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Marcie, która i tak tego nigdy nie przeczyta. 
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Wszystko zdechnie: ubrania, sklepy z ubraniami, sklepy ze 

wszystkimi innymi rzeczami, samochody, którymi jeździmy do 

sklepów ze wszystkimi innymi rzeczami, nazwy ulic, po których 

jeździmy samochodami do sklepów ze wszystkimi innymi 

rzeczami, a także urzędy, które nadają nazwy ulicom, po których 

jeździmy samochodami do sklepów ze wszystkimi innymi 

rzeczami. Wszystko zdechnie: wyczerpią się zapasy piwa w 

puszce, skończą się wszystkie promocje, ostygną i stwardnieją 

wszystkie dania na wynos, przeterminują się wszystkie 

konserwy. Kampusy uniwersyteckie opustoszeją całkowicie, 

zbutwieją wszystkie książki, wypiszą się wszystkie długopisy, 

przestaną być ważne wszystkie tytuły. Przestarzeją, tak 

przestarzeją się najnowsze technologie, zapełnią się wszystkie 

wolne terabajty, spalą się wszystkie podzespoły, pogubią się 

części, na twardych dyskach pojawią się dziury i rdza. Bill 

Gates przestanie zarabiać, papież się pomyli. Skończą się 

wszystkie seriale w telewizji, nawet te, które oglądała jeszcze 

babcia. Telewizja i radio przestaną nadawać, gazety codzienne 

przestaną wychodzić. Giełdy się nie załamią, nie, po prostu 

ludzie przestaną się nimi interesować, przestaną sprawdzać 

wykresy, liczyć słupki, słuchać analityków, dywersyfikować 

portfele. Pociągi długodystansowe, a także komunikacja miejska 

stracą wiarę w sens swojego codziennego kursowania. Skróty 

onz, ue, hiv przestaną cokolwiek znaczyć. Przestanie opłacać się 

handel bronią. Mężczyźni przestaną dostawać maile o pigułkach 

na potencje. Myśliwi zniechęcą się do zabijania. Rolnicy 

przestaną wstawać rano i wychodzić w pole. Wodór przestanie 

się łączyć z tlenem. Światło utraci swoją prędkość. Teoria 

wszystkiego okaże się teorią niczego. Chłopakom za oknem 

znudzi się piłka nożna. Krowom zbrzydnie trawa, psy przestaną 

być wierne, koty przestaną się zapładniać. W domu na talerzu, 

zwiędną owoce, zapadną się w sobie, zmniejszą kilkakrotnie, 

zeschną się z samotności. Dywan osiądzie grubą warstwą kurzu, 

przez co nawet on straci swój domowy zapach. Nadłamana 
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rączka od szafki, której nigdy nie było czasu naprawić, odpadnie 

całkiem. Postacie na obrazach znudzą się wreszcie patrzeniem 

wciąż w ten sam punkt. Oczywiście pleśń pokryje sufit w 

łazience i tę część ściany, która nie jest obłożona kafelkami. A 

tobie, tak być może to będziesz ty, wyjdą wszystkie włosy. 

Jeden po drugim, ale dosyć szybko po sobie. Najpierw włosy, a 

potem zęby i paznokcie. Pory roku przestaną się zmieniać i 

nastanie permanentna odwilż. Zamrze ruch na ulicach, zgasną 

wszystkie neony i lampy uliczne w mieście i spali się cały 

węgiel, wypalą się tez wszystkie gwiazdy, łącznie ze Słońcem. 

Skończy się też nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Ale nie miłość. 

* * * * *   

„Chciałabym potem chwilę z tobą porozmawiać.‟ 

„Co!?‟ 

„Chciałabym potem chwilę z tobą porozmawiać!‟ 

Praktycznie wyjęłaś mi to z ust. Ledwo Cię słyszę w tym 

tumulcie dźwięków. Czemu tak w ogóle stoimy przy samym 

głośniku? Przecież tak można słuch stracić. Wolimy z boku, 

wolimy nie na środku parkietu. Wolimy, żeby nikt nie zwrócił 

uwagi. Wolimy nie prowokować i nie drażnić. Wolimy intymnie 

i wolimy bezpiecznie. Tak wspaniale, że to powiedziałaś. Całym 

sobą chcę Ci teraz odpowiedzieć: 

„Ja też chciałbym z tobą porozmawiać!‟  

Wspaniale jest mówić ci wprost do ucha, czując zapach Twoich 

włosów i prawie dotykając cię ustami. Chciałbym mieć teraz jak 

najwięcej do powiedzenia. Mówić długo. Wymyślić jakąś ważną 

rzecz i przekazywać ją. Przekazywać do twojego ucha. Do tej 

twardej w dotyku, a jednocześnie elastycznej muszli. Do tego 

zadziwiająco zgrabnego zakończenia twojej twarzy. Nie mam 

pewności czy nie posuwam się trochę za daleko pozwalając 
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sobie na taką bliskość, ale też mam wymówkę: przecież inaczej 

nie usłyszysz. Sama z resztą nachylasz głowę. Czuję się dzięki 

temu trochę twoim przyjacielem.  

„Ale to później.‟  

„Dobrze.‟  

Tak, rozumiemy się. Jesteśmy na tej samej fali. Chcemy oddalić 

się, pobyć na osobności, wymienić kilka słów, podzielić się 

swoim ciepłem, podzielić się swoją samotnością. Ogrzać się. 

Ulżyć sobie w cierpieniu. Wykręcimy się stąd ukradkiem, 

uciekniemy, wydostaniemy się, znajdziemy się poza uważnymi 

parami patrzących oczu naszych znajomych, śledzących, 

zazdroszczących, bo też samotnych. Ale to jeszcze nie teraz, 

teraz stoimy i patrzymy jak inni tańczą. 

* * * * *   

To irytujące, że chociaż minęło dopiero kilkanaście dni to już 

nie jestem pewny momentu, kiedy zobaczyłem ją po raz 

pierwszy. Wydaje mi się, że był to ten poranek, kiedy cała grupa 

zebrana była w jednej sali. Wtedy nikt jeszcze nie znał nikogo. 

Jedyne o czym wszyscy wiedzieli o sobie to to, że jesteśmy 

pracownikami działów sprzedaży w różnych firmach, na 

różnych stanowiskach, przeważnie kierowniczych i już to było 

wystarczającym powodem, żeby nie czuć się komfortowo. Aż 

dziw brał, że większość uczestników szkolenia to były osoby 

młode – rozglądając się po sali zauważyłem najwyżej dwie, 

może trzy osoby, które przekroczyły czterdziestkę, reszta była 

sporo młodsza – prawdopodobnie ci starsi wychodzą z 

założenia, że nie potrzebują już żadnych szkoleń.  

Uważam, że ta praca, nie należy do najlepszych rzeczy, jakie 

można robić w życiu. Bo o co tu generalnie chodzi? O 

napełnianie brzucha jakiemuś wielkiemu bezimiennemu 

potworowi, który wydaje się nigdy nie mieć dosyć. 
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Przepraszam, mój potwór ma imię: Fagor. Nie ma natomiast 

twarzy. Jeśli trzeba by mówić o twarzy to byłaby to hybryda 

twarzy kilku tysięcy udziałowców, Ci z kolei są dla mnie w 

przeważającej mierze bezimienni. Więc ostatecznie mam rację, 

pracuję dla bezimiennego potwora. Gdzie w tym sens, gdzie w 

tym motywacja, gdzie w tym jestem ja? Ja? Ja mam 11 000 euro 

miesięcznie. Całkiem nieźle, jest natomiast pewien problem z 

tymi pieniędzmi. Nie mam żony, nie mam dzieci, nie mam 

nawet dziewczyny. Mam natomiast kaca, że co miesiąc wydaję 

nieprzyzwoicie dużo na siebie, dorosłego, zdrowego mężczyznę, 

kiedy w gruncie rzeczy potrzeba mi do życia bardzo niewiele.  

Nie wydaje mi się, żeby moje wcześniejsze słowa o uczuciu 

dyskomfortu wśród uczestników szkolenia były na wyrost. 

Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę wyniki ostatnich 

wyborów, które pokazują, że większość ludzi w tym kraju ma 

zapatrywania mniej lub bardziej socjalistyczne. Kołacząca się 

gdzieś z tyłu głowy świadomość bycia w pierwszej linii 

odpowiedzialnych za karmienie kapitalistycznych potworów 

musiała być dla ich wszystkich, tak jak i dla mnie, źródłem 

pewnego dyskomfortu. A już zapewne szczególnie źle czuli się 

ci, którzy mieli nieszczęście pracować dla amerykańskich 

potworów. Socjaliści czy nie, co do jednego chyba wszyscy są 

zgodni: Ameryka to zakała tego świata.  

Dodatkowym powodem, który powiększał skrępowanie, był 

fakt, ze siedzieliśmy w kółku i byliśmy zmuszeni patrzeć sobie 

w twarze, jeszcze się nie znając. Wreszcie jednak nastąpił czas 

ogólnego zapoznawania się. Z tego co pamiętam, z nią 

wymieniłem kilka zdań. 

„Jestem Jesus.‟ – przedstawiłem się, podając jej rękę w spo-

sób, do którego byłem przyzwyczajony przez tysiące bizneso-

wych spotkań. Jednak ona podjęła ją jakby była moją siostrą, 

albo znajomą od wielu lat.  

„MariCruz, ale wolę samo Mari. Skąd przyjechałeś?‟ 
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„Z Bilbao.‟ 

„Uh, należysz do ETA? Wyglądasz mi na terrorystę.‟ 

„Ee, zdarza mi się terroryzować koleżanki w pracy‟ – 

słyszałem sam siebie, jak silę się na coś błyskotliwego. „A skąd 

ta łatwość w demaskowaniu wroga? Może też mieszkasz w Bil-

bao?   

„Nie, tak naprawdę to nigdy tam nie byłam, kilka razy tylko 

przejazdem. To jak się żyje w tym kraju terrorystów?‟ 

„Jestem tam dopiero od pół roku, oryginalnie jestem z 

Andaluzji, ale mieszkałem już chyba wszędzie w Hiszpanii. 

Firma ściągnęła mnie z powrotem do Bilbao jak dostałem awans 

na kierownika. Jest całkiem dobrze. Najbardziej podoba mi się 

to, że mam blisko do morza. A Ty skąd jesteś?‟  

„Pracuję w Toledo, ale mieszkam w Bargas. Daleko do 

morza. Jest niedaleko rzeka, ale zimna. Ja w każdym razie 

chodzę na basen‟ - znowu się zaśmiała. Po chwili dodała ni stąd 

ni zowąd: 

 „Kiedyś czytałam, o twoim imieniu, Jesus, że to tylko u nas 

w Hiszpanii, to znaczy w krajach hiszpańskojęzycznych, jest 

praktykowane, nadawanie tego imienia. No i oczywiście w 

krajach portugalskojęzycznych, ha, czyli jakby nie było w jednej 

trzeciej świata. W każdym razie, w niektórych krajach, to 

znaczy chrześcijańskich, jest to nie do pomyślenia. Brzmi wręcz 

jak bluźnierstwo, bo Jezus był Synem Boga, czyli tak jakby 

Bogiem.‟ 

„No ja jestem synem Boga‟ - zaśmiałem się, bo się trochę 

zmieszałem uwagą Marii, ale muszę też powiedzieć, że od razu 

uświadomiłem sobie jej kierowniczy kunszt. To co powiedziała 

w miły sposób połaskotało moje ego. Odwołała się do  mojego 

imienia, co jest, jak mówią podręczniki,  nieocenionym 

narzędziem dobrego kierownika. Zapamiętanie imienia twojego 

pracownika od pierwszego spotkania jest niemal gwarantem 

jego lojalności i dobrych stosunków w dalszej pracy. 

Wiedziałem nawet, że są różne techniki zapamiętywania imienia 
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przy pierwszym spotkaniu – na przykład, kiedy ktoś się nam 

przedstawia należy powtórzyć na głos to imię patrząc się tej 

osobie w oczy. Innym sposobem jest możliwie szybkie 

wynalezienie jakiejś cechy charakterystycznej tej osoby, np. 

zajęcza warga, przepity głos, brzydki zapach z ust, i 

powtórzenie sobie tej cechy razem z imieniem (oczywiście w 

myślach) tak jakby to był jej przydomek, np. Marta „Jedzie z 

Gęby‟. Generalnie wszystkie te techniki opierały się na 

budowaniu jakiś skojarzeń z danym imieniem. Być może uwaga 

Mari odnośnie mojego imienia była takim właśnie sposobem na 

zapamiętanie jak się nazywam.  

Jeśli chodzi o moje imię to zawsze miałem do niego raczej 

ambiwalentny stosunek, może nawet go trochę nie lubiłem, bo 

większość facetów o imieniu Jesus jakich znałem to byli dupki. 

Ale kiedy słyszysz, że nosisz imię Boga, to od razu czujesz się 

lepiej, więc Mari wiedziała co robi. 

„Maria to tez imię z Ewangelii‟ - dodałem, po części mając 

nadzieję, że też sprawię jej tym przyjemność, a po części bojąc 

się, że to co mówię może brzmieć zbyt religijne. 

„Tak, ale Maria nie była córką, tylko matką Boga, a to 

trochę mniej komfortowa sytuacja.‟ 

* * * * * 

Patrząc na to z boku, to skakanie w kółeczku jest żenujące: 

zesztywniałe ruchy, podpatrzone w filmach lub na wideoklipach 

figury taneczne i spięte mięśnie twarzy, pracujące ciężko żeby 

nie schodził z nich uśmiech. Ale z drugiej strony, przecież ci 

wszyscy ludzie tu są w porządku, są wyśmienici. Przyszli się 

pobawić, potańczyć, to wymaga przecież pewnego 

samozaparcia. Trzeba się otworzyć przed innymi ludźmi, często 

nieznanymi, albo znanymi słabo, a to jest pewien wysiłek. 

Taniec, to bardzo osobista rzecz, dlatego tak wiele osób wstydzi 
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się tańczyć. Kiedy taniec nie jest osobisty, od razu to widać. W 

tańcu trzeba absolutnie zapomnieć o sobie, zapomnieć się. 

Trzeba tak jak śpiewa Ian MacKaye “Don‟t care what the other 

people see. It‟s nothing”.  

No więc trzeba wstać. To już źle wygląda. Już chyba 

wszyscy tańczyli tylko nie ja. Żeby chociaż lepsza muzyka była. 

Didżej naprawdę wygląda wiekowo. Gdzie on słyszał takie 

przeboje? Chyba odgrzebał jakąś rodową kolekcję płyt. Aż mnie 

nogi bolą od tego napięcia. Dobra, Gwen Stefani, to znam z 

radia, pewnie lepiej nie będzie, więc trzeba się ruszyć.  

To jest moje miejsce i nie dam się stąd wypchnąć. Tu jest 

całkiem bezpiecznie. Nie jestem bezpośrednio przy tobie, ale nie 

tracimy się z oczu. Pojawiasz się i znikasz w światłach 

dyskoteki. Nie powinienem ciągle gapić się w twoją stronę. Inni 

przecież widzą. Poza tym oni też się do mnie uśmiechają. Nie 

mogę być chamski. Nie mogę być nachalny. Patrzenie w jedną 

stronę narusza równowagę na parkiecie. Zaraz się wszyscy 

przewrócą.  

Patrzę na ciebie i nie potrafię powiedzieć ile masz lat. Jesteś 

istotą bezwiekową. Czas się ciebie nie ima. Chyba jest w tym 

jakaś prawda, że wiek jest w oczach. Twoje oczy są młode i 

pełne ognia. Musiałaś być niesamowitym dzieckiem. Musiałaś 

sprawiać wiele kłopotów swoim rodzicom. Na pewno często 

mówili, że Bóg pokarał ich takim dzieckiem; że łatwiej by im 

było mieć w domu dzikie zwierzę. Chociaż tak na prawdę, to nie 

potrafili sobie wyobrazić ciebie innej. A ty często odpowiadałaś 

im, że ich nie lubisz, a potem, gdy podrosłaś, że są beznadziejni, 

ale też nie do końca to miałaś na myśli. Czasem spałaś poza 

domem, u koleżanek. Tam było więcej wolności. Ale też tam 

mogłaś pobyć trochę zwykłą dziewczynką, trochę poudawać, bo 

tam nie miałaś przylepionej metki dzikiego zwierzaka.  

To na pewno ty organizowałaś wszystkie zabawy na 

podwórku, nawet chłopakom i przeważnie się ciebie słuchali. 
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Ale ty nie nalegałaś, jeśli ktoś nie chciał się z bawić według 

twoich reguł. Sama z resztą często porzucałaś swoje pomysły i 

zabawy w momentach, kiedy wszyscy inni bawili się w 

najlepsze. Ty wtedy odchodziłaś, zaczynałaś szukać czegoś 

innego, ciekawszego.  

Patrzę na ciebie i nie potrafię powiedzieć, jak wyglądasz. 

Podobasz mi się, to jasne, inaczej patrzyłbym się teraz na kogoś 

innego. Twoja osoba mnie przyciąga. Ale gdyby ktoś mnie 

zapytał jak wyglądasz to nie potrafiłbym cię opisać. Patrzę się 

na ciebie i widzę tylko oczy. Dozujesz swoje spojrzenia. 

Patrzysz się na parkiet, patrzysz się w światła w górze, 

zamykasz oczy. Kręcisz się. Spoglądasz na mnie. Jakbyś 

mówiła: koniec udawania i koniec obłudy. Patrzysz odważnie. 

Prosto w moje oczy. Twoje palą się jak ogniska, dominują twoją 

twarz, promieniują, wysyłają czystą energię. Śmieją się do mnie, 

śmieją się do wszystkich innych. Są szczere i bezpretensjonalne. 

Dobrze by mieć taką parę oczu. Dobrze by było nie musieć 

nosić okularów. Przydałoby mi się takie gołe, otwarte 

spojrzenie. Szczególnie na rozmowach z klientami.  

Tak jak ostatnio z tym Szwedem. Zabił mnie wzrokiem. Pięć 

minut rozmowy i było po mnie. A może to przez to, że 

skłamałem..? Kurwa, jutro muszę znowu do niego zadzwonić. 

Pieprzyć to...  

Jak wygląda MariCruz? Jest chuda. Chuda z włosami do 

ramion. Wygląda jak licealistka, purpurowa bluzeczka, z 

cekinami, co tam napisane? Muzykolog? Hah, muzykolog. Mari 

muzykolog. I ta chusta nie wiadomo po co, i obcisłe dżinsy, z 

paskiem nabijanym ćwiekami. Mogłaby grać w jakimś zespole 

postpunkowym. Ale ja czuję się nieswój, zamroczony jakiś, 

jakbym wziął jakieś narkotyki. Tylko dwa piwa, no ale nie 

jadłem od rana. Jakby po kwasie, albo LSD, albo ekstazy, albo 

heroinie, więcej nazw nie znam; a jeszcze kokaina… jaka jest 
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różnica między kokainą a heroiną? Koka, hera, koka, hera, 

koka; hmm, musze na chwilę usiąść… 

* * * * * 

„Brałeś kiedyś coś?‟ - zapytała mnie Mari kiedy szliśmy sobie 

powoli w dół aleją San Ignacio De Loyol, w kierunku ścisłego 

centrum, które oddalone było od hotelu Sercotel, w którym 

mieszkaliśmy, o jakieś 10 minut piechotą. Mieliśmy tego dnia 

wolne popołudnie i większość ludzi ze szkolenia pojechało na 

zakupy do okolicznych centrów handlowych. Niektórzy wybrali 

zwiedzanie miasta lub po prostu spacer, jednak z pominięciem 

sąsiadującego z hotelem i skądinąd bardzo miłego parku, ten 

bowiem praktycznie codziennie w godzinach popołudniowych 

okupowany był przez biskupów.  

Akurat w tym samym czasie, kiedy odbywało się nasze 

szkolenie, miasto Cuenca gościło Generalną Konferencję 

Episkopatu Hiszpanii i dostojni hierarchowie, a przynajmniej 

ich cześć zamieszkiwała w naszym hotelu, w oddzielnej, 

specjalnie wydzielonej części. W zasadzie nie wiedziałem, 

dlaczego biskupi wybrali na swoje spotkanie to miasto. 

Oczywiście słyszałem, choć nigdy nie miałem okazji 

uczestniczyć, o słynnych Las Turbas, odbywających się tu w 

Wielkim Tygodniu procesjach, ze średniowiecznymi strojami, 

kapturami w stylu Ku Klux Klan i szydzeniem figury Chrystusa, 

ale przecież Wielkanoc dawno minęła. Może chcieli usunąć się 

trochę na bok, poza światła, harmider i anonimowość Madrytu, 

potrzebowali tej średniowiecznej atmosfery, potrzebowali 

poczuć się jak za czasów świetności, kiedy byli jak królowie, 

kiedy ich spojrzenia byly jak ostre miecze, a słowa byly jak 

drogocenne perly, kiedy mieli poważanie u swojego ludu. A 

może po prostu przyjechali tu, bo było tu pięknie.  
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My, w każdym razie, tego popołudnia cieszyliśmy się, że 

mamy kolejną okazję do bycia we dwoje. 

„Trawka się nie liczy‟ - dodała po chwili. 

„Trawki się nie bierze, trawkę się pali‟ - odpowiedziałem jak 

ekspert, co miałem w zwyczaju (nawet, a może szczególnie w 

tych sprawach, o których miałem tylko mgliste pojęcie) i 

momentalnie poczułem do siebie niesmak. Dodałem więc 

szybko „No wiesz, chodzi mi o sformułowanie.‟ - Mari na 

szczęście nawet nie zareagowała. Kontynuowałem więc: 

„Nie, nie brałem. Nie miałem nigdy okazji, chyba dlatego.‟ 

„Każdy ma dzisiaj okazję.‟ 

„Nie, ja nie miałem. A ty brałaś?‟ 

“Tak‟   

„Co?‟ 

„Kwas, Ecstasy.  Nie brałam nigdy kokainy, chociaż moi 

znajomi głównie to biorą.‟ 

„Hmm, a LSD? To takie popularne‟. 

„No mówiłam kwas. Kwas to LSD, tak się mówi na LSD. 

Związek kwasu jakiegoś tam, od tego LSD, to skrót z 

niemieckiego.‟ 

„No i ?‟ 

„Co “no i”?‟ 

„Po co mi to powiedziałaś‟ - zapytałem, chociaż już gdzieś 

podświadomie układałem sobie odpowiedź na to pytanie. 

„A tak, tylko. Nie możesz mówić, że nie miałeś okazji, Jest 

mnóstwo okazji, teraz każdy może, jak tylko chce.‟ - 

odpowiedziała nie zdradzając żadnych emocji, a ja miałem 

coraz bardziej skrystalizowaną i przechodzącą do świadomości 

odpowiedź na moje pytanie.   

„No ja jakoś nie miałem okazji, a może nie chciałem. Choć 

wydaję mi się, że gdyby ktoś mi zaproponował to bym 

spróbował.‟ 

„A nie chciałeś nigdy spróbować?‟ Tym razem jej głos 

bardziej zdradzał ton niedowierzania. 
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„Przecież mówię, że nie miałem okazji. A co, przywiozłaś 

coś tutaj ze sobą?‟  

Uśmiechnęła się, i potrząsnęła głową, a ja poczułem lekki 

zawód.  

„Rozmawiamy jak nastolatkowie‟ zaśmiałem się lekko, po 

chwili zastanowienia. „A robiłeś to, a paliłeś tamto? Maria 

zaczerwieniła się, pewnie odebrała tę uwagę jako zarzut. 

Absolutnie nie było to moim zamierzeniem, zależało mi jednak 

na tym, aby wejść na głębszy poziom rozmowy. To był akurat 

ten moment, kiedy odpowiedź na postawione przeze mnie 

pytanie przeszła do świadomości i zwerbalizowana czekała aż 

otworzy się mała szczelina w toku mojego myślenia, przez którą 

będzie mogła się uwolnić. Wystrzeliłem więc bezwiednie: 

„Zapytałaś o dragi, bo chciałaś poznać jak zły jestem.‟ 

„Że co?‟ 

„No wiesz, chciałaś poznać, jak zły jestem, jakie złe rzeczy 

robiłem w życiu: jakie narkotyki brałem, ile razy rzygałem na 

ulicy, czy kiedyś coś ukradłem, z iloma kobietami spałem... i 

facetami‟ - dodałem żeby zabrzmiało śmieszniej, ale wcale nie 

zabrzmialo – „i potem chciałaś porównać. Zrobić mi taki 

moralny rachunek i porównać go z Twoim i zobaczyć...‟ - nie 

skończyłem, bo nie chciałem powiedzieć za dużo. Widziałem 

jak przez chwilę Maria biła się z myślami, po czym wybuchła, z 

dobrze już mi znaną, według mnie nieco udawaną, mieszanką 

irytacji i żywiołowości, za którą ją z resztą bardzo lubiłem: 

„Jesus, proszę, proszęęę cię!! - i po chwili zadecydowała: 

„Okej. Dobra, tak chcę ci zrobić rachunek sumienia. Mów, a 

potem ja. Dobra, narkotyki już wiem, teraz: ile razy rzygałeś na 

ulicy?‟ 

„Haha. A ty będziesz miała te same pytania? Bo to nie fair, 

może ja chciałbym zapytać o coś innego?  

„Jesus, nie ściemniaj. Mów, potem ja odpowiem na te same 

pytania.‟ 
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„No ok.‟ - zgodziłem się nie wiedząc do końca, do czego 

może nas to doprowadzić. 

„Więc ile razy rzygałem? Nie pamiętam, ze dwa albo trzy 

pewnie.‟ 

„Jak to, tak na środku ulicy?‟ 

„No, nie tak centralnie, gdzieś się na bok usuwałem.‟ Uuu, 

fuuu.‟ zareagowała z przesadzonym obrzydzeniem. „Ale 

pamiętam raz‟ - kontynuowałem - „ i wstyd się do tego 

przyznać, ale wyrzygałem się w taksówce.‟ - Maria spojrzała z 

niedowierzaniem. „i co gorsza nie powiedziałem 

taksówkarzowi.‟ 

„Jak to, nie zauważył sam?‟ 

„Miał dosyć głośno nastawione radio, więc nie słyszał, ja 

siedziałem z tyłu, schyliłem się, jakbym chciał zawiązać sobie 

buta, i wyrzygałem szybko. Nie wiele tego było, bo nie jadłem 

nic przed piciem, ale taka mała kałuża się zrobiła‟ - 

zakończyłem, wbrew temu co przed chwilą powiedziałem, 

względnie dumny ze swojego wybryku. 

„Fuu, ohyda‟ - oburzyła się Mari, co miało oznaczać, że jest 

dobrze wychowaną i elegancką kobietą.  

„Ale to było dawno, kiedy byłem jeszcze młody i nie 

umiałem pić - dodałem dla usprawiedliwienia, kiedy zaczęło do 

mnie docierać jak gówniarsko musiało brzmieć to co 

powiedziałem przed chwilą. „No a ty?‟ 

„Nigdy. Z resztą ja nie piję tyle, żeby rzygać. Potrafię się 

kontrolować‟ 

Zapadła dłuższa, nieco krępująca cisza, w której 

prawdopodobnie oboje rozważaliśmy swoje wypowiedzi, czy 

były takie, jakie chcielibyśmy, żeby były; a może 

rozpamiętywaliśmy swoje ekscesy alkoholowe, które właśnie 

teraz stanęły nam przed oczami, a do których wstyd by się 

przyznać; a może zastanawialiśmy się jak zadziwiająco 

gówniarscy wciąż jesteśmy, pomimo naszego wieku. Po czym 

Mari podjęła na nowo: 
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„No dobra, idziemy dalej: ukradłeś coś kiedyś?‟ 

„Kradnę ci czas na tym szkoleniu‟ – chciałem rozładować 

trochę atmosferę, bo czułem, że zrobiła się trochę napięta. Nie 

zadziałało, Maria spojrzała na mnie dziwnie:  

„Kradniesz? Jesus, ja chcę z tobą być, ty mnie do niczego 

nie zmuszasz. Jak będę chciała robić cos innego, to ci powiem.‟ 

Już żałowałem, że to powiedziałem. „Okej, okej‟ – wtrąciłem się 

jeszcze jak mówiła – „wiem, że cię nie zmuszam, tak tylko 

zażartowałem. To miało być miłe.‟ – to ostatnie zdanie 

wypowiedziałem jak bohater serialu telewizyjnego, 

niezadowolony, że dziewczynie nie spodobała się jego 

szarmanckość. 

„Jezus, błagam cię‟ – Mari niestety nie zareagowała jak 

dziewczyna z serialu, więc niepocieszony mogłem tylko 

kontynuować:  

„A ty kradniesz?‟  

„W pracy?‟ – zupełnie zbiła mnie z tropu. Odpowiedziała 

jakby od dawna miała przygotowaną odpowiedź na to pytanie. 

Wydawała się bardzo skupiona, jej rozlatane zazwyczaj oczy 

tym razem patrzyły w jednym kierunku, przed siebie.  

„Uważam, że nasza praca to okradanie ludzi. Czym zajmuje 

się twoja firma? My sprzedajemy ludziom te pakiety, telefony, 

abonamenty. Wciskamy im promocje. Przecież to jawna 

kradzież! Ściemniamy, że to wspaniałe oferty, że najlepsze na 

rynku, że będą mogli sobie teraz więcej rozmawiać i lepiej żyć. 

Co za ściema! Przecież oni wcale tego nie potrzebują. Przecież 

nawet na tym szkoleniu mówią nam otwarcie, że naszym 

zadaniem jest rozbudzanie nowych potrzeb. Kradniemy ludziom 

ich ciężko zapracowane pieniądze i drogocenny czas.‟ 

„Ale przecież oni tego chcą - zaprotestowałem – „kradzież 

jest tylko w wypadku, jeśli zabierasz coś komuś bez jego 

zgody.‟ 
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„Czyżby? A jeżeli ktoś nie wie, że mu zabierasz? Bierzesz, a 

on nawet o tym nie wie i może nigdy się nie dowie. Wtedy to 

już nie jest kradzież?‟ 

„Jest. Ale myślę, że większość ludzi jest świadomych i 

świadomie się na to zgadza.‟ 

„Tym gorzej dla nich.‟ 

Doszliśmy właśnie do scislego centrum. Do tej pory 

mogliśmy w miare swobodnie prowadzić naszą rozmowę, bo na 

trase naszego spaceru wybieralismy raczej boczne, waskie 

uliczki. Teraz zaczęliśmy mijać coraz więcej ludzi, więc 

naturalnie nasza rozmowa straciła swój impet. Poza tym ryzyko 

spotkania kogoś z naszego szkolenia było coraz większe, a tego 

chyba chcieliśmy uniknąć. 

* * * * * 

Kup jej drinka. Chcę Ci kupić drinka. Lepiej, żeby nikt nie 

widział. Czmychnę do baru. Patrzysz? Idę do baru. Błagam, 

zauważ, że idę do baru.  

„O, cześć Jesus. Gdzie Ty się podziewałeś? Jak się bawisz?‟  

O nie, tylko nie ona. Nie pamiętam imienia. Lucia? Luz? 

Żenada, wstyd. Dwa tygodnie, ja wciąż nie zapamiętałem. Ona 

wie. Będzie się pastwić. Specjalnie użyła mojego imienia, żeby 

sprawdzić, czy ja pamiętam jej. Gdzie jest Mari? Pomocy! 

„Cześć, wspaniale. Wspaniała atmosfera.‟  

Do tego jest chyba starsza. Wypada, żebym znał jej imię. 

Imię, imię, imię. Czemu się tak patrzysz?! Daj mi spokój. 

„Tak, naprawdę. Tak ciemno trochę, ale jest atmosfera dzięki 

temu. I te różne rzeczy zwisające z sufitu, nawet nie wiem, co to 

jest. Jakieś girlandy, siatki, ale popatrz tu chyba jakieś twarze, a 

tam jakieś drzewa, a może nie...‟  

Nie reaguj. Nie odpowiadaj. 
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„Podobają mi się te wysokie stoły i krzesła. Jak się siedzi, to 

ma się wrażenie, że się siedzi przy swoim stoliku. Taka 

intymność się wytwarza, że jesteś sam na sam z tym, z kim 

siedzisz, że nikt niechciany się nie dosiądzie. Haha, rozumiesz o 

co mi chodzi? Ha, ha.‟ 

Przytaknij. W sumie nie mam nic do niej. Tylko imię, jak ma 

na imię?  

„Idziesz do baru? Polecam wodke z sokiem zurawinowym i 

czyms tam jeszcze, zpytasz sie w barze, to Ci powiedza. No i  

popitą piwem. Wali w głowę szybko, a kosztuje tylko 4,50 plus 

piwo. Ja to generalnie nie pije dużo, tylko od okazji w zasadzie, 

nawet do obiadu wolę jakiś sok. No ale taka okazja jak dzisiaj to 

nie często. Aj, smutno będzie wyjeżdżać już jutro, tak się 

zżyłam z tymi ludźmi tutaj. Z całą grupą w zasadzie…‟ Nie 

patrz w stronę baru. Patrz na nią, trzymaj kontakt wzrokowy. Jej 

dziwna twarz, jej wystające kości policzkowe, jej spłaszczone 

czoło, jakby ten, który ją formował miał bardzo ograniczony 

zestaw narzędzi. Jej górny rząd zębów, co to za zęby! - prawie 

połykają całą dolną wargę; że też wcześniej nie zwróciłem na 

nie uwagi. Nie, nie zależy mi. Jak dobrze, nie muszę się silić, 

nie muszę udawać. Mogę porozmawiać i może mi nie pójść.  

„Tak, to ciekawe, że w tak krótkim czasie ludzie potrafią się 

tak zżyć.‟ 

„Prawda? Też myślałeś o tym? To absolutnie niesamowite. 

Popatrz, w sumie to zjechaliśmy się z całego kraju tutaj, no 

może jest mała przewaga ludzi z Madrytu, no ale Victor jest z 

Alicante, Nuria z Oviedo, Sandra i Gema z Salamanki, Dawid z 

Cordoby, Lucia z Lorca. Praktycznie cały kraj. No świetne to 

jest. Chociaż, wątpię, żebyśmy się jeszcze spotkali kiedyś. Ale 

ja już umówiłam się z Victorem, że go odwiedzę latem. Mieszka 

podobno 5 minut od morza. Kiedyś miałam tam babcie, 

jeździłam do niej w każde wakacje.‟ 

Znów imiona, znów mnie sprawdza. Victor, Sandra, Lucia, 

te znam. Ale jej… Lola!! Lola? Tak, Lola, na pewno. 
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Oczywiście. No właśnie wygląda trochę jak z Almodovara. Lo-

la, wspaniale. Teraz mogę rozmawiać, już nie masz przewagi, 

już mnie nie zaskoczysz. „Ja nigdy nie byłem w Alicante… 

Lola.‟ Tak, potwierdzenie, to jej imię. Luźny uśmiech na twarzy.  

„Hmm, pięknie tam jest. Wiesz co, ja musze do kibelka, do 

zobaczenia później, okej?‟ 

„No, na razie.‟  

To już? Tak nagle? Zadziwiające. Tak to gada bez sensu, o 

byle czym, nawija jakby chciała mi coś sprzedać, a tu nagle 

kończy. Na to czekała, tego chciała. Swoje imię usłyszeć. 

Dostała potwierdzenie, znam jej imię, no więc koniec. Teraz już 

nie ma po co rozmawiać. Nie ma o czym…  

Do baru. Gdzie jest Maria? Pewnie poszła na papierosa. 

Kupię drinka, ale nie wiem co ona chce, znowu San Miguel? 

Cały czas pije piwo. Piwo jest ok. Ale może coś innego będzie 

chciała? Dobra, nie stój tu jak idiota. Barman pomyśli, że go 

podrywasz. Lać się chce. Do kibla, potem ją znajdziesz i kupisz 

wtedy. Gdzie tu jest kibel męski? Co to za zwyczaj, żeby robić 

kible damskie i męskie w innych miejscach. Zaraz się posikam.  

„Cześć, gdzie znajdę toaletę męską?‟ 

„Do końca i na lewo.‟ 

Ładna barmanka. Świetny uśmiech, za darmo, a czujesz się 

lepiej niż po 2 piwach. Ok. Jest kibel. Nie ma nikogo, można lać 

do pisuaru. Hmm, to jak zwykle trochę potrwa. Może 

powinienem pójść z tym do lekarza? Ej, jeszcze chyba za młody 

jestem, to trochę irytujące się staje...  

Fajne kafelki, gdyby były trochę ciemniejsze świetnie by 

pasowały do bordo w łazience. No i jak zwykle automat do 

kondomów. Jakie mamy smaki? Standard: bananowy, 

truskawkowy, mango, zwiększa doznania, arouser, całe menu, 

jak w budce z lodami… Maria była wtedy niezła… 

* * * * * 
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Parę dni temu poruszyłem z nią temat automatów do 

kondomów, kiedy wróciłem z kibla do stolika w barze La 

Moneda, który stał się tu dla nas ulubionym miejscem, jeśli 

chcieliśmy pogadać przy piwie. Czwartego dnia szkolenia był 

niezły upał, więc postanowiliśmy nie pójść na popołudniową 

sesję i wybrać się do La Moneda. Kiedy wychodziliśmy z hotelu 

znowu miałem wrażenie, że zachowujemy się dziwnie jak na 

swój wiek, przynajmniej ja tak się czułem. Byliśmy jak 

nastolatkowie, którzy uciekają z lekcji. Najpierw cicho 

śmignęliśmy korytarzami hotelu, nie używając wind, ale klatki 

schodowej i wymieniając tylko porozumiewawcze spojrzenia. 

Nasz hotel nie miał specjalnie skomplikowanego rozkładu: 

składał się z dwóch prostopadłych skrzydeł –wyższego i 

niższego. Wszyscy uczestnicy szkolenia mieszkali w wyższym 

skrzydle, ale sesje odbywały się w niższym, także poznaliśmy 

całkiem dobrze wszystkie zakamarki hotelowe, oprócz tych do 

których nie mieliśmy dostępu z racji na obecność biskupów. 

Mieszkaliśmy z Marią na tym samym, najwyższym piętrze, z 

tym że po przeciwnych stronach. Musieliśmy więc przebyć 

niepostrzeżenie całą drogę w dół, omijając te korytarze, które 

prowadziły do skrzydła konferencyjnego. Oczywiście mogliśmy 

równie dobrze zachować się jak dorośli ludzie i wyjść normalną 

drogą, mówiąc spotkanym po drodze kolegom, że nie idziemy 

na sesje, ale chyba oboje podskórnie czuliśmy, że wolimy 

unikać takich sytuacji. To był dopiero początek szkolenia i nie 

chcieliśmy dawać ludziom powodów do plotek, bo nie wiadomo 

do czego by się to rozrosło po kilkunastu dniach. Poza tym 

sprawiało nam to więcej przyjemności, takie ukrywanie się. 

Zbiegając po schodach czułem na plecach ten dreszczyk emocji, 

to podniecenie, które ogarnia cię, kiedy wiesz, że coś 

ryzykujesz. Do tego dochodził fakt opuszczenia całej 

popołudniowej sesji, opłaconej słono przez nasze firmy (za całe 

szkolenie płacili 2600 euro, czyli to będzie jakieś 400 000 peset, 

nawet ponad to), co sprawiało, że mogliśmy się czuć dodatkowo 
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winni, powodując taką stratę. Nie bardzo tylko wiem, co tak 

naprawdę wtedy traciliśmy? Kolejną sesję o tym jak stać się 

jeszcze lepszym człowiekiem, aby jak najlepiej służyć swojej 

firmie? Przez trzy kolejne dni dowiadywaliśmy się o swoim 

„powołaniu”. Pierwszego dnia była mowa o „usłyszeniu głosu 

naszego powołania”, drugiego dnia o „zaakceptowaniu 

powołania”, a trzeciego dnia o „przekroczeniu progu”. Tego 

dnia, na porannej i południowej sesji było o „stawianiu czoła 

wyzwaniom”, bądź „demonom” na drodze naszego powołania.‟ 

Wszystko oczywiście w kontekście naszej pracy. Bałem się, że 

kolejna sesja będzie o egzorcyzmach w procesie rekrutacji, albo 

o kontemplacji przedsprzedażowej, a na koniec tego 

wszystkiego założą nam habity i będziemy składać śluby 

czystości, wierności i posłuszeństwa, oczywiście każdy w 

stosunku do jego firmy. Boże, czy ci wszyscy ludzie nie chodzili 

nigdy do kościoła? Nie wiedzą, że po takie rzeczy to tam się 

trzeba zgłaszać? Tak, w kraju, gdzie jest siedemdziesiąt procent 

katolików, w kontekście religijnym, praktycznie zniknęły z 

języka takie pojęcia jak szatan, grzech, modlitwa, spowiedź, 

komunia, różaniec. Są to słowa złe, staroświeckie i zabobonne. 

Ale same pojęcia nie znikają, bo nie mogą zniknąć. Wracają, 

czasem ukryte pod innymi słowami, w tysiącach innych 

kontekstów, nawet tam, gdzie byśmy się ich najmniej 

spodziewali, na przykład w kontekście maksymalizacji 

sprzedaży. W sprawach duchowych i około-duchowych, ludzie 

wolą zgłaszać się (bo każdy przecież musi się zdać na kogoś w 

tych sprawach) do trenerów, przewodników, specjalistów, 

znawców, kierowników, analityków i psychoanalityków, 

profesorów, doktorów, wróżbitów, pań przy telefonie, w 

ostateczności do byle jakiego hochsztaplera, oby tylko nie nosił 

koloratki. 

W każdym razie, nie miałem pojęcia jak mój szef mógł mieć 

ochotę wydawać pieniądze na coś takiego.  
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Kiedy już wyszliśmy, a raczej praktycznie wybiegliśmy z 

hotelu na aleję San Ignacio De Loyol i byliśmy dostatecznie 

daleko od wszystkich zaczęliśmy się prawie jednocześnie śmiać 

głośno. Kiedy powiedziałem Mari o tym, że zachowujemy się 

jak gimnazjaliści, nie zaprzeczyła. 

„Uciekałeś w szkole z lekcji?‟  

„Nie, chyba nigdy. Zawsze żal mi było nauczycieli. To 

znaczy, pytasz czy tak z całą kasą uciekałem z lekcji?‟ 

„No z klasą albo samemu. Nie ma różnicy.‟ 

„No jest. Bo jak uciekasz z klasą, to wtedy nauczyciel 

zostaje sam i mi żal było nauczycieli.‟ 

„Ha ha, no proszę, byłeś pupilkiem nauczycieli, co?‟ – i nie 

dając mi odpowiedzieć mówiła – „Ja właśnie tego 

nienawidziłam, zawsze było parę takich osób, które wszystko 

pieprzyły, za przeproszeniem, takie memłaki albo cykory, albo 

po prostu podlizywacze, błagam. Chyba ani razu nie udało nam 

się zwiać całą klasą.‟ 

„To się przynajmniej więcej nauczyłaś. Tak to byś zwiewała 

pewnie codziennie, co?‟ – zażartowałem, ale nie spodobał się jej 

ten żart. 

„I tak uciekałam. Sama, albo z moją najlepszą koleżanką. 

Chociaż ona też miała czasem cykora. No błagam, nie 

rozumiem jak można było tak się bać, przecież to nic wielkiego 

było, szczególnie jeśli wszyscy inni też uciekali, to co ci się 

mogło stać?‟ 

„Moim zdaniem, trzeba było bardziej nie mieć cykora 

zostając niż uciekając. Wiesz, efekt stadny. Trzeba się było temu 

przeciwstawić, a to wymaga jakiejś tam odwagi.‟ 

Mari nie potrafiła zrozumieć mojego punktu widzenia i 

spieraliśmy się o to przez całą drogę do La Moneda. Pewnie dla 

niej, silnej indywidualistki, ucieczka całą klasa z lekcji nie była 

kwestią podporządkowania i przystosowania. To ona to 

inicjowała i przewodziła, dlatego czuła się w tym wszystkim 

sobą. Nie była w stanie zrozumieć, że niektórzy mogli się tak 
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czuć tylko wtedy, gdy potrafili wypiąć się na grupę, że właśnie 

to im dawało poczucie zachowania twarzy przed sobą. 

Kiedy weszliśmy do La Moneda od razu zamówiliśmy po 

piwie, było strasznie upalnie. Po jakichś trzech minutach moje 

już było opróżnione i jak zawsze w takim wypadku, zachciało 

mi się sikać. Maria szybko to poznała, być może po wyrazie 

mojej twarzy, albo po zdawkowych odpowiedziach jakie jej 

dawałem i generalnie tym, że rozmowa nie bardzo się kleiła, a 

może zerknęła pod stół i zauważyła jak trzymam ręce i nogi. 

Powiedziała z uśmiechem: 

„Wziąłbyś nam po jeszcze jednym piwie wracając z 

toalety?‟ 

I właśnie wtedy wracając z kibla z dwoma piwami i 

stawiając je na stole poruszyłem temat automatów do 

kondomów:  

„Maria, jakie automaty macie w toalecie damskiej?‟ 

„Że co?‟ 

„No, takie automaty, że się wrzuca pieniądze i ci coś 

wyskakuje.‟ 

„Nie wiem, przecież nie byłam jeszcze w toalecie... a co?‟ 

„No bo w męskiej są, obok automatów z gumą do żucia, 

automaty z kondomami.‟ 

„Też guma i też do żucia.' 

„No żebyś wiedziała. Te kondomowe mają chyba więcej 

smaków, niż te z gumą do żucia.‟ 

„No i?‟ 

„No i chciałem się dowiedzieć, co o tym sądzisz.‟ 

„Nic nie sądzę.‟  

„No nie, ale tak na serio, co o tym myślisz?‟ 

„Na serio? Myślę, że najpierw trzeba użyć kondomu, a 

potem gumy do żucia.‟ 

Moja twarz po tej odpowiedzi, jakkolwiek znowu bardzo mi 

ją zaimponowała, musiała wyglądać jakoś dziwnie, bo Maria 

dodała z irytacją: 



 

 

 

- 23 - 

 

„No Jesus, proszę! A co mam myśleć? Właśnie tak myślę.‟ 

Była ostra i jednocześnie chciała się usprawiedliwić, że jest 

ostra. To już mi się tak nie podobało. Pomyślałem przez chwilę 

czy nie powiedzieć, że dla mnie te automaty to jeden z takich 

znaków czasu pokazujących jak nisko upadła nasza cywilizacja, 

ale pomyślałem, że skoro Mari mi tak odpowiedziała, to 

znaczyło, że nie chciała podejmować tego tematu. Ale czułem 

też, że i bez tego domyślała się, co miałem na myśli i być może 

była nawet tego samego zdania. 

* * * * * 

Cholera jak tu głośno. Dopóki nie pójdziesz do kibla, to 

sobie nie zdajesz sprawy jak dostają twoje bębenki. Ale to nawet 

nie sama muzyka, to ten gwar. Gwar, gwar, ludzie gadają, 

gadają, o czym oni gadają? Żyją i gadają, gwar to życie. U 

mrówek ruch to życie, u ludzi gwar to życie. Mrówki, biegają... 

Cholera, nic nie napisałem. A analiza sprzedaży na poniedziałek. 

Miałem chociaż zacząć tutaj. Pewnie też ze szkolenia szef coś 

będzie chciał, raport czy coś. Nie powiem mu przecież, że dla 

mnie to wszystko było jakimś zlotem czarownic. Plus jutro rano 

telefon do Carlosa, na pewno zapomni o tych gratisach dla 

klientów. Carlos, co za człowiek. Znów jego gęba za dwa dni... 

Boże, jak ja jutro dam radę wstać o 8.30 rano?  

„Jesus!‟ 

„Mari!‟ – „Właśnie Cię szukałem, byłem w toalecie, co Ci 

kupić do picia?‟ 

„Nie dzięki, wyjdziesz ze mną na papierosa?‟ 

„Jasne, jasne. Pójdziemy na zewnątrz?‟ 

„No tak. Mam w ogóle ochotę się przejść, przewietrzyć się. 

Straszna duchota tu.‟ 

„Tak, chyba im nawiew wysiada.‟ Znów będziemy tylko we 

dwoje. Żeby się tylko nikt nie przyplątał. Szybko, korytarzem, 
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za drzwi. Jej, jak ona pachnie! Co za cudowny zapach. Bliżej 

muszę być, zbliżyć się. Musze zapytać o ten zapach, kupię sobie 

taki i będę psikał nim swój pokój i swoje ubrania. Przytulic ja, 

wtulic sie w jej brzuch. Wtulić sie nosem w jej brzuch i  

wywachac caly ten zapach. Zapamiętać go na dlugo.  Zabrać go 

ze sobą. Wygryźć koszulke, wygryźć kawalek jej ciala i 

zachować jako cenną pamiatkę.  

Boże, co sprawia, że ona jest taka nieopisywalna i taka 

ulotna. Taka jakby zaraz miała zniknąć i trzeba być bardzo 

blisko niej żeby jej nie stracić. To przez jej szybkość, jej szybkie 

i zdecydowane ruchy, jej bystre oczy, jej zwinne dłonie. Palce, 

ma długie, smukłe palce, jak papierosy. Sprawnie się poruszają. 

Białe pudełko, Fortuna, chyba nie jest przywiązana do marki, 

ostatnio miała złote Marlboro. Ale wygląda na zawodową 

palaczkę. 

„Dużo palisz?‟  

„Tylko kiedy jestem poza domem. Na takich wyjazdach, 

albo na wakacjach, czy coś. Wiesz nie chcę smrodzić w domu. 

Zapalisz ze mną?‟  

„Chętnie.‟ Mój trzeci papieros dzisiaj dopiero. Co się dzieję, 

rzucam palenie, czy co? To przez nią. Dostosowuje się do niej. 

Ale w ogóle też o tym nie myślę. 

“Zauważyłeś jak ludzie na nas patrzą? Po prostu ledwo 

znoszę tę atmosferę w środku. Mam takie wrażenie jakby chcieli 

nas zlinczować. Wiesz co powiedziała do mnie Sandra przed 

chwilą? Cytuję: „MariCruz, a Jesus nie jest dla Ciebie za 

młody?” Błagam cię, myślałam, że ją strzelę.‟ 

„Tak powiedziała? Hmm, może ma rację? Haha.‟ 

„Jesus, proszę cię.‟ 

„Mari, daj spokój, przecież Sandra jest pijana jak bela. Poza 

tym wiesz jaka ona jest na szkoleniu. Najpierw powie, potem 

pomyśli. Ja tam ją lubię generalnie.‟ 

„Jesus, mi nawet nie chodzi o Sandrę, ale popatrz, skoro ona 

takie rzeczy mówi do mnie, to pomyśl co oni gadają między 
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sobą. Z resztą wystarczy popatrzeć na twarze, jak się z nimi 

rozmawia, to czuję się co najmniej jakby mi śmierdziało z ust, 

albo jakbym… ‟ 

„Przestań. Mi się wydaję, że oni nam zazdroszczą. Wiesz, 

widzą, że mamy tu dobry czas, że nie tylko szkolenie i pewnie 

też by tak chcieli. Jak się zbiera nowa grupa ludzi, to wszyscy 

przyjmują jakieś role w grupie. Victor jest liderem, Sandra jest 

komentatorem i grupowym śmieszkiem, my jesteśmy 

outsiderami.‟ 

„Haha, outsiderami, proszę cię!‟  

„No tak, outsiderami, trzymamy się z boku, to też rola. A 

inni są obserwatorami. Dostarczamy im tematów do rozmów. Ja 

tam nie mam nic do tego. Nie wierzę, że mają jakieś złe myśli 

wobec nas, że mówią o nas negatywnie. A nawet jeśli, to 

przecież wiesz, że ważne jest to co jest, a nie to co ludzie 

mówią.‟ 

„Wiesz, w sumie mam to gdzieś. Gdzie my w ogóle 

idziemy?  

„Przed siebie. Trzeba tylko uważać, żeby nie wpaść na 

biskupów, bo oni tu w parku często grasują. Kiedy się kończy ta 

ich konferencja?‟  

„Niech oni uważają, żeby nie wpadli na mnie. Jeszcze raz 

któryś spróbuje zagadać do mnie, to dostanie między nogi. 

Błagam, za kogo się oni uważają? Jezus, jak można w ogóle 

mieć jakiś cień szacunku dla tych nadętych grubasów? Nie 

rozumiem Cię, w tym momencie.‟ 

„I jeszcze noszą sukienki.‟  

„No właśnie!‟ 

Kocham Twój uśmiech, Boże jak ja kocham jej uśmiech. 

Słodki, delikatny, niewymuszony, z zadartym noskiem. 

Bialutkie zęby, jakiej pasty używa? Hmm, gdybym mógł 

widzieć jak myje zęby. 
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„Nie no, poważnie, jak możesz się identyfikować z takim 

czymś? Banda zadufanych, obżartych hipokrytów. Przecież to 

absurd…‟ 

„Mari, uważaj, bo kiedy używasz słowa grubas z taką 

pogardą, czuję się urażony.‟ 

„Nie, Ty jesteś przyjemnie zaokrąglony, masz tylko słodki 

brzuszek piwny. A oni to obżarte grubasy. I twierdzą, że są 

nieomylni i wiedzą wszystko o Bogu. Błagam, to jakiś 

kompletny absurd.‟ 

„Wiele rzeczy w tej religii to absurd. Wchodzisz do kościoła 

i masz figurę trupa w skali 1:1 wiszącego nad wejściem, z 

powykrzywianą twarzą i ociekającego krwią. A później 

słyszysz, „jedzcie to ciało i pijcie tę krew”. Czysty kanibalizm! 

wyobraz sobie, że nigdy nie słyszałaś o Jezusie i wchodzisz na 

katolicką mszę - uciekłabyś szybciej niż weszłaś. A jeszcze 

lepiej: w tej religii, która, z reszta jak każda inna religia, ma 

przynieść człowiekowi szczęcie w życiu, za wzór do 

naśladowania stawia się człowieka, który w wieku 33 lat, w 

najlepszym czasie, młody i przystojny, zostaje zakatowany i 

umiera.‟ 

„No ale potem zmartwychwstaje.‟ 

„No tak. Ale w to już trzeba uwierzyć.‟ 

„No ale nie wydaję ci się, że w kościele ogólnie przegina się 

z tym cierpieniem i w ogóle wszystko jest takie napięte, 

napompowane, pełne patosu, jakiejś niepojętej dewocji. Patrz, 

na przykład rozmawialiśmy o tych naszych imionach wcześniej, 

no ale te historie z patronami… na przykład są jeszcze te 

wszystkie inne Marie, oprócz mojego, jest MariLuz od 

Dziewicy światła, MariMar od morza, a inne imiona: Dolores od 

bólów, Paloma od gołębicy? Ha ha, istny kabaret! Tak normalnie 

się a o tym nie myśli, a to przecież można umrzeć ze śmiechu.‟ 

„Hah, rzeczywiście, nie myśli się o tym… A wiesz co ja 

teraz pomyślałem? Że my wcale nie rozmawiamy o przyszłości, 

zauważyłaś?‟ 
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„Jak to?‟ 

„To znaczy, mam na myśli, kiedy mówimy o sobie, to 

zawsze mówimy o przeszłości, albo teraźniejszości. Tak trochę 

zmieniam temat teraz.‟ 

„O przeszłości?‟ 

„No nigdy nie rozmawialiśmy o naszej przyszłości, wiesz, 

jutro wyjeżdżamy, co będzie. Nie uważasz, że trochę unikamy 

tego tematu?‟ 

„Jesus, bo nie ma takiego tematu. Nie ma czegoś takiego jak 

„nasza przyszłość”. Jest twoja przyszłość i moja przyszłość. Ty 

pojedziesz do swojego domu, do swojego Volvo, do swoich 

klientów, do swoich obiadów w pracy, do swoich książek, do 

swoich dyskotek, do swoich nieudanych randek, do swoich 

poranków bez śniadań, do tych swoich pieprzonych terrorystów, 

ha ha... Ja pojadę do swojego domu, do garnków, do skarpetek, 

koszul, do wiadomości telewizyjnych, do moich wykresików i 

moich cyferek, znów będę nosić ciągle okulary. No i do moich 

dziewczyn, pierwszego dnia po powrocie dzwonię do nich i od 

razu idziemy się napić.‟ 

„Serio? No, ale są jeszcze przecież telefony, mail. W sumie, 

aż tak daleko od siebie nie mieszkamy. Mogłabyś mnie 

odwiedzić, albo ja ciebie.‟ 

„To już prędzej Ty mnie. I teraz sobie pomyśl na ile to 

prawdopodobne. Ja wracam do hotelu.‟  

* * * * * 

Ruszyliśmy się właśnie z letniej altanki, która stała na 

środku parku de San Julian. Ktoś z miejscowych, kto dosiadł się 

do nas kilka chwil temu opowiadał, że to miejsce dosyć 

osobliwie wygląda zimą, kiedy na drzewach wokoło nie ma 

liści. Altanka wygląda wtedy trochę jak studnia po środku 

pustyni. Pomyślałem, że w sumie nic w tym dziwnego, skoro to 
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letnia altanka. Mimo wszystko nie potrafiłem wyobrazić sobie 

tego miejsca zimą. W ogóle wyobrażałem sobie wszystko co nas 

otaczało jak coś, co było stworzone tylko na teraz, tylko dla nas. 

Nie docierało do mnie to, że za dzień, kiedy stąd wyjedziemy 

życie w Cuenca będzie toczyć się dalej, że przyjdzie lato, potem 

jesień i zima i ten park dookoła będzie się zmieniał stosownie 

do pory roku. 

Nie bardzo nam się chciało opuszczać altankę i iść na tę 

pożegnalną imprezę zorganizowaną na zakończenie szkolenia w 

hotelu. Posuwaliśmy się bardzo powoli, jakby okrężną drogą, bo 

wiedzieliśmy, że jesteśmy już niedaleko. Jak zwykle chcieliśmy 

zadbać o to, żeby dojść tak, aby nie spotkać nikogo z grupy po 

drodze, żeby mieć ten czas dojścia tylko dla siebie. Teraz 

chcieliśmy tego tym bardziej, że gdzieś z tyłu głowy przebijała 

nam świadomość, że to nasze ostatnie chwile ze sobą.  

„Pamiętasz jak pierwszy raz rozmawialiśmy? Tak z głupia 

frant powiedziałaś mi o moim imieniu, że to tylko tutaj nadaje 

się takie imiona mężczyznom. Skąd Ci to przyszło wtedy do 

głowy?‟ 

Mari uśmiechnęła się, podniosła lekko głowę i spojrzała 

gdzieś daleko przed siebie. Zachodzące słońce oświetlało jej 

twarz tak, ze mogłem widzieć każdą zmianę jaka się na niej 

pojawiała. W tej chwili nie potrafiłem jednak nazwać emocji, 

którą wyrażała.  

„Mojemu synowi dałam na imię Jesus.‟ To, co powiedziała 

Mari zaskoczyło mnie, jakbym nagle stała przede mną zupełnie 

nowa osoba, jednak z tonu, jakim zaczęła poczułem, że nie 

mogę jej przerwać dopóki sama nie skończy. 

„Wiesz, ja zawsze przywiązywałam wagę do imion‟ - 

kontynuowała Maria czując, że rozumiem i zgadzam się na tę 

grę-opowiadanie, w jaką na chwilę chciała mnie wciągnąć. „Na 

przykład w moim życiu łatwiej mi było zgodzić się na jakiś ból, 

jakąś porażkę, ze względu na moje imię. Pamiętam jak mi 

babcia mówiła: „Mario de la Cruz‟ - często używała mojego 
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pełnego imienia – „pamiętaj ty jesteś od krzyża, więc musisz 

być duża i silna dziewczynka, nie możesz płakać. Pamiętaj, że 

Pan Jezus nie płakał jak niósł swój krzyż.‟ I patrz, tak mi się 

zafiksowało, mimo, że od wieków nie chodzę do kościoła.‟ Nie 

spojrzała do tej pory ani razu na mnie, mimo, że ja cały czas 

patrzyłem prosto w jej twarz. Czułem jej ciepło, czułem jak 

otwiera się coraz bardziej dla mnie, być może w stopniu, w 

jakim jeszcze dotąd tego nie robiła. „Męża też wybrałam ze 

względu na imię‟ – parsknęła nagle śmiechem. „Jeszcze jak 

byłam nastolatką znaleźliśmy z moją najlepszą przyjaciółką taką 

książkę, w której dla każdego imienia podana była idealna para. 

No i moją okazał się Guillermo i od tego czasu tylko faceci o 

tym imieniu wchodzili w grę. Spotkałam w życiu dwóch, z tym 

że jeden z nich był moim bratem ciotecznym, więc 

automatycznie został mi mój Guillermo‟ – znowu się zaśmiała, 

ale tym razem już nie tak swobodnie jak za pierwszym razem. 

Mimo, że Mari przerwała na chwilę wiedziałem, że jeszcze nie 

skończyła. W innym przypadku czułbym potrzebę 

skomentowania jakoś jej słów, dania do zrozumienia, ze jestem 

zaciekawiony, albo że śmieszy mnie jej żart, ale czułem, że 

sytuacja jest z jakichś powodów wyjątkowa i że moje słowa 

byłyby teraz jak sprośny dowcip opowiedziany dla pocieszenia 

płaczącemu dziecku, że to co ważne, miała dopiero 

wypowiedzieć. Poza tym zrzuciliśmy już kompletnie wszystkie 

zasłony, porzuciliśmy kurtuazję, uprzejmości i całe to udawanie, 

w jakie byliśmy, choć w niewielkim stopniu, uwikłani przez te 

krótkie dni naszej znajomości, dlatego nie trudno mi było 

przetrzymać tych kilka, wydawałoby się, niewygodnych chwil 

milczenia. Mari podjęła na nowo: 

„Chciałam żeby mój synek był spokojny jak Jezus. To też 

było nasze pierwsze dziecko, nie planowaliśmy z mężem więcej, 

więc był również jedynakiem. Nie chciałam żeby był taki jak ja, 

dziki, rozkrzyczany, niesforny. Chciałam, żeby był 

najspokojniejszy w przedszkolu, żeby nie kłócił się z innymi 
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dziećmi, żeby nie był pazerny, nie zabierał innym zabawek. 

Chciałam żeby zjadał ładnie podwieczorki i dziękował pani za 

jedzenie.  Chciałam, żeby w szkole siedział na przedostatniej 

ławce, i nie zwracał na siebie uwagi. Chciałam, żeby szybko 

nauczył się czytać i pisać, żeby inni nie mogli mu dogadywać, 

że jest głupi. Nie chciałam być dla niego jak moja matka była 

dla mnie. Nie chciałam na niego krzyczeć, nie chciałam musieć 

przywoływać go do porządku, chciałam żeby znał i był pewny 

swojego miejsca na tym świecie. Chciałam żeby był jak 

baranek. Jesus, Ty przecież też jesteś taki‟ – zwróciła się nagle 

do mnie.  

„Ee, zgadza się, siedziałem w przedostatniej ławce w 

szkole‟, odpowiedziałem nie mając zielonego pojęcia, jak mam 

zareagować. Nie chciałem wyprowadzać jej teraz z błędu, ale 

pomyślałem, że swoją drogą to zadziwiające, jak łatwo ludzie 

wyrabiają sobie taki mający mało wspólnego z rzeczywistością 

obraz mnie, bo Mari nie była pierwszą osobą, która tak mnie 

widziała. To pewnie przez moje okulary, a może rzeczywiście to 

imię działało w ten sposób. 

„Nie mówiłaś mi, że masz dzieci.‟ 

„Nie mam. Jesus zmarł w rok po urodzeniu.‟ – 

odpowiedziała jakby dodawała do swojego opowiadania mało 

istotny szczegół. Nastąpiła krótka przerwa, po której Maria, nie 

czekając na moją reakcję, dopowiedziała: „On dużo płakał cały 

czas, nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Chodziliśmy z nim do 

lekarzy, to mówili, że dziecko jest, to płacze. Nic nie mogli 

wykryć, tylko wciąż powtarzali, że to takie płaczliwe dziecko. A 

potem wykryli, że ma raka. Dziesięć dni przed tym jak zmarł, 

dowiedzieliśmy się, że ma raka. Odchodziłam od zmysłów, no 

ale nie mogliśmy nic zrobić. I tylko ci lekarze, idioci. Nie ma 

Boga, Jesus‟ - zakończyła niespodziewanie. 

 

Nagle stało się jasne, dlaczego z takim naciskiem 

wypowiadała słowa „chciałam‟ i dlaczego tyle razy je 
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powtórzyła. I na tę myśl moje serce zabolało jakby ktoś je 

przebił gwoździem. Zatrzymaliśmy się, a raczej ja zatrzymałem 

się i pociągnąłem Mari za rękaw swetra, żeby też się zatrzymała, 

chociaż jej ciało chciało iść dalej. 

Wszystko zaczęło mi się układać w doskonałą całość, w 

jednej chwili zrozumiałem jej twarz, jej uśmiechy, jej ruchy, 

sposób, w jaki mówiła. Jej syn wydawał się mieć swoją cząstkę 

w każdym aspekcie jej bycia. Miałem wrażenie, że to wyznanie 

dopełniło brakującego elementu w jej osobowości i że teraz 

miałem jej pełny obraz, że znałem ją na wylot. Jakkolwiek 

naiwne i dalekie od prawdy było to przeświadczenie, w tej 

chwili dało mi poczucie satysfakcji i rozwiązania.  

Z drugiej jednak strony całe moje ciało było napięte, było 

gotowe żeby jakoś zareagować, jednak głowa nie była w stanie 

podjąć w tej kwestii żadnej decyzji. Kołatały się w niej tylko 

dwa wyrazy, jakby odbijając się od siebie, zderzając się, jak dwa 

nie pasujące do siebie klocki: dziecko i rak. To był pierwszy raz, 

kiedy słyszałem, żeby niemowlę zmarło na raka, nie wiedziałem 

w ogóle, że to możliwe, nie mieściło mi się to w głowie. 

Myślałem, że to słowo dotyczy jednie starych osób, które paliły 

za dużo papierosów, albo kobiet, które nie przebadały się 

odpowiednio wcześnie i później musiały żyć z jedną piersią. 

Moje gardło było ściśnięte, moje ręce blisko przylegały do 

tułowia, a dłonie były mocno zaciśnięte w kieszeniach; mięśnie 

ud i łydek były tak napięte, że nie potrafiłbym zrobić korku. 

No bo co ja mogłem w tej sytuacji zrobić? Wezbrała we 

mnie ogromna chęć objęcia Mari i ściśnięcia jej długo i mocno. 

Aż wycisnę z niej jej cały żal i smutek, aż zduszę cały niepokój i 

wyssam z niej wszystkie złe myśli. Małe dzieci tak mają, kiedy 

biorą w ręce swojego ukochanego szczeniaczka, albo świnkę 

morską i tulą ją tak mocno, że zwierzę zdycha. 

Byliśmy jednak już bardzo blisko hotelu, było więc bardziej 

niż prawdopodobne, że ktoś ze szkolenia nas zobaczy. Mimo 

wszystko, objąłem ją na jedną chwilę w uścisk, który pewnie z 
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zewnątrz przypominał bardziej sposób, w jaki prezydenci 

krajów witali się przed kamerami, jednak dla mnie moment ten 

był jednym z tych kilku momentów, w którym chce się nacisnąć 

klawisz pauzy w odtwarzaczu życia, zrobić stopklatkę i trwać 

tak bez końca, przedłużyć tę chwilę w wieczność. To właśnie 

takie chwile dawały mi wyobrażenie o „niebie”. Właśnie dlatego 

nie miałem nigdy większej trudności, jaką często napotykałem u 

innych ludzi, że jak to można wierzyć w to życie wiecznie, jak 

można zgodzić się na to „niebo”, z tymi irytującymi aniołami 

latającymi nad głową i z tą beznadziejną, banalną muzyką 

lecąca z wszechobecnych głośników. Na tę dłużącą się 

wieczność, która ma polegać na niekończącym się patrzeniu się 

w tego starszego pana z brodą. Wszystko się skończy, ale nie 

miłość. 

 

Ruszyliśmy dalej, ale teraz bardzo powolnym krokiem. 

Szliśmy nic nie mówiąc. Ten nasz uścisk jakby nagle zamkną 

temat, ale nie tylko temat naszej rozmowy, ale również temat 

naszych myśli. Był, przynajmniej na jakąś chwilę, takim 

oczyszczeniem, zimnym prysznicem, albo raczej gorącą kąpielą, 

w której zatraca się poczucie czasu. Moje myśli pobiegły teraz 

do tego, co Mari powiedziała o moim imieniu. Pomyślałem, że 

w sumie też można się doszukać jakiś podobieństw między 

moim życiem, a Jego. Też byłem jedynakiem i też miałem tylko 

przybranego ojca i to do wieku 14 lat, potem zmarł. Czyli w 

sumie znowu podobnie, bo z tego co pamiętam, to później, 

kiedy Chrystus jest starszy, to nie wspomina się w Ewangelii o 

Jóżefie, tylko o samej Marii. Przyszła mi jeszcze jedna myśl, że 

cztery miesiace temu skończyłem 33 lata, podobno tyle, co 

Chrystus w momencie śmierci. To było dziwne uczucie. Co by 

to oznaczało, gdybym miał teraz umrzeć? Czy byłym się w 

stanie na to zgodzić? W sumie nie zmartwiłoby to zbyt wielu 

osób. Pewnie tylko moją matkę. To wielkie zło, kiedy matka 

musi chować swojego syna. Kompletny bezsens. Nie miałbym 
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serca teraz umierać, choćby tylko ze względu na nią. Z resztą 

naprawdę bez sensu byłoby teraz umrzeć, nawet jeszcze nic nie 

zrobiłem w tym życiu. No ale w sumie, to co musiałbym zrobić 

w tym życiu, żeby powiedzieć, że już teraz mogę umrzeć? 

Kiedy byłby ten dobry moment? I tak na serio, czy śmierć ma w 

ogóle jakiś sens?  

Ostatnią myślą, jaką zdążyłem pomyśleć zanim 

przekroczyliśmy przez wielkie, obrotowe drzwi hotelu Sercotel, 

które bardzo przypominały mi drzwi wieżowca w Bilbao, w 

którym pracowałem, była czy ktoś z mojej pracy przyszedłby na 

mój pogrzeb. Zapewne tak, kogoś by posłali, ale kogo? Carlosa? 

Valerię? Szef by przyszedł? A może wszczyscy by przyszli? 

Może cały zarząd? Niee, cały zarząd na pewno by nie przyszedł.  

* * * * * 

Który to już raz wychodzimy razem z tej sali? Trzeci, 

czwarty, czy piąty? Tak, tą drogą idziemy już przynajmniej 

trzeci raz, w ciągu kilku godzin. Ale w sumie kogo to obchodzi, 

i tak widzę większość z tych ludzi pewnie ostatni raz w życiu, 

choć to nigdy nie wiadomo. A poza tym i tak już pewnie 

zaczyna do nich docierać, że już jutro rano ich wszystkie plotki 

stracą rację bytu. Będą bezsensu, będą nieaktualne, będą 

nieciekawe i martwe. Być może nadadzą się jeszcze jedynie 

kiedyś, przy okazji oglądania zdjęć ze szkolenia. Ale i wtedy ich 

treść będzie inna: pomieszane fakty, zapomniane, pozmieniane 

imiona, pikantne szczegóły zmyślone dla dodania kolorytu 

opowiadaniu… 

Właściwie, to po co zaproponowałem jej to wyjście? „Żeby 

jeszcze raz się przewietrzyć‟ czy może żeby się poznęcać na 

nią? Nad sobą? Nad moją i jej samotnością? Żeby się pośmiać z 

naszej bezsilności? Żeby przedłużyć agonię? Żeby jeszcze 

pokusić los? Że mam nadzieję, że się coś jeszcze wydarzy? A 
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nóż coś się wydarzy co sprawi, że nie będziemy się musieli 

żegnać. Nie dam rady się z nią pożegnać… 

Jak to musi wyglądać, idziemy jak dwie małpki. Ktoś nas 

postawił w parze i kazał iść przed siebie ulicą. Na pokaz 

przechodniom. Osobliwe widowisko. Nie mamy języka, żeby 

porozmawiać. Tylko język znaków i gestów, ale nawet nie 

patrzymy na siebie. Patrzymy dookoła jakby działo się tu coś 

bardzo ciekawego. Nie potrafię nic wydusić. A ona słucha 

muzyki. Nie dziwne, kobiety trudniej znoszą niezręczne 

sytuacje. Powiedz coś, popatrz się na mnie, wykaż odwagę. Po 

co ja ją tu zaciągnąłem…? 

„Chcesz posłuchać?‟ 

„A czego słuchasz?‟ 

„No jakiejś swojej składanki mp3. Teraz akurat leci Jane‟s 

Addiction, taka koncertowa płyta.‟ 

„Kettle Whistle‟  

„Znasz?! Jesus, błagam, ty chyba nic innego nie robisz po 

pracy tylko słuchasz płyt.‟ 

„Bez przesady, to jest klasyka. Daj na chwilę, posłucham.‟  

Perry Farrell i jego pedalski głosik. Król banału a jednocze-

śnie wnikliwy obserwator. Tak, „król‟ to słowo, które do niego 

pasuje. O, i akurat zaraz będzie przebój, piosenka o Hiszpanii: 

„I’m going away to Spain when I get my money saved.”Ale co ty 

do mnie mówisz panie Farrell? Akurat teraz, w tym momencie, 

do mnie to mówisz? 

“How insecure are you pal…? Do you need…, do you need 

to steal your friend’s woman or can’t you go and get one for 

yourself?‟  

Hmm, ale człowieku, ja nie kradłem Mari nikomu. Nie 

kradłem jej jej mężowi. Nie jest on też moim przyjacielem, ale 

mógłby być. Szczerze, chętnie bym go poznał. Powiedziałbym, 

jaką ma żonę, jaką nieodgadnioną i ile ma w sobie ciepła. I jak 

mu zazdroszczę. Jak mu jej zazdroszczę. Jak pragnąłbym mieć 
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to ciepło na co dzień, jak pragnąłbym budzić się w tym cieple, 

jak starałbym się docenić to ciepło każdego dnia. Jak 

chciałbym… 

„Mari uważaj, rower!‟ 

Lakier czarny metalik, beton, biskup, ciepły przyjaciel, 

słońca promieńmi, how insecure, how insecure, how…  

„Jesus, niee!! Boże, Jesus, proszę Matko Święta, Jesus, 

proszę, blagam, Boże proszę…‟ 

 

 

„Karetkę, Enrique wzywaj karetkę! Ekscelencjo, niech 

ekscelencja nie wysiada z samochodu! My się wszystkim 

zajmiemy. Proszę zostać w samochodzie! 

„Słodki Jezu, Diego, zabiliśmy człowieka. ‟ 

„Proszę się nie martwić, ekscelencjo, tylko potrąciliśmy. Nic 

się nie stało! Enrique widziałeś? Wlazł mi prosto pod koła! 

Może przeżyje. Enrique, dzwonisz po tę pieprzoną karetkę?!‟ 

  

 


