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Nigdzie
Piotr Mirski

Fioletowe niebo, bia∏y Ênieg, szary beton. Idàc po k∏adce mi´dzy peronami,
myÊl´ o otaczajàcym mnie z∏omie, o tych wszystkich urzàdzeniach, których
nazwy nie znam, a które wprawiajà pociàgi w ruch – Êwiat wokó∏ mnie jest
ciemny i cichy, ale czuj´ pod skórà, ˝e gdzieÊ w powietrzu p∏ynie tajemnicza
energia, niewidzialne wy∏adowania biegnàce wzd∏u˝ ∏awek, latarni i s∏upków
trakcyjnych, gotowe nagle rozb∏ysnàç i o˝ywiç pogrà˝ony w letargu Êwiat. 

Jest cholernie zimno. Z d∏oƒmi wbitymi desperacko w kieszenie schodz´ na
mój peron i podà˝am wzd∏u˝ nieruchomego pociàgu; zatrzymuj´ si´ przy wago-
nie szóstym – szyba w drzwiach jest pop´kana i ciàgnàc za klamk´, sprawiam,
˝e tafla szk∏a ostatecznie si´ rozpada, sypiàc na tory k∏ujàcym deszczem.
W Êrodku panuje ciemnoÊç. Mijam kolejne przedzia∏y, wyglàdajàc w nich Karo-
la; wreszcie jest: zgarbiony, ubrany na czarno, z nagà czaszkà po∏yskujàcà na
tle okna. 
– CzeÊç – mówi´, otwierajàc drzwi.

Podnosi g∏ow´ i uÊmiecha si´ do mnie. Ma na twarzy szachownic´ z cienia,
ale od razu poznaj´ t´ twarz, paskudny pysk, który widujesz w telewizyjnych
wiadomoÊciach z czarnà kreskà na oczach, który szczerzy si´ do ciebie z za-
szczanej bramy, kiedy o drugiej w nocy spacerujesz po najbardziej niebez-
piecznej dzielnicy twojego miasta. To wcielenie chamstwa, ulicznego cwa-
niactwa i okrucieƒstwa.
– CzeÊç – odpowiada, a ja ju˝ ˝a∏uj´, ˝e tu jestem. 

Siadam w Êrodku, a on wyciàga otwartà ju˝ butelk´ wódki i podaje mi. Ohyd-
na, parskam, co za gówno. Karol si´ Êmieje. Chcàc ukryç za˝enowanie, pytam:
– Kiedy startujemy?
– Teraz – odpowiada i znowu zaczyna si´ Êmiaç.

Nagle to czuj´: uderzenie, puls, sprz´˝enie. Zardzewia∏y zgrzyt przechodzi
w pisk, za oknem przelatuje snop iskier, a pociàg rusza; perony, beton i Ênieg
odtaczajà si´ w ty∏; pozostaje tylko sine niebo. Nie wiem, gdzie jedziemy i kiedy
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tam si´ dostaniemy, ale ogarnia mnie euforia – opuszczam miejsce, w którym
tkwi∏em tyle czasu. CoÊ si´ zmienia. Pierwszy raz od tak d∏ugiego czasu.
– Dobrze. Teraz opowiedz mi wszystko – mówi Karol.
– Teraz? – eufori´ zast´puje napi´cie, takie jakie czuje si´ przed wejÊciem na
zastrzyk lub powiedzeniem komuÊ, ˝e si´ go kocha.
– Tak, ju˝ czas. Nie musi to byç sk∏adna opowieÊç, nie musisz si´ skupiaç tyl-
ko i wy∏àczenie na tej dziewczynie. Po prostu mów, a ja wychwyc´ z twojej
historii co trzeba.

Po prostu mów. Po prostu wrzuç granat do sedesu i obserwuj fontann´ gówna.
Sinusoida mojego nastroju nurkuje w dó∏, w stron´ strachu, ˝alu, wycofania.
Zamykam oczy i ws∏uchuj´ si´ w stukot kó∏; licz´ do dziesi´ciu i kiedy docho-
dz´ do koƒca, jestem ju˝ czysty, gotowy, nie musz´ poprawiaç krawatu i wypa-
laç ostatniego papierosa – mog´ wejÊç do sali i zdaç ten cholerny egzamin.
– Liceum by∏o chujowe – mówi´, otwierajàc oczy – w przenoÊni i dos∏ownie.
Gimnazjum to inkubator, tutorial, piaskownica, w której samochodziki zosta-
jà zastàpione przez szlugi i jabole. W liceum natomiast zmienia si´ optyka,
wszystko staje si´ du˝o bardziej wyraziste. Ludzie widzà twoje pryszcze i wie-
dzà, ˝e ju˝ ich tam nie powinno byç. Patrzysz w przysz∏oÊç i nie widzisz ju˝
egzaminu i piàtkowych urodzin, na których pierwszy raz zapalisz traw´. Patrzysz
i widzisz matur´. Widzisz alternatyw´: studia lub wojsko. Widzisz, ˝e to, co
osiàgniesz przez trzy lata, zdefiniuje ci´ na kolejne, ˝e wsiàkniesz w rol´ klaso-
wego jebaki, karierowicza lub odmieƒca. Gimnazjum jest jak gnojek z wàsa-
mi-piczkodrapkami, który co najwy˝ej mo˝e ci z∏amaç nos. Liceum to wyhe-
blowany metanabolem bysior, zdolny wsadziç ci kos´ pod ˝ebra za mo˝liwoÊç
pochodzenia przez tydzieƒ w twoich markowych butach.

W liceum spierdoli∏o si´ wszystko. Moje oceny z trójek i czwórek zmieni∏y si´
na dwóje i jedynki. Nie wiem, czemu tak si´ sta∏o. Nie by∏em zdolny, ale g∏u-
pi te˝ nie, uczy∏em si´ przecie˝. Mo˝e to kwestia dalekich dojazdów i tego, ˝e
by∏em ca∏y czas przez nie niewyspany, bo musia∏em wstawaç wczeÊnie na auto-
bus. Mo˝e nie wiedzia∏em, co mam zrobiç ze swoim ˝yciem, przez co pod-
Êwiadomie odmawia∏em biegu na Êlepo w wyÊcigu szczurów. Starzy jeêdzili
po mnie za to jak po burej suce, a ja nie mog∏em nawet z niemo˝noÊci bycia
kujonem zajàç innego miejsca w szkolnej hierarchii. Na jebak´ by∏em zbyt
nieÊmia∏y, a do tego wcià˝ nie by∏em w stanie poskromiç jàkania. Na chuliga-
na mia∏em w sobie zbyt ma∏o odwagi – jakiÊ pieprzony instynkt samozacho-
wawczy nie pozwala∏ mi si´ ostatecznie stoczyç. Zamiast wydzieraç si´, dilo-
waç po kiblach lub chocia˝ wagarowaç, desperacko próbowa∏em codziennie
rozkleiç zamykajàce si´ oczy i pozdawaç klasówki przynajmniej na dwój´.
Gdybym mia∏ w sobie okruch megalomanii, to powiedzia∏bym, ˝e by∏em od-
mieƒcem, ale tak naprawd´ robi∏em za niezgrabnà cip´ w niemodnych ubra-
niach i ze z∏ymi ocenami.



69Proza

+

Bycie cipà to stan stopniowalny – wcià˝ si´ staczasz, cipiejesz, stajesz si´ cip-
szy, a potem najcipszy. Kiedy widzisz, ˝e ludzie ci´ nie s∏uchajà, bo si´ jàkasz,
zaczynasz jàkaç si´ jeszcze bardziej. Kiedy ludzie przestajà siadaç obok ciebie
w ∏awce, sam coraz mocniej trzymasz si´ na uboczu, nie przychodzisz nawet
na imprezy, na które ktoÊ ci´ jakimÊ cudem zaprasza. Najpierw przykleja si´
do ciebie etykietka, a potem ty przyklejasz si´ do niej. Cipia∏em z ka˝dym ko-
lejnym semestrem, patrzàc, jak wokó∏ mnie ludzie próbujà nadaç swojemu
przysz∏emu ˝yciu jakiÊ konkretny i fajny kszta∏t: chodzili na si∏owni´, brali
udzia∏ w olimpiadach przedmiotowych, poznawali nowych ludzi, wyrywali
dziewczyny, ruchali, a potem opowiadali o tym sobie nawzajem. Tak, ruchali
i opowiadali. Wi´d∏em w cieniu tych opowieÊci. W majtkach pr´˝y∏ mi si´
fiut, a spodnie oblewa∏ mi co chwil´ wrzàtek, a˝ w koƒcu po kryjomu ucieka-
∏em do kibla, gdzie wali∏em konia do nieprzytomnoÊci. Z czasem sta∏o si´ to
moim ulubionym zaj´ciem. Znika∏em na ca∏e przerwy, dzi´ki czemu nie musia-
∏em ju˝ gapiç si´ w pod∏og´ i udawaç, ˝e mam w dupie to, ˝e wszyscy wokó∏
majà mnie w dupie. Po prostu siedzia∏em ukryty w kabinie i z papierem toale-
towym na kolanach marszczy∏em wacka, myÊlàc wcià˝ o kole˝ankach z klasy.
Liceum by∏o po prostu chujowe. 

Spoglàdam w stron´ Karola i widz´, ˝e ma zamkni´te oczy, a na jego skroni
pulsuje ˝y∏a. Nagle wje˝d˝amy do tunelu i zapada absolutna ciemnoÊç; cze-
kam, a˝ si´ rozjaÊni, ale tunel ciàgnie si´ i ciàgnie; mijajà minuty, a ja wcià˝
nie jestem w stanie niczego zobaczyç. S∏ysz´ g∏os Karola:
– To jeszcze troch´ potrwa, spokojnie, nie przerywaj sobie.
– Podobno wi´kszoÊç facetów jedzie na r´cznym pod pornole, ale ja tak nie
potrafi∏em na d∏u˝szà met´. Masturbacja stawa∏a si´ wtedy czynnoÊcià a˝ nad-
to wirtualnà: wyskakujàca na ekranie piksele, pojawiajàce si´ co chwil´ ekra-
niki reklam i idealnie wygolone cipy idealnie obrobionych skalpelem kurew
zbyt mocno odrywa∏y mnie od rzeczywistoÊci. Fantazje o kole˝ankach z kla-
sy nios∏y natomiast ze sobà pozór realizmu. Wiedzàc, jak dana dziewczyna za-
chowuje si´ na co dzieƒ, potrafi∏em doÊpiewaç sobie, co zrobi∏aby, kiedy
spuszcza∏bym si´ jej na twarz lub ora∏ jej odbyt a˝ do krwi. Potem, w chwi-
lach, gdy wymienia∏em z obiektami moich fantazji zdawkowe powitania lub
po˝egnania, myÊla∏em z kretyƒskà satysfakcjà: „nawet nie wiesz, jak ci´ ze-
r˝nà∏em na ostatniej przerwie, suko”. Chocia˝ po kilkadziesiàt razy przerobi-
∏em ka˝dà z kole˝anek, to królowà moich prywatnych pornosów by∏a Sylwia.

Z Sylwià chodziliÊmy razem do gimnazjum. UczyliÊmy si´ w ró˝nych kla-
sach, ale to by∏a ma∏a, zapyzia∏a szkó∏ka, w której po roku ju˝ ka˝dy si´ z ka˝-
dym zna∏, wi´c kojarzy∏em jà nie tylko z widzenia, lecz tak˝e s∏ysza∏em o niej
kilka rzeczy. By∏o ich niewiele, bo ubrana raczej skromnie, nieafiszujàca si´
post´pami, jakie zrobi∏y w jej ciele hormony, Sylwia raczej nie da∏a si´ po-
nieÊç wznoszàcej fali m∏odoÊci. Ot, raz zapali∏a papierosa w kiblu, jednak nie
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umia∏a si´ zaciàgnàç, raz te˝ sta∏a na czatach, kiedy jej kole˝anki z klasy skr´-
ca∏y za szko∏à blanty. S∏owem, nic takiego. Na tle dojrzewajàcych poma∏u
w tamtych czasach narkomanii i kurewstwa stanowi∏a prawie kandydatk´ do
beatyfikacji. Wizualnie by∏a chyba niez∏a, ale nie zwraca∏a a˝ tak uwagi, jak
te dziewczyny, które wtedy zwracaç uwag´ chcia∏y. Ciemna karnacja, bràzo-
we w∏osy, du˝e oczy, coraz lepiej rokujàca figura – na pewno zdarza∏o si´, ˝e
ktoÊ strzeli∏ jej na lekcji ze stanika lub z gumki do majtek, niemniej zaludnia-
∏a raczej niewielkà liczb´ mokrych snów.

Ucieszy∏em si´, kiedy zobaczy∏em nazwisko Sylwii tu˝ nad swoim na liÊcie
osób przyj´tych do liceum. Pod skórà czu∏em ju˝ nadchodzàcà kl´sk´, d∏onie
poci∏y mi si´ na myÊl zmiany Êrodowiska, wi´c znajoma twarz zawsze by∏a
w cenie. Na rozpocz´ciu roku rozmawialiÊmy pierwszy raz w ˝yciu i w jej za-
chowaniu równie˝ czu∏em pewnà desperacj´. Wokó∏ przewala∏y si´ obce twa-
rze, starzy ludzie wyg∏aszali zm´czonymi g∏osami patetyczne przemowy,
a my byliÊmy jak dwie sierotki trzymajàce si´ za ràczki na szalupie spuszcza-
nej z tonàcego Titanica. Sylwia wtedy jeszcze przypomnia∏a swojà wersj´ z gim-
nazjum – ∏adnà, ale skromnà, obiecujàcà, ale jeszcze nie w pe∏ni rozwini´tà.
Przez pierwsze tygodnie szko∏y nasze relacje by∏y doÊç bliskie. Chocia˝ do-
wiedzia∏em si´ o niej kilku rzeczy, to nie by∏y to informacje ciekawe czy za-
skakujàce – Sylwia nie ukrywa∏a pod fasadà opanowania traum z dzieciƒ-
stwa, niech´ç do du˝ych dekoltów nie stanowi∏a pok∏osia pedofilii ojca lub
wujka, nieods∏aniajàcy brzucha sweterek nie ukrywa∏ sznyt po samookalecze-
niu. Zwyk∏a dziewczyna z blokowiska. Taka jak ja, tylko z cipà i cyckami. Lu-
bi∏em jà coraz bardziej i kto wie, gdybym nie myÊla∏ o ka˝dej przedstawiciel-
ce p∏ci przeciwnej jak o potencjalnym naczyniu na mojà  sperm´, mo˝e uzna∏-
bym, ˝e coÊ do niej czuj´. Tak, chyba coÊ do niej czu∏em.

Po tych kilku adaptacyjnych tygodniach uda∏o si´  Sylwii znaleêç w klasie swój
punkt zaczepienia. Coraz cz´Êciej rozmawia∏a na przerwie z innymi dziewczy-
nami. Przesiad∏a si´ ode mnie do innej ∏awki, skàd s∏ysza∏em jej chichoty i roz-
mowy. Aklimatyzowa∏a si´, kiedy mnie powoli zacz´∏a Êciàgaçw dó∏ czarna
d∏oƒ depresji. Mierzy∏a wysoko – nie zabiega∏a o znajomoÊç kujonek czy dzi-
waczek w koszulkach Vadera, tylko blachar i b∏yszczàcych pewnoÊcià siebie
dziewczyn z dobrych domów. W koƒcu kolorowa masa naszej nowej klasy po-
∏kn´∏a jà, stunningowa∏a i wyplu∏a z powrotem na Êwiat∏o dzienne. Sylwia 2.0.
by∏ pieprzonà seksobombà. Kosmetyki, nowe ubrania i dobre rady kole˝anek
wy∏uska∏y z niej skrywany potencja∏. Postaç, w jakà okrzep∏a Sylwia, zapiera∏a
dech w piersiach. Postaç, w jakà okrzep∏em ja, mog∏a jedynie gapiç si´ na wy-
stajàce z jej obcis∏ych d˝insów stringi, a potem biec do kibla i strugaç Pinokia.

Wyje˝d˝amy z tunelu. Wcià˝ jest ciemno, ale udaje mi si´ zobaczyç, ˝e za
oknem rozpoÊciera si´ pagórkowaty krajobraz. Nie ma ksi´˝yca, zas∏oni∏y go
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chmury koloru grafitu. W pewnej chwili dostrzegam miasto – gdzieÊ na hory-
zoncie rysujà si´ z´by wie˝owców, a w niebo celujà kominy. W mieÊcie tym
toczy si´ jakaÊ walka. Nie widz´ dok∏adnie, ale gdzieÊ nad niebem unoszà si´
∏uny po˝arów i co chwil´ gdzieÊ rozb∏yskujà eksplozje; cieƒ rzucajà ob∏e
obiekty latajàce – balony? zeppeliny? – które siekà wszystko deszczem ognia.

Patrz´ na Karola, ten powoli i jakby z trudem otwiera oczy i wzrusza ramio-
nami.
– Zasch∏o ci w gardle? – pyta si´ i nie czekajàc na odpowiedê, pociàga wód-
k´, a potem podaje mi butelk´.

Alkohol ju˝ a˝ tak mnà nie otrzàsa, myÊlami jestem teraz ca∏kowicie w liceum.
Fala ciep∏a idzie wzd∏u˝ prze∏yku i ˝o∏àdka, a ja podejmuj´ przerwanà opo-
wieÊç:
– Nie istniejà klasy w pe∏ni zintegrowane, w których jeden jest za wszystki-
mi, a wszyscy za jednym. Zawsze przecina je przynajmniej jedna linia demar-
kacyjna, oddzielajàca ho∏ot´ od tej fajniejszej reszty. W mojej klasie spo∏ecz-
na gradacja rozdrobni∏a te trzydzieÊci osób na bardzo bardzo ma∏ych grup.
Niektóre z nich sk∏ada∏y si´ jedynie z dwóch osób. Inne natomiast – na przy-
k∏ad moja – sk∏ada∏y si´ tylko z jednej. Grupa Sylwii 2.0 by∏a stosunkowo du-
˝a i znajdowa∏a si´ na samym szczycie hierarchii. Codziennie patrzy∏em z bó-
lem, jak b∏yskajà wÊród niej bia∏e z´by, upudrowane dekolty i na˝elowane
w∏osy, jak przytula si´ na powitanie z bogatymi pindami i modnymi lalusia-
mi, kiedy ja modli∏em si´ o mo˝liwoÊç otarcia si´ w kolejce do szatni o jej
cycka. 

To nie tak, ˝e ju˝ nie rozmawialiÊmy, bo rozmawialiÊmy, jednak lepiej by∏oby,
gdybyÊmy tego nie robili. MieszkaliÊmy niedaleko siebie i musieliÊmy jeêdziç
razem autobusem do szko∏y, przynajmniej w teorii, w praktyce unika∏em tego,
jak tylko mog∏em, nawet za cen´ spóênienia na lekcje. Sylwia 2.0 wydawa∏a
si´ zresetowana. Reagowa∏a na mnie jak na nowego cz∏owieka: opowiada∏a mi
te same historie co kiedyÊ, zadawa∏a takie same pytania, jedynie mgliÊcie przy-
pomina∏a sobie, ˝e chodziliÊmy do tego samego gimnazjum. By∏a mi∏a, ow-
szem, nawet a˝ za bardzo, ale odczuwa∏em w tym wszystkim posmak b∏ysz-
czyka, podk∏adu, kupionej za kup´ hajsu sztucznoÊci. Sylwia 2.0 jawi∏a mi si´
jako klon wyhodowany przez Porywaczy Cia∏ w wype∏nionym tuszem do rz´s
inkubatorze. 

Pojawia∏o si´ wokó∏ niej coraz wi´cej ch∏opaków i nie mam tutaj na myÊli kole-
gów, lecz „ch∏opaków”, goÊci, którzy przychodzili specjalnie dla niej do nasze-
go liceum i kiedy wychodziliÊmy z klasy na przerw´, oni ju˝ czekali oparci
o Êcian´, szeroko si´ uÊmiechajàc. Nie wiem, gdzie ich poznawa∏a, mo˝e na
„melan˝ach”, na które chodzi∏a ze swojà paczkà. MyÊli o tych imprezach bo-
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leÊnie stymulowa∏y mojà wyobraêni´, wype∏niajàc jà po brzegi obrazami Syl-
wii 2.0 ob∏apianej w taƒcu przez facetów, pijanej i – kurwa jej i was wszyst-
kich maç – szcz´Êliwej. Ja szcz´Êliwy nie by∏em, szczególnie ˝e nowy image
Sylwii 2.0 nie pociàgnà∏ jej na dó∏, przez co nie mog∏em patrzeç na nià z wy˝-
szoÊcià, ˝e te wszystkie kosmetyki i ∏adni ch∏opcy przybili wieko jej trumny.
Chocia˝ by∏a weso∏a i popularna, to wcià˝ dobrze si´ uczy∏a i myÊl o maturze
prawdopodobnie nie wywo∏ywa∏a u niej – tak jak u mnie – ch´ci wbicia sobie
w podniebienie lufy pistoletu.

Przerywam, bo Karol zaczyna si´ trzàÊç. Jest ∏ysy, wi´c jak na d∏oni widz´, ˝e
poblad∏ – chorobliwa biel rozla∏a mu si´ po ca∏ej czaszce i Êciek∏a na czo∏o
i policzki. Spomi´dzy zaciÊni´tych warg pryskajà mu co chwil´ bàbelki Êliny,
w grdyce coÊ si´ nieustannie kot∏uje, palcami oraz d˝insy na kolanach. Jest
z nim êle. Ju˝ nie przypomina króla dzielnicy d∏ugich no˝y i twardych pa∏ek,
tylko narkomana patrzàcego w twarz Êmierci z przedawkowania. 

Pociàg p´dzi dalej przez noc. Krajobraz za oknem jest ciemny, nijaki, wyze-
rowany. Nie jestem w stanie odczytaç z niego ˝adnych wskazówek co do miej-
sca, w którym jesteÊmy. Nie wiem, co robiç. Nie wiem, co robiç, wi´c mówi´
dalej:
– A wi´c w koƒcu wybra∏a. Wybra∏a, bo mog∏a wybieraç – nie by∏a szpachlu-
jàcà codziennie pryszcze blacharà, która rozk∏ada si´ przed pierwszym lep-
szym dresem, jaki jà zechce. Wybra∏a oryginalnie i ambitnie. Mia∏ na imi´
chyba ¸ukasz, by∏ studentem jakiegoÊ bezrobotnego kierunku humanistyczne-
go i wyglàda∏ tak, jak wyobra˝a∏em sobie wszystkich studentów bezrobotnych
kierunków humanistycznych: ubiera∏ si´ w sprane swetry i d˝insowe katany,
w których zawsze mia∏ jakàÊ ksià˝k´; nosi∏ pó∏d∏ugie w∏osy, okulary, a policz-
ki pokrywa∏ mu siny nalot zarostu; spojrzenie mówiàce, ˝e jest màdrzejszy od
ca∏ego Êwiata i postura dodajàca, ˝e màdroÊç màdroÊcià, ale przypierdoliç te˝
potrafi. S∏owem, m∏ody poeta i intelektualista, ale pozbawiony typowej dla
swojego rodzaju zniewieÊcia∏oÊci. Przychodzi∏ do niej bardzo cz´sto, czasem
nawet dla skeczu wchodzi∏ do nas na lekcje i udawa∏ jednego z uczniów. Kie-
dy obejmowa∏ Sylwi´ 2.0 i dotyka∏ jej by∏em pewien, ˝e ju˝ zaczà∏ jà ruchaç.
Prawiczki wyczuwajà takie rzeczy.

Prawiczki majà te˝ jednà cech´ – nienawidzà tych, którzy stracili cnot´, szcze-
gólnie jeÊli sà to osoby, o których zdeflorowaniu potajemnie si´ marzy∏o.
Z czasem moje przeczucia zastàpi∏a stuprocentowa pewnoÊç, cholernie przygn´-
biajàca i Êciskajàca moje jaja w rozgrzanym imadle. Pewnego razu pods∏ucha-
∏em, jak Sylwia 2.0 doradza∏a kole˝ankom, ˝eby przesta∏y bawiç si´ w kondo-
my i zainwestowa∏y czas i pieniàdze w tabletki. Innym razem dotar∏ do mnie
strz´pek rozmowy, w czasie której Sylwia 2.0 t∏umaczy∏a nieco napi´tym g∏o-
sem ¸ukaszowi, ˝e okresy jej si´ cz´sto spóêniajà i ˝eby da∏ sobie na razie
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spokój z szukaniem w necie tabletek wczesnoporonnych. To by∏o jak kopanie
mnie w krocze. Stara∏em si´ przestaç waliç pod Sylwi´ 2.0, ale przesta∏o mi wy-
chodziç pod inne kole˝anki, wi´c jecha∏em znów pod nià, jednak tym razem
w wersji „german hardcore” i „BDSM”. WÊród bia∏ych kafelków i szumiàcej
wody na prawie ka˝dej przerwie gwa∏ci∏em jà i poni˝a∏em. Teraz brzmi to
Êmiesznie i ˝a∏oÊnie. Wtedy czu∏em si´ jak najs∏ynniejsi seryjni mordercy w jed-
nym, jak bestia gotowa mordowaç kobiety w cià˝y i gwa∏ciç wyrwane z ich
brzuchów p∏ody.

I tak to si´ kr´ci∏o. Lekcja za lekcjà, klasówka za klasówk´, spust w kiblu za
spustem, semestr po semestrze, sp´dzane samotnie przy kompie wakacje za wa-
kacjami. Ledwie zdajàcy, coraz bardziej pogrà˝ajàcy si´ w autyzmie, coraz
mniej atrakcyjny, dotrwa∏em do studniówki. Poszed∏em na nià tylko dlatego,
˝e starzy w pewnym momencie zacz´li si´ na mnie dziwnie patrzeç i pytaç,
czemu nigdzie nie wychodz´, a raz pods∏ucha∏em, jak zastanawiali si´, czy nie
jestem peda∏em. Poszed∏em, wiedzàc, ˝e b´d´ cierpieç. Posadzili mnie, rzecz ja-
sna pozbawionego osoby towarzyszàcej, przy stoliku z pi´cioma innymi pa-
rami. Aby przetrwaç piek∏o dr´twej gadki-szmatki i patrzenia, jak wszyscy wo-
kó∏ wylizujà sobie migda∏ki, przemyci∏em w kurtce pó∏ litra wódki. Dla mnie to
by∏a pot´˝na dawka i ur˝nà∏em si´ doÊç szybko, wodzàc szklistym wzrokiem po
sali w poszukiwaniu Sylwii 2.0.

Spóêni∏a si´. Do tego przysz∏a sama. Drogà szeptanà dosz∏o do mnie, ˝e w∏a-
Ênie tego dnia rzuci∏ jà ¸ukasz. Nawet gdyby nikt mi tego nie powiedzia∏, to
wyczyta∏bym to z jej twarzy. Cudownie si´ rozkleja∏a z ka˝dà kolejnà godzinà.
Królowa depresji, której rozmazuje si´ makija˝ i p´kajà oczka w rajstopach,
a ona dziarsko wali kolejne szklanki coli zaprawionej wódkà i ∏aduje si´ na
sam Êrodek parkietu, aby wirowaç gdzieÊ pomi´dzy taƒczàcych w kó∏eczkach –
pi´kna, wyzywajàca, wÊciek∏a. Kiedy sam ju˝ by∏em porzàdnie ur˝ni´ty, posta-
nowi∏em poprosiç jà do jakiegoÊ wolnego, niech mnie chuj strzeli, musia∏em
to w koƒcu zrobiç, przecie˝ by∏a najebana, a ja przynajmniej b´d´ móg∏ powdy-
chaç przez kilka minut jej zaprawiony spirytusem pot. Uda∏o si´. Podszed∏em
przez falujàcy parkiet, wybe∏kota∏em coÊ, s∏owa poch∏on´∏a muzyka, ale ona
zrozumia∏a, o co chodzi i, bez s∏owa, ze st´˝a∏à twarzà, zarzuci∏a mi r´ce na
plecy i zacz´liÊmy taƒczyç. Nie czu∏em potu, ale za to jej nagie plecy parzy∏y
mnie w d∏onie. Nawet nie wiedzia∏em, kiedy zjecha∏y mi w dó∏ i znalaz∏y si´
na jej ty∏ku. Ona te˝ zda∏a sobie z tego spraw´ dopiero po chwili. Otworzy∏a
oczy, chyba przez chwil´ rozwa˝a∏a, czy nie daç mi w ryj, ale ostatecznie po
prostu odepchn´∏a mnie od siebie, a ja polecia∏em w ty∏, w k∏àb cuchnàcych faj-
kami cia∏, Êwiat∏a, tandetny pop, infantylne has∏a rzucane przez wodzireja,
w parujàce hormony, naiwnà radoÊç, tandetny blichtr. Nast´pnà rzeczà, jakà
zapami´ta∏em, by∏ spacer bez kurtki przez styczniowà noc i rzyganie co kilka
kroków.



Sto dni póêniej jakoÊ zda∏em matur´. Dosta∏em si´ na jakieÊ studia. Mieszka-
∏em w jakimÊ wynaj´tym mieszkaniu. By∏o lepiej, troch´ si´ ucywilizowa∏em,
op∏uka∏em z licealnego gówna, kiedy musia∏em zaczàç si´ martwiç o to, czy
wystarczy mi pieni´dzy do koƒca miesiàca. Studia poza domem to szko∏a ˝y-
cia. Na piàtym roku pozna∏em dziewczyn´, nawet nie takà bardzo brzydkà,
przerucha∏em jà po trzech miesiàcach znajomoÊci, spuÊci∏em si´ po jakichÊ
trzydziestu sekundach, a pó∏tora miesiàca póêniej dowiedzia∏em si´, ˝e musz´
zostaç ojcem i m´˝em. Zosta∏em nimi, a moje ˝ycie okrzep∏o, jego kszta∏t by∏
koÊlawy, ale stabilny. Jest taki do teraz. Do teraz zdarza mi si´ waliç konia.

Kiedy koƒcz´, zdaj´ sobie spraw´, ˝e zgià∏em si´ prawie wpó∏ i praktycz-
nie gadam do moich kolan – ot, dziwny prenatalny odruch, absurdalny wyraz
bezbronnoÊci i dezorientacji. Karol wyglàda ju˝ dobrze, siedzi rozwalony na
siedzeniu i uÊmiecha si´, wodzàc nieobecnym wzrokiem po suficie. Nic nie
mówi´, bo nagle robi mi si´ g∏upio z powodu tego, co powiedzia∏em. On, do-
myÊlajàc si´ prawdopodobnie powodów mojego milczenia, mówi:
– Dzi´kuj´. Tyle mi wystarczy. Wszystko jest ju˝ gotowe. WyÊni∏em jà dla
ciebie. Zbieraj si´, bo zaraz wysiadamy. 

RzeczywiÊcie, pociàg zwalnia, w powietrzu narasta pisk. Stop. Koniec prze-
ja˝d˝ki. Przeciskamy si´ do wyjÊcia, on pierwszy, ja za nim, i wychodzimy
na ciemnà równin´. Wokó∏ jest pusto, pusto w absolutnym znaczeniu tego s∏o-
wa, na cztery strony Êwiata rozciàga si´ szary, kamienisty grunt i tylko na ho-
ryzoncie majaczà jakieÊ kszta∏ty – góry lub chmury, nie wiem. PoÊród tych
ziem ja∏owych znajduje si´ samotny budynek, dwupi´trowy, szary, brzydki
i ozdobiony tylko jednym neonem o kszta∏cie kobiecego profilu. 

Idàc w jego stron´, czuj´, jak serce zaczyna mi biç coraz mocniej, a ja zaczynam
si´ zastanawiaç, jak si´ tu znalaz∏em. Czy Karol by∏ spotkanym w knajpie kole-
siem, który zanim urwa∏ mi si´ film, z∏o˝y∏ mi dziwnà i kuszàcà propozycj´?
A mo˝e znalaz∏em w jakiejÊ szmat∏awej gazecie og∏oszenie, w którym anonimo-
wy specjalista oferowa∏, ˝e za pewnà sum´ wyÊni mi ka˝dà dziewczyn´ i odda
na kilka godzin w moje lepkie ∏apy? A mo˝e po prostu obudzi∏em si´, idàc na
peron, a reszt´ doÊpiewa∏em sobie, potrzebujàc usprawiedliwienia, punktu za-
czepienia? Nie wiem. Wiem tylko, ˝e z ka˝dym krokiem jestem bli˝szy zawa∏u. 

Zadymiony hol. Stara, paskudna baba za ladà. Karol kiwa g∏owà w jej stron´,
dotyka mojego ramienia, mówi numer pokoju, a potem puszcza. A ja id´ w gó-
r´ po schodach. Czerwony dywan. Burdel to burdel, wiadomo. Ró˝owe drzwi,
a w nich klamka, którà naciskam i wchodz´ do Êrodka. 

Âciany pokoju sà fioletowe, panuje w nim przepisowy pó∏mrok, a przy Êcia-
nach ciàgnà si´ dwa rz´dy pó∏ek: po prawej stronie sà kondomy, lubrykanty
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i przeró˝ne apaszki, a po drugiej wibratory, uprz´˝e, pejcze, obc´gi i przyrzà-
dy, które bardziej kojarzà mi si´ z hiszpaƒskà inkwizycjà ni˝ z seksem. Por-
nograficzne jin i jang. PoÊrodku znajduje si´ natomiast ∏ó˝ko, a na nim –
Sylwia 2.0. UÊmiecha si´ na mój widok, a ja w tym momencie uÊwiadamiam
sobie, ˝e to nie Sylwia 2.0, tylko stara, dobra Sylwia, ta z którà si´ kumplowa-
∏em. Po swojej nowszej wersji zachowa∏a tylko wyglàd – jest kobietà, wspa-
nia∏à kobietà, ubranà jedynie w bielizn´ i makija˝, zmys∏owà i, ja pierdol´,
mój kutas, ch´tnà i gotowà.
– CzeÊç – mówi´, a myÊl´ – no i co ja mam teraz zrobiç? Zdjàç jej i sobie ga-
cie i zaczàç posuwaç? Z ˝onà robi´ to zawsze po zgaszeniu lampki nocnej.
– CzeÊç – Sylwia odpowiada i dodaje, jakby zna∏a moje myÊli – rozbierz si´
i chodê do mnie.

Zdejmuj´ ∏achy, czujàc si´ jak na komisji wojskowej, rzucam je na ziemi´
i siadam obok niej na ∏ó˝ku, a ona bierze mojà r´k´ i wodzi sobie nià po nogach,
udach, brzuchu, dekolcie. Trz´s´ si´. Nie wiem, czy naprawd´, ale w Êrodku –
na pewno. Jak to jest móc przer˝nàç Jenne Jameson, Sash´ Grey i Anne Nicole
Smith? Czy w ogóle mo˝na sprostaç swoim masturbacyjnym fantazjom? I którà
opcj´ mam wybraç: odegraç wymarzony pierwszy raz czy wziàç analny odwet
na dziwce, która wola∏a w liceum dawaç studentom?

Nagle coÊ we mnie p´ka, a potem ∏agodnieje i wiem ju˝, ˝e nie b´dzie dzisiaj
˝adnych cumshotów, rimmingu, handjobów, BDSM, czy nawet zwyk∏ego mi-
sjonarskiego grzmocenia. K∏ad´ si´ obok Sylwii i odwracam do niej plecami.
Ona obejmuje mnie w pasie i przytula si´ do mnie. Jest ciep∏a, mi´kka i ∏adnie
pachnie, ale nie staje mi, jest w tym coÊ siostrzanego, g∏adkiego, aksamitnego.
Zamykam oczy, a ona zaczynajàc g∏adziç mnie po g∏owie, mówi:
–Liceum by∏o naprawd´ fajne, nie k∏ami´, nie zgrywam si´. Rodzice w gim-
nazjum ton´li w d∏ugach i dopiero pod koniec ostatniej klasy wyszli na finan-
sowà prostà. Dzi´ki temu moje samopoczucie poprawi∏o si´ jakieÊ kilkanaÊcie
razy i nie chodzi∏o tylko o to, ˝e teraz mog∏am kupiç sobie ciuchy i kosme-
tyki, chocia˝ to te˝ by∏o wa˝ne. Chodzi∏o w du˝ej mierze o to, ˝e w mojej
g∏owie wy∏àczy∏a si´ ta p∏onàca, wcià˝ czerwona lampka ostrzegawcza, która
mówi∏a: módl si´ i pracuj, nie wychylaj si´ i bàdê szarà myszà, pokutuj swojà
naukà i t∏umieniem burzy hormonów za to, ˝e twoi starzy najpierw brali po˝ycz-
ki, a dopiero potem myÊleli. Nie doÊç, ˝e w domu skoƒczy∏y si´ wtedy ju˝
krzyki i wrzaski, to liceum by∏o Êwietnà okazjà, aby zbudowaç siebie na nowo.
Gdybym w gimnazjum nagle przysz∏a jako „radosna, pewna siebie i Êwietnie
ubrana nastolatka”, to od razu zgasi∏yby mnie zszokowane spojrzenia kolegów
i kole˝anek. Liceum by∏o dla mnie resetem.

Wszystko okaza∏o si´ ∏atwe. Nowi ludzie nie patrzyli na mnie jak na kosmit´,
wyciàgn´li do mnie r´ce, pomogli zbudowaç siebie na nowo. Nauka równie˝
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okaza∏a si´ ∏atwa – lata bycia kujonem wyrobi∏y we mnie kilka dobrych nawy-
ków. PójÊcie do liceum by∏o jak wyrwanie si´ z zaczadzonego bunkra i oddycha-
nie wreszcie czystym powietrzem. Cegie∏ka po cegie∏ce budowa∏am poczucie
pewnoÊci siebie. Dzi´ki niemu relacje z ch∏opakami te˝ dobrze mi si´ uk∏ada∏y.
Cnot´ straci∏am z ¸ukaszem i by∏o to naprawd´ fajne, mimo ˝e potem okaza∏
si´ fiutem. Kole˝anki mówi∏y mi, ˝e seks jest boleÊnie prozaiczny, ˝e facet dy-
szy nad tobà, a ty z dezaprobatà patrzysz na pojedyncze w∏oski kie∏kujàce na
jego bladej klacie. Dla mnie w∏aÊnie te w∏oski by∏y fajne. I pieprzyki, i blizny.
Ta ca∏a krucha, delikatna ludzka fizycznoÊç. 

¸ukasz by∏ oczywiÊcie fiutem, dowiedzia∏am si´ o tym szybko, a tu˝ po mnie
ca∏a szko∏a. Naprawd´ myÊl´, ˝e móg∏ jeszcze chwilk´ poudawaç i pójÊç ze mnà
na studniówk´, a nie rzucaç mnie kilkanaÊcie godzin przed nià. Powiedzia∏, ˝e
chcia∏ byç szczery, ˝e nie chce ˝adnej szopki, wymuszonych uÊmiechów, fa∏-
szywych poca∏unków. Ja mu powiedzia∏am, ˝e przynajmniej mia∏abym mi∏e
wspomnienia, ˝e w koƒcu one si´ liczà przede wszystkim i jeÊli naprawd´ nie
widzi we mnie intelektualnej partnerki, to przecie˝ na pieprzonej studniówce
nie musi ze mnà gadaç, mo˝e piç, taƒczyç i mnie obmacywaç. Zamiast niego
obmacywa∏eÊ mnie ty. Pami´tasz? Pami´tasz, co sta∏o si´ po tamtym taƒcu?

Le˝´ na ∏ó˝ku i p∏acz´. Jest czysty, krystalicznie czysty, a ona wodzi palcem
po p∏atku mojego ucha, wywo∏ujàc dreszcze na ca∏ym moim ciele. Przecie˝
pami´tam, do kurwy n´dzy. Chcia∏bym ci´ nienawidziç, ale pami´tam, pami´-
tam, pami´tam.
– By∏eÊ dziwnym ch∏opcem, takim schizofrenicznym, nie wiedzia∏am, co do-
k∏adnie o tobie myÊleç. W jednej sekundzie rozczula∏eÊ swojà fajt∏apowato-
Êcià. W drugiej widzia∏am, jak zaciskasz z´by, i myÊla∏am wtedy, ˝e jesteÊ
kimÊ w stylu Hitlera, poni˝anym kurduplem marzàcym, aby zmieÊç z po-
wierzchni ca∏à ludzkoÊç. W trzeciej natomiast znów stawa∏eÊ si´ s∏odkà ofer-
mà, która nawet nie potrafi porzàdnie z∏oÊciç si´ na ca∏y Êwiat. Na studniów-
ce by∏eÊ ˝a∏osny w nieszkodliwy sposób, blady, napruty i patrzàcy w dekolty
dziewczyn jak Scooby Doo na Scooby-chrupk´. Ja nie potrafi∏am si´ tak zni-
˝yç, chcia∏am przytulaç si´ do kole˝anek i p∏akaç, ale w ich wyciàganych
w mojà stron´ ramionach by∏o coÊ obleÊnego, by∏a w nich ta ob∏udna radoÊç
z cudzego nieszcz´Êcia. Byç mo˝e taƒczàc z tobà i czujàc si´ jak dobra sama-
rytanka, kiedy pozwala∏am ci mi´tosiç mój ty∏ek, równie˝ by∏am ob∏udna. Na
pewno by∏am. T∏umi∏am mój ból twoim bólem. Jednak to, co powiedzia∏am ci
po skoƒczonej piosence, by∏o szczere. Pami´tasz, co powiedzia∏am?

Pami´tam. Po wszystkim przytuli∏a mnie mocno i powiedzia∏a: „To wszystko
mija. To wszystko pryszcze, które ju˝ sobie wyciÊniemy. To, ˝e jesteÊ samot-
ny na studniówce, nie znaczy, ˝e b´dziesz samotny przez ca∏e ˝ycie”. Poczu-
∏em si´ po tym lekko. Tak po prostu. Nie uciek∏em z imprezy. Wyszed∏em
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Sylwia nie krzyczy, tylko dyszy w nerwowych spazmach. Wciàgajàc ubranie,
mówi´ do niej. Mówi´, ˝e teraz jest ju˝ dobrze, zrozumia∏em wszystko, oczy-
Êci∏em krew ze z∏ych wspomnieƒ i teraz chc´ prowadziç z nià nowe, lepsze ˝y-
cie. Âciàgam ze stojàcego w rogu wieszaka jej szmaty i rzucam, ka˝àc si´
szybko ubraç. Po chwili opuszczamy pokój, zbiegamy przez w hol, z którego
znikn´∏a paskudna starucha, i wybiegamy na pustkowie. Sylwia podà˝a ca∏y
czas za mnà, ale jest cicha, zdezorientowana, pozbawiona entuzjazmu.

Szara ziemia, czarna noc, szare chmury. Idziemy przed siebie, a krajobraz si´
nie zmienia, ca∏y czas przypominajàc negatyw windowsowej tapety. Zniknà∏
pociàg, nie ma te˝ ju˝ torów, szybko gubimy wi´c drog´ i nie wiemy, czy w∏a-
Ênie nie kr´cimy si´ w kó∏ko. Gruz i popió∏ chrz´szczà pod naszymi stopami,
ziemia czasem dr˝y od sejsmicznych pomruków, a nag∏e uderzenia wiatru roz-
wiewajà nam w∏osy i stawiajà wszystkie w∏oski na skórze. Jeszcze próbujemy,
wcià˝ unosimy do góry nogi i mru˝ymy oczy, próbujàc wypatrzyç w ciemno-
Êci jakieÊ kszta∏ty, od czasu do czasu wymieniamy uÊmiechy, aby dodaç sobie
otuchy, ale powoli dociera do nas jedno. ˚e nie ma drogi powrotnej.           
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