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Doprowadzenie nowicjusza do utraty przytomno ci
stanowi bardzo wa ny element inicjacji w tajnych
stowarzyszeniach. [...] Stan ten osi ga si [...] poprzez
okadzanie, chłost , tortury. Celem jest „ mierć” nowicjusza.
Arnold van Gennep, Obrz dy przej cia
(przeł. Beata Biały)

...nie sposób przenikn ć zamysłów niewiasty
czy m a, / zanim nie poddasz ich próbie
niby zwierz ta w zaprz gu.
Teognis z Megary (przeł. Włodzimierz Appel)

Breslau, czwartek 15 maja 1913 roku,
kwadrans na trzeci w nocy

Wspinał si po eliwnych schodach, które spiralnie otaczały maszynowni zakładów wodoci gowych
Am Weidendamme”. Dookoła miarowo stukały koła
zamachowe, zgrzytały suwnice, syczały pompy i agregaty. Brakowało mu tchu. Czuł mdło ci spowodowane
jednostajnym ruchem i wielk liczb kół zakre lanych
przez jego ciało od momentu, kiedy post pił na pierwszy stopie kr conych schodów. Palce zaciskał na
eliwnej kratce, która wraz z barierk zabezpieczała
przed wypadni ciem i przed mierci w trzewiach buchaj cego par elaznego potwora, tłocz cego czyst
wod w t tnice miasta. Wzrok m czyzny lizgał si
po wypukłych firmowych nazwach, którymi pokryte
były błyszcz ce od oleju maszyny. Pieffke, Woolf, Ruffer, Zoelly” – migało przed jego zm czonymi oczyma.
Dotarł w ko cu do zwie czenia budynku, niewielkiej wie yczki w kształcie małego domku. Wtedy przystan ł i przez chwil ci ko oddychał. Nocny stra nik,
w mundurze i w czaku, bardzo podobnym do policyjnego, spojrzał na przybysza oboj tnie i odwrócił
wzrok. Nie zareagował nawet wtedy, kiedy zadyszany
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m czyzna otworzył okno i wyszedł na nieco pochyły
dach wie y ci nie . Podeszwy jego górskich butów
przesun ły si niebezpiecznie po miedzianej blasze.
Przez moment zdawało mu si , e straci równowag .
Machn ł r kami i jedn z nich trafił w futryn okna.
Przytrzymał si kurczowo. Rozwin ł grub lin , któr trzymał pod pach . Przywi zał do framugi okna
na eglarski w zeł, którego zap tlenie trenował od
tygodnia. Przez chwil stał bez ruchu. Ubrany był
w bawarsk kurtk z grubego sukna i takie spodnie,
ich przykrótkie nogawki opi te były si gaj cymi kolan wełnianymi skarpetami. Na głowie miał kaszkiet,
którego klapki zapi te były na guzik na czubku głowy.
Z przyjemno ci łapał w wysuszone wysiłkiem usta
podmuchy nocnego wiatru.
Przez chwil podziwiał panoram miasta. Przed
jego oczami rozpo cierał si cichy i czarny pas Odry,
migocz cy tu i ówdzie wiatłami. Po prawej stronie
ci gn ła si rozrywkowa ulica Am Weidendamme,
pełna ogrodów, przeszklonych pawilonów, teatrzyków
marionetek i zje d alni dla welocypedystów. Mimo
pó nej nocy błyskały uliczne latarnie, a w niebo wzno
siły si kiczowate melodie walców.
M czyzna wło ył cienkie skórzane r kawiczki,
potem odwrócił si ku domkowi wie cz cemu wodoci gow budowl i zacz ł posuwać si do tyłu –
w stron kraw dzi dachu. Lina rozwijała si , a po miedzianych płytach dachu b bniły szczeble sznurowej
drabinki. W odległo ci metra od kraw dzi zatrzymał
si . Jedn dło zaciskał na szczeblu drabinki, drug
rzucił jej wolny koniec w dół. Nasłuchiwał przez
chwil . Nie usłyszał uderzenia drabinki o brukowan nawierzchni – siedem pi ter ni ej. Albo była za
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krótka, albo ten najbardziej po dany d wi k został
zagłuszony przez stukanie szczebli o mur budowli,
przez d wi czenie szyb, o które uderzyło drewno.
Pewnie nie dosi gła ziemi! Poczuł zimny strach. Nie
uda si , my lał, kl kn wszy kilka centymetrów od rynny. Jego buty wystawały poza kraw d dachu. Poczuł
na sobie wzrok stra nika. Wtedy palcami chwycił si
szczebli z tak sił , jakby chciał z nich wycisn ć sok.
Opu cił si cały poza kraw d dachu. Klucha tkwi ca
w gardle uniemo liwiała mu oddychanie. Machał nogami i szukał nimi szczebli drabinki. Przytulił mocno
policzek do rynny. Ci ar ciała omal nie wyłamał mu
r k w stawach łokciowych. Lewy but natrafił na wyst p muru, prawy zahaczył o lin . Owin ł sznur wokół
łydki i uda tak czule, jakby to była noga kochanki.
Wtedy odwa ył si oderwać od dachu. Dłonie zeszły
kilka szczebli ni ej. Skulił si i zakołysał pod samym
okapem. Spojrzał w dół. Niepotrzebnie.
Jedno z okien na najwy szym pi trze zostało nagle
zachlapane g stymi kroplami. Siedem pi ter poni ej
granitowy bruk zwilgotniał. Wcale nie od wiosennego
deszczu, który lun ł z majowego nieba.

Breslau, czwartek 15 maja 1913 roku,
trzecia w nocy

Mistrz stra acki Friedrich Olscher siedział obok
swojego pomocnika Ericha Dobrentza na ko le wozu
wyposa onego w wyci gan drabin . Ten najwy szej
klasy sprz t, sprowadzony niedawno z Kolonii, był
dla mistrza stra ackiego powodem do wielkiej dumy.
Nie mógł tego jednak powiedzieć o celu swojej nocnej
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wycieczki. Telegraficznie został bowiem zawiadomiony, e nie chodzi o po ar, lecz o wej cie na wysok
kondygnacj jednego z budynków publicznych. Zwykle kiedy jechał, a nade wszystko, kiedy wracał po
ugaszeniu po aru, podkr cał w sa, łypał na prawo
i lewo, doszukuj c si w spojrzeniach panien przera enia i admiracji. Teraz, kiedy za Mauritiusbrücke
zatrzymywał furgon przed wie ci nie na ulicy Am
Weidendamme, nie dostrzegał w spojrzeniach kilku
podchmielonych kobiet, które wyległy z rozrywkowych ogródków, adnego podziwu, lecz zaledwie cie
zainteresowania. Cel jego nocnej misji nie był dzi dla
mistrza stra ackiego powodem do dumy.
Z trudem zrzucił z kozła swoje dziewi ćdziesi t
kilo ywej wagi i stan ł oko w oko ze szczupłym m czyzn , który wła nie zdejmował marynark
i zakasywał r kawy. Kiedy podał j stoj cemu obok
umundurowanemu policjantowi, spojrzał na sze ć podłu nych wn k, które ci gn ły si przez cał prawie
wysoko ć budynku.
– Asystent kryminalny Werner Quass – przedstawił
si m czyzna stra akowi i dodał władczym tonem,
sposobnym do wydawania rozkazów. – Drabina na
trzecie pi tro. O tam. – Wskazał niezbyt wyra ny cie
w trzeciej wn ce budynku. – Ja id pierwszy. Pan za
mn .
– Dobrentz – powiedział Olscher do swojego pomocnika podobnym tonem – wyprz gaj konie i kr ć
korb , a ja nakieruj drabin .
Obaj stra acy przyst pili do swoich zada . Kiedy
drabina znalazła si przy wn ce, Quass zacisn ł z by
na ogryzku cygara, wbił mocniej melonik i zacz ł si
wspinać, wypuszczaj c kł by dymu. Olscher ruszył
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za nim. Jego wypi ty zad wywołał wielk wesoło ć.
Podchmielone damy wybuchły miechem, a ich kawalerowie znale li sobie wdzi czny temat do artów.
Olscher szedł za asystentem Quassem i widział
jego l ni ce buty, szybko migaj ce po drabinie. Nagle si zatrzymały. Policjant dotarł prawie do ko ca
– małego gniazda z niewielk barierk . Tu obok na
drabince sznurowej wisiał m czyzna w kaszkiecie.
Był siny z zimna. Jego palce kurczowo zaciskały si
na szczebelkach.
– Panie komisarzu, co pan tu robi, do kroćset, na
tej drabinie? – wrzasn ł Quass.
– A co to pana obchodzi? – odparł m czyzna
wysokim, dr cym głosem. – Mo e wykonuj zadanie
operacyjne... Zabieraj mnie st d i nie zadawaj głupich
pyta .
Quass spojrzał na Olschera. Ten dał znak Dobrentzowi, aby podkr cił jeszcze troch drabin . Wisz cy m czyzna wskoczył lekko do gniazda i wszyscy trzej zacz li schodzić rakiem. Olscher przy pieszył
i nadzwyczaj szybko pokonywał drog do furgonu.
Podchmielone panny, widz c gwałtowne ruchy jego
pot nych bioder, perli cie si roze miały. Ich kawalerowie rzucili grubymi dowcipami o t gich zadach,
grawitacji i l ku wysoko ci. Mistrz stra acki Olscher
schodził jednak tak szybko nie dlatego, e cierpiał
na l k wysoko ci i chciał niczym mityczny Anteusz
– dotkn ć matki ziemi. Powodem tego po piechu był
smród, jaki dochodził od m czyzny, który niedawno jeszcze wisiał trzy pi tra nad ziemi , a teraz jako
ostatni schodził z drabiny. Olscher po raz pierwszy
w yciu przeklinał swój fach. Z cał pewno ci nie był
dumny z dzisiejszej interwencji.
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Las mi dzy Deutsch Lissa a Neumarkt,
sobota 30 czerwca 1923 roku,
kwadrans na ósm rano

Nadwachmistrz Eberhard Mock nie wiedział, jak
sobie poradzić z uporczywym łaskotaniem, które naprzemiennie dra niło jego mał owiny – raz lew , raz
praw . Wyobra ał sobie, e ma obok głowy dwóch
brudnych obdartych urwisów, którzy dziebełkiem
zako czonym zwiewn kitk łaskocz jego uszy. Bał
si otworzyć oczy, aby to nie okazało si prawd .
Wczoraj du o wypił. Tak du o, e mało co pami tał
z popołudniowych i wieczornych zdarze . Pewnie
teraz le y gdzie pod mostem, brudny i pokaleczony,
a jacy mali ulicznicy dra ni pijaka nadodrza sk
trawk . Co b dzie, je li jego przypuszczenia oka
si prawdziwe? Otworzy oczy i dob dzie zdarty głos
z zachrypni tego gardła? Ulicznicy wcale si go nie
wystrasz , lecz odskocz od niego i z zuchwałym
miechem b d biegali wokół, szydz c z niego bezlito nie. On za b dzie usiłował ich złapać, kr c c
si bezradnie i wzburzaj c swe soki oł dkowe. Nie,
wolał spoczywać w bezpiecznym wiecie, za zasłon
zamkni tych powiek.
Usiłował wytoczyć troch
liny z zaschni tych
linianek. Z mizernym skutkiem. Jego podniebienie
było szorstkie i jakby obsypane cementowym proszkiem. Zrobiło mu si niedobrze. Nie reagował. Le ał
i zaciskał powieki. Po chwili poruszył palcami lewej
dłoni. Mocno przycisn ł palec serdeczny do małego.
Palce ci le do siebie przylegały. Nie powinny. Zwykle
przeszkadzał im w tym złoty sygnet. Schowałem go na
pewno do kieszeni, pomy lał, eby mi nikt nie ukradł.
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Wci nie otwieraj c oczu, si gn ł tam, gdzie spodziewał si znale ć pi kny wyrób mistrza kolo skiego
Zieglera. Nie natrafił na znajome zagł bienie spodni,
gdzie zwykle trzymał scyzoryk, tyto i benzynow zapalniczk . Jego palce prze lizn ły si po nagiej skórze
uda. Gdzie moje spodnie i gacie?
Mock usiadł i otworzył oczy. Nagi, pokryty kropelkami potu, siedział na le nej polanie, a spowijała go
jaka stara kapota. Poranne sło ce mocno przygrzewało. Poczuł ukłucie za uchem. Kln c, wsadził kciuk
za mał owin i zdusił jakiego owada. Odkleił palec
od skóry z cichym pla ni ciem. Podniósł palec, by
zobaczyć, co go łaskotało. Zupełnie nie zainteresowała
go przyklejona do niego czerwona mrówka. Przeraziła
ró owa farba, któr umazana była jego dło . Spojrzał
na udo. Widniało na nim pi ć ró owych smug od
pi ciu palców, którymi usiłował wtargn ć do nieistniej cej kieszeni. Nie było łobuzów łaskocz cych go
w ucho, nie było ubrania, nie było butów, nie było
sygnetu. Był nagi nadwachmistrz Eberhard Mock z palcami prawej r ki umazanymi ró ow farb . Bezbronny
i wydany na pastw kaca.

Breslau, sobota 30 czerwca 1923 roku,
trzy kwadranse na ósm rano

Na St. Johannesplatz, głównym placu w podmiejskiej Deutsch Lissa, nie panował zwykły gor czkowy ruch. Ludzie przechodz cy przez plac zastygali
w milczeniu lub zwalniali kroku. Dwóch robotników,
najwyra niej zmierzaj cych do pałacu baronostwa von
Riepenhausen, zatrzymało gwałtownie rowery. Czelad13

nik z zakładu szklarskiego Bernerta stał obok stosu
szyb ustawionych na wózku i dzier ył bezmy lnie jedn z nich, jakby zapomniał, e miał zamiar doło yć j
do reszty. Nawet szef gospody Der Schwarze Adler”
wyszedł przed lokal i cały czas wycierał przykrywk
kufla, choć to jego cianki ociekały wod . Dzieci zmierzaj ce do pobliskiej szkoły, traciły nagle wła ciw ich
wiekowi ruchliwo ć i wlekły si dalej noga za nog .
Nikt z przechodniów mijaj cych pomnik wi tego Jana
Nepomucena nie pieszył si dzisiaj i nie gor czkował.
Ich uwaga została tego ciepłego letniego poranka nagle czym bardzo zaabsorbowana. Nie mogli si skupić
na zwykłych czynno ciach, a ich wzrok wci pod ał
w stron postoju doro ek.
Dochodziły stamt d podniesione głosy i wist przecinaj cych powietrze batów. Nieogolony czarnowłosy m czyzna koło czterdziestki usiłował wej ć do
wszystkich po kolei doro ek i przeklinał zachrypni tym głosem fiakrów, którzy na jego wyzwiska i próby
wtargni cia do swoich pojazdów reagowali, jak umieli
– tn c go batem przez plecy. Ta obronna reakcja powstrzymywała go skutecznie. M czyna ubrany był
w pobrudzony jakim smarem stary wełniany płaszcz,
z którego wystawały przez liczne dziury fragmenty
podszewki. To podłe odzienie zapi te było na trzy guziki, które omal si nie oderwały od naporu sporego
brzucha. Spod płaszcza wystawały bose stopy i owłosione łydki. Najwidoczniej wła ciciel płaszcza nie miał
na sobie spodni. Ze strz pów zda mo na było wywnioskować, e fiakrzy uwa ali m czyzn za wariata,
co zachowanie tego ostatniego zdawało si potwierdzać. Jak bowiem mogli usłyszeć mieszka cy Deutsch
Lissa, człowiek ten nie miał pieni dzy, a chciał si
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dostać do swojego domu w Klein Tschansch, czyli
w miasteczku poło onym dokładnie po drugiej stronie
Breslau. Obiecywał przy tym sowit zapłat , zapewniaj c, e w domu ma sporo pieni dzy, czemu zdawał si
zaprzeczać jego n dzny ubiór. Kiedy ostatni fiakier go
odp dził, m czyzna stan ł na rodku rynku, w ród
straganów.
– Mam was w dupie, skurwysyny!!! Patrzcie, co
robi ! – krzykn ł. – B d szybciej w domu, ni bym
jechał waszymi dryndami!!!
Powiedziawszy to, m czyzna zrobił co , co sprawiło, i wielu przechodniów na St. Johannesplatz odwróciło wzrok. Osobliwie nie uczyniła tego adna z kobiet.
Nie odwrócił wzroku równie wachmistrz policyjny
Robert Starke, szef posterunku w Deutsch Lissa. cisn ł r koje ć szabli, poprawił czako i ze ci gni tymi
brwiami ruszył ku wariatowi.

Breslau, sobota 30 czerwca 1923 roku,
kwadrans na jedenast rano

Wachmistrz Kurt Smolorz pracował w decernacie
IV Prezydium Policji w Breslau, zajmuj cym si głównie sprawami obyczajowymi. Gdyby jednak nieliczni
pracownicy tego wydziału, wł cznie z jego szefem,
doktorem Josefem Ilssheimerem, zostali nagle poddani wnikliwej inwigilacji przez berli skich tajniaków
z policyjnej komisji spraw wewn trznych, okazałoby
si , e ich ycie prywatne jest zgoła nieobyczajne.
Jedynym wyj tkiem był Kurt Smolorz. On nie korzystał z darmowych usług prostytutek, nie
dał od
alfonsów cz ci zarobków, nie upijał si za darmo
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w lokalach z nielegalnym wyszynkiem, a w zamian za
milczenie nie domagał si wsparcia od zdemaskowanych w tajnym homoseksualnym lokalu urz dników
miejskich ani nie wymagał cielesnych usług od arystokratek złapanych w ramionach rzezimieszka lub
furmana. Ten rudowłosy małomówny czterdziestolatek
wykonywał bez szemrania wszelkie polecenia doktora
Ilssheimera, odrzucał korupcyjne propozycje alfonsów
i rozkoszne awanse prostytutek. Od czterech lat był
wzorowym m em i obywatelem. Od czterech lat
w ogóle nie pił alkoholu i nie zdradzał swojej ony
z powodu wyrzutów sumienia, jakie wci targały nim
na wspomnienie kilku narkotykowoseksualnych orgii,
w których uczestniczył wła nie cztery lata temu na
zaproszenie pewnej baronowej. Swe obowi zki słu bowe Smolorz wykonywał dokładnie i bez zb dnych
pyta . Tylko jedno mogło go odwie ć od sumiennego
wykonywania polece . Był człowiek, którego rozkaz
był dla Smolorza suprema lex. Człowiek, który cztery
lata temu przeszedł metamorfoz po silnym załamaniu
nerwowym. W odró nieniu od Smolorza była to zmiana na gorsze.
Smolorz jechał jednym z ostatnich dwukołowych
doktorwagenów, jakie były na wyposa eniu Prezydium Policji. Wydział kryminalny ju dawno dysponował dwoma daimlerami, cementownicy”, czyli
decernat VI, który – nawiasem mówi c – został
wydzielony z decernatu IV, zapuszczali dumnie silnik
w nowiutkim horchu, a doktor Ilssheimer i jego ludzie
wci musieli je dzić archaicznymi pojazdami i – co
gorsza – sami powozić, co zyskało im mało zaszczytne
miano dryndziarzy”.
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Doktorwagen Smolorza co chwila przystawał w dłu
gim ci gu furmanek, które wracały z targu w Deutsch
Lissa ku Neumarkt. Skracał sobie czas, dokładnie odtwarzaj c w pami ci polecenie, jakie otrzymał. Tego
ranka doktor Ilssheimer około dziewi tej wezwał do
siebie Smolorza i powiedział:
– Zatelefonował do mnie Polizeiwachtmeister Starke z posterunku w Deutsch Lissa. Aresztował dzisiaj
rano pijaka, który obna ał si na targu. Pijak nie ma
adnych dokumentów. Podczas przesłuchania nie wyjawił, ani jak si nazywa, ani kim jest. Powiedział
tylko, e do Deutsch Lissa przywiózł go jaki rolnik. Starke wsadził go do celi, aby tam wytrze wiał
i od wie ył sobie pami ć. W celi siedzieli ju trzej inni
przest pcy, w tym jeden znany koniokrad. Ten na widok pijaka dostał szału i chciał go pobić. Twierdzi, e
pijak jest policjantem. Starke musiał przydzielić pijakowi do ochrony jedynego posterunkowego. Twierdzi,
e pijak zdezorganizował mu prac . Ma urwanie głowy
podczas jarmarku. Zadzwonił zatem do sekretariatu
prezydenta policji Kleibömera, sekretarz prezydenta
do nas. A teraz polecenie. Macie zabrać tego pijaka,
Smolorz, przesłuchać i sprawdzić, czy nie ma go
w naszym rejestrze publicznych gorszycieli. A potem
sporz dzicie raport i przeka ecie cał spraw sekretarzowi s dziego Ulmera.
Smolorz powtarzał to sobie kilka razy w czasie
jazdy przez miasto. Słowo w słowo odtwarzał polecenie Ilssheimera, kiedy wje d ał w zadrzewion
Bismarckstrasse, przy której mie cił si budynek urz dowy oznaczony numerem 5, jednocze nie posterunek policji, areszt, urz d i przytułek dla biednych
w Deutsch Lissa. Zatrzymał doktorwagena przed sa17

mym wej ciem, przywi zał lejce do barierki przy
kraw niku, pogłaskał konia po chrapach i wszedł do
królestwa Polizeiwachtmeistra Starkego.
Półmrok i chłód panuj cy na posterunku natychmiast przyniósł ulg Smolorzowi, który podczas długiej
podró y w rozpra onej brezentowej budzie wydzielał
z siebie ostatnie poty. W poczekalni siedziała młoda
kobieta w szarej sukience z czarnym paskiem modnie
opuszczonym poni ej linii bioder. Na widok Smolorza
zasłoniła twarz włosami. Były one jednak na tyle rzadkie, e wachmistrz mógł zauwa yć pot nego siniaka,
w którym błyskało ledwo widoczne, małe, zapuch
ni te oko. Polizeiwachtmeister spisywał zeznania kobiety, maczaj c w wielkim kałamarzu ko cian obsadk ze stalówk . Za nim w specjanym stojaku tkwiła
szabla.
– Wachtmeister Kurt Smolorz z Prezydium Policji.
Po wi nia – krzykn ł Smolorz, pokazuj c legitymacj ,
a dziewczyna wzburzyła rzadkie jasne włosy, usiłuj c
odgrodzić si zupełnie od spojrze funkcjonariusza
kripo.
– Po tego penera? – zapytał Starke.
– Tak – odparł Smolorz i przez rami policjanta
rzucił okiem na protokół. Nazwisko przesłuchiwanej
kobiety wydało mu si znajome.
– Prosz to podpisać. – Starke podsun ł dokument
Smolorzowi, a potem wstał i wolnym krokiem ruszył
do celi aresztanckiej.
– Helmut, dawaj tego penera – krzykn ł – a potem
zamykaj cel , id na jarmark i zobacz, czy to prawda
o tych dwóch Cyganach, co si niby pobili o konia.
Smolorz, podpisuj c protokół przekazania aresztowanego, przygl dał si pobitej kobiecie. Ju prawie
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sobie przypomniał, sk d j zna, kiedy d wi k bosych
stóp, klaskaj cych po posadzce, oderwał my li policjanta od pobitej kobiety. Spojrzał na aresztanta,
którym miał si dzisiaj zaj ć. Nieszcz nika opinał
przyciasny brudny paltot. Jego prawa dło schowana była w połach okrycia, jakby si czego wstydził.
Smolorz całkiem zapomniał o blondynce. Co wi cej
– w jednej chwili zapomniał o słu bowym poleceniu
doktora Ilssheimera. Podpisał protokół, kopi przekazał Starkemu, wzi ł pijaka pod rami i wyprowadził
go na zewn trz.
– Wie cie mnie do prezydium, Smolorz – wyszeptał do ucha aresztant, owiewaj c go kwa nym alkoholowym wyziewem – tam u Achima Buhracka mam
zapasowe ubranie. Po drodze kupicie mi dwa piwa
marcowe. I wyrzućcie, kurwa, ten głupi protokół.
– Tak jest – odpowiedział Smolorz.
Był tylko jeden człowiek, którego rozkaz był dla
Smolorza zawsze suprema lex.

Breslau, sobota 30 czerwca 1923 roku,
południe

Klara Menzel i Emma Hader były rówie niczkami
i miały za sob podobne do wiadczenia yciowe. Pochodziły z małych miasteczek dolno l skich, ze skłóconych, biednych rzemie lniczych rodzin, w których
pieni dzy nie brakowało jedynie na piwo i najta szy
tyto dla ojca. Mydliny i proszki niszczyły urod ich
matek, a alkohol powodował rozległe blizny i w zły
w w trobach i trzustkach ich ojców. Kiedy wybuchła
wielka wojna, zostali zmobilizowani, a one same oraz
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ich liczne rodze stwo pozostały na utrzymaniu spracowanych matek. Na pocz tku wojny dziewczyny
miały po osiemna cie lat oraz uko czone szkoły zawodowe. Klara została krawcow , Emma – kuchark .
To była pierwsza z dwu ró nic w ich curriculum vitae.
Drug i ostatni byli ich defloratorzy. Klar posiadł
kuzyn inwalida wojenny, Emm – niespokrewniony
z ni pi ćdziesi cioletni pastor z Frankenstein. Potem
ju były same podobie stwa. Obie wyjechały do stolicy l skiej prowincji, aby w Breslau rozpocz ć nowe
ycie. Obie były realistkami i nie wierzyły, e b dzie
usłane ró ami. Powiedziały to sobie wyra nie, kiedy
przypadkiem poznały si w jakiej jadłodajni i postanowiły dla oszcz dno ci wynaj ć wspólnie pokój. Nie
spodziewały si jednak, e Breslau b dzie tak niego cinne. Kiedy straciły kolejn prac i nie miały pieni dzy na komorne, poddały si biegowi zdarze i przyj ły do ć niekonwencjonaln propozycj erotyczn
wła ciciela kamienicy. Po kamieniczniku pojawili si
inni m czy ni i tym razem konwencjonalne propozycje erotyczne. Nast pnie ruszyła cała lawina: pierwsza
rze czka, pierwszy alfons, pierwszy zapis w rejestrze
wydziału obyczajowego Prezydium Policji. Mijały lata.
Klara Menzel i Emma Hader dobiegały trzydziestki
i zadomowiły si w nadodrza skiej metropolii.
Latem najlepiej czuły si w kawiarni Franka przy
Matthiasplatz 1 wie o po jej otwarciu. Do jej przytul
nego i chłodnego wn trza uciekały ze swojego mieszkania na poddaszu domu na Matthiasplatz, gdzie od
rana do wczesnego popołudnia paliło sło ce, w umywalce i w dzbanie z wod pływały utopione w nocy
pluskwy, a grube, l ni ce muchy, ogłupiałe od upału,
obijały si o sufit. Tutaj, w kawiarni Franka, nie było
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much ani pluskiew, za szyb pi trzyły si ciastka,
w bufecie tryskały małe fontanny lemoniady, błyszczały kopczyki lodów Lagnese” i syczały syfony. Obok
nich siadali uprzejmi dziennikarze z kilku okolicznych
redakcji i kulturalni uczeni ze stacji agronomicznej,
znajduj cej si w tej samej bramie. Rzadko kiedy ludzie lubi swoje biuro. Klara i Emma lubiły.
Siedziały teraz przy stoliku, piły kaw , paliły papierosy i udawały same przed sob , e nie maj
najmniejszej ochoty na słodycze. Nie mogły sobie
pozwolić na nie z dwóch powodów. Po pierwsze, ich
alfons Max Niegsch opłacał im u Franka jedynie cztery kawy dziennie, a za wszystko pozostałe musiały
płacić z własnej kieszeni, po drugie, obie zmuszone
były szczególnie piel gnować narz dzia pracy – czyli
własne ciała – i nie dopuszczać do znacznych okr g
ło ci, które lubiła jedynie bardzo ograniczona liczba
klientów. Siedziały zatem w milczeniu i u miechały si
do siebie, słuchaj c z patefonu słodkiego dwugłosu
Ilse Marwengi i Eugena Reksa w piosence o dziewcz cym sercu, które gdzie si zagubiło.
Nie tylko one u miechały si w to upalne czerwcowe południe. U miech rozkwitał na przeoranej blizn
twarzy Maksa Niegscha, kiedy w swej białej marynarce z krótkimi r kawami i w białym kaszkiecie wszedł
do półciemnego lokalu. Jedn r k pomachał swoim
podopiecznym, drug wezwał kelnera.
– Dzie dobry, moje kochane – pochylił si nad
jedn i drug i zamlaskał wargami na ich policzkach.
– Pi kna pogoda, nieprawda ?
– Prawda – odpowiedziały chórem.
– Pi kny dzie , dobry dzie – Niegsch wstał
i lustrował bardzo dokładnie piramidy ciastek. Był
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