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Maçkowi Winiarskiemu,
by∏ ze mnà w tym sklepie

Brz´czenie ma∏ych skrzyde∏ek z poczàtku zawsze bywa ignorowane. Teraz te˝
tak mia∏o byç... ale jednak nie, nie tym razem. Dentystyczne wiert∏o wirowa∏o
mi´dzy sklepowymi pó∏kami. Polowa∏o na swojà zdobycz, którà akurat przy-
s∏oni∏a sterta kukurydzy w puszkach. Niewa˝ne. Bezbronna g∏owa za chwi-
l´, za momencik mia∏a pojawiç si´ naga, ods∏oni´ta i kuszàca. 
Ma∏y ignorant przycupnà∏ na zgrzanym brzegu paczki z karmà dla psa i, nic nie
robiàc sobie z obleÊnych rysunków na niej i sàsiednich opakowaniach, czeka∏.
Siedzia∏ tam i pr´˝y∏ chude nó˝ki, gotowy do skoku. Skupiony do granic mo˝-
liwoÊci i mimo wszystko. Mimo ca∏ego smrodu barwionej, odÊwie˝anej, po-
krywanej b∏yszczàcymi maziami, skrapianej sztucznymi zapachami i pompo-
wanej wodà ˝ywnoÊci. 
Pierwsza pojawi∏a si´ ∏ysa glaca. G∏adka powierzchnia pozbawiona jakiejkol-
wiek zmarszczki Êciàga∏a na siebie Êwiat∏o wszystkich jarzeniówek. Odbija∏y
si´ w niej jak lampy w dachu samochodu przeje˝d˝ajàcego przez tunel. Przesu-
wa∏y si´ od brwi, przez wysokie czo∏o, p∏askie ciemi´, a˝ po dziwnie wybrzuszo-
nà cz´Êç potylicznà, gdzie zamieniane by∏y w rozmazane i coraz mniej widocz-
ne w´˝yki. Gin´∏y zaraz potem i znika∏y, zast´powane kolejnymi. 
Jeszcze chwila, kilka kroków i cierpliwoÊç ma∏ego drania zostanie nagrodzo-
na. Jeszcze jedna sekunda, jeden oddech. Ostatnie skupienie na celu i taktyce
podejÊcia. Cienkie nó˝ki ugi´∏y si´ i wystrzeli∏y z nadnaturalnà mocà; wypro-
stowane dr˝a∏y w powietrzu jak zbyt mocno szarpni´ta struna. Furkot pary
skrzyde∏ek. Nim u∏o˝y∏y si´ pod odpowiednim kàtem do nacierajàcych na
przezroczyste powierzchnie strug powietrza, gi´te falowa∏y jak najg∏oÊniejsza
peleryna szyta na mikromiar´. Stalowe mi´Ênie wyprostowa∏y ca∏à si∏owà kon-
strukcj´ rusztowaƒ z niewielkich ˝y∏ek. Dwa przezrocza zacz´∏y szamotaç si´
wÊciekle, a moc ich by∏a praktycznie nie do okie∏znania dla irytatora. Drobne
zmiany w kursie i czasie wliczone w taktyczne podejÊcie to nic nowego dla pa-
na skurczybyka. Nie pierwszy raz atakowa∏ i nie pierwszy raz stawia∏ czo∏a
w∏asnej sile. By∏ coraz bli˝ej.
B∏´dny wzrok wielkiej g∏owy w´drowa∏ z jednej pó∏ki na drugà, od lewej stro-
ny na prawà. W naszych czasach kupno ˝arcia dla psa to nie takie znowu „nic”. 
Coraz mocniejszy zapach ludzkiego potu oznacza∏ zbli˝anie si´ do punktu
przyjemnoÊci. T´tniàca goràcà strawà szyja wibrowa∏a w maleƒkich Êlepiach.
Wi´ksza i wi´ksza, w koƒcu osiàgalna, i prosz´! Trafiony, zatopiony! Lekko
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wilgotna i troch´ klejàca. Parowa∏a cudownym ciep∏em i emanowa∏a dos∏ow-
nie obezw∏adniajàcà wonià krwi. Chwila zadumy nad osiàgni´tym sukcesem
oraz zbli˝ajàcym si´ koncertem smaków. Zgi´cie nó˝ek, wychylenie w przód
i zanurzenie ma∏ej ssawki w rowek w skórze. Czerwona wilgoç by∏a wyczu-
walna na koƒcu ma∏ej rurki. Uk∏ad ssàco-t∏oczàcy za∏àczy∏ si´, a komar odp∏y-
wa∏ w ekstazie. Bach! Gruba r´ka jak nie jebnie! jak komara nie zgniecie i nie
rozsmaruje! Czerwona plamka na szyi i zielona na d∏oni pospiesznie i z obrzy-
dzeniem wytartej w nogawk´ spodni. 
M´˝czyzna-zabójca szed∏ pospiesznym krokiem w stron´ kas. Koszyk mia∏ pe∏en,
dlatego by∏ przechylony w prawà stron´, bo i w prawej r´ce trzyma∏ koszyk.
Od czasu do czasu, a w zasadzie co krok, plastikowa kraw´dê niepor´cznego
nosid∏a uderza∏a o udo, odskakujàc, wypychana nogà. Cz∏owiek doszed∏ do ka-
sy. Stanà∏ w kolejce i czeka∏. Dlaczego wieczorem, gdy wi´kszoÊç normalnych
ludzi ma czas i w∏aÊnie teraz robi zakupy, zostawia si´ na kasie jednà pracow-
nic´? Kolejka roÊnie, a wraz z nià poziom irytacji. Kropla potu sp∏yn´∏a po
skroni m´˝czyzny, który nic sobie nie robi∏ z tego, ˝e zabi∏. 
– MyÊlisz, ˝e mamy wszystko? – za plecami zmordowanego i niewinnego cz∏o-
wieka zabrzmia∏ piskliwy g∏os.
– Eee…
– Chyba mamy wszystko – posiadaczka piskliwego g∏osu nie s∏ucha∏a odpo-
wiedzi, a mo˝e nawet jej nie oczekiwa∏a. Zapyta∏a, bo lubi∏a przed kasà prze-
liczaç, wymieniaç, odczytywaç nazwy kupionych przedmiotów. Po co? Niech
s∏yszà, ˝e ONA robi zakupy! No przecie˝! – Mleko, jajka, ser, szynka, kie∏ba-
sa, woda niegazowana, gazowana te˝, soki, mas∏o, sól, kurczak, przyprawy.
Zaraz, przyprawy… – zawiesi∏a g∏os nadzwyczaj g∏oÊno. – Mamy papryk´?
– Eee…
Przerzuci∏a kilka paczek, poszeleÊci∏a i powzdycha∏a nad wózkiem.
– O Jezu, jakie szcz´Êcie, jest – odrzek∏a z ulgà, przypominajàcà t´ towarzyszà-
cà wiadomoÊci, ˝e jednak nie masz HIV. – To mamy wszystko.
– Mo˝e pani nie wje˝d˝aç wózkiem w mojà dup´? – m´˝czyzna przed nià, czy-
li nasz morderca, nazwijmy go Stefan, odwróci∏ si´ do niej i zagai∏ doÊç poiry-
towanym g∏osem. 
– S∏ucham? – zapyta∏a.
Stefan wcale nie by∏y nerwowy, ale ile razy mo˝na próbowaç zaparkowaç w czy-
imÊ zadku wózkiem z zakupami? Pierwszy, drugi, trzeci, a nawet szósty i siód-
my Stefan móg∏ zignorowaç, i tak w∏aÊnie robi∏. Stara∏ si´ nie koncentrowaç na
swoich nogach, ty∏ku i metalowej konstrukcji uderzajàcej w nie co chwil´.
– Uderzy∏a mnie pani wózkiem.
– O Jezu! Jaki wzburzony! Przepraszam! – min´ zrobi∏a niet´gà, mimo ˝e Stefan
wcale nie Êmierdzia∏ nawozem, a i specjalnie brzydki nie by∏.
– Dzi´kuj´ – Stefan odwróci∏ si´ plecami do baby i postanowi∏ nie reagowaç
na kolejne uderzenia. Ledwo wytrzymywa∏, bo babsko mia∏o gdzieÊ panowa-
nie nad zakupowym pojazdem. 
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Stefan myÊla∏ o pikaniu maszyny odczytujàcej kody kreskowe. Pik, coÊ tam,
pik, coÊ tam coÊ tam, pik, coÊ tam coÊ tam coÊ tam. 
– CzterdzieÊci czydzieÊci…
Maszyna i jej pikanie, babsko i jej wózek, ludzie i kolejka, Stefan, on sam i jego
nerwica. Rozglàda∏ si´ t´po jeszcze przez chwil´. 
– CzterdzieÊci czydzieÊci – powtórzy∏ si´ g∏os z dziwnym chrzàkni´ciem.
– S∏ucham? – zapyta∏ Stefan wyrwany z krainy zawieszenia.
– Za zakupy. CzterdzieÊci czydzieÊci – kasowa powtórzy∏a raz jeszcze. Logicz-
ne, ˝e jej si´ nie chcia∏o, bo, spójrzmy prawdzie w oczy, komu by si´ chcia∏o?
– Tak, tak, ju˝ p∏ac´ – Stefan otworzy∏ portfel pospiesznie i wy∏uska∏ z niego
dwa banknoty. Dwudziesto- i dziesi´cioz∏otowy. Po szybkiej kalkulacji do-
szed∏ do wniosku, ˝e musi naruszyç nienaruszalne zasoby tzw. miedziaków.
Z cichym klikni´ciem otworzy∏ kieszonk´ zamykanà na zatrzask. Wysypa∏ za-
wartoÊç na metalowy blat. Brzd´k làdujàcych na nim monet nie by∏ optymi-
styczny – za ma∏o ich spad∏o. 
– Dwa, dwa pi´çdziesiàt, trzy – g∏oÊno liczy∏a ekspedientka, przesuwajàc mo-
nety po blaszanej powierzchni. Metal tar∏ o metal, a wi´c i lekki ha∏as by∏ obec-
ny. Stefan czu∏ si´ g∏upio. – Brakuje dwóch z∏otych – odrzek∏a po kilkudziesi´-
ciu sekundach i kilkunastu wywo∏anych na g∏os sumach. 
– To ja odnios´ mleko – Stefan sapnà∏ ze wstydem i z∏apa∏ za butelk´. 
– Daj pan spokój – krzyknà∏ ktoÊ z po∏owy kilkunastometrowej kolejki. – Ile ci,
panie, brakuje?
– Dwa z∏ote – odrzek∏ ktoÊ, kto sta∏ bli˝ej Stefana.
– Ode mnie masz pan pi´çdziesiàt groszy – powiedzia∏ m´˝czyzna z po∏owy
kolejki i przekaza∏ srebrnà monet´ osobie stojàcej przed nim. Ta kolejnej, a˝
w koƒcu moneta dotar∏a do Stefana. Gdy wspania∏omyÊlny darczyƒca zoba-
czy∏, ˝e pienià˝ek trafi∏ do adresata, zawo∏a∏: – Trzymaj pan i kombinuj reszt´,
bo nie mamy czasu! 
– Yyy, dzi´kuj´ – odpowiedzia∏ Stefan i nim doda∏ coÊ wi´cej, ktoÊ krzyknà∏:
– Dobra, to ode mnie z∏otówka! – Trzyma∏ monet´ w palcach. Podniós∏ jà tak,
by wszyscy widzieli, ˝e nie k∏amie. – No, ludzie, dorzuçcie facetowi, bo zanim
odniesie mleko i tu wróci, to nam sklep zamknà. 
Ludzie si´ poruszyli. Zacz´li pytaç „ile jeszcze?” i szperaç w portfelach i po
kieszeniach. W tej samej chwili, gdy Stefan stara∏ si´ patrzeç w wytarte czub-
ki butów albo liczyç kafelki – wszystko, tylko nie spojrzeç ludziom w oczy –
dwóch facetów przechodzi∏o obok niego. Dwóch, a mo˝e jeden. Stefan nie by∏
do koƒca pewien, bo szli w taki sposób, ˝e widoczny by∏ tylko ten bli˝ej kasy.
Szed∏ powoli, wymachujàc luêno r´kà i pogwizdujàc. Drugi musia∏ byç poczàt-
kowo za pierwszym, potem przyspiesza∏ tak, ˝e na wysokoÊci kasy si´ zrównali,
a potem, utrzymujàc przyspieszone tempo, wyprzedza∏ koleg´. Dzi´ki temu szli
po jednej linii w stosunku do kobiety pracujàcej na kasie. Ok, tylko po co? Kil-
ka sekund póêniej wszystko by∏o jasne. Antyz∏odziejskie bramki zabipcza∏y g∏o-
Êno, a dwóch kolegów-cwaniaczków szybko wybieg∏o z kilkudziesi´ciocalowym
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telewizorem. Ludzie zbiegli si´ przy wyjÊciu. Nie wiadomo po co, bo przecie˝
sprawcy uciekli, ale ludzie i tak wpatrywali si´ w tych w sklepie, jakby mieli
nadziej´, ˝e mo˝e jednak któryÊ z klientów to z∏odziej. Mo˝e zapomnia∏ czap-
ki i wróci po nià, a oni, odwa˝ni ludzie o nienagannej moralnoÊci, z∏apià szma-
ciarza? 
Stefan pakowa∏ swoje zakupy do ekologicznej torby. Spostrzeg∏ czerwonà
twarz. Nie twarz, a mord´. G∏ow´ z w∏osami w nie∏adzie, wàsami posklejany-
mi i bordowym od alkoholu ryjem. Wysuszony do granic mo˝liwoÊci m´˝czy-
zna szed∏ z dziwnie wyciàgni´tymi ramionami. Wykorzystywa∏ zamieszanie
i w ka˝dej r´ce trzyma∏ skrzynk´ wódki. Szed∏ pokracznie, bo wóda ju˝ daw-
no z˝ar∏a jego mi´Ênie i umys∏. Stara∏ si´ straty si∏y nadrobiç wyciàganiem g∏o-
wy w przód, czym przypomina∏ m∏odego, nieopierzonego ptaka, mo˝e nawet
g∏uptaka. Ko∏ysa∏ si´ na boki, cz∏apiàc jak pozbawiony czucia i umiej´tnoÊci
chodzenia. Porzàdnie zala∏ robaka. Trwa∏e zmiany w mózgu, i w∏aÊnie tak si´
cz∏owiek prezentuje.
– Dzi´kuj´, do widzenia – powiedzia∏ szybko Stefan. Szarpnà∏ za uchwyty tor-
by i ruszy∏ do wyjÊcia. 
Nie zrobi∏ nawet dwóch kroków. Syrena karetki zawy∏a przeraêliwie, a w skle-
pie pojawi∏o si´ kilku sanitariuszy. Czerwone komplety z odblaskowymi ele-
mentami zawirowa∏y Stefanowi w oczach. Okrà˝yli go i zacieÊniali okràg.
– Stefan? – zapyta∏ jeden z sanitariuszy.
– S∏ucham? – Stefan odpowiedzia∏ zmieszany.
– Dobra, to on. Bierzemy. – Z∏apali Stefana pod rami´ i chwil´ póêniej przypi-
nali go do ∏ó˝ka w sanitarce. Za∏o˝yli dziwnà mask´ na twarz i puÊcili tlen. 
Stojàcy najbli˝ej Stefana lekarz podniós∏ r´k´ i patrzy∏ na zegarek.
– Trzy, dwa, jeden… – odlicza∏.
Stefan krzyknà∏ z bólu. Zwija∏ si´ i krzywi∏. Na jego twarzy wystàpi∏ pot.
Poczu∏ uk∏ucie i kolejne. KtoÊ wbi∏ mu coÊ w zgi´cie w ∏okciu, to by∏a kro-
plówka. Sprawdzali jego t´tno, ciÊnienie. Wepchn´li tabletki do ust, a on prze-
∏knà∏ je wraz z wlanà do ust wodà.
– W∏aÊnie dostajesz zawa∏u – powiedzia∏ ten od zegarka. – Mamy opracowany
system wykrywania zawa∏owców. Zaraz jedziemy po nast´pnego. Zosta∏o nam
pi´tnaÊcie minut, ˝eby odwieêç ci´ do szpitala i ruszyç w drog´.
Stefan nie dowierza∏. Patrzy∏ si´ g∏upio w twarz mówiàcego i, ˝eby byç szcze-
rym, wcale nie wiedzia∏, o czym tamten mówi∏. 
Hamulec, pisk opon, trzask zamka w drzwiach. Kó∏ka ∏ó˝ka sun´∏y po szynach
z szumem. Wieêli gdzieÊ Stefana. Widzia∏ chodnik, jakieÊ drzewka, ludzi
w bia∏ych fartuchach i po prostu ludzi. Du˝e, szklane drzwi rozsun´∏y si´ przed
nim. Teraz dostrzega∏ tylko pod∏u˝ne lampy przelatujàce przed oczami. KtoÊ,
kto go pcha∏, bieg∏. Podbieg∏a kolejna osoba – lekarka – sekund´ póêniej le-
karz. Wymieniali mi´dzy sobà spostrze˝enia. Czytali kart´ Stefana i w biegu
wype∏niali kolejne rubryki, dopisywali coÊ na dodatkowych kartkach i docze-
piali do tabliczki. Znaleêli si´ przy windzie. Drzwi rozsun´∏y si´ z sykiem, na
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brzuchu Stefana wylàdowa∏a blaszana podk∏adka z kartà choroby. Drzwi si´
zasun´∏y i rozsun´∏y chwil´ póêniej kilka pi´ter ni˝ej. By∏ w piwnicy. KtoÊ wy-
ciàgnà∏ go z windy i pchnà∏ na drugi koniec korytarza. Pokona∏ ca∏à jego d∏u-
goÊç si∏à rozp´du. Kó∏ka od ∏ó˝ka kwicza∏y niemi∏osiernie. Stefan poczu∏, ˝e
z du˝ego palca u nogi zwisa mu sznurek, a do niego przyczepiona by∏a kartecz-
ka. Nie wiedzia∏, co by∏o na niej napisane. Nie móg∏ si´ ruszyç, przywiàzali go
do metalowych rurek. 
Uderzy∏ wystajàcymi stopami w kolejne drzwi. Te uchyli∏y si´ lekko. Stefan
us∏ysza∏ zgrzyt, potem szelest i Êwist zamka b∏yskawicznego. Âwiat∏o zgas∏o.
Stefan nic nie widzia∏. Coraz trudniej mu si´ te˝ oddycha∏o. B∏´dnik zadzia∏a∏.
Stefan ewidentnie spada∏. Nie spada∏ d∏ugo, bo zaraz po tym dziwnym uczuciu
w ˝o∏àdku grzebnà∏ w coÊ z hukiem. Czu∏ foli´. Czu∏ mdlàcy zapach folii, ale
przez niego przebija∏a si´ nieÊmia∏a woƒ drewna. CoÊ opad∏o z trzaskiem, ude-
rzajàc Stefana w nos. Drgania uderzeƒ roznosi∏y si´ po ca∏ym jego ciele. Potrój-
ne uderzenia. Dwa przy stopach, w okolicy kolan, bioder, ramion i nad g∏owà.
Stefan zrozumia∏. 
– O Bo˝e! – j´knà∏.
Wznosi∏ si´, obraca∏, przesuwa∏. Mo˝e nie on, ale czu∏, ˝e w∏aÊnie coÊ takiego
si´ dzieje. Opad∏ na coÊ, coÊ opad∏o na niego i coÊ opad∏o na coÊ. Silnik zatrzàs∏
przyczepà i Stefan ruszy∏. Jecha∏ mo˝e pi´ç minut, a mo˝e pi´çdziesiàt. Adrena-
lina pozbawi∏a go jakiegokolwiek poczucia rzeczywistoÊci, czy choçby nawet
poczucia czasu. Skrzypienie zardzewia∏ych zamków i ha∏as otwieranej metalo-
wej burty. Nie ma opcji – lecia∏ na ryj, na szyj´. Upadek by∏ bolesny. Stefan
p∏aka∏. Oddycha∏ przez zaciÊni´te z´by, przez co plu∏ Êlinà na foli´, która przy-
kleja∏a mu si´ do twarzy. 
– W imi´ Ojca i Syna – mówi∏ ksiàdz nad trumnà. Przeszed∏ do kolejnej,
a w zasadzie to zrobi∏ tylko jeden krok w bok. – W imi´ Ojca i Syna… W imi´
Ojca i Syna… W imi´ Ojca i Syna…
Stefan us∏ysza∏ jakiÊ g∏os z zewnàtrz:
– W imi´ Ojca i Syna – g∏os, przez moment wyraêny, oddala∏ si´ i cich∏. 
Uderzenie, ale nie punktowe, jakby wi´kszà p∏aszczyznà, przerwa∏o nas∏uchi-
wanie. Kolejne, bardziej g∏uche i nast´pne, mniej s∏yszalne. Ziemia. 
– O mój Bo˝e! – krzycza∏, ale jego krzyk zag∏uszy∏y pot´˝ne silniki, s∏yszalne
nawet pod powierzchnià gruntu. 
Ludzie uczestniczàcy w ostatniej, po˝egnalnej mszy rozpierzchli si´ w ró˝ne
strony. Jedni do sklepów, inni do domów, kolejni nie wiadomo gdzie. 
– Ch∏opcy, szybciej, szybciej! KoÊció∏ ma tu staç na wczoraj! – pan Heniek
krzycza∏ do kumpli w ci´˝kich maszynach wje˝d˝ajàcych na plac. 
– Panie Heƒku, to w koƒcu koÊció∏ czy market? – zapyta∏ jeden z pracowni-
ków, wychyliwszy si´ przez otwarte okno zab∏oconego stara.
– A co, powiedzia∏em: koÊció∏? – zapyta∏ pan Heniek. Machnà∏ r´kà po tym,
jak robotnik mu przytaknà∏, i doda∏: – Market, market. Zresztà jeden pies.   
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