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Rozdział 4
– Kiedyś zaglądał tu niejaki Tašunka. Nie możesz 

go pamiętać. Nie było cię jeszcze na świecie. Był jedyną 
i do tego niewinną ofiarą aksamitnej rewolucji, o której 
słyszałem. 

Stałem przy barze Na Závisti. Obok mnie stary 
Holoubek. Żywa kronika wszystkiego, co kiedykolwiek 
w dzielnicy, na Nuslach, choćby zaszemrało.

Łyknąłem piwa. Czekałem na dalszą część.
– Tašunka był wspaniały. Uwielbiał Indian. Bardzo. 

Majów znał na pamięć. Strasznie chciał, żeby mówić 
mu Winnetou. Choć nigdy by tego głośno nie przyznał. 
Był przekonany, że nie zasłużył sobie na tak szlachetne 
imię.

Skończyliśmy piwo. Równo. Zamówiliśmy kolejne.
– Džudo, chłopie. Kiedy czasem o nim pomyślę, to 

naprawdę chce mi się płakać.
Holoubek wyjął fajkę z opakowania. Odpaliłem mu ją.

– W pokoju miał rozstawione tipi. Ciągle spędzał 
w nim całe dnie. Raz po pijaku rozniecił tam ogień. 
Zorganizował strażakom niezłe ćwiczenia. Potem, 
kiedy mieszkanie miał już po remoncie i uszył nowe 
tipi, załatwił sobie takie ognisko na prąd. Po co podpa-
lać się dwa razy, nie? Mądry był. 

Pomyślałem, że musiał być z niego niezły świr.
– Nie pierdol, Džudo. Żaden świr. Naprawdę 

świetny człowiek. Bo i o co ci, kurwa, chodzi. Każdy 
z nas jest jakoś tam stuknięty.  

No dobrze. Na przykład Trawa ma świra na punk-
cie konopi. Ja właściwie też, ale nie aż tak.

– Džudo, chłopie. Tašunka skręta by do ust nie 
wziął. Palił fajkę pokoju. Sypał do niej wyłącznie 
tytoń – Tarasa Bulbę. Śmierdziało u niego jak w ko-
tłowni. 

Akurat to mogłem sobie wyobrazić. Kopcenie Ta-
rasa w spalonym mieszkaniu to musiało być coś.

– Było, Džudo. A kimś był też Tašunka. Zbierał 
lecznicze zioła. Indiańskie. Wychodził po nie nocami 

nad szemrzący Botič. Gotował z nich napary. Mocne. 
Takie, które wzmacniają. Rozumiesz? 

Jasne, że rozumiem. Wzmacniające napary są 
spoko. O ile się po nich nie posrasz.

– Cóż, z tym był akurat, Džudo, problem. Nie 
każdemu służyły. Mam na myśli te napary. Posrał się co 
drugi, o ile dobrze pamiętam. 

Tašunka narobił sobie chyba sporo wrogów.
– Wcale nie, Džudo. Każdemu był w stanie wytłu-

maczyć, że to tylko wyskoczył z niego Zły duch. 
Ta. Zły duch. Który rozłupie pod wami ceramikę 

na kawałki.
– Džudo, chłopie. Przestań z tego żartować. 

Tašunka był człowiekiem wielkiego formatu. Każdemu 
dupkowi był gotów przebaczyć. Rozumiesz to? I wróg 
był mu przyjacielem. Kurwa. Prawdziwy Indianin. Fak-
tycznie prawdziwy Indianin. 

Czekałem na to, jak się ta cała adoracja skończy. 
Stuknęliśmy kuflami. Wypiliśmy.

– Potem był ten listopad. W powietrzu wolność. 
Tašunka promieniał jak zachodzące nad prerią słońce. 
Przynajmniej tak mi się zdawało. Nawet jeśli nigdy 
prerii nie widziałem.  

Podpaliłem Holoubkowi kolejnego papierosa. Ja 
też zapaliłem.

– Tašunka widział się już w Ameryce. Chciał tam 
polecieć i nie wracać. Żyć między Indianami. Zreali-
zować swoje życiowe marzenie. Dzień przed odlotem 
zaprosili go na manifestację. Jako mówcę. Jako znawcę 
kultury zachodniej. Zasrani debile. 

Dopiliśmy piwo i zamówiliśmy następne.
Wspiął się na podium postawione na placu Bratří 

Synků. Widzę to jak dziś. Odsunął znad oczu skalp. 
Nachylił się nad mikrofonem. Po czym powiedział, że 
jest wzruszony. Że wszyscy, którzy tam stoją, wyglądają 
pięknie. Że czuje się z nimi wspaniale. Że ma wrażenie, 
jakby był między czerwonymi.

Zgasiłem papierosa.
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– Jakiś skurwiel trafił go w głowę kawałkiem bruku. 
Umarł w szpitalu. Nawet nie zobaczył tych swoich 
zasranych Indian. 

Dopiłem piwo i zamówiłem nam po rumie. Wypili-
śmy po jednym. Holoubek zamówił następne.

Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Tylko że się 
zdarzają.

Srać na to.

Rozdział 5
– Džudo, chłopie. Kasalková naprawdę mnie kocha. 
Stałem przy barze Na Závisti. Obok mnie Ikona.
Ikona był spoko. Zasuszony i nieruchawy. Może 

dlatego stylizował się na bohatera filmów akcji.
– Džudo, chłopie. Kiedy przyjdzie co do czego, to 

jestem w stanie pobiec dalej niż przed dwudziestu laty. 
To by się nawet mogło zgadzać. Tylko że ta prze-

bieżka trwałaby dłużej, tak o jakiś tydzień.
– Palant z ciebie, Džudo. Naprawdę palant. Nie 

idzie o czas. Chodzi o zasadę. 
Pewnie. Wyższą zasadę. Najlepiej moralną.

– Na to sram, Džudo. A Kasalková naprawdę mnie 
kocha. O tym cię mogę zapewnić. 

Kasalková pracowała w piekarni. Robiła sobie 
insulinowe zastrzyki i sprzedawała domowe kremówki. 
Nie była zbyt wysoka. A przy tym ważyła tyle, że mogła 
zgnieść dowolny przedmiot.

– Džudo, chłopie. To jest kobieta. Solidna. Nie 
znam krzesła, które by jej dało radę. 

Ikona wielbił ją. Kochał. Na odległość. Mocno. 
Platonicznie. Pewnie. Z oddaniem. Beznadziejnie. 
Zgubnie.

Kasalková miała psa. Mastiffa. Wabił się Franci-
szek. Metra może i nie miał, ale niewiele mu brakowało. 
Wielkie bydlę. Serdeczne. Wesołe. Przyjazne.

Ikona zamówił kolejne piwo. Podpaliłem mu 
papierosa.

– Džudo, chłopie. Kasalková wyjeżdża na urlop. 
Pewnie. Czemu nie. Kremówki zawsze nieźle szły.

– Nie wiem, jak daleko mogą zajść kremówki, ale 
zwyczajnie jedzie. Zostawiła mi Franciszka na przecho-
wanie. Rozumiesz? Jesteśmy na innym lewelu. Zaufanie. 
Zostawi mi pod opiekę kogoś, kogo kocha bardziej niż 
siebie samą. 

Wydało mi się to trochę melodramatyczne. Ale nie 
skomentowałem. Gówno mnie to obchodziło.

– Będziemy się z Franciszkiem rozumieć. Będziemy 
stanowić jedność. Ja i on. Jeden byt. Kurwa, Džudo, 
jaki ja jestem szczęśliwy… 

Ikona kiwał się przy barze. Ze wszystkich porów 
tryskały mu fontanny szczęścia. Nie chciałem mu tego 
psuć. Miałem jednak przeczucie, że za horyzontem 
czai się całkiem pokaźny rozpierdol.

– Kasalková odjeżdża pojutrze z rana. Po południu 
idę z Franciszkiem na miasto. Łapiesz? Dwóch facetów 
idzie się zabawić. 

Jasne. Dwóch facetów idzie się zabawić. Przy tym 
już chyba być nie muszę.

– Džudo, chłopie. Właśnie że przy tym być musisz. 
Bo to będzie doskonałe.  

Ikona dopił i wyszedł chwiejnym krokiem. Szczę-
śliwy i pełen satysfakcji. Zrealizowane życiowe marzenie. 

Niezbyt tego chciałem. Ale nie dawało mi to spo-
koju. Dwa dni później byłem przed Na Závisti. Piwo 
w ręce. W drugiej papieros. Zza rogu wyszedł Ikona. 
Na smyczy Franciszek.

Trudno było powiedzieć, który z nich był większy. 
W kategorii wagowej prowadził Franio.

– Džudo, chłopie. Cieszę się, że cię widzę. Co 
słychać?  

Chciałem mu odpowiedzieć, że mam złe prze-
czucie, ale ugryzłem się w język. Przepiłem do obu. 
Z bramy obok Závisti wyskoczył kot. Ciągle tutaj 
latają. Bezmyślnie. W kółko. Chaotycznie. Ten wybiegł 
skoncentrowany na swoim celu. Zapieprzał przez tory 
w kierunku ulicy Kloboučnickiej. Chyba miał tam coś 
pilnego.

Wszystko działo się jak w jakimś przygłupim filmie. 
Franciszek spuścił łeb i zaczął go gonić. Ikona zaparł 
się nogami. Może na ułamek sekundy. Potem runął 
i sunął już tylko po ziemi.

Franciszek poobijał go o wszystko, co stało im na 
drodze. Przeciągnął go pod ławką. Przeskoczył przez 
jakiś płotek.

Ikona trzymał się smyczy. Kurczowo. Puścił ją 
na Kloboučnickiej. Przerażony kot zniknął w kanale. 
Franciszek obwąchiwał przez chwilę jego wylot. Potem 
zawrócił. Oblizał twarz Ikony. Po czym położył się przy 
nim. Ikona miał całą gębę we krwi. Poza białym pasem 
pozostawionym przez język Franciszka. Stałem z pozo-
stałymi wokół niego. Ikona mrugał nerwowo. Później 
zwrócił wzrok w moją stronę. Skoncentrował się.

– Džudo, chłopie. Kochać kogoś to czasami trudna 
sprawa.  

Tak. Czasami w miłości stawką jest życie.
Srać na to.

Rozdział 8
– Ty już ze mną nie rozmawiasz? 
Siedziałem oparty o ścianę kamienicy. Nade mną 

stała Sara. Moja miłość. Moje wszystko. Stała na sze-
roko rozstawionych nogach. Wkurwiona. Nakręcona 
jak mikser.

– To, kurwa, mów, o co ci chodzi? 
Miałem jej tyle do powiedzenia. Jak bardzo jest 

fajna i jak bardzo piękna, i jak mi z nią cholernie 
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dobrze. THC wypełniło mi układ krwionośny. Między 
palcami trzymałem pogniecionego, dogasającego jointa. 
Nie byłem w stanie powiedzieć ani słowa.

– Ty rzeczywiście jesteś niewyobrażalnym debilem. 
Zjaranym debilem. 

Zjarany byłem. To pasowało. Ale debilem nie. Ani 
trochę. Miałem gotową całą hałdę słów, które chciałem 
jej powiedzieć. Wypieszczone słowa o życiu i o związ-
kach, i o tym, co to wszystko dla mnie znaczy.

Wziąłem głęboki oddech i spróbowałem wydobyć 
z siebie pierwsze z nich. Dałem tylko radę wycisnąć 
z ust niezrozumiały wykrzyknik.

– Że co? 
Nie starałem się tego powtórzyć. Siedziałem na 

ziemi i patrzyłem na nią. Rudawe włosy i piegi wokół 
nosa, zielone oczy i wargi. Wściekle ściśnięte, cudowne 
wargi.

Jeszcze niedawno jej usta były tak wesołe. Cała 
twarz jej się śmiała. Coś wspaniałego. Później się to 
posrało.

– Dlaczego nie poszedłeś na ten pogrzeb? 
Chciałem na niego iść. Przysięgam. Chciałem 

iść, bo kiedy umrze wam ktoś, o kim mówicie, że jest 
najlepszym przyjacielem, powinno się iść na pogrzeb. 
Tylko że nie dałem rady.

– Wiesz, że ja cię naprawdę kochałam?
Skąd ten czas przeszły? Chciałem ją o to zapy-

tać. Chciałem podnieść rękę i poczuć dotyk jej dłoni, 
i chciałem, żeby usiadła przy mnie, na ten zapluty 
chodnik, i cholernie mocno chciałem jej to powiedzieć. 
Nie udało mi się poruszyć ręką nawet o milimetr. Nie 
udało mi się nawet ściągnąć bucha.

– No powiedz coś, do kurwy!
Dlaczego na mnie krzyczy? Dlaczego krzyczysz na 

mnie, Saro? Mnie jest naprawdę przykro. Złości mnie 
to. No nie dałem rady. Nie chciałem pokazywać łez 
przed obcymi ludźmi. Nie jestem gówniarzem, który 
wystawia na widok przed każdym ból i żałobę.

– Jesteś zwyczajnym gówniarzem, Džudo. A ja cię 
naprawdę kochałam.

No dobra. Jestem gówniarzem. Ale dlaczego znów 
ten czas przeszły? Stało się coś, o czym nie wiem?

– Kończę z tobą. Nie mam na to siły. Na te twoje 
stany, humory, na to gadanie o tym, co będzie. To 
koniec, Džudo.

A więc coś się dzieje. Sara odchodzi. W gardle 
wzbierało mi łkanie, ale nie przebiło się przez spara-
liżowane mięśnie. Zatkało mi tchawicę, nie mogłem 
oddychać.

– A ja cię, ty debilu, naprawdę kochałam.  
Odchodziła, a jej długie nogi mijały się gniewnie. 

Spoglądałem, jak się ode mnie oddala. Chciałem za nią 
zawołać, ale nie wydobyłem z siebie ani słowa.

Siedziałem oparty o ścianę, a z lewego oka wy-
płynęła mi łza. Spływała po twarzy, ciepła i samotna, 
a kiedy zbliżyła się do warg, zbierając wszystkie siły, 
wystawiłem język i zlizałem ją.

Nie płaczę publicznie. Nigdy.
Srać na to. 

Rozdział 9
– Džudo, kurwa, stary, lodu to ja nie widziałem od 

zimy.
Barman nazywany Papugiem przyglądał mi się 

i pocierał brew. Zawsze pocierał brew, kiedy miał 
wrażenie, że się go ktoś zapytał o największą bzdurę. 
I zawsze zwracał się do mnie „Džudo, kurwa, stary”, a ja 
z tego potoku imion miałem wrażenie, jakbym stawał 
się jakimś królem. Dostojne pochodzenie i wszystko 
z tym związane.

Miałem ochotę na szprycer i chciałem, żeby miał 
około zera stopni. Na zewnątrz utrzymywały się tropi-
kalne upały. W Tetínie było jeszcze cieplej. Na Závisti 
zamknięto, a Tetín był najbliżej. To znaczy bliżej była 
cukiernia Charlie, ale nie jestem jeszcze w takim wieku, 
żebym wpierdalał pierniki i bezmyślnie opychał się 
prostenalem.

– Wiesz co, tylko dlatego, że to ty, spoko. W drodze 
wyjątku. Uważaj. 

Sięgnął pod ladę do zamrażalnika i wyciągnął 
z niego mrożony zielony groszek. Wrzucił mi do szpry-
cera trzy kuleczki.

– Będziesz miał witaminy, Džudo, kurwa, stary. 
A zimne to jak zamarznięty niedźwiedź polarny. Albo 
gówno. Na jedno wychodzi. – Zaśmiał się.

Papug normalnie nazywał się Novák. Nazwisko 
tak pospolite, że bardziej już być nie może. Dawniej 
hodował papugi. Woliery miał rzut kamieniem od Klo-
boučnickiej, a z nich klientów i dochody, dzięki którym 
wiódł satysfakcjonujące życie.

Papugi się mnożyły i cieszyły swojego właściciela.
Potem ten dureń wyjechał na wczasy, a całą ho-

dowlę powierzył jednemu swojemu koledze. Takiemu, 
z którym możecie się zaprzyjaźnić w knajpie przy siód-
mym kieliszku rumu. Który się was trzyma tak długo, 
jak długo macie kasę. Który dobrze wam życzy, o ile 
was może olewać. 

– Džudo, kurwa, stary, jeśli o kimkolwiek powie-
dzieć można, że popełnił jakiś wielki życiowy błąd, to 
o mnie. Że ja tego zjeba szybciej nie zadusiłem. 

Ten kumpel przeprowadził się do jego mieszkania. 
Papugami opiekował się przez dwa dni. Trzeciego dnia 
się napierdolił. Absolutnie.

– Ty wiesz, co ten skurwiel robił wcześniej? Zanim 
go poznałem? 

Wiedziałem. Podobnie jak wszyscy inni.
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– Wypychał ptaki, Džudo, kurwa, stary. Zwyczajne, 
piękne i kolorowe, i mądre ptaki. Wypchał nawet te 
moje mówiące. Ja pierdolę, tego się nie da pojąć. 

Ten jego typ się narąbał i przypomniało mu się, 
kim był kiedyś. Papug wrócił opalony i pełen energii, 
a pięć minut po tym, jak wszedł do domu, przyjechała 
po niego erka. Wiele przeżył w czasie tych pięciu 
minut. Między innymi naprawdę niewiele zabrakło, 
a udałoby mu się zamordować swojego kumpla. Ta erka 
koniec końców odwiozła jego samego, bo ratownik 
błędnie ocenił, że tamten i tak jest stracony, a z zawału 
można człowieka jeszcze wyciągnąć.

– Džudo, kurwa, stary, wewnątrz tych wszystkich 
pięknych stworzeń były trociny. Jesteś to w stanie 
zrozumieć? 

Przyglądałem się Papugowi i było mi go żal. 
Podobnie jak jest mi żal wszystkich tych, co to się im 
posra życie. Co się im posra życie bez ich własnej winy.

Papug dostał dwa lata za spowodowanie 
uszczerbku na zdrowiu. Zapowiadało się, że dostanie 
więcej, ale sędzia był wyrozumiały. Może też lubił 
ptaszki. Papug znowu sięgnął do zamrażalnika i wycią-
gnął pół opakowania mrożonego groszku.

– Hej, weź go sobie. 
– Dlaczego? 
– Jutro zaczynam odsiadkę. Już to mam gdzieś. 

Podobnie jak wiele innych spraw. 
Spuściłem wzrok i nie wiedziałem, co mam po-

wiedzieć. Nie miałem pojęcia, co mówi się komuś, kto 
idzie siedzieć na dwa lata tylko dlatego, że trafił na 
debila.

– Nic nie musisz mówić, Džudo, kurwa, stary. 
Wcale nic nie musisz mówić. Lepiej trzymaj za mnie 
kciuki. Co? 

– Kciuki? 
– Jasne, że kciuki. Podobno mogę wziąć do celi 

jakiś przedmiot osobisty. Wybrałem sobie tego najpięk-
niejszego. Żywych zwierząt raczej w pierdlu mieć nie 
można. No ale ten jest wypchany. Ten może przejdzie. 

Papug się śmiał. Śmiałem się razem z nim. Nawet 
jeśli nie było w tym nic śmiesznego.

Srać na to.

Rozdział 17
Stałem przy barze Na Závisti. Dopijałem trzecie 

piwo. Barman bawił się radiem. Przeskakiwał z jednej 
stacji na drugą. Przez chwilę z głośników popłynęła 
muzyka klasyczna. Nie musiałem nawet zamykać oczu. 
Od razu przypomniała mi się zeszłoroczna akcja w Ru-
dolfinum. W Czeskiej Filharmonii. Cykl Moja ojczyzna. 
Skomponował niejaki Smetana. Tamtego dnia Koráb 
przyniósł do baru pięć biletów. Dostał je od jakiegoś 
durnia. Zamiast uzgodnionej kasy za robotę.

– Panie Koráb. Te bilety mają swoją wartość. 
Pierwszy rząd. Świetnie będzie widać. Wszystko. Na-
wet sekcję smyczkową. 

Koráb kazał mu się z tymi jego smyczkami jebać. 
Ale bilety wziął. Przyniósł mi je do Na Závisti.

– Weź je sobie, Džudo. Mnie te bzdury pozba-
wione rytmu wkurwiają. Albo spuść je w kiblu. Mnie 
to bez różnicy. 

Miałem pięć biletów na jakąś stuningowaną 
rozróbę. Kilka dni nosiłem je w kieszeni. Potem je 
rozdałem. Suki, Žába, Mentolka i Kef ír. Szczęśliwi 
zwycięzcy.

Punkowcy z irokezami i skrystalizowanym poglą-
dem na świat.

– Kurwa, Džudo. Chodzimy na koncerty do Modrý 
Vopice. Nigdy nie słyszałem, żeby w Rudolfinum grali 
punk. Popierdoliło cię, Džudo, czy co? 

Pokręciłem głową, że mnie nie popierdoliło.
– Kef ír, stary. To jest punk zaangażowany. Rodzina. 

Ziemia. Ojczyzna. Łapiesz? Kurwa, na Zachodzie to 
się kręci od lat. 

Przyglądali mi się i myśleli swoje. Jednak bilety 
w końcu wzięli. Musiałem im tylko przysiąc, że tam 
z nimi pójdę. Przysięga nie była potrzebna. Tego na-
prawdę nie mógłbym przegapić.

Spotkaliśmy się przed Rudolfinum. Wszyscy 
odstawieni, jakbyśmy się mieli spotkać z Sidem Vicio-
usem. Irokezy strzelające pod niebo. Agrafki i łańcu-
chy, i wysokie glany, i wściekła mina. Bileterka o mało 
nie padła. Nawet nie sprawdziła biletów. Nieprzy-
tomnie podała nam programy na kredowym papierze 
i zniknęła w kiblu.

– Džudo, stary. Papier do dupy. 
Suki próbował z programu skręcić blanta. Po 

czym ze złością walnął go na ziemię.
Wokół sami ugrzecznieni lalusie. Kobiety w stro-

jach wieczorowych.
– Chyba się posram zaraz. Zlot pizdeczek. 
Mentolce nie spodobały się dziewczęta. Suki ścią-

gnął pierwszego bucha. Skręcił blanta z biletu.
Weszliśmy do sali. Stłumiony szept zamienił się 

w grobową ciszę. Usiedliśmy w pierwszym rzędzie.
– Džudo, stary. Na koncertach się, kurwa, nie 

siedzi. 
– To jest koncert zaangażowany. Zawsze wszyscy 

na początku siedzą na dupie. 
Žába wytrzeszczył na mnie oczy. Jednak dalej już 

tego nie komentował.
Zaczęło się przedstawienie. Pierwszy utwór. 

Vyšehrad.
Suki kończył skręcać drugiego blanta. Tłustego 

jak przejedzona anakonda. Zaczynało mi się w Rudol-
finum podobać.
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Wstałem, żeby rozejrzeć się za gitarzystą. Ktoś 
mnie od tyłu poklepał po ramieniu. Że nie widzi. Posła-
łem go do chuja.

Žába ześlizgnął się z siedzenia. Klęczał na ziemi 
i się kiwał. Suki zaczął pogować. Mentolka się przy-
łączyła. Pogowałem razem z nimi. Lataliśmy między 
muzykami.

Žába skoczył ze sceny na główkę. Nie doleciał na-
wet do pierwszego rzędu. Rozsmarował się na dywanie.

Światło zapaliło się dokładnie w chwili, kiedy Suki 
szykował się do bójki z dyrygentem. Miał wrażenie, że 
ten idiota dźgnął go batutą.

Psom na komisariacie składaliśmy wyjaśnienia do 
samego rana. Mimo że nie było czego wyjaśniać. Po 
prostu się nam ta ekipa wydała mało zgrana.

Tak. To była naprawdę dobra impreza.
Dostałem kolejne piwo. Napiłem się. Zapaliłem 

papierosa.
Srać na to.

Rozdział 19
– Człowiek sobie, Džudo, powtarza, że gorzej już 

być nie może. To jedna z największych pomyłek. Zawsze 
może być gorzej. 

Przyglądałem się babci. Dla kogo innego to była 
stara Vyhnálková, dla mnie to była babcia. W chustce 
i z uśmiechem, i pogłaskaniem po głowie, i serdecznym 
słowem.

Znałem ją od urodzenia. Była kochana. Zawsze roz-
promieniona. Odkąd tylko pamiętałem. Optymistyczna 
i pogodzona ze światem. Jednak w ciągu ostatnich mie-
sięcy radość ją opuściła.

Spojrzałem jej w oczy. Były smutne, zatopione we 
wstrzymywanych łzach. Nieskończenie smutne oczy. Jak 
pomniki poległych.

– Nigdy nikomu nie zrobiłam nic złego. Tam na 
górze to chyba jednak widzą inaczej.  

Miała syna. O parę lat starszego ode mnie. Wychu-
dłego, bez pracy, bez pieniędzy, bez przyszłości. Hazar-
dzistę.

Przegrał wszystko, co miał. Po czym przegrał 
oszczędności swojej matki. Później zaczął przegrywać 
pieniądze przyjaciół. Na koniec przegrał pieniądze 
zupełnie obcych ludzi.

Nie miał ich jak zwrócić. Obcy ludzie nie chcieli się 
z tym pogodzić.

– Wczoraj był u nas znowu komornik. Nie mamy już 
zupełnie nic. Opieczętował nam nawet wannę. Trzeci 
raz. Nic już do nas nie należy. 

Nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć. Było mi 
jej żal. Bardzo żal. Patrzyłem w jej udręczoną twarz. Na 
kobietę, która całe życie starała się tylko przetrwać. Żeby 
jej syn miał wszystko to, co mieli inni. Która chciała 

jedynie żyć i przeżywać zwyczajne radości i zwyczajne 
smutki, i żeby, kiedy spojrzy wstecz, mogła powiedzieć, 
że ten czas, który przeminął, był całkiem w porządku.

Jednak wszystko to runęło. Jej syn czekał na swój 
życiowy jackpot ze wzrokiem wlepionym w automat. Kil-
kadziesiąt metrów dalej wkurwiony komornik rozglądał 
się po splądrowanym mieszkaniu i wrzeszczał na babcię, 
żeby powiedziała, gdzie ma książeczki oszczędnościowe.

– Wiesz, Džudo, to jest dobry chłopiec. Nie wiem, co 
mu się stało. 

Ten dobry chłopiec był stracony. Pogrążony 
w świecie, z którego nie ma ucieczki. Gotów skrzywdzić 
każdego, kto by go chciał z tego świata wyciągnąć. Był 
nieobecny. Był na kurewskim tripie, którego się nie da 
ogarnąć.

– Mam z nim pogadać? 
– To bezcelowe, Džudo. W ogóle by cię nie zrozu-

miał. Nawet by nie zauważył, że coś do niego mówisz. 
Z jej głosu przebijała beznadzieja. Zwyczajna rezy-

gnacja. Bezalternatywność. Daremność. Rozpacz.
Spracowane ręce i pusta reklamówka, i puste 

spojrzenie, utkwione gdzieś nad moją głową. Po czym 
spojrzała mi w oczy.

– Dużo o tym myślałam, Džudo. Może to się zmieni. 
Może jeszcze mamy szansę. Ja i syn. Pamiętasz, jak ci 
zawsze mówiłam, że się nigdy nie możesz poddawać? 

Przytaknąłem jej.
– Prawie o tym w ciągu ostatnich dni zapomniałam. 

To świetnie, że ty nie. 
Nie wiedziałem, co ma dokładnie na myśli, ale 

w duszy czułem bolesny smutek.
– Dbaj o siebie, Džudo. Te czasy nie są dla młodych. 

Nie są też dla starych. Nie wiem, dla kogo są. 
Odwróciła się i poszła. Pochylone ramiona i cierpie-

nie spoczywające na plecach.
Przez tydzień jej nie widziałem. Później ich znaleźli. 

Babcię i jej syna. Zesztywniałych i sinych. Gaz. Na kurku 
podobno były jej odciski.

Stałem na moście nad Botičem, paliłem i patrzyłem 
na brudną wodę. Patrzyłem na płynące kłęby piany. Wy-
glądało to, jakby ktoś wielki naszpyrał na taflę wody.

Nie wiedziałem, gdzie są teraz oboje. Babcia z sy-
nem. Ale trzymałem za nich kciuki. Niech tam, gdzie 
się właśnie znaleźli, nie ma żadnych automatów do gry. 
Niech im tam się dadzą najeść. Niech się mają gdzie 
wyspać. Niech dostaną szansę spróbować od początku.

Wyrzuciłem niedopałek do wody. Szedłem do Na 
Závisti. Smutny i pusty.

Srać na to. •

Ilustracje Lucie Bax z oryginalnego wydania Nuselskej punk
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