
Roz cielone na niegu foliowe worki. Na workach ywno , któr  handlu-
j  emeryci. Chrzan, korniszony, kawa ki surowej dyni, suszone prawdziw-
ki, kiszona kapusta w woreczkach na wag . Kobieta w krótkiej niebieskiej,
zimowej kurtce schyli a si  i nak ada mandarynki do plastikowej ró owej
miski na wadze. Ma by  kilogram, na razie strza ka pokazuje 800 gramów.
Czerwone od mrozu r ce, zadarta kurtka, go e plecy. Kobieta prostuje si
i teraz wida  czerwon  nalan  twarz. Du o szminki, bardzo czarna kreska na
powiekach, wyci ga z kieszeni kurtki paczk  papierosów, w paczce ma za-
palniczk , paczka jest niepe na, zapala papierosa, z powrotem chowa paczk
do kieszeni kurtki. Obok kobiety stoi wysoki, chudy pijak w czarnej kurtce
ze ci gaczem na dole, zamek do po owy rozpi ty, na g owie czarna czapka,
r ce w kieszeniach, w z bach zapalony papieros, podnosi r k  do twarzy,
zaci ga si , wyjmuje papierosa, wydmuchuje dym, opuszcza r k  z papie-
rosem. Pod nogami stoj  dwie p ytkie drewniane skrzynki z mandarynkami.
Górna jest troch  przykryta bia ym nylonowym workiem. M czyna podnosi
papierosa do ust, gdy akurat ze stacji metra wybiega ucze , ch opiec, goni
kolegów z klasy, przypadkiem zaczepia nog  kartk  na niegu przed wag .
Na kartce cena kilograma mandarynek: 12 tysi cy za kilo. Hiszpa skie,
bardzo s odkie. Litera �e� w s owie �hiszpa skie� zjecha a na kartce w dó ,
dzieciak nadepn , kartka si  zatopi a do po owy w niegu, m czyzna z zaci-
ni tym mi dzy palcami papierosem schyli  si , podniós  kartk  i wtedy dzia-

dek w d ugim starym p aszczu i w walonkach, stoi przy samym wej ciu do
metra, na gazecie s oiki z chrzanem: gliny. I sam pierwszy si  schyli , upycha
s oiki po kieszeniach p aszcza, m czyzna z apa  skrzynki z mandarynkami,
jego wspólniczka wag . Baby, dziadek, wszyscy na hura, byle dalej od metra.
Dima zosta  z bananami, bo si  trz s , wypad  mu nowy telefon, podniós
telefon, zostawi  te banany, schowa  telefon do kieszeni, upycha banany do
torby, r ce si  trz s , z apa  torb , banany, par  p ków, wypad y z torby na
nieg, zosta y na niegu, odbieg , milicjant do niego, chcia  zatrzyma , ale

r ka ze lizn a mu si  z ko nierza kurtki. Samochód wjecha  na chodnik, p ug



zagarn  nieg pod kiosk z pras  na przystanku, ludzie zacz li si  rozchodzi , 
Dima zaczepi  stop  o du  grud  zamarzni tego niegu, zatoczy  si  na sa-
mochód, nic, nic, z apa  równowag , zwia .

Na s obodskiej, przedostatni przystanek przed p tl  malinowka 4, autobusy 
81, 32, 84 ze slepianki, kiedy  jeszcze busik 1184 te  w tamt  stron , ale 
zlikwidowali i teraz je dzi tylko 1211 na szabany, a do slepianki ju  zero. 
Autobus 74, 84d, 23, to ten przez ró y luksemburg, karla liebknechta do s o-
body romanowskiej. I jeszcze busik do hipermarketu. Autobus 96 dla dzieci 
do szko y choreogra cznej na minina. Ko o przystanku sklep, apteka, bank 
i poczta. Ko o poczty, na schodach, kole anka Dimy rozk ada foli  na beto-
nowej balustradzie, przyciska na brzegach kamieniami, kawa kami chodnika, 
eby wiatr nie zwia , jak b dzie rozk ada  dvd. Stoi, chowa d onie w r ka-

wach kurtki. Ma d ug  zimow  kurtk  z t ust  plam  na r kawie. Ludzie 
mog  odwróci  si  i zobaczy  jej p yty, kiedy wyci gaj  pieni dze z banko-
matu, mo e kto  b dzie co  od razu chcia .

Kilogram bananów 8 tysi cy, dolar. Na kartce, która le y na niegu, pisze, e 
z ekwadoru. Banan z zielon  skór  i taki wi kszy. Kobieta podkasa a d ugie 
futro i grzebie w mandarynkach. Jakby jakie  mi kkie. Co one wszystkie
takie mi kkie. Krzywi si  i nie chce tych mandarynek. Na cienkich, pokr -
conych ju  palcach b yszcz  z ote pier cionki. Pod nogami na niegu roz-
deptane kaki. Brat Dimy kupi  trzy kilo kaki na komarowce po 9 tysi cy za 
kilo. Te  sta , przebiera . Bez przebierania takie kaki kosztuj  22�25 tysi cy
za kilo. �A po ile banany? A, widz �. Kobieta otwiera portmonetk  z czer-
wonej lakierowanej skóry, daje Dimie 5 tysi cy i trzy banknoty po tysi c. 
Dima wyci ga z kieszeni d insów pieni dze, musi troch  unie  ramiona: 
pani reszta, wasza sdacza. Litera �cz� twarda, mówi nie sdaczia, tylko sda-
cza, a na ko cu. Sdacza. Mówi jak starszy brat sdacza, sancymetr. Pieni dze 
ma obwi zane br zow  gumk  do w osów dla dzieci. Z metra wali t um,
kobieta w futrze krzywi si  i dotyka ramienia m czyzny w krótkiej zimowej 
kurtce, stoi jej na drodze. Idzie do granatowego samochodu, zderzak wci-
ni ty w kraw nik. Silnik chodzi, migaj  wiat a stopu. Dima chowa pieni -

dze z powrotem do kieszeni. Nadrywa ro ek jednego tysi ca, d insy ciasno 
przylegaj  do nogi i nie tak prosto schowa  pieni dze. Ludzie ustawiaj  si  
na przystanku, czekaj  na autobus. Dima nie ma gdzie trzyma  pieni dzy. 
Trzyma w kieszeni, z o one od najmniejszych nomina ów do najwi kszych. 
Najwi kszy w rodku jest z o ony na pó , za nim nast pny i tak dalej. 100 ty-
si cy, 50 tysi cy, 20 tysi cy, 10 tysi cy, 5 tysi cy, tysi c, 500 rubli, 100 rubli,
50 rubli, 20 i 10. Za 10, 20, 50 i 100 rubli nie da si  nic kupi . mieci. Takie
pieni dze walaj  si  po ulicy. Kiedy  kumpel Dimy sra  na dru nej naprze-
ciwko ekomedserwisu na to stoja, sra  i podciera  si  sturublówkami. Trzy 
razy po 100, 50 i jedna dycha. Dima podnosi ka dy pieni dz, jaki znajdzie. 



Nawet dych , nawet mokr , wk ada do kieszeni kurtki, schn  i p aci nimi
kasjerkom w sklepie. Starsza siostra Dimy mówi: jak zbierasz resztki, ca e
ycie b dziesz mie  tylko resztki. Nie podniesie 10 rubli. Nie podniesie 100

rubli, dopiero 500 albo tysi c. Kiedy  jej córka zgubi a komórk , samsunga.
Córka ma 15 lat, na tapecie by a du a czerwona ró a. Telefon le a  w niegu
naprzeciw golden cafe na placu lenina. Jecha  p ug i zostawi  ha d  nie-
gu po rodku. O 22.30 z tego telefonu zadzwoniono do jej przyjació ki Lizy.
O 23.30 z hotelu Europa zadzwoni  potem kto  inny. Nast pnego dnia przy
wej ciu do GUM-u dziewczyna w niebieskim p aszczu odda a siostrze Dimy
komórk  jej córki. Siostra Dimy wrzuci a dziewczynie do otwartej torebki 10
dolarów. Dziewczyna skrzywi a si , nie oddawa a cudzej komórki dla pieni -
dzy. Siostra Dimy poczu a si  g upio, zacz a dzi kowa , co  tam powiedzia-
a, jakie  dzi kuj  itd. Rozsta y si , dziewczyna posz a na przystanek setki,

a siostra Dimy do metra, dojecha a do kamiennej gorki, wsiad a do trolejbusu
52, wysz a na 25. szpitalu, wesz a do pokoju 10, przebra a si  w bia y fartuch,
wzi a wiadro, szmat  i posz a my  gabinety lekarzy. Zarabia 850 tysi cy na
r k . Karton mleka 5�6 tysi cy, zale y jakie t uste. Chleb od dwu i pó  do 14
tysi cy. Po ówka raubiczeskiego 7 tysi cy. Ry  7�9 tysi cy za 900 gramów,
kasza gryczana 9�12 tysi cy za 900 gramów. P atki owsiane herkules, naj-
ta sze, co kosztowa y 900 rubli teraz cztery i pó  tysi ca. Mi so 100�200 ty-
si cy za kilo. Parówki 35�40 tysi cy. S  jeszcze za 20, ale te za 20 to ju  nie
wszyscy jedz . Sok od 7 do 14 tysi cy za litr. led  matias 12 tysi cy, drobny
23 tysi ce, bia y ser od 5 do 12 tysi cy, ó ty od 30 za kilo, ryba od 30. Na
suchariewie, i na czy owce, i na szabanach, i na po udniowo-zachodnim,
i na wszystkich o miu malinowkach ludzie wiedz , e wszystko w yciu robi
si  dla pieni dzy. Wszyscy s siedzi siostry Dimy, wszyscy koledzy z klasy
jej córki Weroniki, ca a szko a razem z dyrektorem wie, jak jest. W zesz ym
tygodniu przyjecha a do niej siostra Tonia z Orszy, przywioz a w prezencie
chustk . Ma y prezent, powiedzia a Tonia. Nic wielkiego, ale siostrzyczko
kochana, jak mnie kochasz, bierz. Jak mnie kochasz od serca. Tonia mówi jak 
echo: bierz, nic wielkiego. Jak mnie kochasz. Bierz, mówi.

[...]

Wychodzisz z domu, p acisz. Dziewczyna w obszytej sztucznym futerkiem
kurtce bardzo dobrze to wie. Najpierw w autobusie albo trolejbusie, bilet 
1300 rubli, u kierowcy 1500. I komunikat g osowy z g o ników, pro ba, eby
nie dawa  banknotów wi kszych ni  10 tysi cy. Je eli pierwszy autobus, do
którego wsiad a , nie jedzie gdzie trzeba, wsiadasz do metra. eton 1300 ru-
bli. Najwy ej cztery etony na g ow . Nie wiadomo dlaczego. Podobno bra-
kuje etonów. Schodzisz do metra, dziewczyna ma ci k  torb , notebook,
ksi ka, lunch box, lunch zrobiony w domu. Ci ko tak trzyma  na ramieniu,
chce j  gdzie  postawi . Ale po zamachu terrorystycznym ze wszystkich sta-



cji znikn y awki. Starsi ludzie, kobiety z ma ymi dzie mi, wszyscy musz  sta . 
Wszyscy stoj  na peronie, bo nie ma gdzie usi . Stoj  ju  prawie rok. Niedawno 
awki wróci y. Wszystko dla bezpiecze stwa. Dziewczyna p aci za bilet, p aci za 

jedzenie, p aci za wej cie do klubu, p aci za wod . W domu p aci za wiat o, za 
wod , za mieszkanie, p aci za telefon domowy i za komórk , p aci za telewizj  
cyfrow  za a plus, p aci za specjalny pakiet kana ów aszdi. Dodatkowo p aci za 
czyst  wod  w baniakach po 20 litrów po 26 tysi cy za baniak, bo wody z kranu, 
za któr  p aci, nie da si  pi . Tak j  chloruj , e jak zaparzy  herbat , to i tak czu . 
Nie mo e my  w tej wodzie w osów, bo dostaje upie u. P aci za szampon, my-
d o, ubrania, za internet, za bilet do kina. P aci 12 procent podatku dochodowego. 
Kiedy  jej rodzice, z którymi mieszka, zap acili za to mieszkanie na blokowisku 
na peryferiach miasta 52 tysi ce dolarów, eby by o w asno ciowe i eby mogli 
w nim p aci  za wod , za wiat o, za ogrzewanie. Wprowadzili si  i od razu wy-
mienili okna na plastikowe, za trzy okna zap acili 870 dolarów. A mieszkanie na 
kamiennej gorce, jednopokojowe, z widokiem na obwodnic , kosztuje 72 tysi ce 
dolarów. Jej kole anka wynajmuje te  jednopokojowe za 240 dolarów na napole-
ona ordy i na drugim ko cu miasta z widokiem na hipermarket budowlany omo. 
Nic w tym mieszkaniu nie by o, ani kuchenki, ani mebli, ani lodówki, p aci za 
go e ciany, budynek ca kiem nowy. P aci w a cicielce za mieszkanie i jeszcze 
p aci czynsz. W a cicielka idzie z tymi pieni dzmi, które od niej dosta a za w a-
sne mieszkanie, i p aci od nich podatek, bo uzyska a dochód. Rodzice tej dziew-
czyny maj  letni dom na wsi. Ale bez ziemi na w asno . W ka dej chwili pa -
stwo, je li mu si  spodoba, mo e t  ziemi  odebra . W ka dej chwili, jak im si  
spodoba, mog  ka demu zabra  mieszkanie, no ale zaproponuj  w zamian takie 
samo. Tylko nikt nie patrzy, e cz owiek si  przyzwyczai , zapu ci  gdzie  korze-
nie, pa stwo potrzebuje, to trzeba odda . I ta dziewczyna wsiada do autobusu 81 
i 40 minut jedzie z malinowki. Wylotówk  na po udniowy zachód. Supermarket, 
mcdonalds, kino brze , odzie  u ywana, gdzie teraz zrobi o si  bardzo drogo. 
Byle sweter 85�100 tysi cy. Bloki w okolicy wybudowano w formie olimpijskich 
kó , na cze  olimpiady w 1980 roku. Dziewczyna wysiada na ulicy moskiew-
skiej i przesiada si  na setk . Jej kole anka wsiada na p tli przy hipermarkecie 
budowlanym omo w autobus 35, jedzie do przystanku naprzeciw hipermarke-
tu wester, przesiada si  na trolejbus 31, jedzie jeden przystanek, idzie piechot  
ko o kawiarni, poczty, apteki, sklepu, sklepu budowlanego palace, na przystanku 
ulica umanskaja wsiada do trolejbusu czterdziestki i wysiada na przystanku raji-
spo kom. Jest sekretark  w rejonowym komitecie wykonawczym dzielnicy mo-
skiewskiej. Za atwili jej robot  mocno po znajomo ci, bo wed ug przepisów na 
mieszkanie ze zni k  trzeba czeka  w kolejce 15, 17�20 lat i ze zni k  to b dzie 
pi  milionów siedemset za metr kwadratowy. I jak pracuje w tym komitecie, to 
dostanie dwupokojowe, trzypokojowe za trzy lata. Dostanie i od razu si  zwolni. 
Trzy lata miesi c w miesi c b dzie p aci  w a cicielce 240 dolarów, o ile ta nie 
podniesie ceny. Trzy lata b dzie czeka  na swoje mieszkanie. Nie 17, nie 20, 
nie od 1987 roku XX wieku. Tylko trzy lata. Przez ten czas zap aci w a cicielce 



mieszkania 8640 dolarów plus czynsz za trzy lata. Przeprowadzi si  i b -
dzie p aci  dalej. Zap aci za drzwi, tapety, agd, lampy, okna i prysznic, je li
b dzie chcia a zmieni . B dzie p aci , jak jej kole anka, ca e ycie, dopóki
nie zdechnie. Potem zap aci jej rodzina. Za trumn , za wie ce, za miejsce na
cmentarzu. Kto  z rodziny powie na pogrzebie: ona tak kocha a ycie.
[...]

[�]
Igorowi od niego z roku powiedzia a o tanich kurczakach na dworcu Luda,
jego znajoma, do emerytury by a sekretark  w s dzie. A Igor ju  do niego
zadzwoni . Kurczaki wsz dzie po 25 tysi cy, a na dworcu 21. Pojecha  rano
w niedziel  zaraz po tym telefonie, wsiad  w autobus 74 na p tli, tam ko o
wiaduktu nad obwodnic , przyjecha  na dworzec, chcia  wysi  na muzyko-
medii, na zakr cie, zajrze  do stolicy po yletki, mieli tam w kiosku yletki 5
sztuk big star za 7 tysi cy. Okaza o si , e jest dopiero 9.30, a stolic  otwierali
o 10. Buty po wczorajszym chodzeniu nie ca kiem jeszcze wysch y, w skar-
petce czu  troch  tak  ciep  wilgo . Za o y  podwójne skarpetki, jedne czar-
ne nosi  zawsze, kupowa  w GUM-ie, a drugie, dzisiaj we niane, robione na
drutach, kupi  od baby w przej ciu, tam jak si  idzie na gie d  samochodow  
na malinowce. Gryz y i noga sw dzia a nawet przez skarpetk . Podliczy ,
e jakby mia  p aci  za bilety, by by dzi  nie le w plecy. 1300 na dworzec,

z dworca szóstk  1300 na Minina, z minina poszed  do autosi y mi dzy ga-
ra ami, ko o parkingu, jego znajomy dzielnicowy nazywa  to miejsce diabel-
skimi schodami, przez ulic  ko o szko y do przychodni dla dzieci, stamt d na
gór  do pa asa z dywanami, zaraz za pa asem przystanek Umanskaja, trolej-
bus 40, 1300 do komarowki, z komarowki do metra 1300 albo 1300 trolejbu-
sem z powrotem do Niemigi, piechot  do mcdonalda, skr ci  w prawo, troch
w gór  ko o centrum medycznego b agowiest i kino po prawej. Przez ulic , po
lewej fryzjer z du  oprawion  fotogra  aktora nie z tej ziemi. A ona chcia-
a i  na Sherlocka Holmesa, gr  cieni. Pierwsz  widzieli w pa dzierniku,

a na Bia orusi jeszcze adnej, postanowili pój  na Sherlocka. To b dzie raz,
dwa, trzy, cztery. Cztery razy po 1300 i je li z powrotem, to mo na metrem
do dworca, tam na dru nej przesi  si  w autobus 81, 32 albo trolejbus 65.
Czyli jeszcze dwa razy po 1300, 7800. Wychodzi, e do obiadu zaoszcz dzi
7800. Do kina na 16.30 pojad  busikiem 53, po 5 tysi cy, razem 10, z powro-
tem te  busikiem, je li nie b dzie t oku, a jak nie, to trolejbusem 52, 40 mi-
nut jazdy, jak sardynki w puszce przez ca e miasto. Razem przez ca y dzie
zaoszcz dzi 27 800. Dzi ki pracy. Przy pensji jak, powiedzmy, ony, która
pracuje w centrum twórczo ci dzieci zo ak, milion osiemset. Po zaokr gleniu
27, 28 tysi cy dziennie, na same dojazdy wydawa aby 840 tysi cy miesi cz-
nie. W kinie w kolejce s ysza , jak jedna sprz taczka mówi do drugiej: ludzie



ju  si  niczemu nie dziwi . Druga pojojcza a, popapla a i posz y ka da ze swoj  
cierk  w swoj  stron . Chcia  jeszcze wpa  do apteki na moskiewskiej, ko o 

domu towarowego, matka prosi a, eby kupi  lekarstwo na ci nienie. Znalaz a 
sobie jakie , nazywa si  physiotens. 79 tysi cy za 0,4 tylko w tej jednej aptece na 
moskiewskiej. A w pa stwowych dro ej nawet o 30 tysi cy. Prosi a, eby kupi , 
i e odda pieni dze w poniedzia ek. W domu towarowym chocia  si  wysika  
pierwszy raz dzisiaj. Po drodze na pi tro zapyta , ile strzy enie m skie. Od 40 
tysi cy. W toalecie nie by o myd a, lustro p k o przy brzegu.

Co ma gliniarz w teczce. 

Kurczak 21 tysi cy za kilo, wieprzowina po 72 tysi ce kilo, nasiona na rozsa-
dy: kabaczki, ogórki, fasolka szparagowa, dynia, marchewka, poziomki, kapusta 
ozdobna, kwitnie praktycznie do Nowego Roku, jak tylko nie ma niegu. Wszyst-
ko razem jakie  52 tysi ce, w torebce oddzielnie doniczki torfowe do poziomek, 
pakowane po 6 sztuk, 400 rubli sztuka, 4 paczki 9 tysi cy sze set, plus ziemia 
10 tysi cy za 4 i pó  kilo. Awokado od 15 tysi cy za sztuk , ona chce spróbowa  
sama zrobi  sushi. Specjalny ry  30 tysi cy, wodorosty nori 20 tysi cy, ryba od 50 
tysi cy, ogórki zim  od 12 tysi cy kilo, mp3 tro ma, dokumenty. I tak codzien-
nie, tylko zmienia si  lista zakupów: na przyk ad jajka zamiast awokado, zamiast 
ogórków bu ka i chleb, mleko, ke r, mo e jaka  puszka kukurydzy do sa atki albo 
led . Kiedy wychodzi  z korowaja naprzeciw placu zwyci stwa, nagle zastyg , 

spi  si , czyli co, jednak ceg a. Kto  z tej stalinowskiej kamienicy. Potem jednak 
uniós  g ow . Nie. Z okapu spad a gruda niegu. Ogarn  si  i poszed  dalej. Przez 
park gorkiego nad rzek , ko o stadionu do hokeja na trawie do pulichowa na tram-
waj. Czwórk  do dworca, przesiadka na dru nej na 120. Trzeba jeszcze do Pro-
Store po proszek, zanim zamkn , i pasta do z bów si  sko czy a. Nie przyjdzie 
Mahomet do góry. Najpierw nosi  j  jeszcze, liczy  500 dolarów, 600, 500�600, 
a potem zrozumia , e� i od o y  z powrotem do biurka w pracy.

W muzeum temperatura przy zerze na zewn trz plus 3, dziewczyna, której mama 
lubi piewa , siedzi w gabinecie w kurtce. Razem z ni  siedz  w niedziel  jeszcze 
cztery kobiety. Musz  wype ni  plan. Pi  wycieczek dziennie. Bilet do muzeum 
20 tysi cy. Do muzeum zwykle chodz , je li w ogóle chodz , parami. Czyli 40 
tysi cy. 40 tysi cy to laska kie basy. Wiadomo, co wa niejsze. Ojciec przyniós  
dziewczynie do pracy grzejnik olejowy. Odwraca g ow , podpiera r k  brod  
i patrzy przez okno na wrony. Wrony siedz  na drzewie na podwórku.

ZMP to skrót od zak ad medycyny pracy. Pi  brezentowych namiotów 100 kilome-
trów od Mi ska, obok wioski w lesie. Po 10 osób w namiocie. Wszystko m czy ni 
w rednim wieku, pijaki, nieroby, pa stwo nie b dzie ich d u ej utrzymywa . Namio-
ty bez ogrzewania i bez wiat a. Przy minus 10 na zewn trz w namiocie minus 10�


