluczy³ w ciemnym labiryncie, stara10

j¹c siê znaleŸæ wyjazd na g³ówn¹ ulicê. Uwa¿nie spogl¹da³ w lusterka, wypatruj¹c w ciemnoœci halogenowych reflektorów œcigaj¹cego
ich samochodu. Wytar³ z potu najpierw jedn¹, potem drug¹ d³oñ,
spojrza³ w wewnêtrzne lusterko. Dziewczyna siedzia³a spokojnie.
Na koñcu jêzyka mia³ ju¿ pytanie o tajemniczy samochód jad¹cy
ich œladem, ale powstrzyma³ siê. To nie by³ jego problem, on mia³
jedynie dowieŸæ dziewczynê. Zatoczy³ ko³o i zawróci³.
Grafitowe audi pojawi³o siê nagle, wyjecha³o z bocznej ulicy
z wy³¹czonymi œwiat³ami i gwa³townie zajecha³o im drogê. Opony
zapiszcza³y na mokrym asfalcie, a Bartel szybkim ruchem kierownicy wprowadzi³ samochód na chodnik i przyœpieszy³. Taksówka przechyli³a siê, jad¹c jednym ko³em na krawê¿niku. Przemknêli obok
blokuj¹cego jezdniê samochodu tak blisko, ¿e ich boczne lusterka
siê roztrzaska³y. Kierowca audi natychmiast wrzuci³ wsteczny i zawróci³ niemal w miejscu, a ostre œwiat³o wype³ni³o ciemne wnêtrze
mercedesa i odbijaj¹c siê od lusterka, oœlepi³o taksówkarza. Bartel
mocno œciska³ kierownicê, szukaj¹c mo¿liwoœci skrêtu w prawo,
a za szyb¹, szybko jak bramki w czasie biegu zjazdowego, miga³y
latarnie. Kreska wskaŸnika przesunê³a siê z impetem po zielonkawej tarczy prêdkoœciomierza, a zarysy mijanych budynków zla³y siê
w ciemn¹ masê. Uliczka zwêzi³a siê i kierowca audi musia³ zwolniæ
i jecha³ za taksówk¹, ale gdy tylko droga na powrót siê rozszerzy³a,
wykorzysta³ wiêksz¹ moc silnika, zrówna³ siê z uciekaj¹cym samochodem i da³ kierownic¹ w prawo. Samochody otar³y siê o siebie ze
szczêkiem. Taksówka wypad³a na chodnik. Bartel a¿ zmru¿y³ oczy,
gdy kosz na œmieci przelecia³ przez maskê i o w³os mijaj¹c przedni¹
szybê, przefrun¹³ ponad dachem. Taksówkarz skontrowa³ i wprowadzi³ samochód na jezdniê, ale audi wykorzysta³o okazjê i wysunê³o siê do przodu. Jego kierowca wyprzedzi³ taksówkê, zahamowa³
i ostro skrêcaj¹c, wprowadzi³ samochód w kontrolowany poœlizg,
tarasuj¹c ca³¹ szerokoœæ uliczki. Bartel zareagowa³ b³yskawicznie.
Wcisn¹³ hamulec i pochyli³ g³owê. Us³ysza³ jeszcze, jak jad¹ca bez
zapiêtych pasów dziewczyna uderza najpierw o jego fotel, a potem
z jêkiem wbija siê barkiem w drzwi taksówki. Maska mercedesa
przechyli³a siê do przodu, samochód niemal dotkn¹³ zderzakiem
asfaltu i zakrêci³ siê w poœlizgu. Przez dobre kilka metrów sunêli bokiem si³¹ rozpêdu. Bartel modli³ siê w duchu, aby pozbawiony kontroli samochód trzyma³ siê jezdni, obawiaj¹c siê, ¿e gdy wyrzuci ich
miêdzy drzewka na trawniku, czekaæ go bêd¹ spore wydatki. Gdy
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samochód ca³kiem wytraci³ prêdkoœæ, Bartel odpi¹³ pas i odwróci³
siê, chc¹c sprawdziæ, co sta³o siê z dziewczyn¹, ale w tym momencie
ktoœ otworzy³ drzwi taksówki i para silnych r¹k chwyci³a taksówkarza za gard³o, przyduszaj¹c ko³nierzem jego w³asnej kurtki. Ktoœ
wyci¹gn¹³ go z samochodu. Bartel spróbowa³ odepchn¹æ napastnika, ale ten by³ silniejszy. Napastnik, wysoki mê¿czyzna w ciemnym
garniturze, wprawnie podci¹³ taksówkarzowi nogi i pchn¹³ go na samochód, zaciskaj¹c jednoczeœnie chwyt na jego szyi. Bartel poczu³,
¿e traci przytomnoœæ.
– Chcia³o ci siê zgrywaæ bohatera, co? – G³os mê¿czyzny dr¿a³
od przyœpieszonego oddechu i emocji. Taksówkarz zd¹¿y³ zauwa¿yæ jeszcze starannie wyprasowane klapy ciemnej marynarki
i œnie¿nobia³y romb ko³nierzyka. Niesygnalizowane, wyprowadzone
z lekkiego pó³obrotu uderzenie zmia¿d¿y³o mu ¿o³¹dek i ca³kiem
odebra³o oddech. Skuli³ siê gwa³townie, a mocne kopniêcie wybi³o
mu ziemiê spod stóp. Opad³ na kolana i z trudem ³apa³ ustami powietrze jak ryba wyrzucona z wody. Poczu³ zapach trawy i wody
koloñskiej.
– Nie wiesz, w co siê wmiesza³eœ, debilu! – Taksówkarz otworzy³ oczy i dostrzeg³ swoj¹ twarz odbit¹ w ka³u¿y, poœrodku której
klêcza³. – By³o ci to potrzebne?
Bartel nie odpowiedzia³, zgiêty wpó³, stara³ siê odzyskaæ oddech,
choæ nawet gdyby by³ w stanie mówiæ, nie potrafi³by znaleŸæ sensownej odpowiedzi.
– Dziewczyna! – krzykn¹³ drugi mêski g³os gdzieœ z boku. –
Bierz samochód!
Czubki butów zniknê³y Bartelowi sprzed oczu. Us³ysza³, jak uderzaj¹ o chodnik, oddalaj¹c siê coraz bardziej od miejsca, w którym
klêcza³. Grafitowe audi ruszy³o uliczk¹, omiataj¹c reflektorami ociekaj¹ce niedawnym deszczem zaroœla. Silnik grzmia³ g³ucho jeszcze
przez chwilê, cich³ stopniowo, a¿ w koñcu zamilk³, zag³uszony przez
ujadaj¹cego w oddali psa. Po chwili Bartel s³ysza³ ju¿ tylko w³asny
oddech i przyœpieszone têtno w uszach.
Ciemne bry³y bloków, tworz¹ce ciasny kanion osiedlowej uliczki, zaczê³y rozjaœniaæ siê pojedynczymi œwiat³ami. Ktoœ coœ krzycza³
przez uchylone okno, ujadanie psa przybiera³o na sile.
Bartel wsta³ z trudem, bardziej z powodu strachu ni¿ bólu,
i usiad³ za kierownic¹. W³¹czy³ silnik i ruszy³ przed siebie.
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Obudzi³ siê tu¿ przed po³udniem i w jednej chwili poczu³ smak
wypitego przed zaœniêciem alkoholu. Skrzywi³ siê i siêgn¹³ po stoj¹c¹ przy ³ó¿ku szklankê, w po³owie wype³nion¹ herbat¹. Od zawsze
mia³ k³opoty z zasypianiem, a wydarzenia ubieg³ej nocy zupe³nie
wytr¹ci³y go z równowagi. Aby zasn¹æ, musia³ siêgn¹æ po stale obecn¹ w lodówce porcjê najpewniejszego œrodka nasennego, mieni¹c¹
siê matowym œwiat³em butelkê z mlecznego szk³a. Nie trapi³y go
problemy z alkoholem, choæ czasem miewa³ k³opoty, a coœ mocniejszego mia³ pod rêk¹ prawie zawsze. Pi³ niewiele i nie za czêsto, ale
kiedy samotnie spêdzane wieczory d³u¿y³y siê szczególnie smêtnym
milczeniem, nalewa³ sobie pó³ szklanki, czasem trochê wiêcej. Byle
do rana. Ogl¹da³ wtedy telewizjê, przeskakuj¹c z kana³u na kana³
i szukaj¹c ³adnych widoków, piêknych kobiet lub szybkiej akcji.
Kiedy mia³ wolny wieczór, siedzia³ przed telewizorem do póŸna,
z pilotem w jednej rêce, w drugiej zaœ, w zale¿noœci od nastroju
i natê¿enia bezsennoœci, trzyma³ butelkê ulubionego piwa lub szklaneczkê ze sch³odzon¹ wódk¹. K³ad³ siê do ³ó¿ka, kiedy by³ ca³kiem
pewien, ¿e zaœnie bez niekoñcz¹cego ws³uchiwania siê w odg³osy
nocy dobiegaj¹ce zza okna i te bli¿sze, zza œciany, gdy by³ pewien,
¿e sen skutecznie wybawi go od natrêtnych wspomnieñ o zdarzeniach, które mia³y miejsce przed laty, a dziœ w³aœciwie nie mia³y
znaczenia, oraz o kobiecie, której zdjêcie w³o¿one by³o w któr¹œ
z nieczytanych ksi¹¿ek i która tak naprawdê równie¿ nie mia³a ju¿
dla niego znaczenia.
Otworzy³ oczy i jak zwykle w pierwszej chwili nie pamiêta³, jaki
jest dzieñ tygodnia. Wszystkie wygl¹da³y dla niego tak samo, wszystkie zaczyna³y siê w w¹skim ³ó¿ku, w pustym mieszkaniu niemal bez
ksi¹¿ek, w którym punktem centralnym by³ ustawiony naprzeciw
starego fotela telewizor. Jedynym œladem obecnoœci kogoœ innego
ni¿ g³ówny lokator by³a ustawiona przy drzwiach wejœciowych miseczka, któr¹ wieczorami i rankami Bartel wystawia³ na klatkê dla
trochê oswojonego rudego kocura. Dni tygodnia praktycznie nie
ró¿ni³y siê, by³y samymi nazwami, siedmioma s³owami o jednym
znaczeniu; w kuchni wisia³ domowy kalendarz, którego zrywane
kartki zatrzyma³y siê na dacie z po³owy ubieg³ego roku.
Ubra³ siê i w³¹czy³ radio. W ³azience spogl¹da³ podczas golenia na swoje odbicie w brudnym lusterku: szara, poci¹g³a twarz,
na której pierwsze zmarszczki odciska³y siê coraz wyraŸniej, tak
typowa, ¿e niemal niezauwa¿alna. Lodowato zimna woda usunê³a
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z oczu przekrwione plamki, ale nie uspokoi³a go na tyle, by d³oñ
bez dr¿enia mog³a prowadziæ maszynkê wzd³u¿ krzywizn twarzy.
Dokoñczy³ golenie, sp³uka³ twarz i wytar³ siê rêcznikiem. W kuchni
nastawi³ wodê na herbatê, a do kubka w³o¿y³ dwie torebki wyjête
z wielkiego blaszanego pude³ka. Jak zwykle w lodówce nie mia³ niczego, co móg³by zjeœæ na œniadanie. Siedzia³ przy stole i spogl¹da³
na podwórko przed blokiem, na zaparkowanego w cieniu drzewa
starego mercedesa.
Z kubkiem pe³nym gor¹cej herbaty wróci³ do pokoju. Stan¹³ na
œrodku, rozejrza³ siê w poszukiwaniu porzuconych gdzieœ spodni,
spojrza³ na szafkê przy lustrze i zamar³. Sta³ przez d³ug¹ chwilê,
z kubkiem herbaty na wysokoœci bioder, wpatruj¹c siê w to, co le¿a³o na drewnianej szafce. Usiad³ w fotelu, a przed oczyma przewinê³y mu siê sceny z ubieg³ej nocy: dziewczyna na tylnym siedzeniu,
ostatni kurs zakoñczony ucieczk¹ ulicami Krakowa i bolesne spotkanie z mê¿czyznami jad¹cymi grafitowym audi. Siedzia³ tak, dopóki
herbata w kubku nie wystyg³a. Wtedy dopi³ j¹ kilkoma szybkimi
³ykami, raz jeszcze spojrza³ na szafkê i poczu³, jak coœ ciê¿kiego
i zimnego osuwa mu siê prze³ykiem i zagnie¿d¿a w ¿o³¹dku.
Nie mia³ czasu, by spokojnie przemyœleæ ostatnie wydarzenia,
ale s¹dzi³, ¿e ca³y ten poœcig, uciekaj¹ca dziewczyna i grafitowy samochód mkn¹cy w szalonym pêdzie po szynach tramwajowych by³y
efektem jakiegoœ dziwnego zak³adu, konsekwencj¹ sceny zazdroœci,
jak¹ kierowca audi urz¹dzi³ dziewczynie, która potem zwia³a mu
taksówk¹, a on, nie chc¹c straciæ twarzy przed kumplami, za wszelk¹ cenê chcia³ j¹ dogoniæ. Mog³o istnieæ tysi¹c powodów, dla których faceci z audi chcieli z³apaæ dziewczynê, a on sam wpl¹ta³ siê
w tê historiê przez przypadek. Dziewczyna, byæ mo¿e, le¿y teraz
w zmiêtej poœcieli razem z kierowc¹ tamtego samochodu, w ³ó¿ku,
w którym skoñczy³a siê dla nich dzisiejsza noc, i ze œmiechem
wspomina ca³y ten poœcig, a on przechwala siê, jak przy³o¿y³ taksówkarzowi, którego twarzy pewnie nawet nie zauwa¿y³. „Byæ mo¿e
– myœla³ Bartel – wydarzenia te definitywnie zakoñczy³y siê w ka³u¿y”, gdzieœ w labiryncie w¹skich osiedlowych uliczek, sk¹d wróci³
nad ranem do swojego mieszkania. „Byæ mo¿e – ³udzi³ siê – wszystkie te wydarzenia nie bêd¹ mia³y ¿adnych konsekwencji, ¿adnego
ci¹gu dalszego, a z czasem stan¹ siê nic niewartym wspomnieniem”.
Ale nadzieje te niebezpiecznie podwa¿y³ przedmiot le¿¹cy na szafce
przy jego ³ó¿ku.
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Ma³y ciemnozielony plecak, który dziewczyna zostawi³a ubieg³ej nocy na tylnym siedzeniu. Zabra³ go na górê nad ranem, kiedy
zaparkowa³ mercedesa pod blokiem i zauwa¿y³ ciemny kszta³t za
fotelem kierowcy. Teraz plecak le¿a³ na szafce, miêdzy lampk¹ a budzikiem z pêkniêtym szkie³kiem. Jeszcze przed zaœniêciem otworzy³
sznurowan¹ górê i zajrza³ do œrodka. To, co tam siê kry³o, zdziwi³o
taksówkarza jeszcze bardziej. Nie wiedzia³, co zrobiæ. W zasadzie
móg³ wyrzuciæ do Wis³y plecak wraz z jego zawartoœci¹. Przedmiot
ten by³ materialnym dowodem potwierdzaj¹cym prawdziwoœæ wydarzeñ ubieg³ej nocy. Plecak by³ te¿ œladem jego udzia³u w ca³ej tej
historii. „Powinienem go wyrzuciæ” – pomyœla³.
Ale go nie wyrzuci³.
Mia³ wolne do obiadu, ale postanowi³ wyjechaæ wczeœniej. Zg³osi³ siê przed radio do dyspozytora i ruszy³ w miasto. Po drodze kupi³ nowe boczne lusterko i przykrêci³ je od razu w miejsce starego,
urwanego ubieg³ej nocy. Pierwsze zlecenie otrzyma³, zanim jeszcze
silnik rozgrza³ siê na dobre. Elegancko ubrany blondyn zamówi³
kurs do dzielnicy domków jednorodzinnych, przez ca³¹ drogê rozmawia³ przez komórkê, t³umacz¹c siê z nocnej narady i œcieraj¹c
drug¹ d³oni¹ œlady ciemnoró¿owej szminki z szyi. Potem dwie studentki w drodze na uczelniê, zapach drogich perfum i dwuznaczne
uœmiechy, spódniczka tej, która usiad³a w przednim fotelu pasa¿era,
podwiniêta wysoko nad po³ow¹ uda, t³umiony œmiech tej siedz¹cej
z ty³u i wysoki, zbyt wysoki napiwek na koñcu trasy. Wiedzia³, ¿e
kobiety uwa¿aj¹ go za atrakcyjnego, mylnie bior¹c w³aœciwy jego
twarzy wyraz znudzenia i ch³odnego dystansu do otoczenia za przejaw ¿yciowej dojrza³oœci i doœwiadczenia. Nie zwraca³ na nie uwagi,
ale im podoba³o siê to jeszcze bardziej, ni¿ gdyby zjecha³ z kursu
pod najtañszy motel w mieœcie i zaproponowa³ kilka mi³ych chwil
w pokoju na godziny.
Dwa kursy miêdzy bankami, potem zlecenie zakupów: cztery
flaszki wódki i karton soku porzeczkowego, odebrane przez faceta
w bia³ym podkoszulku i krawacie zawieszonym na ramieniu. Po
tym kursie zrobi³ sobie ma³¹ przerwê pod blaszan¹ budk¹ z chiñskim ¿arciem, popijaj¹c sma¿onego kurczaka wielkim kubkiem coli.
Posi³ek przerwa³ mu trzask radiowych zak³óceñ i g³os dyspozytora,
zg³aszaj¹cy kolejne zlecenie. Gdy tak jeŸdzi³ zapchanymi ulicami
Krakowa, przeciskaj¹c siê przez skrzy¿owania, przepuszczaj¹c tram15

waje i biegaj¹cych po przejœciach pieszych, Bartel prawie zapomnia³
o wypadkach ubieg³ej nocy. Prawie nie myœla³ te¿ o przedmiocie we
wnêtrzu plecaka, który le¿a³ teraz na jego szafce.
Zabra³ kobietê z pokaŸn¹ waliz¹ na dworzec kolejowy, przez
kilkanaœcie minut krêci³ siê taksówk¹ po centrum, stoj¹c w korkach
i gapi¹c siê na spódniczki dziewczyn. Po kolejnej godzinie pojecha³ na postój. By³ to szeroki, wy¿wirowany plac, wciœniêty miêdzy
supermarket a osiedle z trzypiêtrowymi blokami i zaniedbanym
skwerem. Zaparkowa³ i wysiad³ z samochodu. Przez chwilê chodzi³
miêdzy taksówkami, witaj¹c siê z kolegami. Zna³ ich wszystkich
po imieniu, choæ z ¿adnym nie utrzymywa³ bli¿szych stosunków.
Nie mia³ rodziny, nie móg³ wiêc z³apaæ kontaktu z tymi, na których
w domach czeka³y ¿ony, nie lubi³ nocnych wycieczek po knajpach
i dlatego nie przestawa³ z tymi, którzy spêdzali czas na szukaniu kobiet lubi¹cych przygody. W zasadzie trzyma³ siê z dala od brudnych
interesów, nigdy nie bra³ niczego w komis, ¿adnego bia³ego proszku,
zielonych liœci ani kolorowych dropsów, które niektórzy kierowcy
wozili pod fotelem, a dziêki którym mogli potroiæ dochody. Wszyscy
ci, którzy lubili w ten sposób dorobiæ do pensji, zachowywali wobec
niego dystans, obawiaj¹c siê, czy aby nie chce za du¿o wiedzieæ.
Dlatego Bartel ograniczy³ siê tylko do podania rêki kierowcom stoj¹cym w kolejce taksówek i wróci³ za kierownicê swojego samochodu, gdzie rozsiad³ siê wygodnie. Z lektury gazety wyrwa³ go szum
ciê¿ko pracuj¹cego silnika.
Czarne bmw, nisko zawieszone i ze skorodowanymi, pokrytymi
³uszcz¹c¹ siê farb¹ listwami, wjecha³o na parking pod kasztanami tak, jak jego kierowca czyni³ to za ka¿dym razem: okr¹¿aj¹c
plac na du¿ej prêdkoœci, nie zwalniaj¹c na ³ukach i obsypuj¹c wystrzeliwanymi spod kó³ kamykami go³êbie. Samochód przejecha³
tu¿ obok mercedesa i zatrzyma³ siê gdzieœ poza zasiêgiem wzroku
taksówkarza. Bartel spojrza³ w boczne lusterko. Kierowca bmw zaparkowa³ w cieniu, przodem w kierunku wyjazdu na g³ówn¹ ulicê,
a z wnêtrza samochodu wysiad³o dwóch mê¿czyzn. Zna³ ich ka¿dy
taksówkarz, który nocami jeŸdzi³ miêdzy klubami i dyskotekami
a tanimi hotelami z podpitymi mê¿czyznami, maj¹cymi ochotê na
mocny koniec przeci¹gaj¹cego siê po œwit wieczoru. Zna³ ich ka¿dy,
kto mia³ okazjê sprzedaæ ma³olatom w szerokich spodniach pude³ko
zapa³ek wype³nione po brzegi suchymi, zielonymi liœæmi o ostrym
zapachu lub woreczek bia³ego proszku, specjalnie dla m³odych lu16

dzi o wygl¹dzie urzêdników bankowych, w drogich garniturach
i z eleganckimi zegarkami na rêku. Prêdzej czy póŸniej poznaæ ich
musia³ ka¿dy, kto wo¿¹c rozmaitych ludzi, od czasu do czasu s³ysza³
coœ, co dla kogoœ innego mog³o mieæ wymiern¹ wartoœæ: kto komu
po¿yczy³ pieni¹dze, kto je odda³, a kto siê ukrywa³. Taksówkarz zamkn¹³ drzwi, nie zwracaj¹c uwagi na zaduch i pot lej¹cy siê wzd³u¿
szyi za ko³nierz. Skupi³ siê na gazecie.
Wolne kroki na rozgrzanym s³oñcem ¿wirze ucich³y tu¿ obok
taksówki, a zaraz po tym pukanie w boczn¹ szybê zmusi³o Bartela
do podniesienia wzroku. Tu¿ nad nim, wsparty o dach samochodu,
pochyla³ siê wysoki mê¿czyzna o smag³ej twarzy i czarnych jak noc
oczach. Leon, bo pod takim imieniem Bartel zna³ pukaj¹cego w szybê, mia³ prawie dwa metry wzrostu i cokolwiek by robi³, wygl¹da³o
to niezdarnie i komicznie, tak jakby impulsy biegn¹ce z ostrzy¿onej
na ¿o³niersk¹ mod³ê g³owy do chudych cz³onków potrzebowa³y
wiêcej czasu ni¿ w wypadku zwyk³ych ludzi. Leon by³ jednym
z tych typów, którzy ca³e dnie spêdzali w przesi¹kniêtych zapachem
uryny bramach lub brudnych klatkach schodowych, a wychodz¹c
z domu bez sk³adanego no¿a w kieszeni spodni, czuli siê tak, jak
w deszczowy dzieñ ludzie, którzy zapomnieli parasola. Drugiego
z mê¿czyzn, stoj¹cego trochê z boku, Bartel nie zna³, ale nie mia³
k³opotów z jego zaklasyfikowaniem. Krótko przystrzy¿one w³osy
i spuszczone wzd³u¿ cia³a rêce o nieco zaciœniêtych palcach, oddalone od tu³owia o dobrych kilkanaœcie centymetrów, tak by opiête skórzan¹ marynark¹ barki robi³y wra¿enie szerszych, ni¿ by³y
w rzeczywistoœci. Wzrok mia³ pewny, nieco wyzywaj¹cy i trochê bezczelny.
Bartel opuœci³ boczn¹ szybê i wy³¹czy³ radio.
– O co chodzi? – zapyta³. – Proszê podejœæ do przodu. Mamy
tu kolejkê.
– Wyskakuj. – Leon skrzywi³ siê i sam siêgn¹³ do klamki. – Musimy pogadaæ. – Wykona³ d³oni¹ gest w stronê zaparkowanego po
drugiej stronie placu samochodu. – No ju¿.
Taksówkarz wysiad³, zatrzasn¹³ drzwi i mru¿¹c oczy, rozejrza³
siê, ale parking momentalnie sta³ siê cichym i pustym miejscem.
Bartel poczu³ w brzuchu coœ zimnego i lepkiego, mimo kompletnie
suchego gard³a prze³kn¹³ œlinê i wiedz¹c, ¿e faceci w skórzanych
kurtkach doskonale zdaj¹ sobie sprawê z jego strachu, ruszy³ miêdzy nimi w stronê czarnego bmw. Zanim jeszcze doszed³ do samo17

chodu na tyle, by rozpoznaæ siedz¹c¹ w œrodku osobê, wiedzia³ ju¿,
z kim bêdzie mia³ do czynienia.
– Czeœæ – z tylnego siedzenia odezwa³ siê ca³kiem przyjaznym
g³osem Teodor, niski, krêpy mê¿czyzna o szerokim karku zapaœnika,
nalanym podbródku i g³adko wygolonej kanciastej czaszce. – Wsiadaj. – Wykona³ zapraszaj¹cy gest i przesun¹³ siê w g³¹b samochodu.
– Czeœæ – odpowiedzia³ Bartel i prze³o¿y³ nogê nad skorodowanym progiem.
Teodor, z uœmiechem przylepionym do masywnej twarzy, wygl¹da³ bardziej na dawno niewidzianego serdecznego kumpla ni¿
goœcia, który ¿y³ z tego, co uda³o mu siê si³¹ wydrzeæ innym. Mia³
w³aœciw¹ tylko kameleonom i tanim ma³ym gangsterom umiejêtnoœæ
wtapiania siê w otoczenie. Kiedy sta³ za barem swojej dyskoteki,
sprawia³ wra¿enie restauratora troszcz¹cego siê o dobr¹ zabawê
goœci i spokój na sali, w czasie objazdu interesów, na skórzanej
kanapie czarnego bmw, wygl¹da³ jak uliczny zbir o wysokiej samoocenie i przeciêtnej pozycji w hierarchii przestêpczej, mimo i¿
z jego zdaniem musia³ liczyæ siê ca³y pó³œwiatek miasta. Siedzia³
z roz³o¿onymi szeroko ramionami i d³oñmi wplecionymi w chromowane usztywnienia zag³ówków, w takiej pozycji jego pêkaty brzuch,
opiêty teraz jedwabn¹ koszul¹, unosi³ siê nieco, ods³aniaj¹c pasek z krokodylej skóry, kupiony w jednym z najdro¿szych sklepów
w Krakowie. A przecie¿ nie tak dawno siedzia³ na sk³adanym turystycznym krzese³ku – za polowym ³ó¿kiem, ze stert¹ we³nianych
skarpet i podróbek d¿insów przemycanych z Turcji – które z czasem
zamieni³ na os³oniête blaszan¹ wiat¹ stoisko, a to z kolei po up³ywie
kilkunastu miesiêcy na zadymiony lokal w zaadaptowanej wilgotnej piwnicy pod star¹ kamienic¹. Szybko odkry³, ¿e z tak¹ sam¹
³atwoœci¹, z jak¹ przychodzi³o mu wrêczanie ³apówek stra¿nikom
miejskim patroluj¹cym bazar, mo¿na podejmowaæ inne dzia³ania,
przynosz¹ce jeszcze wiêksze zyski, a stró¿e prawa s¹ tak samo podatni na widok kilku pachn¹cych nowoœci¹ banknotów ukrytych
w niezaklejonej kopercie. Zarówno teraz, jak i wtedy mia³ przy
sobie ludzi pokroju Leona. Swój sukces zawdziêcza³ brakowi skrupu³ów i w jeszcze wiêkszym stopniu brakowi wyobraŸni. Kiedy inni
uwa¿nie analizowali swoje dzia³ania pod k¹tem ich póŸniejszych
konsekwencji, on po prostu dzia³a³. Kiedy dawno temu zimow¹
noc¹ oblewa³ benzyn¹ drewniany barak z odzie¿¹, który naprzeciw18

ko bazaru wystawi³ konkurent niezbyt skory do uk³adów, nie myœla³
o tym, ¿e wszystkie podejrzenia padn¹ w³aœnie na niego, jako tego,
który z po¿aru odniós³ najwiêcej korzyœci. Poranek ods³oni³ zwêglone zgliszcza ogrodzone policyjn¹ taœm¹, i tak handlarz tureckimi
d¿insami otrzyma³ pierwsz¹ teczkê w wydziale œledczym i zdoby³
szacunek ca³ego bazaru. PóŸniej wydarzenia potoczy³y siê szybko,
zupe³nie jak w filmie. Dziêki temu móg³ teraz pozowaæ na gangstera
w starym stylu, ale choæ bardzo chcia³ przypominaæ Vito Corleone,
d¿entelmena w garniturze, z drogim sygnetem na palcu, bardziej by³
podobny do Tony’ego Soprano.
– Przejedziemy siê, co? – bardziej stwierdzi³, ni¿ zapyta³ gangster, a siedz¹cy za kierownic¹ ch³opak w dresie, kiedy tylko Bartel
zaj¹³ miejsce na tylnej kanapie, wcisn¹³ gaz i bmw ruszy³o. Bartel,
k¹tem oka, nie odwracaj¹c g³owy w kierunku szyby, œledzi³ trasê
i stara³ siê odgadn¹æ cel podró¿y. Ju¿ raz, jakiœ czas temu, jecha³ na
tylnej kanapie tego samego bmw; mia³ wtedy spore problemy nie tylko z siedzeniem, ale i z patrzeniem, a przedmiotem troski Teodora
by³a jedynie obawa, czy taksówkarz nie zabrudzi krwi¹ eleganckiej,
choæ nieco sfatygowanej i w kilku miejscach przetartej tapicerki.
Wspomnienie tamtych chwil nie by³o mi³e, Bartel skoncentrowa³ siê
wiêc na ko³ysz¹cej siê futrzanej kostce do gry przy wewnêtrznym
lusterku.
– Co tam u ciebie s³ychaæ? – zapyta³ g³oœno Teodor, patrz¹c
z ukosa na sztywno siedz¹cego Bartela. – Wszystko po staremu,
co?
– Wszystko po staremu – odpar³ pogodnie taksówkarz.
– A u mnie, widzisz, co chwila coœ nowego. Kompletne urwanie
g³owy – gangster mówi³ tym samym tonem, jakim nie tak dawno
zwierza³ siê z k³opotów kumplom z bazaru, zanim jeszcze odkry³,
¿e s¹ równie nieprzygotowani do nowych czasów jak on, a maj¹
znacznie wiêksze skrupu³y i o wiele mniejsz¹ determinacjê, by dzia³aæ. – A co s³ychaæ u tej, no… – Uda³ zamyœlenie, g³êboko marszcz¹c brwi, po czym pstrykn¹³ palcami. – Jak te¿ ona mia³a na imiê?
– Potar³ czo³o d³oni¹, czekaj¹c, a¿ taksówkarz dokoñczy i wymówi
imiê, które obaj pamiêtali doskonale, lecz Bartel, choæ wiedzia³ a¿
za dobrze, milcza³ jak grób.
– Karina. – Teodor siê ucieszy³, zupe³nie jakby nagle je sobie
przypomnia³. – W³aœnie, co s³ychaæ u Kariny?
– Nie wiem.
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– Nie wiesz? – Gangster uda³ zdziwionego. – ¯adnych wiadomoœci? ¯adnych listów? Telefonów? Choæby kartki na œwiêta?
Teodor gwa³townie obróci³ g³owê za dziewczyn¹ stoj¹c¹ przy
przejœciu dla pieszych. Uderzy³ d³oni¹ w kark kierowcy, a ten klaksonem wyrazi³ uznanie dla jej ods³oniêtych kszta³tów.
– Obejrza³a siê, widzia³eœ? – Gangster siê zaœmia³. – Wszystko
przez te baby, co nie? – Odwróci³ siê do Bartela. – Uœmiechnie siê
taka, pokrêci ty³kiem, a facetom wali do g³owy jak po ciep³ej wódce.
Mam racjê?
– Jasne.
Choæ Bartel bardzo stara³ siê przed tym powstrzymaæ, jego wyobraŸnia przywo³a³a wspomnienie twarzy, której podkreœlona pastelowym makija¿em uroda zwraca³aby uwagê równie dobrze w paryskiej kawiarni lub rzymskim bistro, co w zat³oczonej taniej dyskotece, w podchodz¹cej wilgoci¹ piwnicy krakowskiej kamienicy. By³o
to dawno temu, w czasach, kiedy jeszcze zdarza³o mu siê spêdzaæ
wieczory w takich miejscach, gdzie samotnie pi³ piwo i przygl¹da³
siê dziewczynom tañcz¹cym miêdzy pulsuj¹cymi œwiat³ami. Ona nie
tañczy³a, siedzia³a spokojnie przy stoliku, patrz¹c dooko³a nieobecnym wzrokiem. Nie by³a sama, jej towarzystwo co jakiœ czas wymienia³o siê z tañcz¹cymi na parkiecie, ale ona tylko siedzia³a i patrzy³a
przed siebie, pal¹c papierosa. Po kilkudziesiêciu minutach i kilku
piwach zdecydowa³ siê wstaæ i poprosiæ j¹ o taniec lub chwilê rozmowy. Gdyby to przemyœla³, gdyby siê zastanowi³, zamiast wstawaæ,
zamówi³by kolejne piwo i poprzesta³ na patrzeniu. Na krótk¹ chwilê
straci³ j¹ z oczu, zas³oniêt¹ przez ch³opaka z kuflem piwa w d³oni,
a gdy dostrzeg³ j¹ na powrót, rozmawia³a z facetem w skórzanej
kurtce. Jakiœ czas sta³, blokuj¹c drogê na podœwietlany parkiet, a gdy
zauwa¿y³, ¿e tamten bierze d³oñ dziewczyny, zdecydowa³ siê wróciæ
na miejsce. Dziewczyna jednak gwa³townym ruchem uwolni³a rêkê
i ostentacyjnie odwróci³a siê, siêgaj¹c po drinka. Mê¿czyzna w skórzanej kurtce zrobi³ ruch, jakby mia³ odejœæ, ale nagle zamachn¹³
siê szeroko ramieniem i uderzy³ dziewczynê, która przewróci³a siê
na pod³ogê, poci¹gaj¹c za sob¹ stolik i obity pluszem fotel. Bartel,
niewiele myœl¹c, przecisn¹³ siê przez t³um wokó³ le¿¹cej dziewczyny. Chwyci³ tamtego za po³y pobrzêkuj¹cej klamrami kurtki i precyzyjnym wejœciem kolanem w podbrzusze zgi¹³ go wpó³, a nastêpnie szerokim prawym sierpowym cisn¹³ w zgromadzonych wokó³
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gapiów. Po czymœ takim facet nie mia³ prawa wstaæ. Bartel odsun¹³
stolik i pomóg³ podnieœæ siê dziewczynie. P³aka³a, czêœæ jej twarzy
pokrywa³ pulsuj¹cy czerwieni¹ owal wielkoœci mêskiej d³oni. Bartel
zauwa¿y³ ruch za barem i trzech ros³ych ochroniarzy przeciskaj¹cych siê miêdzy ludŸmi, chwyci³ wiêc szybko jej rêkê i poci¹gn¹³
dziewczynê w stronê wyjœcia.
– Dziêkujê – powiedzia³a miêkko z wyraŸnym, nieco œpiewnym
akcentem, a on ruchem d³oni zatrzyma³ przeje¿d¿aj¹c¹ taksówkê.
Nie wiedzia³, dok¹d j¹ odwieŸæ, milcza³a, a on nie pyta³ i zabra³ j¹
do siebie. Milcza³a, gdy odwa¿y³ siê obj¹æ jej taliê na schodach, gdy
musn¹³ ustami jej w³osy ju¿ w drzwiach mieszkania. Milcza³a, gdy
w ciasnej, zagraconej ³azience obmywa³ jej twarz ch³odn¹ wod¹,
pozbawiaj¹c j¹ przy tym makija¿u, ale nie spokojnego, ciep³ego
piêkna. Sam ju¿ nie pamiêta³, jak znaleŸli siê w ³ó¿ku, choæ dziœ
jeszcze czu³ pod palcami jej wilgotne ciep³o. W jej ramionach odnalaz³ spokój, którego szuka³, i spe³nienie, którego potrzebowa³. Pachnia³a dymem tanich papierosów, balsamem do cia³a i ich wspólnym
potem. Ca³owa³ jej usta, czuj¹c w ich cieple cierpki smak alkoholu,
wodzi³ po nich jêzykiem, upijaj¹c siê jej smakiem. Kochali siê powoli i spokojnie, choæ nie znali swych imion. Nie by³a pierwsz¹ wa¿n¹
kobiet¹ w jego ¿yciu, jej twarz nie by³a twarz¹ z pogiêtego zdjêcia
wciœniêtego w nieczytan¹ ksi¹¿kê, ale tej nocy by³a najwa¿niejsza.
Kiedy obudzi³ siê nastêpnego ranka, miejsce ko³o jego boku by³o
ciep³e, lecz puste. O tym, ¿e by³a w³asnoœci¹, wy³¹czn¹ w³asnoœci¹
innego mê¿czyzny, dla którego pracowa³a i który móg³ dysponowaæ
ni¹ wedle w³asnego uznania, dowiedzia³ siê kilka dni póŸniej. Dopiero wtedy pozna³ jej imiê. Zgarnêli go z parkingu przed domem
w bia³y dzieñ, na oczach s¹siadki wyprowadzaj¹cej p³owego kundla. Ju¿ mocno naruszonego, wci¹gnêli do samochodu i wywieŸli za
miasto, gdzie po³amali mu szczêkê, nos i kilka ¿eber. Zanim straci³
przytomnoœæ, le¿¹c z twarz¹ wciœniêt¹ w podeptan¹ ich buciorami
trawê, us³ysza³ jeszcze kilka ¿yciowych nauk. Dziewczyna pracowa³a w agencji, w której Teodor mia³ swoje udzia³y. Tego wieczora,
kiedy wybiegli z zat³oczonej dyskoteki, ona by³a w pracy, a facet,
którego pos³a³ na deski, móg³ byæ jej klientem. Mê¿czyŸni wyt³umaczyli mu to tak dok³adnie, ¿e Bartel prawie dwa tygodnie przele¿a³
w szpitalu. Wiele razy zastanawia³ siê, czy tym, co zrobi³, zas³u¿y³
bardziej na wdziêcznoœæ dziewczyny, czy te¿ przeciwnie, zepsu³ jej
pozycjê na rynku, przeszkodzi³ w interesach i zmusi³ do wyjazdu
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w inny rejon kraju, a mo¿e nawet za granicê, do Niemiec, lub z powrotem, na Ukrainê.
– ¯adnych listów – potwierdzi³ Bartel, uwalniaj¹c siê od natrêtnego spojrzenia jasnoniebieskich oczu oraz od wspomnienia ciep³ych ust i g³adkiej, prawie przezroczystej skóry. – Nawet telefonu.
Teodor rozeœmia³ siê na ca³y g³os. Ura¿on¹ dumê ju¿ dawno uleczy³ widok zwiniêtego w k³êbek, skaml¹cego naiwniaka, który odwa¿y³ siê wyci¹gn¹æ rêkê po nie swoj¹ w³asnoœæ, a w miejsce z³oœci
pojawi³a siê trudna do wyt³umaczenia irracjonalna sympatia, daj¹ca
o sobie znaæ za ka¿dym razem, kiedy Teodor w czasie alkoholowych
libacji opowiada³ kumplom o g³upim taryfiarzu, który dosta³ ³omot
za obronê honoru g³upiej dziwki. „I wiecie co – koñczy³ swoj¹
opowieœæ, stoj¹c na ko³ysz¹cych siê nogach z kieliszkiem w d³oni
– czasem, kiedy mam dostarczyæ dziewczynê do klienta, dzwoniê
specjalnie po niego, niech siê uczy”.
Teodor nale¿a³ do ludzi, którzy nie maj¹ marzeñ. Wcale nie
dlatego, ¿e pozbawi³a go ich proza ¿ycia, wrêcz przeciwnie, codzienna egzystencja by³a dla niego spe³nieniem marzeñ. Mia³ swój
samochód, du¿e mieszkanie w drogiej dzielnicy i w³asn¹ dyskotekê,
mia³ atrakcyjn¹ ¿onê o jasnych w³osach i skórze, otacza³ siê ludŸmi,
którzy okazywali mu szacunek, mia³ te¿ swojego prawnika i co najwa¿niejsze: mia³ tyle w³adzy, by sprawia³a mu ona przyjemnoœæ, nie
wywo³uj¹c przykrego uczucia niedosytu. Dlatego we wszystkim, co
robi³, widaæ by³o jego absolutn¹ afirmacjê mijaj¹cej w³aœnie chwili,
wi¹za³ krawat nie po to, by dobrze wygl¹daæ w czasie kolacji, ale
by le¿¹ca na ³ó¿ku m³oda kochanka uzna³a ten gest za szczególnie
mêski i poci¹gaj¹cy. W takim samym celu wypowiada³ zdania kierowane do wystraszonego taksówkarza. Dobrze wiedzia³, ¿e Bartel
nigdy w ¿yciu by mu siê nie postawi³, nigdy jednak nie móg³ oprzeæ
siê pokusie i po raz kolejny udowadnia³ swoj¹ przewagê.
– Wiesz co, Tomek – powiedzia³ gangster powa¿nym tonem
– ka¿dy dostaje od losu szansê. Ka¿dy. Problem w tym, czy potrafi
siê j¹ dostrzec, a potem wykorzystaæ. A ty? Myœlisz, ¿e wiesz, co
zrobiæ, ¿eby nie wpadaæ w k³opoty, ale ¿eby wykorzystaæ swoje piêæ
minut?
– Jasne, wiem, co mam zrobiæ – odpowiedzia³ spokojnie Bartel,
choæ wcale nie wiedzia³, jak siê zachowaæ.
– Œwietnie. – Gangster rozpogodzi³ siê. – Byæ mo¿e los uœmiechn¹³
siê i da³ ci szansê.
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