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Zawsze podziwia∏em alkoholików. Wprawdzie zwodzà nas na pierwszy rzut
oka chwiejnym chodem i m´tnym wzrokiem, ale ich spojrzenie jest w rzeczy-
wistoÊci jasne, a przemyÊlane kroki zmierzajà do wytyczonego celu. Bycie alko-
holikiem jest wspania∏e i godne pochwa∏y. 

Ju˝ trzeci raz dzisiaj spotykamy z Ch∏opcem faceta, który w obcis∏ej, wytartej
kurtce i opuszczonych do po∏owy ty∏ka d˝insach patrzy nieprzytomnie w pust-
k´. Sprawia wra˝enie, jakby nogi same nios∏y go przez miasto, to tu, to tam.
W rzeczywistoÊci jednak by∏ ju˝ w Czarnej G∏owie, w której wypi∏ czarne piwo,
teraz idzie do Jany na Budvar, a skoƒczy U Henrietty, gdzie za jedyne dwadzie-
Êcia koron kupi sobie steina. Ilu z nas mo˝e si´ pochwaliç tak konkretnym pla-
nem, tak jasnà przysz∏oÊcià? Ja potrzebowa∏em lat, ˝eby wypracowaç podobnà
strategi´ myÊlowà. Ale Ch∏opcu tego raczej nie powiem, wszystkie te zdania
zostanà uwi´zione w mojej g∏owie wraz z drobnym guzkiem po ci´˝kim ura-
zie, dwunastoletni syn z przyczyn wychowawczych us∏yszy tylko ocenzurowane:
– Ju˝ trzeci raz widzimy tego faceta.
DziÊ jest dziÊ, jest styczeƒ, dni ∏askawie stajà si´ coraz d∏u˝sze, prawie niezau-
wa˝alnie, ale jednak, jest przecie˝ wi´cej s∏oƒca ni˝ przed Bo˝ym Narodze-
niem. Wychodzi ono na chwilk´ spoza ci´˝kich szarych chmur, rozjaÊnia po-
zytywnà energià ruchliwà bratys∏awskà ulic´, spieszàce si´ auta, przepe∏nione
tramwaje i ludzi, którzy z siatkami wracajà z zakupów.
Ch∏opiec ma gryp´, wracamy od lekarki.
– Co b´dziesz robiç? – pyta Ch∏opiec.
– Co si´ g∏upio pytasz? Id´ do pracy – odpowiadam mu po ojcowsku.
– Do starej czy do nowej? – pyta znowu, tym razem ju˝ ca∏kiem logicznie.
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– Do obydwóch – odpowiadam ∏agodniej. – Do nowej, a potem do starej, pod-
pisaç wypowiedzenie.
A potem na piwo, na browarka do Henrietty, dopowiadam sobie w myÊlach, sa-
memu sobie, choç akurat tej informacji nie musia∏bym przed nim ukrywaç,
przecie˝ by∏ ze mnà w tym obiekcie nie raz. W lepszych, spokojniejszych cza-
sach chodziliÊmy tam ca∏à rodzinà, z ˝onà i dwójkà dzieci.
– Pan tu jest na wczasach? – spyta∏ mnie barman, kiedy pewnego sierpniowe-
go wieczoru po meczu pi∏ki no˝nej (mecz, rozegrany przeciwko dwóm bardziej
rozgrzanym siostrzeƒcom, przegraliÊmy 4:10) w krótkich spodenkach i nonsza-
lancko narzuconej kurtce kupowa∏em piwo i pi´ç du˝ych kofoli. Có˝ mo˝e byç
pi´kniejszego od z∏ocistej cieczy, syczàcej i wirujàcej w oszronionym kuflu, od
g∏adzàcego kurki i nalewaki barmana, od piany, która Êcieka na wilgotnà, alu-
miniowà tack´...
Barman ju˝ mnie nie pyta, wie, ˝e mieszkam tu od urodzenia, zna równie˝ mo-
jà paczk´, z którà zawsze wychodziliÊmy przed knajp´ na Êwie˝e powietrze, a˝
do póêniej jesieni, czyli dopóki palce nie zacz´∏y przymarzaç do Êciskanego
w r´ce kufla. Od kiedy przysz∏a zima, najcz´Êciej chodz´ do Henrietty sam, sia-
dam w Êrodku, przy ma∏ym stoliku naprzeciwko baru. Czasem spotkam które-
goÊ z dawnych kolegów albo faceta z serwisu samochodowego.
– Co tam? – zagaduje.
– W porzàdku – odpowiadam.
– W domu mamy ciche dni, raczej siedz´ tutaj – ciàgnie facet i znaczàco kiwa
g∏owà w kierunku swojego mieszkania.
– No... u nas te˝ atmosfera g´sta, to siedz´ tu – ˝artuj´. Tak, ten rodzaj humo-
ru idealnie pasuje do knajp. Stara si´ znowu drze. Dzieci wrzeszczà. TeÊciowa
si´ wÊcieka. A ja pij´, jego maç. Nie b´d´ facetowi z serwisu samochodowego
zawracaç g∏owy tym, ˝e u nas teÊciowe sà dwie.
– Co z tà Janà? – pyta  teÊciowa mojej ˝ony. – Ju˝ jedzie do domu? Ma∏y p∏acze.
– W∏aÊnie do niej dzwoni∏em, ju˝ jest w drodze – odpowiadam teÊciowej mojej
˝ony. – Mia∏a du˝o pracy... w pracy.
– Ma∏y jest senny, chce do mamy – mówi moja teÊciowa.
– Jest dopiero wpó∏ do szóstej – kr´c´ g∏owà.
– Chodê, mój ma∏y, minden drága1, umyjemy uszka, nakaka∏a do nich muszka –
mówi moja teÊciowa. – Fuj, ale ta kupka Êmierdzi, chodê, wyrzucimy pieluszk´,
bo ch∏opczyk Êmierdzi. 
Musz´ powiedzieç ˝onie, ˝eby zainterweniowa∏a przeciwko tego rodzaju natu-
ralistycznemu wychowaniu. Ale jak dotàd nie uda∏o si´ nam nawet to, ˝eby te-
Êciowa przesta∏a braç Malucha ze sobà do toalety w charakterze przymuszone-
go Êwiadka za∏atwiania swoich potrzeb. 
– Macie w domu coÊ do jedzenia? – wzdycha teÊciowa mojej ˝ony. – Nie mia-
∏am nawet czasu, ˝eby coÊ zjeÊç.
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– No przecie˝ wczoraj upiek∏em mi´so... udko z indyka – odpowiadam po-
spiesznie, ale nikt mnie nie s∏ucha.
– Cz∏owiek tu ca∏y dzieƒ skacze, biega, opiekuje si´, nie ma nawet czasu, ˝eby
coÊ zjeÊç – wzdycha teÊciowa mojej ˝ony. – Ech. W garnku znalaz∏am zup´,
którà wam ugotowa∏am jeszcze w zesz∏ym tygodniu. Nie zjecie jej, a potem...
– Co potem? – pytam. Jestem ciekaw pointy.
– Potem Janka nawet nie ma czasu, ˝eby jà wyrzuciç i umyç garnek. Tak go-
spodarujecie. Nie dziwcie si´ potem, ˝e nie macie nic. Na jedzeniu mo˝na naj-
wi´cej przyoszcz´dziç. 
Z du˝ego pokoju s∏ychaç p∏acz, Maluch wrzeszczy, teÊciowa jest ca∏a czerwona.
– Fuj, uderzy∏eÊ babci´, jesteÊ niedobry, babcia ju˝ sobie idzie. Bisto‰, bisto‰2.
Maluch ze z∏oÊcià miota si´ po wersalce, babcia w olbrzymiej futrzanej czapie
siedzi i wzdycha:
– Jestem ca∏a spocona, poc´ si´ jak Êwinia, znów mam taki potliwy okres, bio-
r´ leki, ale po nich znowu musz´ cz´sto oddawaç mocz. 
Jak na komend´ wstaje nasz stareƒki pies, z ró˝owego penisa na panele obficie
wycieka mocz, Janka wchodzi do mieszkania i zdyszana mówi:
– Wyprowadz´ Rexa.
To jest nasz komisarz Rex i jego metody.
– Ju˝ nie musisz – mamrocze teÊciowa mojej ˝ony.
– Co zrobi∏? PopuÊci∏? Ludzie, tak nie powinno byç – mówi moja teÊciowa.
– Ju˝ dawno powinniÊcie go... uÊpiç – stwierdza teÊciowa mojej ˝ony. Maluch
przestaje p∏akaç. 
– Kupimy sobie nowego pieska, m∏odego – Maluch si´ o˝ywia, biegnie do star-
szego brata i t∏ucze go plastikowà pa∏kà po g∏owie. – Jestem s∏owackim poli-
cjantem!
– Aj! – krzyczy Ch∏opiec. W kuchni, na rogu zat∏uszczonego sto∏u le˝y zeszyt
do geometrii, w którym bazgrze t´pym cyrklem. 
– Jak tu mo˝esz odrabiaç lekcje! – zwraca mu uwag´ teÊciowa mojej ˝ony. –
Patrz, jak ten zeszyt wyglàda. Jest ca∏y pomi´ty.
– Kch – kch-kchchchch – charczy pies, dopóki z bezz´bnego pyska nie wypad-
nie na pod∏og´ odrobina Êliskiej, bràzowej kaszy, którà natychmiast zaczyna
zlizywaç ze smakiem.
– Co mam robiç? – broni si´ Ch∏opiec. Jest ju˝ du˝y. – W ca∏ym moim poko-
ju sà zabawki Malucha. Wsz´dzie jest ba∏agan.
˚ona ubiera gumowe r´kawiczki i bierze do r´ki Êcierk´.
– Id´ to posprzàtaç. W pracy mnie pogania szef, a w domu... ech... – mówi do
siebie po cichu, ale tak, ˝ebym us∏ysza∏.
– Lepiej ju˝ pójd´ – mówi moja teÊciowa.
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W najlepszym wypadku tego rodzaju sceny mnie omin´∏y, bo stercza∏em w ro-
bocie.
– Gdzie ten Krystian si´ w∏óczy? – pyta∏a si´ moja teÊciowa. Co ona tam
wie o zak∏adaniu bankrutujàcej firmy – denerwuj´ si´ w duszy. Móg∏bym
o tym w sumie opowiedzieç znajomemu z serwisu, ale on pracuje w sprawnie
dzia∏ajàcym mi´dzynarodowym koncernie. Trabant, Wartburg, Barkas. CoÊ
równie wspania∏ego mia∏a sobà reprezentowaç nasza Agencja. Ale jak to wy-
t∏umaczyç pracownikowi, który dzieƒ w dzieƒ us∏u˝nie wita klientów w uni-
formie Barkas?
– Moje uszanowanie, k∏aniam si´ nisko, ˝yczy pan sobie wyregulowaç dwu-
suwowy silnik, paƒskie pierdy nie sà wystarczajàco synchroniczne? Ma pan
wra˝enie, ˝e z rury wydechowej wydobywa si´ zbyt ma∏o dymu, ˝e samochód
za ma∏o podskakuje, zanim si´ rozp´dzi?
– Wie pan, to jest wymagajàca praca – mówi´ mu, wycierajàc bia∏à pian´
z wàsów. Piana w dobrze nalanym piwie powinna utrzymaç si´ przynajmniej
pi´ç minut, ale tyle czasu jej nigdy nie da∏em. – Cz∏owiek idzie rano na nara-
d´, na której go porzàdnie ochrzanià... Wie pan, do naszego dzia∏u si´ doczepi
ka˝dy, to jest dzia∏ zadaƒ niewykonalnych. Potem trzeba przydzieliç zadania,
nadzorowaç, po po∏udniu kolejna narada, masa ca∏kowicie schematycznych,
rutynowych czynnoÊci, wie pan, to nie ma nic wspólnego z twórczà pracà,
jakby ktoÊ móg∏ sàdziç.
Ale dlaczego ktoÊ mia∏by sàdziç, ˝e to w∏aÊnie moja praca jest twórcza? Kto
jà dzisiaj ma? Autorzy reklam, z których wynika, ˝e w∏aÊciciele telefonów ko-
mórkowych to cool snowboardziÊci, a lÊniàcy Ênieg umyka im spod m∏odych
nóg, albo retrodiskomaniacy w bia∏ych dzwonach i z ró˝owà torebeczkà nie-
dbale po∏o˝onà na barze?
– A wieczorem, wieczorem wracam do domu i widz´, jak moje dzieci Êpià...
Zjem coÊ, telewizor w∏àcz´ po to, ˝eby go wy∏àczyç, a rano znów to samo,
z przewietrzonà g∏owà, na narad´ i tak w kó∏ko – dodaj´ patetycznie. – A przy
tym zarabiam praktycznie mniej ni˝ osiem lat temu. Rozumiecie? A tak real-
nie... jeÊli weêmiemy pod uwag´, ile kosztuje gaz, pràd, wszystko... to mo˝e
byç nawet o jednà trzecià mniej ni˝ kiedyÊ.
Facet z Barkasu i barman ze stoickim spokojem s∏uchajà mojej Êpiewki, a kiedy
przychodzi kolej na nast´pnego faceta z posranym ˝yciem, ja ju˝ weso∏o zmie-
rzam w kierunku domu, otwieram drzwi i wchodz´ do ciemnego mieszkania,
w jednym pokoju teÊciowa mojej ˝ony drzemie nad krzy˝ówkà, w radiu cicho
leci audycja o Êmiertelnych chorobach, w drugim pokoju Maluch desperacko
miota si´ na wersalce, od pi´ciu godzin bezskutecznie stara si´ zasnàç, obok
niego zagrzebana w koc, w d˝insach i swetrze s∏odko Êpi ˝ona. Ch∏opiec le˝y
niewygodnie zwini´ty w fotelu, stó∏ w kuchni jest ca∏y zawalony talerzami,
wsz´dzie walajà si´ niedojedzone papryki, bu∏ki, czekoladki, szklanki z niedo-
pitymi sokami, nigdzie nie mo˝na zaÊwieciç Êwiat∏a, nigdzie nie mo˝na usiàÊç
i nie ma dokàd uciec, bo knajpa ju˝ zamkni´ta.
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– Jedna pani, której zmar∏ mà˝, jest sama, dzieci ma w szpitalu, w∏aÊnie mówi
w radiu o tym, jak wa˝ne dla ludzkiego organizmu jest wapno – teÊciowa mo-
jej ˝ony wychodzi z ukrycia. Daremnie próbuj´ uciec do komputera i odizolo-
waç si´ od Êwiata za pomocà s∏uchawek, teÊciowa mojej ˝ony szarpie mnie
zimnà r´kà za rami´. Widz´, jak otwiera usta, lepiej b´dzie, jak Êciàgn´ s∏u-
chawki z uszu...
– Magnes i potas te˝, powinieneÊ to braç na wypadanie w∏osów, a te czerwo-
ne plamy, które masz na nogach, powinien zobaczyç lekarz, a co, jeÊli to jest...
JeÊli to sà...
To gdzie w∏aÊciwie mam iÊç? Co mam robiç? Odczucia cz∏owieka po alkoholu
sà nasilone, ale trudniejsze do artykulacji. Chcia∏oby si´ je opisaç, ale si´ nie
da. Nikt go nie rozumie. Chc´ odpisaç na mail, ale gdy tylko otworz´ Outlook,
zapominam na który. Dlatego musz´ przejrzeç wszystkie maile z ostatnich kil-
ku dni, wtedy jest szansa, ˝e rzuci mi si´ w oczy w∏aÊnie ten, od kolegi... Ale
co to chcia∏em powiedzieç? Staram si´ sobie przypomnieç, ale to prawie tak
niewykonalne, jak gdybym chcia∏ wziàç snowboard i na nim zjechaç, no po
prostu si´ nie da, macham r´kà, k∏ad´ si´ obok skulonej, Êpiàcej w ubraniu ˝o-
ny, jakoÊ dotrwam do rana, rano sobie powiem, ˝e jakoÊ dotrwam do wieczo-
ra, a wtedy pójd´ na piwo do Henrietty. Nie tylko statki majà ˝eƒskie imiona,
knajpy te˝, dlatego ˝e rekompensujà m´˝czyznom ich nieistniejàce ˝ycie ero-
tyczne i seksualne... Chocia˝ w knajpie te˝ mo˝na, na swój sposób, prze˝yç
seksualnà przygod´... Ale dlaczego mi to teraz przysz∏o do g∏owy?
Ach tak, w listopadzie, kiedy jeszcze mój brzuch nie by∏ tak obrzydliwie ci´˝-
ki, kiedy wydawa∏o mi si´, ˝e jestem lekki i Êwie˝y, kiedy medytacyjnie po-
chylony do przodu siedzia∏em na piwie u Henrietty i obserwowa∏em przybru-
dzone p∏ytki, nagle zadzwoni∏ telefon, zd´bia∏em i powiedzia∏em:
– CzeÊç...
Dzwoni∏a Lenka Szcz´Êliwa, ˝e ju˝ znalaz∏a sobie mieszkanie, ˝e jej ch∏opak
z kolegà wynoszà rzeczy z auta na gór´, a ona je uk∏ada... i dzwoni do mnie.
Lenka Szcz´Êliwa ma dziewi´tnaÊcie lat, szeroki, zachwycajàcy uÊmiech
i dzwoni w∏aÊnie do mnie, do przeci´tnego czterdziestolatka, który w∏aÊnie
straci∏ szans´ na zrobienie kariery, nie ma pieni´dzy, wy˝szego wykszta∏cenia,
bicepsów, jakimi dysponujà bohaterowie reality show, który codziennie chodzi
do knajpy, a jednak, jak si´ okazuje, nie jest ca∏kiem do niczego.
– Zobaczymy si´ jutro? – Lenka szczebiocze do telefonu.
– Jutro idziemy oglàdaç te domy... – mówi´, palcami prawej r´ki rysujàc kresk´
na oszronionym kuflu. – Zadzwoni´.
– Na razie, ch∏opaki – barman ˝egna grupk´ wychodzàcych panów, majà oko∏o
szeÊçdziesiàtki.
– To do czwartku – krzyczy jeden z nich, opalony, ˝ylasty, Êwie˝o wyglàdajà-
cy pan. Koledzy ze szko∏y? WioÊlarze? SzachiÊci? Czy do któregoÊ z nich za-
dzwoni∏a, ˝eby zaprosiç go na randk´, dziewi´tnastoletnia dziewczyna? Czy
barman zauwa˝y∏, jak si´ zarumieni∏em? Nie wydawa∏o mu si´ podejrzane, ˝e
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tak szybko zamówi∏em kolejne piwo i kupi∏em papierosy? Opowie o tym w do-
mu? Znaczy si´ u mnie w domu?
– Czyli pan nie pali od Nowego Roku? Ja ostatni raz zapali∏am w listopadzie,
wtedy jeszcze by∏ u mnie Lajosz, przed jego Êmiercià, pracowaliÊmy razem, on
mi zawsze powtarza∏: „Sonia, uwa˝aj na Iren´, bo to kurwa”, razem rozkr´ca-
∏yÊmy firm´, pali∏am wtedy nawet czterdzieÊci dziennie, ale potem mi lekarka
powiedzia∏a: „Pani si´ nie leczy”, a ja si´ jej pytam: „Dlaczego pani na mnie
krzyczy?”, to Irena mnie tak denerwowa∏a, ˝e musia∏am paliç.
Bo˝e, ju˝ jest dziÊ! Tak jakby mnie ktoÊ wyrwa∏ z drzemki, jest dziÊ! –  stwier-
dzam ten istotny fakt. Inna data! Inny rok! Pani Zuzanna gestykuluje mocnymi
r´kami, rozpoÊciera si´ przede mnà jak bogini zapomnianych wra˝eƒ, prze˝y-
∏a ju˝ wszystko, pracujemy razem od miesiàca, a ona nie zdà˝y∏a mi opowie-
dzieç nawet u∏amka swojego ˝ycia, zrozumia∏em, ˝e w jej obecnoÊci nie uda
mi si´ nic w Kancelarii zrobiç, ale w∏aÊciwie wcià˝ nie wiem, co wchodzi w za-
kres moich obowiàzków. Jak na razie o nic nie pytam, ciesz´ si´, ˝e nie musz´
wracaç z pracy póêno wieczorem i ˝e nie czeka∏em w Agencji na jej ca∏kowi-
ty upadek, który szefowie po Bo˝ym Narodzeniu z dumà og∏osili ostatnim pra-
cownikom.
– W koƒcu si´ uda∏o! Zamykamy!
– To oni zamkn´li? – pyta pani Zuzanna. Potem wsadza nos do mojej fili˝anki
z kawà i zapami´tale wdycha jej aromat.
– Pije pan dobrà kaw´. Naprawd´ pan rzuci∏ palenie? Ja przesta∏am, kiedy La-
co skona∏... Zna pan Laca Skona∏a? By∏ naszym doradcà finansowym, by∏o ich
trzech, Laco Skona∏, Jano Zdech∏ i Peter OpuÊci∏.
– Musz´ porozmawiaç z doradczynià finansowà – mówi´ pani Zuzannie. Ju˝
jest styczeƒ, dni stajà si´ delikatnie d∏u˝sze, s∏oƒce wy˝ej Êwieci na niebie, ulice
w Bratys∏awie prezentujà si´ niezwykle pesymistycznie, znaczy si´ optymi-
stycznie, zabawne, jak alkohol potrafi pomieszaç cz∏owiekowi podstawowe
poj´cia. Z doradczynià spotykamy si´ w eleganckiej restauracji. M∏odzieƒcy
majà wypomadowane w∏osy, stylowe d˝insy, dziewcz´tom z dekoltów obci-
s∏ych bluzek wylewajà si´ cycki, solarniana opalenizna, kilku mafiosów o sinych
∏bach ma tu wszystko pod kontrolà, gdyby komuÊ nie pasowa∏o, gdyby ktoÊ na-
rzeka∏, oni go, chuja, postawià do pionu, na wielkim ekranie w∏aÊnie leci tele-
dysk Miro Jaro‰a, w radiu drà si´ rapujàcy Murzyni, po chwili zmiana, Murzy-
ni na ekranie, a Jaro‰ w radiu, podobny audiowizualny miks leci teraz we
wszystkich bratys∏awskich knajpach.
– To pewnie pana ulubiona knajpa – mówi doradczyni. – Widz´, ˝e czuje si´
tu pan jak w domu.  
Jak jej to przysz∏o do g∏owy? Moje ulubione miejsce to knajpa w drewnianej
budzie na rogu. To tam pobieg∏em na dwie setki rumu w pierwszy dzieƒ w no-
wej pracy, w Kancelarii, tam uciek∏em, gdy w trakcie pierwszej narady uÊwia-
domi∏em sobie, ˝e ˝ona dosta∏a ataku zazdroÊci i nie chce si´ przyznaç, bo
grzeba∏a w moim telefonie i znalaz∏a jakieÊ dziwne esemesy...
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– Serio, nie mam poj´cia, o co chodzi, to jakaÊ pomy∏ka – mówi∏em przez tele-
fon. Alkoholik, któremu zaczyna szwankowaç pami´ç, ma przynajmniej uniwer-
salne alibi. W tym czasie nogi same nios∏y mnie do drewnianej budy, oczy zda-
wa∏y sobie spraw´, ˝e rum tam kosztuje osiemnaÊcie koron, a usta przekonywa-
∏y, ˝e jest ca∏kiem dobry, chocia˝ to nie jest prawdziwy „rum”, lecz jedynie „um”.
– Tak, panie Krystianie, t´ hipotek´ mo˝e pan wziàç, ale powinien pan pomyÊleç
te˝ o emeryturze, wystarczy, jak pan podpisze kilka papierów i wykupi polis´
przynajmniej u trzech ubezpieczycieli – mówi doradczyni w stylowej kawiar-
ni. Mafiosi obserwujà, jeszcze nas tu nie widzieli. Jak na razie nie majà powo-
du, by do nas strzelaç. Doradczyni zielonym markerem podkreÊla nagryzmolo-
nà na papierze sum´.
– To jest pana dochód?
– By∏... ale Agencja, dla której wcià˝ jeszcze poza etatem pracowa∏em, w∏aÊnie
zbankrutowa∏a, czyli tej pracy ju˝ nie mam... czyli mam o dziesi´ç tysi´cy
mniej. Pensja w Kancelarii nie jest Bóg wie jaka... Wie pani, formalnie wycho-
dzi mniej, ni˝ zarabialiÊmy z ˝onà osiem lat temu. A tak realnie... jeÊli weêmie-
my pod uwag´, ile kosztuje gaz, pràd... mo˝e byç nawet o jednà trzecià mniej
ni˝ kiedyÊ.
Mimo to jeszcze przed zimà byliÊmy z ˝onà obejrzeç par´ domów, które mo-
g∏yby powi´kszyç naszà przestrzeƒ ˝yciowà przynajmniej do najmniejszego
znoÊnego rozmiaru.
– Jak ci b´dzie ciasno, po prostu przyjdziesz do mnie – powiedzia∏a bez opo-
rów dziewi´tnastoletnia Lenka Szcz´Êliwa. Tylko ˝e ja musia∏em szybko skoƒ-
czyç rozmow´ i wsiàÊç do auta jakiejÊ nad´tej pani z agencji nieruchomoÊci.
W aucie ju˝ siedzà ˝ona i Ch∏opiec, Maluchem opiekujà si´ w domu burkliwe
teÊciowe, a pies Rex im ze wszystkich si∏ pomaga.
– Ten domek jest troch´ mniejszy, ale przytulny, w∏aÊciciel ju˝ na nas czeka...
– Nad´ta Pani z NieruchomoÊci powtarza wyuczone kwestie. Parkuje przed
knajpà, przy g∏ównej drodze. Na chodniku zatacza si´ czerwonawy facet,
spodnie ma spuszczone do po∏owy ty∏ka.
– Mojea Mojeuszszszanowanie – be∏kocze na przywitanie. – Tu... Tujess...
Tego...  Nie poka˝´ wam ca∏ego domu... Uk... Uk... Ukraiƒcy tu mieszkajà
i zamkn´li... Pokój sobie zamkn´li.
Facet z namaszczeniem otwiera blaszanà bram´, owiewa nas ciemnoÊç, wali na
nas jak nagromadzona woda, okna kulà si´ przy ziemi. Nie liczàc zamkni´tego
pomieszczenia, oglàdamy jeszcze tylko pokój goÊcinny i sypialni´, po pod∏o-
dze walajà si´ pety i butelki po piwie, szczerzà si´ na nas pootwierane resztki
zaschni´tych konserw. W przytulnej kuchni milczàco brz´czà gliniane garnki,
wype∏nione przypalonymi zupkami instant. 
– Prawda, ˝e mi∏o? – mówi Pani od NieruchomoÊci. Ja si´ czuj´ lekko, jak
zawsze, kiedy wiem, ˝e nie musz´ mieç si´ na bacznoÊci, nie musz´ si´ w nic
anga˝owaç, to, co si´ dzieje, dzieje si´ bez mojego udzia∏u. Tylko ˝e musz´
skorzystaç z toalety, ale w tym domu si´ nie da, nie ma tu ˝adnej toalety,
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mieszkaƒcy wychodzà na zewnàtrz, w krzaki, ja id´ do knajpy i ˝eby ukryç
przed barmankà, ˝e chc´ skorzystaç z toalety, kupuj´ setk´, a ˝eby przed ro-
dzinà i Panià od NieruchomoÊci ukryç, ˝e kupi∏em setk´, zamawiam jeszcze
˝ó∏tà oran˝ad´. Pani od NieruchomoÊci widzi mnie, jak wychodz´ z knajpy
z butelkà ˝ó∏tych siuÊków, zapala silnik, siadam obok niej, z przodu, na sie-
dzeniu Êmierci, odwracam si´ w jej stron´ i spokojnie, z wódczanym oddechem
mówi´:
– Mo˝emy jechaç. Dzi´kuj´, ˝e pani poczeka∏a.
Kolejny dom jest pe∏en karko∏omnych schodów, które donikàd nie prowadzà,
nie ma tu ˝adnych pomieszczeƒ, sà tylko korytarze, schody, katakumby. Star-
sza pani z dwiema kulami i starszy pan z olbrzymià laskà cz∏apià to tu, to tam,
starszy pan co chwil´ szermuje swojà lagà i mówi:
– Tutaj sobie doprowadziliÊmy ciep∏à wod´, stàd idzie taki wà˝ na zewnàtrz,
tam mamy pomp´ i instalacj´ rozprowadzajàcà, czyli jak si´ w∏àczy emszóstk´,
to idzie nam to praktycznie na nocnà taryf´, ale ciàgnie powietrze z szamba,
które... Wiecie, jak sobie tu po∏o˝ycie pap´ albo laminat, b´dziecie mieç ener-
gi´ prawie za darmo. Jeszcze wi´cej mo˝na zaoszcz´dziç, jak sobie t´ izolacj´
nalepicie te˝ na Êcian´... To muszà byç efpi´tnastki. Takie p∏ytki, które si´
ohebluje i po∏o˝y na drewniane profile. Widzicie?
– ChcielibyÊmy tu zostaç, ale nie mo˝emy, te schody, ju˝ nie dajemy rady... –
zdyszanym g∏osem mówi starsza pani. – Ju˝ zacz´∏am pakowaç kompoty.
– Tiso by∏ dobrym prezydentem – szepcze mi starszy pan do ucha.
– Wszystko si´ tu da ∏adnie przerobiç – mówi Pani od NieruchomoÊci, ale jej
replika najwyraêniej dotyczy kolejnego domu, który jest zbudowany do po∏o-
wy. By∏à rozespanà seksbomb´ zostawi∏ facet i zosta∏a tu z synem Piotrusiem
sama, ale syn jest zdolny, naprawia auta, dom jest pe∏en cz´Êci, we wszystkich
pomieszczeniach le˝à wycieraczki, przednie szyby, wsteczne lusterka, akumu-
latory, gumowe w´˝yki, fotele, zbiorniki na benzyn´, po przybytku roznosi si´
smród oleju i ˝elaza, na podwórku na ∏aƒcuchu szarpie si´ wÊciekle pitbull.
– Dianka uwielbia goÊci – mówi pani i prosi Piotrusia, ˝eby jà z∏apa∏, niech so-
bie goÊcie zobaczà podwórko. Na podwórku, w wysokiej trawie kulà si´ przód
opla i ty∏ golfa, kilka podwozi i kó∏, kierownice, t∏umiki, zasmarowane biegi,
pó∏osie, wa∏y korbowe i paski klinowe. Dianka sapie ze z∏oÊcià w skórzany ka-
ganiec, wygolony PiotruÊ trzyma jà mocno w umi´Ênionej r´ce. ¸ykn´∏aby na-
szego komisarza Rexa jak precelka, jak malin´, jak ja kolejnà setk´ w ma∏ym
bistro na rogu, zanim nad´ta Pani od NieruchomoÊci zapali silnik, by ruszyç
w kierunku nast´pnej wsi. 
Dom rodzinny we Wsi jest przestronny, mimo zmierzchu jest w nim du˝o
Êwiat∏a, pod nogami kr´cà si´ psy i koty. W kominku pali si´ ogieƒ, w strumy-
ku na koƒcu ogrodu szumi ch∏odna listopadowa woda. Tak, to musia∏o byç
jeszcze pod koniec listopada, kiedy ˝ona dopiero zaczyna∏a byç zazdrosna
i nie robi∏a scen. Nie podejrzewa∏a jeszcze, ˝e do mojego telefonu jeden za
drugim wpe∏zajà esemesy, ˝e Lenka Szcz´Êliwa zaprasza mnie na wino.
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Ostatecznie i tak zamówiliÊmy tylko kilka kieliszków czerwonego wina
(Raãianskiej Frankovki, którà si´ ponoç leczyli austriaccy kosmonauci) i na-
wet si´ nie poca∏owaliÊmy na po˝egnanie. Przecie˝... Ale w∏aÊciwie dlaczego?
– Dlaczego w∏aÊciwie chce pan mieszkaç pod miastem? – pyta doradczyni, ale
nie potrafi´ jej odpowiedzieç, chyba dlatego, ˝e tam si´ lepiej ˝yje, tam jest
czystsze powietrze, promienne niebo w nocy, a ja mog´ sobie brzd´kaç na gi-
tarze, ile chc´. 
– Te dojazdy, te biedne dzieci, ile si´ naje˝d˝à autobusami, wy nie wiecie, co
to znaczy – mówi teÊciowa mojej ˝ony. – Jak d∏ugo tak chcecie ˝yç? Ma∏y nie
ma nawet swojego pokoju, a du˝y si´ z wami gniecie na jednym ∏ó˝ku albo
musi si´ kuliç na kanapie, nie da si´ tu gotowaç ani jeÊç, a pies ciàgle robi pod
siebie. Ju˝ dawno powinniÊcie go byli uÊpiç.
Id´ do swojej by∏ej pracy, do Agencji, ˝eby coÊ podpisaç, zakoƒczyç albo roz-
poczàç. Korytarze naszego niegdyÊ ruchliwego miejsca pracy sà puste, ile si´
tutaj naflirtowa∏em z Lenkà Szcz´Êliwà, ile si´ nadzwoni∏em do ˝ony, ˝e wró-
c´ póêniej, ˝e mam du˝o pracy, ˝e po drodze zrobi´ zakupy w sklepie... Dzi-
siaj pani Knajpiana siedzi tu sama, wyszczerbione styczniowe s∏oƒce Êwieci
jej w okna, kancelarie sà pozamykane, zapiecz´towane, zamyka si´ firm´.
– Nie wie pani, kiedy przyjdà wyp∏aty za grudzieƒ? – pytam t´sknie Knajpianej.
– Mia∏y przyjÊç piàtego, ale przesun´∏o si´ na dziesiàtego, potem na dwudzie-
stego, a definitywny termin jest pod koniec miesiàca.
Wychodz´ przed budynek, w którym ju˝ nie mam czego szukaç, kieruj´ si´
w stron´ cukierni.
– Fernet i ptyÊ z kremem, jak zawsze? – mówi z pami´ci Êwie˝a pi´çdziesi´-
cioletnia sprzedawczyni, biegun przeciwny barmana z Henrietty, seksapilu jej
nie brakuje i te˝ potrafi czule g∏askaç kufle i butelki, pociàgajàca i destrukcyj-
na dla m´˝czyzn kombinacja wszystkich kobiecych powabów.
– Dawno pana nie by∏o.
Tutaj te˝ kiedyÊ by∏em z Lenkà, ale potem, po wypiciu drugiego fernetu i wy-
s∏uchaniu, jakie mam magiczne spojrzenie i jak jej ch∏opak jest o mnie zazdro-
sny... Potem wyszed∏em na zewnàtrz, na mroêne, listopadowe powietrze
i dzwoni∏em... tylko do kogo?
W drodze do domu, po konsultacji z doradczynià finansowà, zahaczam o targ,
o sklep, kupuj´ knedle i kiszonà kapust´, marchewk´, pomaraƒcze, jab∏ka,
w masarni suche salami i t∏usty, przeroÊni´ty boczek, który si´ upiecze razem
z kilogramem karkówki, niech to diabli wezmà, po Êwi´tach mam i tak o sie-
dem kilo wi´cej ni˝ przed nimi, przynajmniej mnie szybciej szlag trafi. Ulice
sà spokojne i puste, znów po d∏ugim czasie ciesz´ si´ z tego, ˝e nie wracam
z pracy po ciemku, czyli ˝e wracam wczeÊniej, s∏oƒce Êwieci na reklamówki,
które wrzynajà mi si´ w d∏onie.
– Tylko kretyni, idioci i drobnomieszczanie chcà mieç Êwiat∏o w mieszkaniu –
krzyczy teÊç, którego przyszliÊmy odwiedziç, i w ten sposób daje mi wreszcie
do zrozumienia, co o mnie myÊli. Dom na Wsi, z kominkiem, by∏ zwrócony
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na po∏udnie i s∏oƒca w nim by∏o w bród... Cena te˝ jest korzystna, nawet dla
biedaka, którego pracodawca bankrutuje dwa razy w roku, który w koƒcu za-
trudni si´ w Kancelarii Kulturalnej i nawet to minimum, co zarobi, przepije
i przehula z cudzymi kobietami. 
– CzeÊç, Maluch – mówi´ do m∏odszego syna, wchodzàc do mieszkania z re-
klamówkami wrzynajàcymi si´ w d∏onie.
– Chc´ mieç policyjne auto – krzyczy Maluch i t∏ucze mnie plastikowà pa∏kà
gdzie popadnie. Babcie go rozpieszczajà, stwierdzam ze z∏oÊcià. Starszy syn
nie by∏ taki dziki. Rozz∏oszczona teÊciowa mojej ˝ony zamyka si´ w pokoju.
Czy˝by czyta∏a mi w myÊlach?
– Co ci jest? Z∏oÊcisz si´? – pytam.
– Odczep si´ ∏askawie ode mnie – syczy z∏oÊliwie i trzaska drzwiami. W∏àcza
radio, w którym radzà, jak za pomocà octu jab∏kowego walczyç z nadwagà
i Êmiercià. Codziennie rano szklaneczka i ˝ycie jest wieczne, choç cierpkie. 
– No to ja id´ – mówi´, a moja teÊciowa w futrzanej baranicy na g∏owie pyta
powietrza:
– Co mu si´ sta∏o? Zwariowa∏?
Siedz´ u Henrietty i pij´ drugie piwo, przy stole obok siedzà du˝y i ma∏y facet,
ma∏y siedzi i milczy, du˝y krzyczy:
– Kobiety zawsze ci przynosi∏y nieszcz´Êcie, ta Magdalena, ona ci´ zniszczy-
∏a, s∏yszysz?
Po chwili przychodzi facet z Barkasu, za nim dwie starsze kobiety, które zama-
wiajà po kofoli i setce rumu.
– Idziemy sprzàtaç, tam do banku, niech nam czas szybciej p∏ynie – t∏umaczà
weso∏o, chocia˝ o nic ich nie pytam, oczy im Êwiecà wiecznym p∏omieniem
prze∏kni´tego trunku. Zaczyna padaç i nogi same niosà mnie do jakiejÊ winiar-
ni, w której nie bywam, a jednak wchodz´ do Êrodka i kogoÊ szukam, tylko ˝e
go tam nie ma i wiem, ˝e to dobrze, ˝e go tam nie ma, bo trudno by∏oby mi
wyjaÊniç, dlaczego jej szukam, przecie˝ si´ nie umawialiÊmy... Ale dlaczego?
Dlatego ˝e przytuli∏em jà, kiedy przestraszy∏a si´ bezdomnego, który wyszed∏
z jakiejÊ bramy? Sama wpad∏a mi w ramiona, a potem si´ ca∏owaliÊmy, nie
mog∏a si´ przecie˝ z∏oÊciç... Wr´cz przeciwnie, s∏odko powiedzia∏a:
– I znowu to samo... Znowu z ˝onatym m´˝czyznà.
Ale to nie by∏ g∏os Lenki Szcz´Êliwej, bo ten mi kwili do telefonu, ˝e przesta-
∏em si´ nià interesowaç, ˝e jej nie lubi´, ˝e szefowa jà opieprza w pracy...
Takie rzeczy to ja sobie mog´ wys∏uchiwaç w domu, od ˝ony, od tego prze-
cie˝ nie musz´ mieç kochanki! Najlepiej zrobi´, jak pojad´ tramwajem na
dworzec g∏ówny, a potem na WieÊ, do naszego przysz∏ego domu, który niero-
zerwalnie ∏àczyç si´ b´dzie przez nast´pne lata z moim ˝yciem rodzinnym.
Obra˝´ si´ i poczekam, a˝ niewdzi´czna rodzina do mnie zadzwoni i przepro-
si mnie za to, jaka jest w stosunku do mnie zgryêliwa i nieprzyjemna, podczas
gdy ja nosz´ zakupy, gotuj´, wynosz´ Êmieci i sprzàtam. I ˝ywi´ jà, choç zno-
wu nie Bóg wie jak. 
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W pociàgu jest przyjemnie ciep∏o, zamykam oczy, dosiadajà si´ jacyÊ wracajà-
cy z pracy m´˝czyêni. W odró˝nieniu ode mnie jadà z pracy do domu, ale ju˝
nied∏ugo ja te˝ b´d´ z nimi jeêdzi∏.
– Co to tam czytasz? „Na butach przynieÊli z∏oto”... – mówi pierwszy g∏os. –
Jak mo˝esz na butach przynieÊç z∏oto?
– My, Rzymianie, lubimy ciep∏e dyscypliny sportowe – mówi drugi g∏os. –
Zajmij si´ swoim krà˝kiem do hokeja.
Wysiadam we Wsi, na dworcu oÊlepia mnie nawa∏nica Êniegu i deszczu, który
atakuje z czarnej chmury. Pomaraƒczowe dworcowe Êwiat∏a oÊwietlajà krople
lodowatej wody, deszcz smaga mi twarz, na szcz´Êcie mam kurtk´, którà do-
sta∏em od ˝ony na Bo˝e Narodzenie, ˝eby mi nie by∏o zimno i ˝ebym by∏ ∏ad-
niejszy i nie zdradza∏.
Âwi´ta min´∏y, nawet nie wiem jak. Nie zdà˝y∏em sobie nawet zdaç sprawy
z tego, ˝e sà. W Wigili´ Lenka Szcz´Êliwa mi napisa∏a, ˝e mnie lubi, ale zare-
agowa∏em tylko uÊmiechem i pocià∏em sobie palec naostrzonym no˝em, mo˝e
przed patroszeniem ryby nie powinienem piç dwóch setek domowej Êliwowi-
cy, tylko ˝e ja musia∏em to zrobiç, ˝eby to Bo˝e Narodzenie móc w ogóle ja-
koÊ prze˝yç. Stwierdzenie, ˝e alkoholicy topià depresje i smutki w alkoholu,
jest zwyk∏ym frazesem, bo tak naprawd´, jak ka˝dy normalny cz∏owiek, zdajà
sobie oni spraw´ z tego, ˝e nie potrafià ˝yç, nie sà zdolni do dêwigania ˝ycia
na swoich wiotkich barkach, a alkohol pe∏ni funkcj´ podtrzymujàcego kr´go-
s∏up stela˝a, ˝eby ten wytrzyma∏ napór, olbrzymi ci´˝ar egzystencji. W pierw-
szy dzieƒ Êwiàt byli u nas teÊciowie, a m∏odszy syn spad∏ z ∏ó˝ka i uderzy∏ si´
w g∏ow´. Przestraszy∏em si´ i obwini∏em ˝on´, pok∏óciliÊmy si´... I ju˝ po
Êwi´tach, zosta∏a po nich kurtka puchowa, której w ostrym deszczu i deszczu
ze Êniegiem nie umiem zapiàç, i jeszcze brzuch, siedem dodatkowych, hanieb-
nych kilogramów, które ca∏kowicie wymaza∏y, anulowa∏y okres, kiedy czu∏em
si´ szcz´Êliwy, szczup∏y, Êwie˝y... Ju˝ nawet dok∏adnie nie pami´tam dlacze-
go, wiem tylko, ˝e w knajpie sobie zamówi∏em ca∏y obiad, zup´ i drugie danie,
dwa piwa i trzy papierosy i pomimo to chud∏em. Dzisiaj gotuj´ si´ w kurtce od
˝ony, a nogi mi grz´znà w brei z najpierw roztopionego, a potem przymarzni´-
tego Êniegu. Zza Ênie˝no-deszczowej zas∏ony widz´ ciemny dom z kominkiem,
kotami i psami, który oglàdaliÊmy i chyba najbardziej si´ nam spodoba∏...
Wtedy, podczas wizytacji, nie zauwa˝y∏em, ˝e ulica, przy której stoi dom, jest
taka ciemna. Nie zwróci∏em uwagi na lodowatà i m´tnà wod´ rwàcà w strumy-
ku przy drodze, nie pomyÊla∏em, ˝e nie ma tu Henrietty ani innej knajpy, któ-
ra by mnie przyj´∏a, przytuli∏a do swojego ob∏apianego, podstarza∏ego cia∏a
i napoi∏a browarkiem i destylatami, nigdzie ˝adnego Êwiate∏ka, tylko osobliwie
huczàca fabryka psuje wiejskà idyll´. Przeje˝d˝a auto, ochoczo ochlapujàc
mnie od stóp do g∏ów, Ênieg i b∏oto wpadajà mi do pó∏Êlepych oczu, gdyby nie
wewn´trzny kaftan bezpieczeƒstwa, zbeszta∏bym kierowc´:
– Ty chuju!
Ale wiem, ˝e on by si´ zatrzyma∏, wydoby∏ ogolonà g∏ow´ z fabii z przyciem-
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nionymi szybami, przyjeba∏by mi potwornych rozmiarów pi´Êcià, nadmuchanà
od ci´˝arków i preparatów chemicznych, kopnà∏by mnie w nerki, mo˝e nawet
sprzàtnà∏ tu, poÊród anonimowej wichury. Uratowa∏a mnie moja niemoc, która
pomog∏a mi uÊwiadomiç sobie, ˝e nikt z rodziny nie dzwoni∏, nie przeprosi∏
i nie b∏aga∏, ˝ebym wróci∏ do domu. Co robiç, musz´ wróciç sam.
Wracam na dworzec, spadajàce ˝ywio∏y biczujà mojà twarz, która stopniowo
obumiera, nawet w puchowej kurtce trz´s´ si´ jak nasz umierajàcy pies. Pod
zadaszeniem na dworcu stojà m∏odzieƒcy w kapturach i czapkach z daszkiem,
w zdr´twia∏ych r´kach mi´toszà zapalone papierosy.
– Kurwa – dociera do mnie fragment ich debaty. – Ojeba∏eÊ mnie, ty chuju?
– Pojebany...
– Ja bym go... chuja...
– Pojebany chuj, napierdala∏ jak... Pojeb... Pierdol´.
Pani Halina Pszczó∏kowska, literatka i scenarzystka, spod futrzanej papachy
z przyjemnoÊcià obserwuje ich spr´˝yste cia∏a, napisze o nich opowiadanie, co
prawda na wulgarne s∏owa nie b´dzie w nich miejsca, zatem m∏odzianie b´dà mó-
wiç:
– Tam do licha, doprawdy takiego plugastwa i mój ojciec nie pami´ta.
– AleÊmy nadokazywali, to ci by∏y psikusy!
– Takie czasy zepsucia nasta∏y, nic tylko si´ tarzaç w tym bagnie, wszystko
marnoÊç.
W pociàgu jest chocia˝ troch´ ciep∏o, globalne dreszcze ustajà, w domu b´d´
musia∏ zdjàç mokre rzeczy i napiç si´... Jeszcze tylko znieÊç pi´tnaÊcie minut
czekania na przystanku trolejbusowym, potem ju˝ tylko chwilka st∏umionym
tempem i jestem przed naszym blokiem, nie mam kluczy, musz´ zadzwoniç,
ale nie widz´ przycisku z naszym nazwiskiem. Udowodniono, ˝e alkohol nisz-
czy pami´ç, mo˝e mi umkn´∏o, ˝e si´ przeprowadziliÊmy, tylko dokàd... Do
domu po Ukraiƒcach? Albo na WieÊ? Albo ˝ona si´ zdenerwowa∏a, bo znów
odkry∏a jakiÊ Êlad zdrady? Odesz∏a?
Nagle czuj´ powiew szcz´Êcia, poniewa˝ widz´ siebie w knajpie, ale to nie jest
Henrietta, tylko inny lokal, telewizor jest w∏àczony, obraz i dêwi´k wyst´pujà
razem, synchronicznie, lecà wiadomoÊci, ja trzymam za r´k´ m∏odà dziewczy-
n´, przed nami stojà kufle z piwem, a my tylko tak siedzimy i oglàdamy wia-
domoÊci... Ale to nie mog∏em byç ja, pami´ç znów zawodzi, uboczny i zanie-
dbywany efekt katartycznych skutków alkoholu, który ma mnie wyswobodziç
od ci´˝aru egzystencji, abym by∏ lekki jak teraz, wystarczy ju˝ tylko znaleêç
swojà rodzin´, swój dom i gotowe. Mo˝e powinienem znów jak najszybciej na-
piç si´ i ogrzaç w knajpie, a potem si´ w koƒcu przeprowadziç. Ruszam w dro-
g´ i choç na pierwszy rzut oka mogà was zwieÊç mój chwiejny krok i m´tny
wzrok, spojrzenie mam w rzeczywistoÊci jasne, a przemyÊlane kroki zmierza-
jà do wytyczonego celu. Bycie alkoholikiem jest wspania∏e i godne pochwa∏y.

T∏umaczenie z j´zyka s∏owackiego: Olga Stawiƒska
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