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Zbigniew Górniak
(ur. 1961) – dziennikarz,
reporta˝ysta, felietonista, autor
wywiadów telewizyjnych, scenarzysta
programów publicystycznych (m.in.
Polacy dla TVP 1). Były redaktor
naczelny wrocławskiego „Echa
Miasta”. Zadebiutował w 2006 roku
powieÊcià Pulpa fikcyjna. Albo dwa
wesela i pogrzeb kapitana ˚bika.
Ksià˝ka zebrała przychylne recenzje.
Siostra i byk to jego druga powieÊç.
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Oddech Izabeli Boche skiej by tak g o ny i zach anny,
jakby pragnę a wciągnąć nosem ca ą tę rozkosz, w której
się p awi a. Spoczywa a na le ance zaprojektowanej
przez samego Apolloniusa, a od prawdziwej skóry
w kolorze be u oddziela o ją prze cierad o pachnące
lawendą. Jej plecy l ni y olejkiem z mutengi, niezwykle
rzadkiej byliny występującej wy ącznie na Tasmanii.
Pierwsze t oczenie, sto euro za dwustumililitrowy flakonik.
Wzd u kręgos upa Izy ta czy y palce masa ystki,
jak dziesięciu chippendalesów z zespo u Nadwi la skie
Cyngle, którym swego czasu w klubie „Kosmos” wk ada a za majtki banknoty o nominale nie mniejszym ni
dwadzie cia z otych. Nazwanie masa ystki mistrzynią
to językowy bana , ale kto w takim b ogostanie zawraca by sobie g owę szukaniem bardziej wyrafinowanych
s ów?
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– I jak się bawi a ? – pad o pytanie z le anki Moniki
Oliwnik. Dziennikarka przyby a do o rodka na ca y
d ugi weekend, eby – jak g o no i wielokrotnie podkre la a – „odkazić się po kampanii wyborczej”.
– Byle jak – odpar a od niechcenia Izabela. – Sama
wiesz, jak to jest, kiedy bankiet zdominują ma py
z show-biznesu. Te ich ortopedyczne buciki, te ufarbowane w osy, te dresiki z kapturkami. I ka dy ma ciemne
okulary nad czo em. No i jaki interes do obgadania...
Nuda... Bana ... Sztampa... – D o Izabeli powędrowa a
do stolika na hebanowej nodze i wy uska a z papiero nicy cienkiego davidoffa. Co nad jej g ową kliknę o
przyja nie i przy ko cówce papierosa pojawi się ar
zapalniczki. Farma by a prywatna i w a cicielowi ani się
ni o ulegać antynikotynowym obsesjom pa stwa.
– Mają do ciebie interes, bo jeste kim . Szefowa
Banku Inicjatyw Brukselskich. To brzmi jak atwa
Forsa do Wyjęcia... – Monika wydę a wargi. Jej w osy
skrywa turban z bia ego ręcznika, a na twarzy mia a
maskę z wiórków kokosowych. G owa gwiazdy TVN
by a teraz jak gigantyczna kulka raffaello i ka dy brukowiec zap aci by za takie zdjęcie fortunę.
– Taaa... – potwierdzi a Izabela leniwie. Przypomnia
jej się podpity poeta z Krakowa, który próbowa uwodzić ją obietnicą, e kolejny tomik zadedykuje w a nie
jej, pod warunkiem e Bank Inicjatyw Brukselskich wyo y na jego poezję pieniądze. O arty cie powiadano, e
jest oniryczny, ale Iza wstydzi a się spytać Monikę, co
znaczy to s owo. – Taaa... Gdzie pe ne sieci, tam k usownicy – podpar a się swym ulubionym powiedzon6

kiem, zas yszanym na spotkaniu z profesorem Francisem
Finkym z Uniwersytetu w Ohio; tysiąc pięćset dolarów
za trzy kwadranse wyk adu w hotelu Sobieski, z czego
przynajmniej dziesięć minut zmarnowanych na dostrajanie mikrofonu.
– To sobie teraz wyobra , co ja prze ywam, kiedy
gdzie się pokazuję. – Monika umoczy a koniuszek języka w kryszta owym naparstku wype nionym Crème
de Cassis de Dijon. – Im większy burak, tym bardziej
chce mi się wepchać do programu.
– Taaa... Gdzie pe ne sieci, tam k usownicy – powtórzy a leniwie Iza, zapatrzona w panoramiczne weneckie
lustro, za którym pyszni się zimowy ogród pe en ska
i paproci oraz basen wype niony gorącą wodą i bogaczkami pluskającymi się jak foki. Chippendalesi na
jej plecach wypróbowywali w a nie nowy krok.
Wniesiono tace z sushi i ustawiono u wezg owi leanek. Izabela poszuka a wzrokiem zawiniątka z rybą
ma laną, a potem, dla zaostrzenia apetytu, nala a sobie
do czarki sake.
– No to za tę naszą niedolę, Monia – wznios a toast,
lecz ręka zawis a w po owie drogi do ust, bo kto nad
jej g ową rozdar się nieludzko...
– I-zau-ra!!!... Izauuuuurrrraaaaa!... Izaura, do kurwy
nędzy!... Gdzie jest adrenalina?!... Zastrzyk trzeba
zrobić!... Izaura, kurwa mać, Lewicki ma atak!... I-zaura, zbud się, suko!
Izaura! Brrr... Nienawidzi a tego imienia! Dwadzie cia
dziewięć lat temu skrzywdzili ją nim rodzice, powodo7

wani natchnieniem, jakie sp ynę o na nich z kart księgi
imion. Nie do ć, e pasowa o do nazwiska jak d em
do ledzia, to wkrótce odcisną na nim nieusuwalne
piętno brazylijski serial Niewolnica Izaura, hit hitów
PRL-owskiej telewizji.
Izaura Bochen! Groteskowo ć tego zestawienia zaczę a dawać się jej we znaki mniej więcej w piątej klasie
podstawówki. Bochen Izaura by a pierwsza w dzienniku i gdy pani od polskiego rozpoczyna a sprawdzanie
obecno ci, brzmia o to jak wybuch bomby wype nionej
ironią. Po przykrym incydencie na międzyszkolnej uroczysto ci wręczenia wiadectw maturalnych, kiedy wyczytanie jej nazwiska wzbudzi o ogólne rozbawienie
i nawet kurator wojewódzki nie kry u miechu, Izaura
postanowi a sobie, e kiedy to zmieni. Izaurę zastąpi
Izabela, ale tylko z jednym „l”, eby nie wysz o pretensjonalnie. A cię ki „Bochen” – je li jej przysz y mą
będzie się nazywa byle jak – zostanie zastąpiony „Boche ską”. Lecz minę y lata i nic w jej dowodzie osobistym się nie zmieni o. Nie znalaz a mę a, choćby z byle
jakim nazwiskiem.
– Izaura, bo Lewicki wykituje! Wykituje nam!
Wstawaj! – G os nale a do Lucyny Bombik, pielęgniarki. – Wracam na salę, a ty zastrzyk...
– Przecie nie pię! – Otworzy a oczy i zerwa a się
z fotela, zapominając o tacy z jedzeniem, którą mia a
na kolanach. Kanapki z pastą ledziową upad y posmarowaną stroną do do u, jak zawsze.
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Lewicki... Lewicki... – szarpiąc się z opakowaniem strzykawki, próbowa a przywo ać w pamięci twarz chorego.
– Aha, to ten stary, który nazwa mnie szympansicą!
Wkroczy a do sali niczym filmowy komisarz podczas nalotu na podejrzaną spelunę. Zamiast rewolweru
i policyjnej odznaki trzyma a w uniesionych d oniach
strzykawkę oraz gumowy ko ek do gryzienia.
Lewicki trzepota się między ó kami jak wielka ryba,
która wyskoczy a z akwarium. Z grzebieniem w zębach,
za liniony, straszny. Do pod ogi przyciska go kolanem
wytatuowany mę czyzna w samych tylko spodniach
od pi amy, inny pacjent krępowa Lewickiemu ręce,
z nogami mocowa a się Lucyna. Chory omiata swych
poskramiaczy oczyma bez renic i powiek: przekrwione
wyba uszone bia ka, spojrzenie demona.
Mę czyzna z tatua ami to by stary szpitalny wyjadacz. Zobaczywszy pielęgniarkę, ods oni Lewickiemu
bia y jak twaróg po ladek. Ig a wesz a w cia o, znieruchomia a na trzy sekundy i cofnę a się, zostawiając
krwawą kropkę przykrytą natychmiast wacikiem. Tymczasem Lucyna wyrwa a z ust pacjenta grzebie i wsadzi a tam gumowy ko ek.
Po pó minucie atak ustąpi , choroba wycofa a się do
swojej kryjówki w mózgu, aby wyczekiwać tam kolejnej
okazji do draki. Mo na by o rybę podnie ć z pod ogi
i wrzucić z powrotem do akwarium. Na korytarzu dudni y drewniaki lekarza, który wezwany przez telefon,
bieg w a nie ze swojej kanciapy.
– Ju po wszystkim, ju po wszystkim, panie Lewicki.
Wróci pan ju do nas. Ju po wszystkim... – Izaura
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g aska a chorego g osem dobrym i ciep ym. Mimo
zawodowej rutyny, która po o y a się na jej twarzy
maską znu enia; mimo drastycznych scen, jakich od lat
by a wiadkiem i uczestnikiem; mimo wypowiadanych
tysiące razy mniej lub bardziej sztampowych pociesze
– jej wspó czucie wcią by o szczere. Jakby nadal chodzi a do pierwszej klasy liceum pielęgniarskiego. – Ju
po wszystkim... – kruszy a szeptem strach pacjenta.
I wtedy jego lewe oko, które jeszcze przed chwilą
zagląda o w za wiaty, mrugnę o do niej filuternie.
Jakby nic się nie wydarzy o! Jakby siedzieli teraz nie
w sali cuchnącej przepoconą po cielą, lecz w ogródku
piwnym gdzie nad jeziorem. To ju nie by wzrok demona zmagającego się w zapasach ze więtym Witem,
ale starego podrywacza i warcho a. Na dodatek, jak
odkry a Izaura, ca kiem jeszcze przystojnego.
Gdy za jaki czas próbowa a sobie przypomnieć, gdzie
wcze niej widzia a tę zawadiacką twarz mę czyzny puszczającego do niej oko, w zakamarku mózgu wy wietli
jej się epizod z filmu Anakonda. To by a produkcja hollywoodzka sprzed lat, klasy B, choć momentami b yskotliwa. Ogląda a ten film w kinie z systemem Dolby
Surround w mie cie wojewódzkim, gdzie zabra ją jej
ówczesny zalotnik. Wszystko tamtego dnia odby o się
wed ug wy wiechtanego scenariusza: kino, spacer, pizza,
lody, wino, ó ko. I w a nie w ó ku, gdy mia a ju na
sobie tylko a cuszek z Pierwszej Komunii i zdyszanego
kochanka, nie wiedzieć czemu, stanę a jej przed oczyma
scena z obejrzanego wcze niej filmu. Grany przez Jona
Voighta owca wę y, stary zabijaka i awanturnik, zostaje
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po knięty ywcem przez gigantyczną anakondę. Po jakim czasie wą wypluwa cz owieka. I oto my liwy, ca y
liski od gadzich p ynów i nieco ju nadtrawiony, podnosi nieoczekiwanie powieki, po czym puszcza oko do
bohaterki, którą od początku filmu próbowa uwie ć.
A potem pada trupem.
Ta scena na d ugo zapad a w pamięć Izaury, pewnie za
sprawą obuzerskiego uroku Jona Voighta, który choć
pozostawa na ekranie, to feromony wydziela , jakby go
mia a na fotelu obok. Wtedy jeszcze by o mu wolno;
nie wiedzia , e wkrótce wcieli się w postać polskiego
papie a.
A tamten zalotnik od kina okaza się jednodniową
jętką, choć nazwisko mia niez e: Dębski.
Anakonda – postanowi a w my lach. Anakonda...
Zacznę od dzi nazywać Lewickiego Anakondą. Zachichota a do w asnych erotycznych skojarze . Miros aw Anakonda Lewicki... To jak pseudonim jakiego
boksera albo zapa nika. W adca ringu z wielkim
bem wę a wytatuowanym na klacie. U cisk, który
zabija...
W dy urce zajrza a do karty Lewickiego. Wynika o
z niej, e nigdy wcze niej nie mia ataku padaczki. Tak
przynajmniej powiedzia w wywiadzie lekarskim, chocia to niczego nie przesądza o, bo chorzy trafiający do
ich o rodka to by a pierwsza liga k amców.
Sprawdza a kolejne rubryki, zdumiona swą ciekawo cią.
Stan: wolny. Mhm...
Zawód: doradca finansowy. o !
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Osoba, z którą mo na się kontaktować: brak.
Dziwne... Taki facet ma chyba ca y tabun przyjació .
No i dzieci, musi przecie mieć dzieci!
Wróci a na sam początek formularza. Data urodzenia:
28 grudnia 1951 roku. Trochę dawno – zmarkotnia a.
Dwadzie cia siedem lat ró nicy, stary...
Stary, ale jary – skontrowa a samą siebie, co znów
wprawi o ją w zdumienie.
O rany! – nagle u wiadomi a sobie, e Lewicki jest
o rok starszy od jej ojca. Od tego mę czyzny, który
dawno ju straci resztki wigoru i wygląda teraz jak
podstarza a, oty a nauczycielka wiedzy o spo ecze stwie, miertelnie obra ona na zdradziecką historię.
Izaura mia a taką nauczycielkę w liceum: minę o ju
adnych parę lat od upadku komunistów w osiemdziesiątym dziewiątym, a tamta biedna kobieta, ilekroć
wypowiada a s owo „Polska”, zawsze dodawa a automatycznie – „ludowa”.
Przypomnia o jej się mrugnięcie Lewickiego i poczu a
na karku dreszcz. Jakby na jej ramieniu usiad lubie ny
liliput i delikatnie dmucha . To wpędzi o ją w pop och.
Daj sobie spokój, kretynko – skarci a się w my lach
– to jest dwadzie cia siedem lat ró nicy. Dwadzie cia
siedem! Ale dlaczego on nazwa mnie szympansicą?
Wpatrzy a się w lustro nad umywalką w poszukiwaniu utajonych dotąd ma pich cech; nie znalaz a
adnej. W panice sprawdzi a stan ow osienia pod pachami – mo e Anakonda ten szczegó mia na my li?
Ale po ostatniej depilacji jeszcze nic nie zdą y o wykie kować.
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– Bo ty ju stara dupa jeste – powiedzia a ponuro do
swego odbicia. – Stara dupa, która potrzebuje dojrzaego mę czyzny. – Unios a sobie piersi kantami d oni,
jej wzrok wyra a aprobatę i dumę. – Ale cyc nadal
masz pierwsza klasa.
Podnios a bluzkę i przygląda a się z uznaniem dwóm
chi skim znakom usytuowanym po obu stronach pępka.
Rysunek by misterny i wypuk y, wygląda jak haft,
jakby pod skórę wprowadzono granatową wstą kę.
– Najnowszy krzyk mody – zachwala upalony haszyszem ysy olbrzym, do którego nale a a nora, bardzo na
wyrost nazwana studiem tatua u.
Izaura nie mia a pojęcia, co oznacza y litery, ani nie
by a tego ciekawa. Po prostu wybra a je z katalogu, bo
jej się spodoba y. Poza tym chcia a być modna: od kilku
dobrych lat pó Polski obnosi o na piersiach, opatkach,
ydkach, bicepsach i po ladkach azjatyckie znaki. – Waęsa obiecywa , e będziemy drugą Japonią, i proszę...
– powiedzia który z kolejnych zalotników Izaury, próbując bezskutecznie zlizać litery z jej brzucha. (Mia nazwisko bez ko cówki „ski”, ale za to obco brzmiące:
Holzer.)
– A co, jak to jakie blu nierstwo jest? – piekli a
się matka, gdy Izaura, bawiąc u niej z wizytą, nieopatrznie wysz a z kąpieli w samych majtkach. – Skąd
wiesz, co ci tam napisali? Jakie to wi stwa nosisz na
skórze? W wiosce mojej mamusi jeden artysta pod
obrazem więtej panienki czarta namalowa . Modlili się
ludziska przez lata, a patrzą, farba się uszczy. Poszkrobali, a tam spod więtej diabe wy azi. Naród pó
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wieku przed szatanem klęka ! – wy piewywa a swym
akcentem przywiezionym z Kresów ostatnim transportem repatriacyjnym.
– Blu nierstwo to jedno, ale kto ci zagwarantuje, e
ten napis nie oznacza cielęciny w pięciu smakach? Albo
sajgonki wegetaria skiej? Nie chcia bym, aby moja
córka obnosi a na brzuchu jad ospis chi skiej knajpy
– wtrąci się ojciec, bo zawsze się wtrąca .
Gdy chwilę pó niej Izaura przywraca a porządek w gablocie z lekami, nasz a ją my l, e ró nica wieku między
nią a Lewickim jest jednak mniejsza. Przecie on urodzi się pod koniec grudnia, a ona drugiego stycznia.
To tylko dwadzie cia sze ć lat i pięć dni – obliczy a
i odczu a co w rodzaju ulgi. Ale za chwilę u wiadomi a sobie absurdalno ć tych rachunków. Jakie „tylko”?
Jakie „tylko”, idiotko?
Mimo to kalkulowa a dalej. Dwadzie cia sze ć lat razy
trzysta sze ćdziesiąt pięć plus pięć dni... Ale przecie
są jeszcze lata przestępne! Ile taki rok przestępny ma
dni? Trzysta sze ćdziesiąt sze ć czy trzysta sze ćdziesiąt
cztery? Sięgnę a po le ący na biurku kalkulator.
Wtedy jeszcze nie wiedzia a, e liczenie stanie się niebawem jej wielką namiętno cią.

*
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Kryptonim „Hossa”
Raport z obserwacji operacyjnej
Raportujący: „Skowron”
Zgodnie z otrzymanym poleceniem przyby em na miejsce
operacji, eby podjąć obserwację Obiektu. Obecnie leymy obaj w dziesięcioosobowej sali oddzia u detoksykacji szpitala. Ja le ę trzy stanowiska od Obiektu.
Wed ug mojej oceny Obiektowi nie zagra a tu adne
niebezpiecze stwo ze strony pacjentów: to odtruwający
się wycie czeni pijaczkowie, robotnicy, kilku urzędników, rzemie lnik, student, a w czę ci tak e tak zwany
element. Grają w karty, rozwiązują krzy ówki albo po
prostu le ą. Zachowa agresywnych z ich strony nie odnotowa em. Nie są te specjalnie nachalni w stosunku
do Obiektu, mo e tylko trochę interesuje ich jego częste
korzystanie z laptopa. Mówią na niego „dyrektorek”.
Melduję, e nie uzna em za stosowne wnoszenia tu
broni, by oby to zbyt niebezpieczne. S u bowy rewolwer
zabezpieczy em w skrzynce kontaktowej SK 03B. Stan
upojenia alkoholowego, w jaki się zgodnie z poleceniem
wprowadzi em przed przywiezieniem mnie tutaj, trwa
trzy dni. Koszty wynios y 428 z otych, wliczając w to
taksówkę do szpitala. Rachunki za konsumpcję i transport przedstawię po zako czeniu zadania. Gdy mnie
przyjmowano, mia em we krwi 2,7 promila alkoholu.
Moja obecno ć tu nie wzbudzi a podejrze . Od dwóch
dni Obiekt czuje się ju dobrze, zmniejszono mu dawkę
leków, pracuje coraz intensywniej, ączy się z internetem, wykonuje po kilkana cie telefonów na dobę.
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Rozmawia g ównie z biurem maklerskim, co wnioskuję
ze s ów Obiektu. Jego rozmówcą jest najczę ciej jaki
„pan Adam”. Dzwoni te do sąsiadów, eby zainteresowali się mieszkaniem. I jeszcze odwo ywa jaki wyjazd do Londynu. Kiedy uda się pod prysznic i zostawi
komórkę w kieszeni szlafroka, wszed em dyskretnie
w posiadanie ostatnich dziesięciu numerów, pod które
dzwoni . Odtworzy em je z pamięci, niektóre mia y dopisane imiona rozmówców – wszystko to jest w za ączniku do niniejszego raportu.
Obiekt artuje z pielęgniarkami, zdaje się, e jedna
wpad a mu w oko. Jej personalia to: Bochen Izaura.
Mo na by sprawdzić, czy nie znajduje się w katalogu
zbiorów osobowych naszego resortu. U atwi oby to
nam dotarcie operacyjne. Potwierdza się, e Obiekt
jest kobieciarzem, co sugerowano w charakterystyce.
Obiekt czyta ksią kę pod tytu em Perwersje. Rosyjskie
nazwisko autora obudzi o moją czujno ć, ale to tylko
nowocze nie napisany, na dodatek przez Ukrai ca, przewodnik turystyczny po Wenecji.
Ku chwale ojczyzny!
„Skowron”
PS
Przed godziną Obiekt mia atak padaczki alkoholowej,
teraz pi po zastrzyku. Wykorzysta em to i próbowa em
skontrolować jego laptop, ale by zahas owany. Czy dla
naszych informatyków stanowi oby to du y problem?
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2
Koperta le a a na szkle pokrywającym blat biurka, tu
obok naklejki propagującej ogólnopolską akcję wymierzoną w apownictwo. D o pokazująca figę obwiedziona by a has em „Ja nie biorę i nie daję”; pó
szpitala rechota o po kątach, gdy ordynator osobi cie
umieszcza nalepki w widocznych miejscach.
– Siostro, naprawdę proszę wziąć. Nale y się siostrze.
To uczciwie zarobione pieniądze. – D o Lewickiego
przesunę a kopertę po szkle, pod którym jaskrawi y się
widokówki, przysy ane przez by ych pacjentów jako
dowód ich powrotu do ycia. Uwagi Izaury nie usz y
jego wypielęgnowane d onie i dyskretny sygnecik na
ma ym palcu lewej ręki. Bia e z oto z kropelką krwawnika. Niestety, zegarek Lewickiego przys onięty by rękawem szlafroka.
– Mówi am ju , e nie mogę. Poza tym nic z tego
nie rozumiem. Jakie akcje? Jaka gie da? Jaki byk na
parkiecie?
– A ja mówi em ju , e siostra jednak mo e. To siostry
zarobek. Pięć procent, zwyczajowa prowizja, którą doradca nalicza sobie od zysku nieznanego mu klienta. Bo
od sta ego bierze trzy procent. Siostra mnie nie zna a,
więc jest pięć procent.
Przyszed zaraz po wieczornym obchodzie, kiedy
Izaura zosta a w dy urce sama. Niepodobny do tamtego Lewickiego sprzed dwóch dni, podnoszonego
z pod ogi po ataku, i jeszcze bardziej niepodobny do
Lewickiego, który zosta tu przywieziony dni temu
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osiem. Zmartwychwstaniec. Doskonale zna a ten rytua odrodzenia.
Najpierw do sali wchodzi pielęgniarz i sprawdza, które
ó ko jest wolne. – Przywie li wie ego – o wiadcza,
wzniecając radosne poruszenie, bo nikt nie lubi być sam
w nieszczę ciu. Po kilku minutach pojawia się pacjent,
który wcale na wie ego nie wygląda, no, chyba e na
wie ego trupa. Prowadzą go albo niosą: we dwóch
lub w trzech, za nimi ona z wypchaną reklamówką
i ksią eczką zdrowia w d oni. Roztrzęsiony, o liniony
starzec. Oczy schowane pod opuchlizną, maska zarostu,
jajecznica smarków pod nosem. Na g owie gniazdo
niechlujnego ptaka. D onie w strupach. Skumulowany
odór wódki – z tygodnia, miesiąca, pó rocza. Rzucają
go na ó ko, lecz on w tej szpitalnej sali, nawet przebrany w pi amę, wcią wygląda nieprzyzwoicie. Kanaowe zwierzę, zjawa z rynsztoka. Upiór. Szmata. Zero.
I mijają dwa dni, kiedy pozostali lokatorzy sali detoksykacyjnej widzą tylko bia y owal na ó ku wie ego.
I kroplówkę z przewodami znikającymi pod po cielą.
Czasem owal zmieni pozycję, czasem zachrapie. Trzy
razy dziennie pod ko drę zajrzy kto z personelu medycznego, podetka kaczkę, wstawi basen.
A trzeciego dnia rozpoczyna się rytua powrotu.
Ko dra zostaje odrzucona i wie y znika na dobre pó
godziny w azience – wraca ogolony, ze skórą czerwoną
od ukropu, z w osem rozczesanym, przyklepanym do
czaszki, odszorowany, m odszy o dziesięć lat. Po dniu,
dwóch schodzi opuchlizna. Ruchy nabierają sprę ysto ci, twarz się wysubtelnia. wie y, naprawdę od18

wie ony, starannie uk ada w szpitalnej szafce przybory
toaletowe, d ugopis, sztućce i paczki papierosów. Na
ramie ó ka rozwiesza ręcznik. Następnie wsuwa stopy
w pantofle, poprawia po y szlafroka, wk ada okulary w ca kiem przyzwoitych oprawkach, które opuszcza
na czubek nosa, aby móc spoglądać na wiat inteligentnym spojrzeniem znanego wspó czesnego prozaika albo
jakiego innego felietonisty wa nego pisma, po czym zabiera się do rozwiązywania krzy ówek. Zna większo ć
hase i okazuje się przemi ym nauczycielem geografii,
który wyedukowa kilkunastu olimpijczyków.
– Pięć procent, mówi pan? – Patrzy a na niego z zainteresowaniem. Ogolony, rumiany, pachnący czym
piekielnie drogim. O takich jak on nie mówi się „alkoholicy”, tacy jak on „mają problem”. Izaura podziwia a czarny pikowany szlafrok Lewickiego z motywem
harcerskiej lilijki w kolorze starego z ota. Skrywany
kompleks ukąsi ją znienacka: w jej domu nie noszono
tak kosztownych szlafroków, ojciec nigdy nie wyda by
pieniędzy na taki ciuch, mo e nawet wykpi by go jako
pedalski. Pod pewnym względem ojciec górowa jednak
niewątpliwie nad Lewickim: nie bra do ust alkoholu.
Z przekonania. Być mo e dlatego by tak zasadniczy
i ma ostkowy zarazem.
– Ten tysiąc z otych to pięć procent? To wychodzi, e
pan zarobi ... – Policzy a w pamięci i krzyknę a: – To
pan zarobi dwadzie cia tysięcy?!
– Pani dla mnie zarobi a, Izauro. – Sk oni się szarmancko, a krzy yk na srebrnym a cuszku zawieszony na jego szyi stukną o taflę blatu. Te jego bruzdy
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policzkowe... Ka da agencja reklamująca ubrania dla
dojrza ych facetów da aby mu robotę od ręki. „Odró nia mę czyznę od ch opca”, jaki to produkt promowano niedawno tym has em?
Milcza a przez chwilę, oszo omiona sytuacją.
– W jaki sposób zarobi am? Proszę mnie wreszcie
o wiecić!
– Pamięta pani ten dzie , kiedy poprosi em o podyktowanie mi pięciu liczb od jeden do dziesięć?
– Pamiętam, to by o zaraz, jak pana przywie li. Czy
to znaczy, e wygra pan w totka?!
– Nie, nie w totka. Inwestowa em w akcje. A pani
my la a, e te liczby potrzebne mi do totka?
– Tak mi się wydawa o – odpar a. I doda a po chwili
z naciskiem: – To wtedy nazwa mnie pan szympansicą.
– Przepraszam. Obrazi em panią?
– Gorzej tu ju na mnie mówiono. My la am, e pan
jeszcze pijany, d ugo się trze wieje po czterech promilach. – Przypomnia a sobie szczegó wyczytany w jego
karcie.
– A tyle mi nabi o? Powinienem ju nie yć – zdziwi
się, ale w jego pytaniu pobrzmiewa a duma. – No to
musia a być niez a balanga, szkoda, e tak ma o pamiętam. Ale do rzeczy. Z tą szympansicą to by art.
Gie dowy dowcip. Kiedy grupa analityków z Wall
Street... – Spojrza na nią badawczo. – Wie siostra, Wall
Street, ta nowojorska ulica, gdzie...
– Drogi panie, to, e siedzimy na tym zadupiu, nie
znaczy, e nie wiem, co to jest Wall Street!
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Lewicki spu ci oczy z wystudiowaną pokorą flirciarza.
– No więc ta grupa analityków zabawi a się w taki
sposób, e na początku roku ka dy wytypowa dziesięć spó ek gie dowych, które wed ug niego osiągną po
dwunastu miesiącach największy wzrost. Do kapelusza
wrzucili po pięć tysięcy dolarów od g owy. To by a nagroda dla tego, czyja prognoza oka e się najtrafniejsza.
Jeden z nich mia ma pę i przyprowadzi ją na zebranie.
Bogaci ludzie mają fanaberie... Ma pa by a tresowana,
umia a rzucać lotkami. I oni wpadli na pomys , eby
wypisać na tarczy nazwy wielu spó ek i niech ma pa
rzuca dziesięć razy. Wie pani, co się okaza o po roku?
Konkurencję wygra a ma pa. To by a szympansica.
– A więc zrobi pan ze mnie swoją ma pę! Dziękuję
bardzo – powiedzia a z udawaną z o cią, na co on po
raz kolejny odegra tę swoją pokorę starego cwaniaka.
– To ja dziękuję. Prosi em o pięć liczb od jeden do
dziesięć, bo za ka dym razem gram tylko pięcioma
spó kami spo ród dziesięciu, do których mam zaufanie
lub sentyment. Tamtego dnia wszystko bardzo mocno
spada o, by a okazja do wietnych zakupów, a ja nie
mog em się zdecydować. Gie dowa korekta... – Przerwa pod wp ywem jej zdziwionego spojrzenia. – No,
chwilowy spadek cen akcji, po którym na ogó następują wzrosty, więc warto wtedy kupować. I wzrosty
rzeczywi cie nastąpi y. Wczoraj sprzeda em to, co kupi em. Zarobili my na garniturach, prezerwatywach,
„Gazecie Wyborczej”, wódce i piwie.
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