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Rozdziaě 5.
Von Clausewitz mia¯ jednak racj«. Zaskoczenie to jeden z elementów
strategii, które pozwalaj§ wygraú wojn«. ObszarpaĮców by¯o oko¯o stu
dwudziestu, pozosta¯ych uczestników festiwalu minimum pi«ú tysi«cy. Wydawa¯oby si«, Še tak ogromna przewaga ze strony normalnych
lub prawie normalnych fanów rock’n’rolla musi przynieŁú im zwyci«stwo. Umówmy si«, Trupieszów to nie Termopile. A na dodatek tutaj
garstka zaatakowa¯a, a tysi§ce próbowa¯y si« broniú. Tej garstce nie przewodzi¯ Šaden Leonidas. Ona nie mia¯a przywódcy. Ona nie mia¯a strategii. By¯a za to zdeterminowana. Zdeterminowana, by gryŞú.
JeŁú.
Rozrywaú.
şuú.
K§saú.
Ch¯eptaú.
Spartanie z Trupieszowa po prostu chcieli zagryŞú wszystkich, którzy
nie naleŠeli do ich gatunku. ZagryŞú, a przy okazji smacznie si« posiliú.
Nie snuli wojennych planów, nie wybiegali myŁl§ naprzód. Nie kierowali si« intelektem, wiód¯ ich wy¯§cznie krwioŠerczy instynkt.
GryŞú, jeŁú, szamaú, wpierdalaú, wtrz§chaú.
GryŞú, jeŁú, szamaú, wpierdalaú, wtrz§chaú.
GryŞú, jeŁú, szamaú, wpierdalaú, wtrz§chaú.
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Gdy tylko wybrzmia¯ ostatni dŞwi«k Odr§banej d®oni Pokoju 101,
wszyscy „fani gotyku” w ci§gu sekundy rzucili si« na otaczaj§cy ich
t¯um. Chaotycznie, niespójnie, bez wybierania ofiar. Zaskoczenie by¯o
totalne. Czy ktoŁ s¯uchaj§cy koncertu w amfiteatrze w 1985 roku, w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, najsympatyczniejszym baraku obozu
komunistycznego, by¯by w stanie uwierzyú, Še stoj§cy obok s§siad rzuci
mu si« do gard¯a i mu to gard¯o przegryzie? Nader sprawnie przegryzie?
Czy osoba wychowana na prozie Sienkiewicza i poezji Mickiewicza
(wychowana nie oznacza, Še czyta¯a któr§Ł z lektur) by¯aby w stanie
wyobraziú sobie, Še ktoŁ wbije jej szcz«k« w ¯ydk« i bezceremonialnie,
bez dania racji, mu t« ¯ydk« obgryzie? Tak, obgryzie, nie odgryzie.
Na przyk¯ad taka Basia Kisielewska. Ma¯a, szesnastoletnia blondynka, podobna do kurczaka z wolnego wybiegu. Nigdy w Šyciu nie
spotka¯o jej nic z¯ego. No, nie licz§c wycieczki klasowej z zesz¯ego roku,
tej w Beskidy, gdy pijany kolega ze szkolnej ¯awki wŁlizn§¯ si« do jej
¯óŠka i próbowa¯ rozprawiczyú.
Jednak poza tym incydentem BaŁka by¯a szcz«Łliw§ ma¯olat§, kochaj§c§ Lady Pank i Lombard. Naprawd« szcz«Łliw§. Do momentu, w którym w jej grdyk« wbi¯y si« z«by stoj§cego metr dalej ch¯opaka w dŠinsowym uniformie. Po prostu podszed¯, chwyci¯ j§ za ramiona i ugryz¯
w szyj«. Najpierw us¯ysza¯a chrz«st miaŠdŠonej grdyki, dopiero po
sekundzie poczu¯a pot«Šny ból. Jednak nadal by¯a tak zdziwiona, tak
zaskoczona, Še nawet nie próbowa¯a si« wyrwaú. DŠinsowy spokojnie
wygryz¯ jej kawa¯ek szyi i zabra¯ si« za przeŠuwanie, a ona nie mog¯a
nawet krzykn§ú.
Zreszt§ jej krzyk nie przebi¯by si« przez chmur« ryku i wrzasku,
która zawis¯a nad amfiteatrem. Najg¯oŁniej darli si« napastnicy. Wyciem zwierz«cym, pierwotnym i straszliwym. Po chwili do tego potwornego ryku do¯§czy¯ lament gryzionych i konsumowanych ofiar.
Wirnik nadziera¯ si« jak op«tany, jak fan punk rocka skazany na s¯uchanie Pink Floyd. ChociaŠ tak naprawd« punkiem nie by¯. By¯ dwumetrowym skinem, w duŠym zielonym flyersie i obcis¯ych dŠinsach z czerwonymi szelkami. MoŠe nie by¯ zbyt inteligentny. MoŠe nie zrobi¯by
doktoratu z fizyki j§drowej. Raczej na pewno nie skoĮczy¯by zawodówki, do której chodzi¯. Ale przecieŠ móg¯by zostaú politykiem albo
ksi«dzem, albo milicjantem. Móg¯by, gdyby nie ta chuda suka, która
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w¯aŁnie obgryza¯a mu przedrami«. Przedrami«, które wczeŁniej mu oderwa¯a. Wirnik przykl§k¯ i przez za¯zawione oczy patrzy¯, jak w jej obleŁnej, zielonej, spleŁnia¯ej mordzie znika jego kolejny palec.
***
— Rany, co tam si« dzieje? — Keczap próbowa¯ znaleŞú przyczyn«
ha¯asu, który wybuch¯ po trzeciej piosence.
— JakaŁ zadyma, pewnie metale z punkami — zawyrokowa¯a Jolka.
— ChodŞcie, obczaimy — Ania ruszy¯a korytarzem.
Jolka, Keczap i Grizli poszli karnie za ni§. Zespó¯ nadal nie gra¯,
muzycy zgromadzili si« w pobliŠu perkusji i naradzali si« wspólnie z konferansjerem Ziarnem. Ha¯as nasila¯ si«, coraz wyraŞniej by¯o s¯ychaú
pojedyncze krzyki.
— Ratunku!
— Spierdalaj, zboku!
— Czemu mnie, kurwo, ugryz¯aŁ?
— Exploited!
Ania zatrzyma¯a si« kilka metrów przed barierkami. Zblad¯a. Powoli obróci¯a si« w kierunku przyjació¯.
— Anka, co jest? Wygl§dasz jak marmur — zachichota¯a Jolka.
— S¯uchajcie, ja wiem, co si« dzieje. Ja wiem — zawiesi¯a g¯os.
***
Jeszcze nigdy tak niewielu nie zjad¯o tak wielu. Niestety, zjadani w bardzo nik¯ym stopniu próbowali si« broniú. Nie by¯ to Šaden syndrom
sztokholmski. Nikt nie kocha byú gryzionym i spoŠywanym Šywcem.
To by¯y raczej bezradnoŁú i apatia. Niby op«dzali si« od agresorów, niby
uciekali. Ale tak bez przekonania, tak bez wiary. Czy to skutki socjalistycznej edukacji i umys¯owej kolektywizacji, która rugowa¯a z m¯odych umys¯ów wszelk§ samodzielnoŁú i indywidualizm? MoŠe to brak
charyzmatycznego przywódcy, który powiód¯by ich na barykady? Szli
na rzeŞ jak stado baranów, w¯aŁciwie nie szli, tylko stali. Zamiast si«
ostro broniú, odpychali atakuj§cych. Zamiast waliú w nich ile si¯, próbowali si« zas¯aniaú przed k¯api§cymi z«bami. CoŁ z tymi ma¯olatami
by¯o nie tak. Z m¯odymi zawsze jest nie tak. Tak przynajmniej twierdz§
starzy.
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PrzecieŠ taki obszarpaniec to nie SzewiĮska ani Jesse Owens. Sprintem nie poleci. Pr«dzej ŁwiĮskim truchtem. Zwyk¯y cz¯owiek jest w stanie
bez problemu uciec takiemu dzwoni§cemu szczen§ pajacowi. Niestety
tylko na krótkim dystansie. Zombie znacznie przewyŠsza cz¯owieka moc§ i wytrzyma¯oŁci§. SprawnoŁú ruchow§ ma kiepsk§ i ¯atwo unikn§ú
jego nieskoordynowanych ciosów. Natomiast pod Šadnym pozorem
nie naleŠy próbowaú walki w zwarciu. Si¯§ przewyŠsza kaŠdego. Nawet
najmniejszy z tych gotyckich potworków mia¯ moc dziesi«ciu Kulejów.
şadnego zwarcia, Šadnego kontaktu. Zapasy i wrestling zdecydowanie
odpadaj§.
***
— Ale co wiesz? — Keczap spojrza¯ na ni§ badawczo.
— Wiem, kim s§ ci obszarpaĮcy. Te niby gotyki. To zombie! —
Anka wskaza¯a palcem na k¯«bi§cy si« t¯um.
— Kto? — spyta¯ Grizli.
— Zombie. şywe trupy.
— Pierwszy raz s¯ysz« — powiedzia¯a Jolka.
— Zombie, Šywe trupy. Jedz§ ludzi, a jak kogoŁ ugryz§, to ten ktoŁ
teŠ zostaje zombie — wyrecytowa¯a Ania.
— Rany, co ty pierdolisz? — zaŁmia¯ si« Keczap.
— Nie pierdol«, gdy by¯am w Londynie, to widzia¯am dwa filmy
o Šywych trupach. I mam w domu komiks o nich — doda¯a.
— Jara¯aŁ coŁ? To by¯y filmy, jakieŁ bajki, a tu? — Keczap odsun§¯
si« instynktownie od czegoŁ, co przelecia¯o mu pó¯ metra od g¯owy i spad¯o kawa¯ek dalej.
— Co jest, kurwa — podszed¯ do tego czegoŁ, pochyli¯ si« i zamar¯.
— Ja pierdziu, to niemoŠliwe, to przecieŠ…
To by¯a d¯oĮ. Ludzka. S§dz§c po szczup¯ych palcach, pomalowanych, lekko obgryzionych paznokciach i srebrnym, tanim pierŁcionku,
d¯oĮ naleŠa¯a do kobiety. NaleŠa¯a jeszcze minut« temu, bo nadal kapa¯a
z niej krew.
— Chyba Łni«, ja pierdol«! — Jolka z obrzydzeniem spojrza¯a na
d¯oĮ. — I jaki fajansiarski lakier.
— Anka, ale to przecieŠ niemoŠliwe. Kurwa, zreszt§ sam juŠ nie
wiem — Keczap pokr«ci¯ g¯ow§.
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— Wiesz, moŠe w tych filmach jest wi«cej niŠ ziarnko prawdy. Musimy st§d wiaú! Trzeba ostrzec Janka i ch¯opaków.
— No weŞ, nie panikuj. Zaraz wpadn§ niebiescy i zgarn§ wszystkich — Jolka odwróci¯a g¯ow« od leŠ§cej d¯oni.
— To nie jest tak, nie dadz§ rady — zaoponowa¯a Ania. — Zombie s§
groŞne. A jak kogoŁ pogryz§, to po chwili on do nich do¯§cza. ChodŞmy
st§d!
Powoli zaczyna¯a si« robiú z¯a na swoich znajomków. Na to, Še jej
nie wierzyli. Jasne, mieszkaj§ w tych pipidówach i nic o Łwiecie nie
wiedz§. Ona przynajmniej troch« pozwiedza¯a i mia¯a znacznie szersze
zainteresowania. Interesowa¯a si« UFO, interesowa¯a si« Šyciem po
Łmierci i hipnoz§. Spojrza¯a na nich z lekkim wyrzutem.
— No nie wiem. Ale na scen« moŠemy wróciú i poczekaú, aŠ si« ta
zadyma skoĮczy — zgodzi¯a si« Jolka. — Bo jak wjad§ niebiescy, to i my
oberwiemy.
***
Min«¯o kilka minut. MoŠe nawet dziesi«ú, nikt zreszt§ nie spogl§da¯ na
zegarek. Wrzask i j«ki bólu osi§gn«¯y sta¯y, niezmienny poziom. Grupa
Šywych trupów opanowa¯a lewe skrzyd¯o widowni i powoli przesuwa¯a
si« w kierunku stoj§cego na Łrodku miksera. Po pierwszym szoku cz«Łú
festiwalowiczów ockn«¯a si« i zacz«¯a uciekaú. Niektórzy normaln§ drog§, przez bram« amfiteatru. Inni, na skrzyd¯ach paniki, przeskakiwali
ogrodzenie. Z lepszym lub gorszym rezultatem. Par« osób po¯ama¯o
sobie nogi.
— Zabierzcie mnie st§d! — krzycza¯a m¯oda rastamanka z otwartym z¯amaniem. — Pomocy!
Dwóch punkowców zatrzyma¯o si«. Spojrzeli po sobie i westchn«li.
Samemu ¯atwiej byú skurwia¯ym egoist§. Przy Łwiadkach znacznie gorzej.
Jeden z nich wyrwa¯ z ¯awki kawa¯ek deski. Przy¯oŠy¯ j§ do po¯amanej
nogi i pomimo przeraŞliwego krzyku dziewczyny obwi§za¯ bandan§.
Drugi w tym czasie polecia¯ do bramy amfiteatru. Tam znalaz¯ rozk¯adany, tekstylny fotel, model Sopot Bicz. Posadzili pó¯przytomn§ dziewczyn« i ponieŁli w kierunku rynku.
Kilku zombiaków otoczy¯o budk« z mikserem. Na jej dach wdrapa¯
si« realizator, przeraŠony jak zaj§c na ŀwi«tego Huberta. Napastnicy
rytmicznie i beznami«tnie ko¯ysali drewnianymi s¯upami, które pod59
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trzymywa¯y wykonany z blachy falistej dach. DŞwi«kowiec by¯ na jego
Łrodku i na czworakach próbowa¯ utrzymaú równowag«. Ca¯a konstrukcja falowa¯a i skrzypia¯a. W koĮcu z hukiem run«¯a.
Troch« przypomina¯o to piknik. Wiele Šywych trupów oddawa¯o
si« rozkoszy konsumpcji. Cz«Łú widocznie by¯a lepiej wychowana, bo
siada¯y elegancko przy swoich ofiarach i zjada¯y oderwane cz«Łci cia¯a.
A to r«k«, a to udo, czasem serce lub w§trob«. Inni nie bawili si« w porcjowanie i po prostu rozrywali z«bami i poch¯aniali ca¯e cia¯a. Wsz«dzie opalizowa¯y plamy z krwi. Jej s¯odki, md¯y zapach przyprawia¯
o ból g¯owy. Ale raczej nikt nie myŁla¯ wtedy o migrenie.
Nad g¯owami — zarówno tymi oderwanymi, jak i tymi przytwierdzonymi do korpusu — unosi¯y si« miliony much. Muchy to najwi«ksze
beneficjentki cywilizacji. Trudno si« dziwiú, Še Mark Twain poŁwi«ci¯
im tyle miejsca w Listach z Ziemi. Trudno nie powtórzyú pytania:
— Po co muchy?
— Po co zombie?
I oczywiŁcie: po co muzyka?
TuŠ przy ogrodzeniu pod ¯awk§ leŠa¯ dwudziestoletni fan bluesa.
We flanelowej koszuli, brudnych dŠinsach i z kilkoma wiankami koralików na szyi. LeŠa¯ jak Łpi§ca królewna po lekturze Starej baŁni. Gdyby
nie wygryzione oko i rozszarpany nos, wygl§da¯by Łwietnie. WyraŞnie
nie zasmakowa¯. MoŠe to dieta, przecieŠ by¯ zdeklarowanym wegetarianinem. W czasach PRL-u by¯o to tak samo ¯atwe jak oddychanie na
Marsie.
Ch¯opak leŠa¯ tak od kwadransa. Zombie, który go dziabn§¯, znalaz¯ kolejn§, bardziej kaloryczn§ ofiar«. Nagle prawa powieka ch¯opca
zadrŠa¯a. ZadrŠa¯a i unios¯a si« o milimetr, po czym znów opad¯a. Po
chwili podnios¯a si« ponownie. Do¯§czy¯a do niej druga powieka. Oczy
wygl§da¯y jak dwie m«tne szklane kulki, nie by¯o teŠ Łladu oddechu.
Mimo to po kolejnej minucie ch¯opiec wsta¯. Tak normalnie. Nie Šy¯
i wsta¯. Zrobi¯ krok i zahaczy¯ nog§ o ¯awk«. Wywali¯ si« jak Łwierk
w Puszczy Bia¯owieskiej, ¯ami§c sobie nadgarstek. PoleŠa¯ chwilk« i znów
wsta¯, podpieraj§c si« tym nadgarstkiem.
Z kaŠdym krokiem sz¯o mu si« coraz lepiej. Po chwili do¯§czy¯ do
grupki truposzy, którzy wyraŞnie szukali jakiejŁ przek§ski. MoŠe nawet mieli ochot« na drugie danie? Kr«cili si« nieco bezradnie, k¯apali
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z«bami. Niestety, jak to w Šyciu, jedzonko samo nie przyjdzie. Za
darmo nie ma nic.
Lecz nagle jeden z nich zatrzyma¯ si«. Tak, to by¯ Wirnik. A w¯aŁciwie to, co z niego zosta¯o. Poruszy¯ nozdrzami, zawy¯ i ruszy¯ w kierunku
sceny. Troch« nim rzuca¯o, jak ¯ódk§ przy dyszce w skali Klenczona,
przepraszam, Beauforta. Jednak brak ramienia moŠe nieco w Šyciu przeszkadzaú. Naprawd«. Wiadomo, Wirnik nie zostanie pianist§. Nawet
gitarzyst§. No, jednor«cznym gitarzyst§ móg¯by byú, ale tylko w punkowej kapeli.
TuŠ za nim stan«¯a BaŁka Kisielewska. Chcia¯a krzykn§ú „Oi!” albo
coŁ w tym stylu, lecz brak grdyki wyraŞnie jej w tym nie pomóg¯. JuŠ
nie wygl§da¯a jak Šó¯ty kurczaczek. Bardziej przypomina¯a przypalon§
kur«, wyj«t§ zbyt póŞno z elektrycznego roŠna. Wkurwion§, Łmierdz§c§ spalenizn§ kur«. Tak jak Wirnik swoje niewidz§ce, zaropia¯e Łlepia
wbi¯a w scen«.
Wirnik, BaŁka i pozostali ruszyli w kierunku sceny. Sceny? Raczej
restauracji z wyszynkiem i wspania¯ym menu. Niepotrzebne by¯y im
gwiazdki Michelina. Wystarczy¯o ŁwieŠe, Šywe ludzkie mi«sko. Przysmak znany od wieków, popularny w kaŠdym kraju i regionie. Trupieszów nie mia¯ takich tradycji jak Zi«bice ze swoim Karlem Denke, który
przerobi¯ na konserwy czterdzieŁci osób. Ale teraz? Teraz to Trupieszów
by¯ na topie.

Komentarz 5.

Krzysztof „Kielon” KieloĮski. Za¯oŠyciel i lider zespo¯u Extrakt. WczeŁniej gra¯ w zespo¯ach T«czowe Łwierszcze i Antylopy. Autor dziesi§tków przebojów, takich jak P®on§ce serca, Anio®a krzyk, Tulitulisztulaj. Dwukrotny laureat Fryderyka, trzykrotnie uhonorowany nagrod§ publicznoŁci Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2014 roku odznaczony
medalem „Zas¯uŠony Kulturze — Gloria Artis”.
***
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— Gdyby nie zombie, to by¯bym jak Eric Clapton.
Nie ma si« co g¯upio uŁmiechaú. Trzeba spojrzeú na fakty. A fakty
s§ bezlitosne. Muzyka nie k¯amie. To, co graliŁmy z Extraktem na pocz§tku lat osiemdziesi§tych, by¯o pionierskie! ŀwiatowe! Trudno, musz« byú nieskromny, ale to w imi« prawdy. Prawda nas wyzwoli, jak
mówi¯ Ojciec ŀwi«ty. OczywiŁcie, Še si« znaliŁmy.
Wtedy gra¯em takie riffy, Še Claptonowi czy Van Halenowi szcz«ka
by opad¯a. ByliŁmy u progu Łwiatowej kariery. Czu¯em, Še za chwil«
eksplodujemy. Tak, mieliŁmy juŠ zaklepan§ tras« w NRD i koncert
w Pradze. Gdyby nie ten cholerny festiwal…
Po co nam to by¯o, sam nie wiem. ByliŁmy bardziej popularni od
Krystyny Loski. Dziennie graliŁmy dwa albo trzy koncerty. Bez playbacku, nie tak jak teraz. WjeŠdŠaliŁmy na przyk¯ad na Szkieletczyzn«
i przez dwa miesi§ce graliŁmy tam trzydzieŁci koncertów. A potem
przerzut do Pyrlandii i nast«pne trzydzieŁci. To menago wymyŁli¯, Še
powinniŁmy si« z ma¯olackimi kapelami pokazaú. Pewnie, by poziom
podnieŁú, bo tak szczerze, to s¯abizna tam gra¯a. S¯abizna.
Przy Extrakcie to oni mogli iŁú na ¯§ki owce pasaú. Jak chwyci¯em
swojego gibsona… No, na wyjeŞdzie kupi¯em, w Emiratach. Jak przywali¯em riffem, to mury si« trz«s¯y. A jeden, ten berliĮski, to nawet run§¯.
Wie pan, Wa¯«sa Wa¯«s§, Wojty¯a Wojty¯§, a t« komun« to tak naprawd«
muzyka pokona¯a. Uczciwie musz« przyznaú, Še nie tylko nasza. By¯o
jeszcze kilka podziemnych zespo¯ów: Lombard, Perfect i jeszcze ten…
No ten… NiewaŠne.
To dzia¯a¯o prosto. Gdy ŁpiewaliŁmy: „DziŁ wieczorem nie pójdziemy na browara”, to wszyscy wiedzieli, Še chodzi o stan wojenny i godzin«
milicyjn§. I o Jaruzela, przez którego nie mogliŁmy byú sob§.
Gdyby nie zombie…
To sta¯o si« tak nagle. By¯em u ch¯opaków przy konsoli, robiliŁmy
jakiegoŁ ma¯ego ¯yskacza. CoŁ tam gra¯o, ale nie pami«tam co. MoŠe
i Pokój. Wal« kolejn§ luf«, a tu nagle coŁ mi przed oczami przelatuje
i spada na mikser. Rany, co to? Gapimy si« w trójk« i normalnie nam
ga¯y z orbit wychodz§. Bo to oko by¯o. Niebieskie. Ko¯o sumy na mikserze leŠa¯o wyd¯ubane oko! No stary, to si« zazwyczaj nie zdarza, nawet na festiwalach.
Prze¯kn§¯em ¯ych« i zaczynam obczajaú. I co widz«? Widz« stado
pojebów, które si« nawzajem konsumuje. Z festiwalu zrobi¯a si« krwawa
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sto¯ówka pracownicza. Teraz wiem, co to by¯o. Teraz bym si« naprawd« przerazi¯. Ale wtedy nie mia¯em ŁwiadomoŁci, nie mia¯em bladego
poj«cia, co na nas napad¯o. Wszystko dzia¯o si« tak szybko. Realizator
Łmign§¯ na dach, asystenta wywlekli zza miksera. Przede mn§ pojawi¯o
si« dwóch typów i wyci§gn«¯o r«ce. Gdzie tam r«ce, ¯apy. Po¯amane, powykr«cane, przecz§ce ludzkiej anatomii.
Pozostali, a by¯o ich kilkunastu, zacz«li ko¯ysaú budk§ z mikserem.
Kable skwiercza¯y, sprz«t zlatywa¯ na ziemi«. Sta¯em jak kapitan na
¯ajbie na rozszala¯ym morzu. Próbowali mnie dosi«gn§ú, próbowali mnie
ugryŞú. I nagle budka zachwia¯a si«, przechyli¯a i przewróci¯a na bok.
Rach-ciach.
Szast-prast.
Rach-ciach i blaszany dach spad¯ na moj§ r«k«, ucinaj§c mi d¯oĮ.
Tak, t« d¯oĮ! D¯oĮ arcygitarow§, megariffow§. Genialn§. D¯oĮ Kielona!
Pech? Dramat? Wtedy s§dzi¯em, Še to najgorsza rzecz, jaka mnie
mog¯a spotkaú. Dach spad¯ na mnie, leŠa¯em pod nim pó¯przytomny
z krwawi§c§ r«k§. Wko¯o zombie pas¯y si« na wspania¯ych, m¯odych
ludziach. W oczach mia¯em ¯zy, bo zda¯em sobie spraw«, Še juŠ nigdy
nie zagram swoich wspania¯ych riffów. JuŠ nigdy. Nie wiedzia¯em, Še
drzemie we mnie tak wielki talent wokalny. Nie wiedzia¯em, Še nadal
b«d« sprawia¯ radoŁú milionom osób swoj§ muzyk§. Nie jako gitarzysta, ale jako wokalista.
Pewnie do dzisiaj bym tego nie wiedzia¯, do dzisiaj bym tego nie
rozumia¯. Ale spotka¯ mnie cud. Na swojej drodze spotka¯em Go, mojego pasterza i zbawiciela. Zmieni¯ ca¯y mój Łwiat. Zdj§¯ bielmo z moich
oczu. Dzi«ki wierze poj§¯em, co tak naprawd« wydarzy¯o si« w Trupieszowie.
To by¯o pó¯ roku po tym zombie festiwalu. Siedzia¯em w domu,
przyszed¯ mój znajomy, zarzuciliŁmy kwas. Czasem lubi¯em. Ale najcz«Łciej wali¯em wód«. Najpierw czyŁcioch«, potem whisky. Zdarza¯o mi
si« jointa zapaliú, od Łwi«ta hasz. Nie, o fet« wtedy by¯o trudno. No
wi«c ¯ykn§¯em to LSD, usiad¯em w fotelu, puŁci¯em Stinga. Pewnie, kaŠdy
Polak rodzi si« z mi¯oŁci§ do Stinga. Ty nie? Nie wierz«.
Zacz«¯o si« dziaú coŁ dziwnego. Chcia¯em krzyczeú, lecz usta mia¯em
zasznurowane. Poszed¯em do ¯azienki i tam, w lustrze, zobaczy¯em potwora! Zobaczy¯em zombie! Tak, by¯em poczwarnym, Šywym trupem.
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Bia¯ka oczu zaros¯y mi bielmem, cer« mia¯em fioletow§, pokryt§ krostami i liszajami. Z nosa ciek¯a mi krew, g«sta i pe¯na skrzepów. Zamiast z«bów mia¯em k¯y, jak doberman. A pod koszul§ coŁ pe¯z¯o, jakby ogromny w§Š spacerowa¯ mi po klacie.
Krzycza¯em, wy¯em. Umiera¯em ze strachu. Pad¯em na kolana i zacz§¯em si« modliú. I wtedy przyszed¯ On. Przyszed¯ i mnie uratowa¯.
Nakaza¯ mi powstaú. Powiedzia¯, jak mam Šyú. Kaza¯ nauczaú. Teraz
swoj§ muzyk§ nauczam. A swoim Šyciem daj« Łwiadectwo. Rzuci¯em
wszystkie uŠywki. Rzuci¯em seks. Rzuci¯em akordy septymowe i akordy
zmniejszone.
Teraz wiem, co wydarzy¯o si« w Trupieszowie. Teraz wiem, kim,
a w¯aŁciwie czym s§ zombie. To narz«dzie Szatana. Wszystko sobie
przypomnia¯em. Wtedy przy mikserze pojawili si« nagle, znik§d. To
Szatan zrzuca¯ ich z nieba jak ogrodnik siej§cy ziarno. Diabe¯ rozsiewa¯ t« zaraz« po ziemi. To jego s¯udzy. Zmieniali ludzi na swoje podobieĮstwo. S¯abych ludzi. Bo ci, których ostoj§ jest wiara, nie dali si«
przemieniú, wytrwali i zwyci«Šyli.
Wtedy myŁla¯em, Še uci«cie mojej d¯oni to kara boska. Teraz wiem,
Še to nagroda! Przetrwa¯em atak zombie! PrzeŠy¯em! Niezbadane s§
ŁcieŠki Pana, niezbadane. Dobrze, Še w koĮcu moŠna o tym mówiú. Dobrze, Še skoĮczy¯ si« szlaban na informacje o zombie.
Lecz nie ulegajmy iluzji i pozorom. Nasz Łwiat nie jest bezpieczny.
Czeka nas d¯uga walka z Szatanem. Bo zombie nie znikn«¯y. Przeciwnie, jest ich coraz wi«cej. W zesz¯ym miesi§cu graliŁmy w Londynie,
potem w Amsterdamie. Strach chodziú po ulicach! Wsz«dzie Šywe trupy!
Facet z facetem idzie za r«k«, dwie kobiety ca¯uj§ si« w bramie, dzieci
sprzedaj§ dzieciom amf«. W Amsterdamie koŁcio¯y puste, burdele pe¯ne.
W Londynie w weekend wszyscy na urwanym filmie. Ulice zarzygane,
orgie, gwa¯ty, napady z broni§.
Ta zaraza do nas idzie! UwaŠajcie, zombie nadchodz§! Niech ta
ksi§Ška i moje s¯owa b«d§ przestrog§!

64

Kup książkę

Poleć książkę

