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Pamflet  
na wszystkich 
ludzi(29)
W ciemnościach, które go nagle spowiły, było zimno i dziwacznie. Miał wrażenie, że prze-
dziera się przez gęste zarośla, a te ranią go i najwyraźniej są niechętne jego przedzieraniu 
się. Miał wrażenie, że powinien się zatrzymać, odsapnąć, a przynajmniej napić się wody, 
no ale nie było żadnego źródełka, szklanki czy pojemniczka z wodą, którą mógłby zwilżyć 
usta i ugasić gorączkę. Potem zaczął trochę majaczyć. Wydawało mu się, że znowu jest 
w samolocie, nad polami w okolicach Krakowa i znowu silny wiatr znosi jego spadochron 
nad Kazimierz i ląduje na balkonie u wodza. Ale sytuacja rozgrywa się nieco inaczej niż 
w rzeczywistości. Mężczyzna częstuje go wódką, kąpie go jak dziecko w swojej ogromnej 
wannie, a potem niesie do łóżka jak wybrankę swojego serca. Kiedy kochają się namiętnie, 
on widzi swoje ubrania i buty rozrzucone po sypialni w szale namiętności i wzrusza go 
to tak, że przez ciało przebiega spazmatyczny dreszcz. I jeszcze raz, i jeszcze raz, ale za 
drugim razem dreszcz rozkoszy przypominał bardziej szarpanie niż orgazm. Filip ledwo 
otworzył oczy. Kręciło mu się w głowie i miał mdłości. Nad nim z poszarzałą twarzą po-
chylał się Fryderyk, którego oczy były jeszcze bardziej morskie i jeszcze smutniejsze niż 
zwykle. W gruncie rzeczy Fryderyk szarpał Filipa delikatnie, żeby nie powiedzieć z czu-
łością, jaką rezerwuje się dla poszkodowanych. 
– Czubaty, Czubaty – w błysku zrozumienia wystąpił Filip, który dochodził do siebie. 
– Jasna cholera! – Fryderyk nerwowo rozglądnął się po półpiętrze.
– Trzasnął mnie czymś.
– Straciłeś przytomność na przynajmniej godzinę. Nie odzywałeś się, to przyszedłem zo-
baczyć, co się dzieje. Wstawaj, idziemy do mieszkania Pana Stasia.
Pomógł kuśtykającemu Filipowi dotrzeć przed drzwi. Były lekko uchylone, co od razu za-
niepokoiło Fryderyka, który wśliznął się do przedpokoju, pozostawiając przed drzwiami 
opartego o ścianę Filipa. Znikąd nie dochodził nawet najmniejszy dźwięk. Przesunął się 
w kierunku pokoju i zaczął nasłuchiwać. Dalej nic. Po minucie albo dwóch uznał, że chyba 
jest czysto, i ostrożnie uchylił szerzej drzwi. Na podłodze, zakneblowany i zasznurowa-
ny jak baleron, leżał Rafał, oczywiście nagi i z wytrzeszczonymi oczami, które błagalnie 
i z przerażeniem wpatrywały się we Fryderyka. Ta scena wyglądała nieco jak seans sa-
domaso na filmach pornograficznych, które Fryderyk, w cichości i skrytości ducha, lubił 
oglądać. Nawet kij od mopa, profesjonalnie przełożony pod kolanami Rafała, kazał myśleć 
Fryderykowi o pełnym profesjonalizmie nomen omen profesora Czubatego. Podszedł do 
Rafała, pogładził go po policzku i wyciągnął knebel.
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– Jezu, już myślałem, że nikt mnie nie uratuje i zdechnę tutaj pohańbiony.
– Czubaty?
– Tak. Nie chcesz wiedzieć, co on ze mną zrobił? To zboczeniec, zboczeniec pierwsza klasa.
– Pomścimy cię, spokojnie – powiedział Fryderyk, rozwiązując mu dłonie. 
Kiedy odplątał Rafała ze sznurów, poszedł po Filipa. Usiedli na kanapie, a ciągle nagi Ra-
fał rozmasowywał sobie nadgarstki. Fryderyk wyciągnął papierosa, odpalił i czułym ge-
stem wetknął do ust Rafała.
– Pal, młody, pal, należy ci się. Teraz musimy to wszystko jakoś ogarnąć.
– Jasne – powiedział Rafał i ze świstem wypuścił dym. 
– To jakiś koszmar, prawda? – zapytał Filip.
– Nie, to wojna – spokojnie odrzekł Fryderyk. – Wojna, i to totalna, panowie. Rafał, co ci 
zrobił Czubaty?
– Jak tylko tu wszedł, rzucił się na mnie, a ja nie bardzo mogłem się bronić, bo gładziłem 
Pana Stasia...
– Co robiłeś? 
– No, gładziłem, bo mi się wydawało, że taka erotyczna więź jest już między nami, no co, 
związany był, to chciałem…
– Skończ. Co z Czubatym?
– No, on, jak to zobaczył, to ryknął i rzucił się na mnie, potem mnie związał, zdarł ze mnie 
ubranie… a nie, wcześniej rozwiązał Pana Stasia, i wtedy mnie związał, a Pan Staś mnie 
uderzył po twarzy, co mi się podobało, a Czubaty też gadał, że zaraz mnie zgwałci...
– Tylko nie mów, że ci się to podobało! – Wytrzeszczył oczy Fryderyk.
A Rafał nagle zamilkł i spuścił skromnie oczy, pomrukując, że w gruncie rzeczy, czemu 
nie.
– Fryderyk, kogo ty dałeś do pilnowania naszego skarbu – jęknął Filip.
– Nie miałem pojęcia. Zresztą mleko się rozlało. Trzeba odbić Pana Stasia. I zawiadomić 
nasze tajne grupy operacyjne. 
– Tych hipsterów i przebierańców? – Filip złapał się z głowę.
– Nieważne, do tej operacji potrzeba nam ludzi. Szturmujemy mieszkanie Czubatego.
Fryderyk od jakiegoś czasu miał wrażenie, że ktoś ich obserwuje, i to bacznie. Czyjś wzrok 
nieomal fizycznie wwiercał się w jego plecy. Spojrzał na balkon mieszkania Wodza, ale 
nikogo tam nie dostrzegł. Wstał, zasunął zasłonki i zadzwonił do pubu Miejsce. 
Tymczasem Bernadetta Dżazgalska z TVN z rozmów z ludźmi w Miejscu zorientowa-
ła się, że główne aktuariuszka nowego ruchu znajduje się na Miodowej. Szybko zdobyła 
adres i wraz z ekipą pogalopowała do Mieszkania. Olimpia właśnie wychodziła z łazienki 
i kokieteryjnie poprawiała włosy, by nie były w nieładzie, zanim podejdzie do baru, kiedy 
potrącił ją kamerzysta. Wściekła, w sekundę znalazła się przy barze i zażądała przeprosin. 
Zasłoniła obiektyw kamery dłonią i syknęła:
– Nie będzie żadnego kręcenia, dopóki mnie pan nie przeprosi.
– Proszę się odczepić, w pracy jestem.
– Ale to nie znaczy, że możesz pan potrącać niewinną starszą kobietę. 
– No, przeproś po prostu – syknęła reporterka Dżazgalska i zwracając się z zawodowym 
uśmiechem do Olimpii, powiedziała: – Przepraszam panią najmocniej, no ale widzi pani, 
pracują u nas w stacji same młode chamidła. Pan Janek zaraz panią oficjalnie przeprosi.
Czerwony jak burak pan Janek przeprosił Olimpię, a reporterka Bernadetta zaprosiła ją 
na wiśnióweczkę. 
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– Pani Olimpio, zanim zaczniemy nagrywać i zanim zapytam, czy udzieli pani kilku wyjaś-
nień widzom w naszej ojczyźnie odnośnie do tego, co się tu dzieje, pozwolę sobie poroz-
mawiać z panią prywatnie.
– Ja bym sama bardzo chętnie się dowiedziała. Więcej będzie wiedział ten przystojny bar-
man, który pracuje tu nie dla kasy, ale dla idei.
– A, no tak, tu wszystko jest ideowe – i zwracając się do barmana, zapytała: – Rozumiem, 
że to jakaś skrajnie lewicowa organizacja? Weganizm, prawa kotków do samostanowienia, 
kochamy delfiny i tym podobne, czy tak?
– Jest pani niepotrzebnie sarkastyczna – powiedział barman. – Nie, nie jest skrajnie le-
wicowa.
– A, czyli jest tylko wódz? Tylko wódz? – A głosem Krystyny Jandy dodała: –  I proszę 
mnie tu nie strofować, nie przywykłam do tego.
– Tak, jest tylko Wódz.
– No, ale proszę mi pokrótce, żołniersko powiedzieć, o co chodzi.
– O charyzmę – powiedział barman i błogo się uśmiechnął.
– No, czyli to sekta jest? Religijne sprawy? Wierzycie, że ten tłuścioch jest mesjaszem czy 
co?
– Droga pani redaktor, zaraz się obrażę i zamilknę. Nie mówi się tak na Wodza.
– Dobrze, przepraszam. Czyli Wódz (specjalnie mówię wielką literą) nie jest mesjaszem, 
a jeśli nie jest mesjaszem, to kim jest i dlaczego odprawiacie wokół niego obrzędy religij-
ne?
– To nie są obrzędy religijne, to czytanie jego wczesnej liryki.
– O matko, poezja – jęknęła redaktor Bernadetta i jednym haustem wychyliła kieliszek 
wiśniówki. 
– Niech się pani nie martwi, ja też nie rozumiem jego poezji, chociaż czytam to od trzy-
dziestu lat.
– O, zna go pani tak długo?
– To mój przyjaciel, chociaż kim on jest teraz, to ja sama nie wiem. Odkąd zwariował na 
punkcie Pana Stasia i przypałętali się ci jego akolici, już niczego nie rozumiem.
– Jakiego Pana Stasia? 
– Wie pani, ja wszystko pani opowiem. Kochanie – zwróciła się do barmana – daj nam 
buteleczkę tej pysznej wiśniówki i ja z panią redaktor omówię to wszystko w łazience.
– W łazience?
– No, tak dla bezpieczeństwa. 
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