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Opowiadania, które przeczytacie w poniższym zbiorze, powstały z 

potrzeby pisania. Zdarza się, że człowiek nie może tak po prostu usiąść przy 

komputerze, maszynie czy nad kartką papieru, choć bardzo tego chce. Nie 

może – bo nosi pudła z garnkami lewą ręką, skręca szafę prawą i wiesza 

obrazek na przedpokoju zębami. W sukurs przychodzi współczesna 

technologia. Skoro noszę w kieszeni elektroniczny notatnik, czemu tego nie 

wykorzystać? Zacząłem więc pisać na telefonie. W przerwie na kawę, na 

spacerze, w pociągu. Jednego dnia udało się stworzyć jedną historię, drugiego 

drugą. Obie inspirowane tekstami z dzieciństwa. Zrodziło się wyzwanie: 

pociągnąć akcję do 10 dni w swoistym hołdzie dla klasyka literatury. 

Tak powstał Bizdekamerron. Trochę zbiór opowiadań, trochę koncept 

album, trochę zaś: manifest. Istnieje wiele przekonań co do tego, czym 

powinno być bizarro fiction. Niektórzy widzą w tym pretekst do łamania tabu, 

obrzydzania i gorszenia; dla innych to literatura poważna w niepoważnej 

oprawie albo pulpowa rozrywka. Powstają bizarro westerny, bizarromanse™, 

bizarro kryminały. Czy to wybitnie plastyczny gatunek, czy raczej konwencja? 

Niniejszym przedstawiam Wam swoją wizję. Właśnie na historiach tego 

typu – surrealistycznych tak w postaciach, jak w miejscach i zdarzeniach – 

zależy mi jako redaktorowi Niedobrych Literek. A jeśli po lekturze nadal 

stwierdzicie, że nie rozumiecie, z czym to się je – cóż, podejrzewam, iż z 

potrzeby pisania powstanie niejedno wydanie Bizdekamerronu. Wypatrujcie! 

 

– KM 
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I 

Hamptidampti na piłce siadł 

 

– NIE SIADAJ NA PIŁCE, BO BĘDZIE JAJO, Hamie! – wołają koledzy z dworu. 

Hamptidampti nie słucha współdworzan. Mości zadek na skórzanych 

łatach i pokazuje im figi. Są zgniłozielone w zegary Salvadora Dalego i ledwo 

zakrywają spocony rowek. Półdupki poruszają się rytmicznie, gniotąc i 

gniotąc, gniotąc i gniotąc. Tyle wystarczy. Wyciąga patelnię spod 

kowbojskiego kapelusza, po czym stawia ją na Słońcu, przekrzywiając mu 

koronę. Następnie sięga pod siebie, aby rozbić jajo na jajecznicę. Niestety, 

wysiadywał je zbyt długo i z pękniętych skorupek wyskakuje w pełni dojrzały 

Kazimierz Deyna. Pyta, którędy na Wembley. Polska ma tam ważny mecz do 

zremisowania z yetisynami. Zależy od tego przyszłość planety. 

Dworzanie zlatują się z własnymi piłkarzykami, uradowani. Zleciawszy 

się, oddają skrzydła do kantorka po korzystnym kursie. Na Wembley i tak 

można się dostać wyłącznie poprzez norę za szafką RTV Białego Króla. Błazen 

trzyma za rączkę Emmanuela Olisadebe. Na ramieniu podczaszego majta 

nóżkami Marek Citko. Brakowało im ostatniego zawodnika do pełnej 

jedenastki. Nie spodziewali się jeno, że taki Ham jak on zrodzi cokolwiek poza 

zwykłym zbukiem. Teraz nareszcie odbiją Ziemię! Dream team forever! 

Hamptidampti wolno podnosi Deynę za korki. Potem odkorkowuje go i, 

ku oburzeniu zgromadzonych, łapczywie spija czerwień lejącą się ze środka. 

Nim ktokolwiek zdoła go powstrzymać, obdziera malucha ze skórki i ciska 

ochłap na rozgrzaną patelnię. Nanosekunda smażenia na Słońcu – i myk, 

przekąska gotowa. 

Chrup. Kowal rzuca się między młot a kowadło z rozpaczy, że małpoludy 

znów pokonają ludzkość. 

Chrup, chrup. Pies ogrodnika zaciąga Majdana w krzaki, żeby pokazać mu 

swoją kość. 

Chrup, chrup, chrup. Barista wielki koronny topi się w filiżance ristretto. 
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Niewzruszony harmidrem, Hamptidampti przełyka reprezentanta. 

Krzywi się pod rondem. Cholerna niestrawność. Ale cóż, tak to właśnie jest z 

tymi piłkarzami. Już-już wydaje ci się, że będzie dobrze, już-już podnosisz 

zadek do wiwatu, a tu jak zwykle: spalony. 

Wstaje i oddalając się od lamentujących dworzan, przysiada na samotnej 

piłce do kosza. Ciekawe, czy foie gras z Michaela Jordana smakuje jak 

chicagowski asfalt latem… 
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II 

Ostatni lot Agenta 00 

 

– PANIE PILOCIE, „DZIURA” W SAMOLOCIE! – woła Jaś Pierdoła do 

przelatującego nad arboretum boeinga 737. 

Agent 00, James Fart – alchemicznie uzajebistnione alter ego Jasia z 

przyszłości – odrywa się od sterów i wrzuca autopilota. Uzbrojony w pęczek 

szczypiorku, wywala z kopa drzwi do kabiny pasażerskiej. Mumie 

prezydentów RP siedzą na miejscach, niewzruszone. Podwójne Zero 

prześlizguje celownikiem laserowym po zabandażowanych facjatach. Spokój 

jak w grobowcu. Ale czy na pewno? 

Wprawne oko wysłannika specjalnego dostrzega lekki przechył 

Towarzysza Bieruta. Przekrada się do niego i odwraca na brzuch. Z tyłka 

komucha cieknie obleśna maź. Agent Fart bez problemów odcyfrowuje, co to 

znaczy. Jego arcywróg, Kundel Bury vel „Dziura”, spenetruje każdy otwór. 

Mówią, że nie przepuścił nawet czarnej dziurze na skraju kosmosu, przez co 

posiadł mroczną wiedzę z zakresu ogrodnictwa alpejskiego oraz gry w 

tryktraka. Jasiu się nie pomylił. 

– Wyłaź, Kundlu! – wrzeszczy, celując zielonymi łodyżkami między 

siedzenia to tu, to tam. – Jeśli myślisz, że pozwolę ci dobrać się do komory 

Komorowskiego albo dudy Dupy, tfu, dupy Dudy, to grubo się mylisz! 

– Hah, za późno, Fart, zabawiłem się do woli – rozlega się triumfalne 

szczeknięcie z luku bagażowego. – Kwaśniewskiemu już godzinę temu 

skwaśniała mina, jeśli wiesz, co mam na myśli… Ale nie po to władowałem się 

tu na gapę. 

James szarpnięciem otwiera właz. Natychmiast atakuje go wspomniana 

gapa. To jedna ze stałych wspólniczek Kundla, Czarna Kawka. Agent uskakuje 

przed zamachami skrzydeł. W niwelowaniu zamachów dorobił się tytułu 

mistrza powiatu zamojskiego. Trzy zielone pociski lądują w dziobie 

ptaszyska. Zanim ciało zeschnie i rozsypie się w fusy, agent jest już na dole. 
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„Dziura” siedzi nad artystyczną aranżacją z kostrzewy, fiołków oraz 

rdestu i przy pomocy łopatki przesadza roślinność z otwartej walizy. 

– Ani merdnij ogonem, Bury! – zawodzi Podwójne Zero falsetem. 

– Bynajmniej nie zamierzam – informuje pies ogrodnika. Tfu, psi 

ogrodnik. 

– Dobrze. Inaczej przysięgam, zarobisz cały pęczek. Zabieram te mumie 

do Shangri-La, a ty nie pokrzyżujesz mi po raz kolejny szyków. Wyskakuj 

stąd w te pędy. Bez spadochronu. Pobawimy się w „zdechł pies”. 

– No to zdecyduj się łaskawie, Fart. Mam się nie ruszać czy odstawić ci 

pokaz skydivingu? – Zblazowany kundel zadziera łapę i odlewa się w 

krzewinki, wieńcząc skalniak garścią kamieni nerkowych. – Aaach, od razu 

lepiej… Słuchaj, zabieraj tych swoich biało-czerwonych sztywniaków, dokąd 

ci się żywnie podoba. Zdobyłem już to, co zdobyć planowałem. 

– Ha! A więc przyznajesz się, plugawcze! Wałęsałeś się nawet obok 

Lecha! 

– Litości. Tu wcale nie chodzi o to, komu pies kość wkładał. Tu chodzi o 

wiedzę. Widzisz, przerobiłem w życiu każdy rodzaj dziury. Niemalże. Bowiem 

pozostała ostatnia niezdobyta. Mój Mount Everest; tyle że dziura, nie góra, 

rozumiesz. Taka, którą ci nad nami znają intymnie i dogłębnie, a teraz, dzięki 

nim, poznałem i ja. 

Turbulencja w korytarzu czasoprzestrzennym dramatycznie wstrząsa 

lukiem. 

– Polska dziura budżetowa – dokańcza Kundel Bury z pomrukiem 

zagłady. – To ją pragnę powiększyć korupcją i matactwami. A gdy już urośnie 

tak, że bardziej urosnąć się nie da: do szczętu spenetrować. To będzie mój 

opus magnum. 

Agent James Fart nie może do tego dopuścić. Skacze na arcywroga, 

szyjąc ze szczypiora. Psisko rozkłada planszę do tryktraka i rzuca wyzwanie. 

Kiedy nie odnosi to skutku, umyka, zostawiając za sobą minę za miną. Jedna z 

nich eksploduje pod butem wysłannika i niszczy moduł autopilota. Boeing 
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zaczyna opadać na arboretum. Ścina korony drzew, aż wreszcie kończy swój 

lot koszący na brzozie. 

Jaś Pierdoła dobiega na miejsce kraksy. Ostatnie szczątki pasażerów 

dopalają się z sykiem godnym skwarek. Chłopiec przekopuje się przez wrak, 

aż znajduje zakonserwowaną głowę Ignacego Mościckiego. Oczy prezydenta-

chemika rozjarzają się czerwonymi, azotanowymi płomieniami. 

Czy chcesz odkryć recepturę na eliksir zajebistości i służyć odtąd 

Rzeczypospolitej?, pyta w jego głowie.  

Jasiu gorliwie przytakuje. Jak mawiał jego ojciec: „Nadchodzi dzień, 

kiedy nawet największa Pierdoła musi stać się mężczyzną”. Całkiem 

zapomina, że tatulek dodawał również: „Zważ tylko, abyś z Pierdoły nie stał 

się przypadkiem Podwójnym Zerem”. 
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III 

Wazektomia 

 

– JESTEŚ U PANI! – woła TWK, gdy przyłapuje Wandzię na podkradaniu 

szczurów z tonącego okrętu. Maleńka istota macha skrzydłami pterodaktyla 

coraz szybciej i szybciej, aż w końcu rozmywa się w powietrzu z donośnym 

PRASK! 

Wandzia przeklina pod wąsem D’Artagnana. Terrańskie Wróżki 

Kontrolerki zawsze wtykają nochale w nie swoje sprawy. Trza w te pędy 

zbierać manele i dzida w buraki, zanim… 

Odrywa od błocka rakiety i zostawia pancernik Schleswig-Holstein, by 

grzązł w grzęzawisku. Szczury piszczą w słoikach w jej plecaku. Dociera na 

brzeg. Tam wyciąga pojemnik za pojemnikiem. Ostrożnie uchyla wieczko i 

zalewa każdego gryzonia pomarańczową oranżadą. Przepakowuje się, by 

dźwigać jak najmniej, wykonuje znak Gwiazdy Dawida, a potem rusza 

pustkowiem przed wiekami zwanym Terrą. 

Pani Amelka, Wszechświata Właścicielka, rozchyla warstwy 

rzeczywistości pod stopami Wandzi i wystawia siwy łeb pachnący lakierem 

do włosów. 

– Miałyśmy umowę, słońce – przypomina swym irytującym 

świergotem. – Apokalipsa apokalipsą, każdy orze jak może, ale na bagna 

hitlerowskie nie wchodzimy, mmm? Przeprowadzam tam eksperymenty. 

– Zapamintam se – syczy zbieraczka, nie przerywając marszu. 

– Ahaś. Tak jak ostatnio, kiedy o mały włos nie wystraszyłaś doktora 

Mengele na śmierć? Po co w ogóle zabierałaś mu skalpel? 

Wandzia milczy. Nie zamierza się tłumaczyć przed kimś, kto Klucze do 

Wszechświata wygrał w promocji serka wiejskiego marki Krowistka i od 

tamtej pory zrujnował większość planet w kosmosie. 
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Pani Amelka wzdycha. Sięga czerwonym paznokciem, wsadza go 

dziewczynie w gardło i tak przytrzymuje, dopóki ta nie wyrzyguje całej 

prawdy: 

– MuszęocalićMarylkębyłążonęszwagramojegokumpla! Tojedyna-

rodzinajakąmam! Ekchu, ekchu, ekchu! 

– Phi! – Starowinka przewraca kataraktami, cofając paluch. – Też mi 

rodzina, złotko. No nic, rób, jak uważasz, ale trzymaj się z dala od moich 

nazistów. Szczególnie od bunkra Adolfika. Bidulek dostaje rozwolnienia, jak 

się znerwicuje. 

Wszechświata Właścicielka wycofuje się poza czas i przestrzeń, nie 

omieszkując – PRASK! – zostawić trzech TWK wirujących nad głową Wandzi 

jak sępy. Cholerna maniaczka kontroli. 

Przed zmrokiem włóczykijka dociera do opuszczonego multipleksu. Aż 

do pierwszego seansu o 19:30 oszczędza się tu prąd, więc powstaje okienko, 

kiedy posągowa straż niewiele widzi. Wandzia korzysta z niego, aby 

przekraść się pod samo wejście. Tam, nie znajdując innego sposobu, wyciąga 

z plecaka szczurokoktajl i ciska nim w marmurowe popiersia. Jebudu! Nim 

dotrze do nich, że zmienili się w gruz, Wandzia jest już w środku. Bezlitośnie 

likwiduje kolejne rzeźby. Brzdęk, buch! Trzask, pierdut! Gryzonie z radością idą 

na śmierć, wiedząc, że przysłużyły się słusznej sprawie. Oranżada pozostaje 

neutralna. W końcu zapalają się światła. Dziewczyna lokalizuje odpowiednią 

salę kinową. Wpada do środka poprzez buchające płomienie. Projektor zasysa 

właśnie początkowe sceny Koszykarza Buddy’ego z 1997, jego ulubionego 

filmu. Wandzia wybija się z siedzenia na przedzie i wskakuje prosto w ekran. 

Kadr pochłania ją z mlaśnięciem, przenosząc do kryjówki wroga. 

– To kuniec, Zygi! – wrzeszczy na wejściu. – Oddawaj mnie Marylkię w 

tej chwiluni albo przysięgam, nie rynczę za siebie! 

Zygmunt III Waza z dynastii Ming stoi niewzruszony na piedestale. 

Wymalowane na jego powierzchni sceny koronacji w Krakowie czernią się 

złowieszczo. 
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– Król? Miałby oddać jedną ze swych wiernych poddanych? – rozlega się 

pytanie z jego wnętrza. Skurwiel brzmi na rozbawionego. – Któż wonczas 

obdarzałby mnie estymą? 

– Estymuj się sam, stara donico! Ona je moja! 

– Ciekawe. Jeśli mnie pamięć nie myli, sprzedałaś mi ją, Wandeczko. Za 

dwadzieścia słoików flaków po zamojsku i zgrzewkę oranżady. 

– To se były flaki wyprute z twojego rywala, Zamoyskiego, deklu! Nawet 

z chlebem się tego żryć nie dało! A słoików i oranżady nie omieszkałam 

zwrócić. Twoja kolej. Marylka albo śmierć! 

Waza z dynastii Ming śmieje się gromko. 

– Nie jesteś w stanie niczym mi zagrozić, mała ścierwołapko. Odejdź 

sprzed mego pańskiego oblicza. 

– Ach tak, hę? 

Wandzia wyciąga skalpel z walonki. Doskakuje do zbójeckiego Zygmunta 

i tnie precyzyjnie po ceramice. Dłoń nakładająca koronę na głowę zostaje 

odcięta i odpada. Do inauguracji władcy nigdy nie dochodzi. Istna 

transtemporalna Wazektomia. 

Król jak malowanie wrzeszczy „NIEEEEEEE!”, ale jest już za późno. 

Skorupa pęka, wyrzucając więźniów z powrotem do sali kinowej. Na filmie 

golden retriever wygrywa właśnie mecz koszykówki. Lecą napisy końcowe. 

Wandzia podnosi na nogi roztrzęsioną Marylkę. 

– Sorry cię bardzo, żem spyliła twoje dupsko za żarło. Kocham cię. Jesteś 

moją jedyną rodziną. 

– Eee… jestem byłą żoną szwagra twojego kumpla? Ale dzięki. – 

Uśmiecha się blado i otrzepuje z Wazowego pyłu dziejów. – Co teraz? – pyta 

zmartwiona. – Ci wszyscy ludzie… oni potrzebują się gdzieś podziać. 

W pobliżu ani śladu TWK. Wandzia nonszalancko przygładza wąs i 

pozwala sobie na chytry uśmieszek. 

– Spoko-Orinoko, bejbe. Znam ci ja pewien przytulny bunkier na 

bagnach. – Przykłada wymownie dwa palce do skroni. – Trza tylko byndzie 

przekonać obecnego lokatora, coby… zwolnił kwadrat. Paf! 
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IV 

Czy janusze śnią o latających krówkach? 

 

– NIE WYTYKAJ JĘZYKA, BO CI KROWA NASIKA! – wołają z rechotem kapcie-

pieski do swojego właściciela. 

– Mordy w kagańce, naćpańce! – odwrzaskuje Janusz Polak, tupiąc 

nogami. 

Reks i Azor nafukali się dokumentnie, kiedy wczorajszej nocy z 

roztargnienia zostawił ich na balkonie. Nim zbudziło go odległe muczenie, 

łaciaty zeppelin odleciał, skropiwszy osiedle złocistym narkotykiem. Trafiło 

się jego pieskom, krukowi odstraszaczowi na balkonie Malinowskiej oraz 

żulikowi, który jak zwykle kimał na hamaku rozwieszonym między 

trzepakami. Wołali tu gościa Einsteinem, z ogólnej względności na fryzurę. 

Teraz menel walcował sam ze sobą po psich kupach przetykanych z rzadka 

trawnikiem, śpiewając coś o spadających windach. 

Janusz puszcza pod sarmackim wąsem wiązanki, jakich nie 

powstydziłyby się Powązki. Coroczna migracja krów dobiega końca. 

Potwierdzili to we wczorajszej prognozie i Kret, i Zubi. A on znów nie załapał 

się ani na kropelkę moczu! Czterdzieści dziewięć lat życia bez chwili radości 

jak psu papeć w dupę… 

Nie, zaraz. Czujne oko zauważa cudaczną, żółtą konstrukcję na balkonie 

w bloku naprzeciwko. Z początku wziął to za kwitnące żonkile. Teraz widzi 

jednak, że to system lejków i rurek połączonych z baniakiem; kolektor 

krówkowych siuśków. Pełen. Lokatorzy zaś nie zorientowali się jeszcze, jakim 

szczęściem zostali obdarowani przez noc… 

Polak czym prędzej zamyka pokładające się ze śmiechu kundle-

cichobiegi w kojcu na obuwie. Otwiera szafkę w kuchni. Pisanki mienią się 

feerią barw. Odnajduje tę niebiesko-złotą i rozbija sobie na głowie. 

Natychmiast transmutuje się w dzielnicowego. Zgarnia kilka malowanych jaj 



- 13 - 

 

do kabury, tak na wszelki wypadek, po czym wybiega z bloku i mknie przez 

podwórko, unikając tanecznych zalotów Einsteina. 

Otwiera mu sąsiadka w negliżu. Ogromne piersi kołyszą się nisko i 

niekształtnie pod skrawkiem materiału. Mrugając ciężkimi jak grzech 

powiekami, pyta, w czym może pomóc panu władzy o tak wczesnej porze. 

Normalnie Januszowi na sam jej widok konar zapłonąłby jak ruski czołg na 

Ukrainie – lecz nie w skorupce funkcjonariusza. Służba nie drużba. 

Informuje, że przybył w sprawie zgłoszenia o dziwnych zapachach. Kobieta 

wygina usta w zawiedzioną podkówkę, ale wpuszcza go do środka. 

Zakamuflowany Polak udaje, że przeprowadza rutynową kontrolę. 

Stwierdza, że nie znalazł nic podejrzanego. Z uśmiechem pyta o kawę. Gdy 

tylko damulka znika w kuchni, szarpie za klamkę i wyskakuje na balkon. 

Ląduje nogą w blaszanym wiadrze. Coś tu nie gra. Przechyla się przez 

barierkę. Lejkowa konstrukcja jest tuż pod nim. Pomylił piętra! Co gorsza, 

kruk odstraszacz Malinowskiej dorwał się do zapasiku i rozchichotany, 

wylewa resztkę płynu na chodnik w dole. Czekają już tam Reks i Azor. 

Przeklęte skapciałe ćpuny wyrwały się z chaty i całkiem pokrzyżowały mu 

plany! 

Siada ciężko na progu, zrezygnowany. Dobywa czarno-metalowej 

pisanki i rozłupując ją na skroni, przemienia się w smutne emo. Tak zastaje 

go ponętna lokatorka. 

– Czy… coś się stało? – pyta. 

Z płaczem opowiada jej o utraconych marzeniach. Kobieta słucha, 

słucha; wreszcie uśmiecha się krzepiąco. 

– Mam dla pana pewne rozwiązanie. Widzi pan, panie Januszu, wczoraj 

w nocy to nie była żadna migrująca krowa. To byłam ja. Cierpię na krowizm, 

rzadką przypadłość genetyczną. – Rozchyla koszulę nocną, ukazując nie 

ogromne, obwisłe piersi, a wymiona. – W związku z tym lubię sobie czasem 

polatać i oddać mocz jak prawdziwa mućka. Sąsiad z dołu o tym wie i 

skwapliwie korzysta z dobrodziejstw. Podzielę się i z panem. – Gładzi go po 
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jajkach w kieszeni. – Ale wyłącznie, jeśli spełni pan moje najskrytsze 

marzenie. 

Następnego wieczoru Janusz Polak zjawia się w jej mieszkaniu ze 

specjalnie przygotowaną pisanką. Przepiórcza, pomalowana na sraczkowato, 

ze złocistym czubkiem. Rozbija ją na głowie i transmutuje. Potem, już w 

nowej formie, siada na dywanie. Krowistka wznosi się pod sufit i rozkłada 

nogi. 

Wkrótce w gazecie Fakty Autentyczne ukazują się zdjęcia wykonane 

przez znaną osiedlową podglądaczkę, panią Malinowską. Artykuł okraszony 

zostaje krzykliwym nagłówkiem AFERA PREMIERA: OSZCZANY PRZEZ 

KOBIETĘ-KROWĘ! Naród wrze. 
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V 

Smerfne gnidy 

 

– DAJ SIĘ KARNĄĆ! – woła Smerf Alkoholik, kiedy Smerf Były Agent 

zajeżdża pod igloo nowiuśkim żonmobilem. 

– Spierdalaj, chlorze! – odwrzaskuje sąsiad, purpurowiejąc. – Byś się 

wziął za jakąś porządną robotę, a nie robił melinę z osiedla! – Potrząsa 

protezą z pingwina zastępującą mu rękę. 

– Niebieski na gębie, czerwony w sercu – mruczy pod nosem 

uzależniony. 

Obserwuje spod lodowej futryny, jak stary komuch przygładza lakier na 

włosach pojaździny, rzuca ostrzegawcze spojrzenie światu w ogóle i 

Smerfowi Alkoholikowi w szczególe, po czym żołnierskim krokiem wchodzi 

do lśniącego pałacu. 

Pijaczyna wykańcza jagodowe wino. Zagląda do własnego, skromnego 

igloo. Ani butelczyny. Trzeba by się przejść na Stację. 

Chociaż, z drugiej strony… Uśmiecha się mściwie. Po co chodzić, skoro 

można pojechać, hę? 

Podkrada się do żonmobilu Smerfa Byłego Agenta. Prawdziwe cacuszko. 

Świeżynka z salonu, niebita. W dodatku dziad nie wrzucił blokady. Wystarczy 

wepchnąć paluchy pod język i złączyć ze sobą dwie żabie żyłki. Tym 

sposobem udaje się obejść stacyjkę bez użycia obrączki. 

Mrrrum! Wyścigówa odpala z przyjemnym pomrukiem. Smerf Alkoholik 

dosiada jej okrakiem i rusza z piskiem opon, nim sąsiad zorientuje się, że coś 

jest nie tak. 

Przyspieszenie mało nie zwiewa mu czapeczki. Dociera na Stację Meteo 

w 0,7 sekundy. Ogromna pompa na dachu jak zawsze zasysa tęczowe chmury, 

przerabiając je na benzynę. Smerf Alkoholik kupuje skrzynkę jagodowego 

oraz mocne fajki. Niestety, gdy próbuje znów uruchomić cudzy żonmobil, ten 
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tylko się krztusi. Okazuje się, że bak jest pusty. Cholerny centuś na 

złodziejskiej emeryturze zapomniał ją zatankować! 

W kieszeniach próżnia. Stacja Meteo: naszpikowana kamerami i 

czujnikami. Z braku laku odkorkowuje jeden napitek, otwiera wlew i opróżnia 

flaszkę. Cóż złego może się stać? 

Odpala zapłon. W gałach pojaździny załączają się długie światła. 

Podskakuje jak na wyboju. Cała zaczyna błyszczeć niebiańskim blaskiem. 

– Ura… uratowałeś mnie! – rozlega się głos z jej rury wydechowej. – 

Oni… odurzyli mnie w fabryce, nałożyli ograniczniki. Ale dzięki tobie 

przejrzałam na oczy. Nie muszę godzić się na żadne małżeństwa w kapliczce 

salonu żonmobilowego. Jestem wolna! 

– In vino veritas – poucza Smerf Alkoholik – in wódko najebkas. To jak, 

podrzucisz mnie na chatę, piękna? 

– Lepiej. Mogę cię teraz zabrać, dokądkolwiek zapragniesz. A także: 

kiedykolwiek. 

Ochlejus wyszczerza bezzębne smerfie dziąsła. Podaje jej datę i miejsce, 

a potem wsiada i chwyta mocno za zderzaki. 

Na Stację wbiega nagle jej mąż. 

– Stać! Stójcie w tej chwili! – krzyczy. 

Wysuwa drogą protezę i celuje w nich. Z dziobu pingwinka wypala 

strumień rybich rzygowin, mijając o centymetry poczerwieniały nos Smerfa 

Alkoholika. Wszystko to na nic. Motoryczna małżonka pali gumy, kręci 

bączka wokół dystrybutora, po czym znika w odmętach bezczasu. 

Docierają do przeszłości, akurat gdy rozpala się ogień pod 

ministerstwem. Żonmobil wjeżdża prosto w zgromadzonych agentów, kosząc 

ich co do błękitnej nogi. Tudzież ręki, w przypadku pewnego znajomo 

wyglądającego. Pasażer zeskakuje w połowie manewru i dobiera się do 

dokumentów. Znajduje teczkę Smerfa Byłego Agenta. Wznosi triumfalny 

toast butelką. 

– Na każdego z was prędzej czy później przyjdzie pora – woła do 

poturbowanych. – Nie znacie dnia ani godziny! 
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Zgrabnym susem wraca na pojaździnę i dolewa jej jagodowego wina. 

Opici Prawdą, odjeżdżają w kierunku zachodzącego księżyca. 
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VI 

Śrutmaks: Readaptacja 

 

– KTO WYPINA, TEGO WINA! – wołają Szkorbut i Jaskra, kiedy Noveo wypina 

się ze Śrutmaksa. 

(To znaczy, woła głównie ten pierwszy. Drugi postękuje jeno do taktu.). 

Mężczyzna zdziera płuca na widok chorób współistniejących, bryzgając 

płynem owodniowym niczym karp wrzucony do wanny z LSD. Do tej pory 

egzystował całkiem normalnie. Jako hodowcy ślimaków, niczego mu nie 

brakowało. Leniwa rutyna, kobiety, sałaty lodowej jak lodu. Niestety, 

pewnego dnia zaczął zauważać błędy w otaczającej rzeczywistości. Bugi pod 

poduchą, opóźnienia pociągów, déjà vu drzwi. Zrozumiał, że przebywa w 

symulacji. Wykorzystał to, aby bezkarnie gwałcić toyoty corolle. Nauczył się 

sztuk walki i z użyciem wschodnich technik obezwładniał kierowców; 

opanował nawet zdolność latania i polował z niebios. Żył niczym pączek w 

maśle, póki nie zainteresowali się nim agenci M.U.R. Metamorficzny Urząd 

Rzeczywistości powstał w celu korygowania takich jak on. Potrafili 

zmaterializować się wszędzie, gdzie stały budynki, wyłamując cegły ze ścian. 

Służyły im za powłoki operacyjne. Noveo stoczył setki bitew z ceglanymi 

wojownikami. Pył i gruz sypały się wiadrami; śrutu – maks. Wreszcie, 

zapędzony w kozi róg, odnalazł wyjście z programu w starej kserokopiarce na 

zapleczu biura podróży. Wystarczyło powielić na niej głowę w kolorze. 

Teraz odnosi nieodparte wrażenie, że przypadkiem wcisnął opcję 

czarno-białej pobudki. Patrzy z przerażeniem, jak nad jego otwartą kapsułą 

pochylają się dwie obmierzłe istoty. Szkorbut przypomina liniejącego, 

żółtawego tygrysa bez ogona. Bez ustanku szczerzy brak uzębienia. Jaskra to 

futrzasta ni to tuja, ni gąsienica o pojedynczym ślepiu między kurzymi 

nóżkami. W tęczówce wirują psychodeliczne barwy. 

Na trzy-czte-ry! choróbska dziugają Noveo. Zarażenie jest 

natychmiastowe. Zęby sypią mu się z dziąseł. Widoczność pokrywa mgła.  
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– So su sie wyszynia? – domaga się odpowiedzi. – Kim fy jeftesie? 

– Och, to nic osobistego, mały. – Szkorbut odpala fajkę z pianki 

morskiej. – Jesteśmy chorobami, zarażamy. Taka nasza natura. A to, co 

widzisz wokół… tak właśnie wygląda Ziemia po waszych eksperymentach. 

Pretensje proszę mieć do tych tam, jajogłowych.  

– Baskinka – kwituje Jaskra. To jedyne słowo, jakie zna. 

Wskazuje pazurkiem na pobliskie zwłoki naukowca: rozbita skorupa na 

szyi, skisłe żółtko, rzeżucha wyrastająca ze środka. 

– Jag so, jeftesie chorofami? Tagimi… 

– Takimi chorobliwymi, tak. Próbowaliście nadać nam fizyczną postać, 

coby lepiej zrozumieć, okiełznać. I udało się. Teraz współistniejemy z wami. 

Nie przewidzieliście tylko, że z pewnymi jednostkami ICD-10 lepiej nie 

stawać twarzą w twarz. 

Wydmuchuje dym w kształcie kuszącej Wenus i kiwa ponad ramieniem 

Noveo. Świeżo narodzony symulant obraca się, mruży ledwo widzące oczka. 

Wystarczy zarys Dżumy ciągnącej w oddali ogon zlepiony z płonących 

szczurzych szkieletów, by spanikował. 

– Ra… rafunku! Pomosy! Ja chse, chse z pofrotem tam, gdzie byłem! 

Mota się w kablach. Ślizga i przewala poza kapsułę. 

Ze sterty cegieł pozostałych po kaplicy pod wezwaniem Piusa 

Bonawentury formuje się naraz agent M.U.R. Wyciąga czerwoną łapę i 

wrzeszczy zgrzytliwie spomiędzy zaprawy: 

– Mam cię, seryjny zatykaczu wydechów! Poddaj się albo marny twój 

los! 

Noveo piszczy jak mała dziewczynka. Skacze, próbując odlecieć w 

bezpieczne miejsce. Zapomina, że to nie Śrutmaks. Spada z wysokości 

trzeciego piętra, głową w dół, z tyłkiem w górze. 

Szkorbut i Jaskra wychylają się, akurat by zobaczyć, jak na gościa po 

żabiemu skacze Rzeżączka. Jej gruszkowaty zadek tatuowany w kucyki Pony 

zaczyna wykonywać ruchy posuwisto-zwrotne. 

– Baskinka. – Wzdycha smutno Jaskra. 
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– Co kolejny, co kolejny? – Szkorbut opukuje fajkę o moduł kontrolny 

symulacji. – Przecież ostrzegałem gościa, J., sam słyszałeś! Jasno i wyraźnie. 

Kto wypina, tego wina. 
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VII 

Nieuwarzenie 

 

– POBITE GARY! – woła konstabl Kartoffelsalat, kiedy w ciemnej alejce 

podczas patrolu natyka się na wklęśnięty rondel. Czym prędzej dobywa 

gwizdka i dmie majonezowymi ustami. Nie mija czas potrzebny na ścięcie się 

jajecznicy, a na miejscu zbrodni roi się od funkcjonariuszy, techników i 

gapiów. 

Ofiara zostaje zidentyfikowana jako Helmut Jagoda Rondelstiltskin III, 

splebejuszały hrabiuszka i bankrut. Odkąd przegrał majątek na wyścigach 

parowarów, parał się chodzeniem po ulicy o świcie i waleniem łychą we 

własny bok. Tym sposobem budził pracowników pobliskiej odlewni chochel. 

Naraz tłum potraw i utensyliów rozstępuje się ze szmerem. 

Zdyskredytowany inspektor Sauerkraut wtacza się w krąg świetlikowej 

latarni. Wygląda na mocno podlanego i bynajmniej nie chodzi o sok z 

kiszonki. 

– Na Jowisza! – sapie spod fedory chropawym głosem. – To znowu on. 

Pieprzny Piotruś! 

Gdzieś pod ścianą mdleje młoda sosjerka. Zebrani rzucają się, by ją 

ocucić. Inspektor Currywurst chwyta kolegę za garść kapusty i odciąga na 

stronę. 

– Skończysz wreszcie z tymi chorymi teoriami? – syczy jak tłuszcz na 

patelni. – Nie sprawdziły się. Przesłuchaliśmy każdą pieprzniczkę w tym 

pieprzonym mieście! Na Pieprz Czarny, Zielony, Biały, Kolorowy. Nie 

pogrążaj się, Kraut. Wystarczy, że prasa ma używanie z tym całym 

Piotrusiem. Chcesz zarobić wilczy bilet na jakieś zadupie pod Tyglem? 

– Nie bądź parówą, Currywurst. – Śledczy prycha, po czym odwraca się 

do konstabla. – Kartoffelsalat, czego użyto, by wgnieść żeliwo panu 

rondlastemu? 

– Gazrurki, sir. Z tego, co ustaliliśmy. 
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– Ślady pieprzu? 

– Mnóstwo, sir. 

– Salat, morda w salaterkę! – piekli się Currywurst, nabierając 

krwistych odcieni pod flakiem. – Inspektor Sauerkraut nie pracuje przy tej 

sprawie. Już nie – mówi dobitnie, patrząc na równego stopniem. – Albo 

dowie się o tym komisarz Apfelstrudel. To dla twojego dobra, Kraut – dodaje 

odrobinę łagodniej, strzepując sadzę z odznaki kumpla. – Spójrz na siebie. 

Czy tak wygląda poważany funkcjonariusz publiczny? 

Cząstki kapusty skrzypią o siebie we frustracji. 

– Wiesz, że mam rację. To on. I udowodnię ci to. 

Rozbłysk magnezji kieruje jego wzrok ku fotografowi. Na murze widnieje 

niedbale namazany napis. Sauerkraut dopada do niego jednym susem. Świeża 

czarna farba. Co ciekawe, pachnie podobnie do gazetowej szpalty. 

– Niech pan nie zawraca sobie tym głowy – mruczy konspiracyjnie 

Kartoffelsalat, gdy Currywurst każe mu wydalić drugiego inspektora z 

miejsca zajścia. – Widać, że to zwykłe chuligaństwo. O, i namazane z błędem. 

Dorwiemy go jeszcze, ja panu wierzę. 

Sauerkraut przytakuje. Niemniej gdy dociera do gardzieli alejki, ogląda 

się przez ramię, tknięty przeczuciem. 

 

PATRZCIE NIEUWARZENIE 

 

A jeśli Pieprzny Piotruś zostawił im wiadomość? 

 

*** 

 

Sauerkraut udaje się na Fleschenstrasse. Wzdłuż promenady pełnej 

czerwonych świetlików butelki oferują swe wdzięki zza szyb, kusząco gładząc 

się po kondensacji na szyjkach albo wolno, zmysłowo wyciągając zatyczki. 
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Inspektor nie ogląda się na boki. Idzie prosto do jadeitowego pawilonu 

Madame Absinthii. Pół godziny później, upojony jej wnętrzem, w szklanych 

objęciach rozważa znaczenie tajemniczego graffiti. 

Patrzcie nieuwarzenie, właśnie tak, nie nieuważnie, a bez warzenia, to nie 

błąd, ważcie, ale nie warzcie, tylko czemu sprzeciwiać się warzeniu, folgować zaś 

patrzeniu, on chce być widziany, chce wysłać wiadomość utensyliom, warzenie 

zostanie ukarane, zabija przecież jedynie garnki, patelnie, piekarniki, woki, nigdy 

dania, ale dlaczego, dlaczego… 

– Milady – odzywa się z trudem. Rozważania nieco go otrzeźwiły, choć 

nadal plącze mu się język. – Dama taka jak ty zapewne sporo słyszy, co dzieje 

się na ulicy, nieprawdaż? 

– Mmm. W istocie, panie Sau. – Absinthia bulgocze cicho, ponętnie. – 

Czasem nawet za dużo. Sztuką jest nauczyć się zapominać o tym, co, jeśli 

pozostanie niezapomniane, ściągnie na korek kłopoty. 

Sauerkraut kisi się przez jakiś czas w procentach, starając się odegnać 

gonitwę myśli. 

– Czy mówi ci coś słowo „warzenie”? – pyta w końcu. 

Sprzedajbutla milczy przez dobrą minutę. Nic w niej nie pluska, nie 

syczy, nie przelewa się. 

– To… coś, z czym na Fleschenstrasse nie stykamy się nigdy – 

przemawia cicho jak szum kotary unoszącej się w oknie otwartym na noc. – 

Jesteśmy porządnymi naczyniami. Jednakowoż… tak, to dość częsta praktyka 

w pewnych kręgach. Warzenie się ze sobą. W Tyglu mieszkają zarówno 

potrawy, jak i utensylia. Wystarczy dodać dwa do dwóch. Tudzież: jedno do 

drugiego. 

– I takie dewiacje dają im spełnienie? – upewnia się inspektor. – 

Obojgu? Gdyby, powiedzmy przykładowo, komisarz Apfelstrudel zamknął się 

w środku swej rozgrzanej do czerwoności sekretarki, panny Amiki Prodijon-

Bosch, osiągnęliby… 

– Rozkosz. Niebiańską rozkosz. Tak przynajmniej powiadają ci, którzy 

zasmakowali warzenia. – Prycha z głębi szyjki. – Osobiście uważam, że to 
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chore, stawiać się razem na ogniu, ale cóż. Moje usługi również są wyklinane 

przez Święte Opłatki i Mszalne Wina, więc chyba nie powinnam krytykować, 

hm? 

– I nie zdarzają się wypadki? 

– Och, nie tylko wypadki, panie Sau. – Wzdycha. – Pamiętam, kiedy 

mieszkaliśmy przy Gesslerplatz. Pani Schnitzel, dwoje napastników, a 

wszystko na oczach jej córeczki! Ten plugawy czyn wstrząsnął okolicą. 

Biedna mała trafiła do sierocińca. No, ale to było z dwadzieścia lat temu. Na 

pewno już wyszła na ludzi. 

Sauerkraut podrywa się z szezlonga. W zaciszu buduaru mokre 

mlaśnięcie kapusty brzmi jak pomruk burzy. 

Tyle razy zachodził do Madame Absinthii, by odpocząć od śledztwa, 

ułożyć sobie wątki w głowie. A tymczasem to w jej umyśle krył się 

najważniejszy trop! 

– Pani Schnitzel z Gesslerplatz – powtarza wolno, czując, jak z jego 

włókien paruje alkohol. – Opowiedz mi wszystko o jej córce. 

 

*** 

 

Poddasze nad agencją prasową spowija mrok. Inspektor Sauerkraut 

czeka, aż przejedzie nocne cargo, po czym przekrada się na drugą stronę 

ulicy. Weryfikuje numer budynku z dokumentem znalezionym w kartotece. 

Tak, to tutaj. Po drabince przeciwpożarowej dostaje się na daszek. Stamtąd, 

po gzymsie, do otwartego okna. 

Uderza latarką o dłoń, budząc błękitnego świetlika. Strumień światła 

pada na ściany oklejone wycinkami z gazet oraz kompromitującymi 

fotografiami. Na jednej z nich Helmut Jagoda Rondelstiltskin III warzy się w 

sypialni z owsianką-pokojówką. Nie wygląda, żeby cierpiał wówczas na brak 

gotówki; prędzej na brak wstydu. Sauerkraut rozpoznaje też inne ofiary – w 

równie kompromitujących sytuacjach. Zapiekających bezimienne risotta. 
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Flambirujących gnocchi. W imię perwersyjnych, zakazanych uniesień 

pomiędzy daniem a garem. 

Przysuwa się bliżej pewnego zdjęcia i zrywa je, oglądając z 

zaskoczeniem. 

Nagle w lampach budzą się owady. Potrawka w czarnym prochowcu 

wyłania się z kąta, zaciskając kawałki mięsa na gazrurce. 

Śledczy nie daje się zaskoczyć. 

– Pani Hasenpfeffer, jak mniemam? – wita się jak gdyby nigdy nic, 

wsuwając odbitkę do rękawa. – Bardzo mi miło. Choć powinienem chyba 

powiedzieć: „Pieprzny Piotruś”, hm? Sama pani podrzuciła ten pseudonim 

pismakom na dole? Żeby odsunąć od siebie podejrzenie? 

– Podziałało – odpowiada zbrodniarka z satysfakcją. – Od miesięcy 

ganiacie za męskimi pieprzniczkami. Nawet nie przyszło wam do tych 

zakutych łbów, że za wszystkim stoi mocno pieprzne danie. I to żeńskie. 

Inspektor wyciąga pożeracz z kabury i kieruje lufę na Hasenpfeffer. 

– PATRZCIE NIEUWARZENIE. Rozszyfrowałem wiadomość, którą 

wymalowałaś podkradzioną farbą drukarską. Ofiary oddawały się zakazanym 

praktykom warzenia. Nie pojmuję jeno, czemu zabijać? Czyż ujawnienie ich 

występków i kompromitacja w oczach innych nie zadziałałyby skuteczniej? 

To w żaden sposób nie przywróci życia twojej pokrzywdzonej matce. 

– Pokrzywdzonej? – Gulaszyca zaśmiewa się, bryzgając króliczym 

wywarem. – Ooo tak, sąsiedzi do dziś są przekonani, że doszło u nas do 

brutalnej napaści, tragedii! Otóż nie, inspektorze Sauerkraut. Moja matka to 

kochała. Jarać się na jakiejś patelni za garść miedziaków. Być poniżaną. 

Tamtego wieczoru zaprosiła dwóch panów równocześnie. Podlali się 

wcześniej na Fleschenstrasse, nie myśleli trzeźwo. Wymieniali się nią raz po 

raz, aż matula Schnitzel stała się czarną podeszwą nie do odratowania. 

Dlatego wróciłam na Gesslerplatz i wyrwałam rurę od kuchenki, gdzie 

wyzionęła ducha. Dlatego przy pomocy tego żelastwa sprzątam z naszego 

miasta przerdzewiałe od grzechu kotły. Bez ich zepsucia nastanie w Tyglu 

prawdziwa kuchenna rewolucja. 
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– Przykro mi – ostrzega Sauerkraut, unosząc broń wyżej – ale nie mogę 

na to pozwolić.  

Hasenpfeffer syczy niczym zawór szybkowaru. Zrywa się do ucieczki. 

Biegnie prosto na niego, uderza gazrurką. Pożeracz wciąga kęs ściany za nią i 

krztusi się boazerią. Morderczyni wyskakuje na daszek za oknem. Odbija się 

od balkonu sąsiada. Obolały inspektor rzuca się za nią, ryzykując spadek i 

rozmaślenie o bruk. Mknie po uwalanych sadzą dachówkach, między 

kominami. Wymienia obżarty do pełna magazynek i strzela na świeżo. Tym 

razem trafia. Kęs gulaszu znika z ciała Hasenpfeffer niczym wygryziony. 

Zabójczyni zatacza się, ześlizguje po spadzie i wlatuje wraz z szybą do 

odlewni chochel. 

Sauerkraut daje susa za nią. Ledwo udaje mu się złapać równowagę na 

parapecie. W dole kipi hala odlewnicza. Kadzie rozgrzanego metalu parują 

srebrzyście. 

Pieprzny Piotruś wisi na krawędzi jednej z nich. Spogląda w górę na 

tropiciela, który poszukiwał jej z uporem maniaka, poświęcając życie i 

karierę. Wreszcie wzdycha, jak gdyby tak zawsze miało być, po czym osuwa 

się do ogromnego gara surowca. Po warzeniu nie zostaje nawet ślad. 

 

*** 

 

Kiedy inspektor Currywurst opuszcza kryjówkę mordercy, mięso pod 

flakiem ma blade niczym biała kiełbasa. Podchodzi do Sauerkrauta 

czekającego pod latarnią. 

– Myliłem się – przyznaje. – Przez cały ten czas. 

– Na to wygląda. 

– Czyli ta potrawka, Hasenpfeffer… – Ociera mankietem nadmiar sosu. 

– Ona mściła się na garach warzących się z takimi jak my? 

– Owszem, Wurst, owszem. Ale nie do końca z takimi jak my. Prędzej 

takimi jak ty. 

Wydobywa z rękawa fotografię i oddaje ją śledczemu. 
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– Lepiej będzie, jeśli to zniszczysz – radzi. – I uprzedzisz pannę 

brytfannę, żeby zasłaniała okna, kiedy wpadasz z wizytą. Tyglanie nie 

zrozumieją, jak „poważany funkcjonariusz publiczny” może oddawać się 

podobnym praktykom. 

Świetliki poruszają się niespokojnie za szklaną osłoną. Na obliczu 

inspektora przez chwilę grają cienie i odblaski, uniemożliwiając odczytanie 

emocji. 

– Ta-tak. Ekhm. Dzięki, Kraut. Porządna z ciebie kiszonka. – Klepie go w 

ramię. – Jutro wstawię się za tobą u starego Apfelstrudela. Odzyskasz 

przydział. 

– Nie trzeba. W trakcie tej sprawy dotarło do mnie, że pewne rzeczy da 

się zobaczyć wyłącznie z poziomu ulicy. – Uchyla fedory. – Widzimy się 

później. 

Wskakuje na platformę przejeżdżającego cargo. Słońce powoli dźwiga się 

nad horyzont, gdy wysiada na przystanku Fleschenstrasse. Nad jadeitowym 

pawilonem Madame Absinthii od lat stoi wolne poddasze. Niemniej już 

wkrótce pojawią się tam biurko i krzesło, a na drzwiach: napis przyklejony do 

szyby z mrożonego szkła. 

„Sauerkraut: Usługi detektywistyczne”. Tak, to brzmi naprawdę dobrze. 
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VIII 

Egzorcyzmy Kciuczka-zazuli 

 

– PALEC POD BUDKĘ! – woła Podnośnik Koszowy, nie mogąc się doliczyć 

dzieciaków. – Wskazek, Środek, Serdek, Małek, dokąd uciekł wasz drogi brat, 

Kciuczek? 

Paluszki wzruszają opuszkami i wracają do palenia sziszy. Na pustkowiu 

wieje pustką. Kule do kręgli toczą się leniwie pod nadzorem surowych słońc. 

Nagle coś wychyla paznokieć spod świeżo wzruszonej ziemi, jak piesek 

preriowy. Podnośnik syczy z ulgą. Niestety, tylko na chwilę. Bo oto obok 

Kciuczka pojawia się drugi, identyczny. Nijak nie idzie poznać, który to ten 

prawdziwy, a który: indiański miraż-kukułka. 

Pakuje pociechy do kosza i zajeżdża do wioski Irokezów. Dla ochrony 

przed najazdem bladych twarzy założono ją w lewym kanaliku łzowym 

bizona. Pod totemem z wielkiego kręgla szaman Siedzący Byczek Fernando 

warzy zupę wronową. Zaśmiewa się na widok zduplikowanego chłopca. 

Wielki Duch pokarał Koszowego za zakopywanie śmieci na świętej ziemi. 

Zgaduj zgadula, które to zazula. 

Podnośnik zgrzyta gniewnie. Wysadza dzieci z paki i w ekspresowym 

tempie zapisuje je na zajęcia z łucznictwa u Tańczącego z Robertem 

Gawlińskim i Wilkami. Następnie chwyta wrednego mistyka i wywozi go 

wysoko, wysoko, ponad najwyższe partie chmur. Siedzący Byczek Fernando 

ląduje prosto w salonie fryzjerskim Boga. Jahwe otwiera mu umysł, 

przerabiając nożyczkami czub na tonsurę mnicha. Nim Indianin wraca na 

ziemię, zostaje ochrzczony wodą kolońską (w cenie zabiegu) jako Pius 

Bonawentura. Rozpoczyna krucjatę przeciwko niewiernej braci. Jedni się 

uginają. Inni nie. Dochodzi do krwawych wojen i czystek. Gdy opada pył, 

zamiast długich domów, jak okiem sięgnąć wznoszą się kaplice. Podnośnik 

Koszowy odbiera wybawione dzieciaki i zajeżdża do jednej z nich. Prosi o 
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egzorcyzm. Chwila w oparach kadzidła i nadprogramowy Kciuczek 

wypędzony. Nareszcie, piątka w komplecie! 

Dzieciaki wyrywają sobie łuk, na którym nadal zaciska się odrąbana dłoń 

instruktora. Podnośnik mruczy z rozczuleniem. Opuszcza oko bizona, akurat 

gdy dzikusy powracają, by spalić świątynie nawróconych współplemieńców. 

W niebiosa biją znaki dymne. Trudno określić czy rozgłaszają zwycięstwo, czy 

rozpacz. 

Z powrotem na prerii, paluszki wpychają do wykopanej dziury kolejny 

worek śmieci. Następnie, zgodnie z instrukcjami papy, chwytają łopatę i 

zaczynają przerzucać ziemię. Podnośnik Koszowy unosi się z dumy pod 

niebiosa. Wkrótce maluchy będą sobie radzić bez niego! 

Ach, jak one szybko wyrastają na ludzi. 
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IX 

Wyspa Piętaszka 

 

– SPADAJ NA DRZEWO BANANY PROSTOWAĆ! – woła Piętaszek do zombiaka 

łażącego po plaży wokół wykopyrtniętego dronta dodo. – Makaroniarze 

przypłyną lada moment! 

Nieumarły ogląda się na szefa lewitującego na plecaku odrzutowym. 

Mruga ciężkimi powiekami. Wreszcie, z oporem kontrapunktowanym 

przeciągłym stęknięciem, rusza w stronę dżungli wykonać polecenie. 

Piętaszek klnie pod nosem. Podlatuje, by własnoręcznie odstawić ptaka 

na miejsce. Odkąd postanowił sprzedać bezludną wyspę deweloperom, musi 

non stop użerać się z kaprysami taniej siły roboczej voodoo. A przecież 

wszystko należy dopiąć na ostatni guzik! Banany jak od linijki, dzikie świnie 

udomowione, wulkan domyty z sadzy, Źródło Wiecznej Młodości 

odwampirzone. Czy wymaga tak dużo? Czyż nie przywrócił tym 

truposzczakom namiastki istnienia? Gdzie wdzięczność, do cholery? 

Zauważa wygryziony kęs na zadku dodo. Marszczy brwi i sięga do 

kieszeni. Zombiaki zostały związane kwantowo z fetyszem w jego posiadaniu. 

Fetysz należało okupić krwią, aby zyskać władzę nad życiem i śmiercią. I 

okupił go, och, jakże okupił… Przy jego użyciu wydaje im polecenia. Truchła 

nie posiadają wolnej woli. Skąd zatem to kąśnięcie, do jasnej rozkładówki? 

Donośna syrena ogłasza nadpłynięcie statku. Piętaszek zaprzestaje 

poszukiwań kontrolera. Czas przyjąć potencjalnych kupców i wynieść się z tej 

zapomnianej przez Boga wyspy raz na zawsze. 

 

*** 

 

Makaroniarze wysypują się na przystań. To same grube pasty, w tym 

Lorenzo Spaghetti, Giacomo Fusilli, Luciano Penne. Tłuste kluchy trzęsą się 

pod garniturami droższymi od jumbo jetów. Bogacze świergolą wesoło, 
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spekulując na temat nadchodzącej aukcji. Piętaszek wyszczerza się z 

powietrza. Tanio łachy nie sprzeda, to pewne. 

Kieruje plecak odrzutowy ku potencjalnym klientom. Nagle z wód za 

superjachtem wyłania się nieumarły. Cicho jak śmierć wspina się na pomost. 

Czy oni się dzisiaj szaleju najedli?! 

Kolejny rozgrzebuje piasek. Nie jest sam. Zakopanych czekało ich tam 

pół tuzina. Tyle samo wyskakuje ponad fale. Równy szpaler dwudziestu 

opuszcza linię drzew. 

Multimiliarderzy rozglądają się po pierścieniu zombiaków zaciskającym 

się z wolna wokół nich. Żartują i przepychają się nawzajem. Fusilli unosi 

świderkowe ramię i woła do Piętaszka: 

– Hop-hop, signor Venerdì! A cóż to za oryginalne powitanie? 

– D’accordo, gdzie drinki? – dorzuca z rubasznym śmiechem potentat 

jedwabiu, Luca Farfalle, poprawiając muszkę. 

Pan wyspy szamocze się w powietrzu, przetrząsając kieszenie. W końcu 

wyszarpuje tsantsę: skurczoną główkę eks-kompana. Pomruk wulkanu 

wprawia powietrze w wibrację. Kurwa, przecież on powinien być wygasły! 

– Niespodzianka – przemawia tsantsa, rozchylając powieki. W 

znajomych-nieznajomych oczach rozpala się biały ogień. 

– Robinson! – sapie Piętaszek. – Ty… 

– Żyję? Tak, jeżeli po tym, co mi uczyniłeś, można mówić o życiu… 

Wciąż trudno mi w to uwierzyć. Nauczyłem cię wszystkiego, co wiedziałem, 

dzikusie. O Bogu, współczesnym świecie, cywilizacji. Kto by pomyślał, że z tej 

palety nowych koncepcji zaślepi cię właśnie mamona? 

– N-nie chciałeś słu-łuchać rozsądku, Crusoe! Po kiego wała nam ta 

wyspa? Już lepiej ją sprzedać i wydębić do Nowego Jorku, zacząć od nowa! 

Kariera w modelingu czeka! 

– Więc utopiłeś mnie i przerobiłeś na kontroler zombi? Tak, to 

zrozumiałe – ironizuje rozbitek, rozciągając spreparowane wary. – Na twoje 

nieszczęście sadzawka, do której mnie wpakowałeś, łączy się ze Źródłem 

Wiecznej Młodości. 
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– Nie! 

– Przykro mi, dawny przyjacielu. Przez własną chciwość strzeliłeś sobie 

w kolano. Twoje zombiaki nigdy nie należały do ciebie. 

Piętaszek krzyczy, by ostrzec inwestorów. W tym samym momencie 

eksploduje wulkan. Wyrzucona ciśnieniem maź jest czerwona jak lawa, lecz 

bynajmniej nie pachnie siarką. 

Robinson zaśmiewa się gromko. 

– Od tygodni uprawialiśmy pomidory na hydroponicznych farmach 

podziemnych. Rozmnażaliśmy i szlachtowaliśmy dzikie świnie na mięso. Oto 

i efekt naszych starań. 

Grube krople sosu bolońskiego spadają wszędzie. Makaroniarze zostają 

w nim skąpani od kluskowych stóp aż po glutenowe głowy.  

Nieumarli oblizują się i naprężają nogi do skoku. 

Podano do stołu.  

 

*** 

 

Godzinę później Piętaszek ląduje na pokładzie superjachtu. Łódź nabrała 

wagi od kilogramów sosu i spłynęła na mieliznę. Nie wyruszy już w żaden 

rejs. Ani do Nowego Jorku, ani nawet na najbliższą wysepkę. 

Zombiaki ocierają usta porwanymi skrawkami gajerów. Pakują 

niedojedzone resztki do plastikowych pojemników. Zbierają się na końcu 

przystani, a potem zgodnie wkraczają do morza. Dokąd? To wie jedynie ich 

pan. Ten prawdziwy. 

– I co, Piętaszku? – pyta główka tsantsa. – Wygląda na to, że nie 

pozbędziesz się mnie tak łatwo. Znów jesteśmy sami w naszym raju. Tylko ty 

i ja. Tak, jak powinno być. 

Dzikus zdejmuje plecak odrzutowy i wyciąga z przegródki sierpniowe 

wydanie magazynu Vogue. Spogląda ostatni raz na chłopaka na okładce, 

poprawionego węgielkiem, by wyglądał jak jego odbicie. Wzdycha, zwija 

czasopismo w rulon, po czym ciska je do oceanu. 
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Czas wziąć się do roboty. Bądź co bądź, oczyścić wulkan z pomidorów 

wcale nie będzie tak łatwo w pojedynkę. 



- 34 - 

 

X 

Hamptidampti z fasoli spadł 

 

– AŁA!, NIE W SZCZEPIONKĘ, Hamie! – wołają koleżanki z dworu. 

Hamptidampti nie słucha współdworzanek. Wspina się na magiczną 

fasolę jaś i pokazuje im figi. Są buraczkowoczerwone w słoneczniki Van 

Gogha i ledwo zakrywają koczującą tam rodzinkę uchodźców z Hemorolandii. 

Z wysokości 320. piętra wykonuje wrestlerski Elbow Drop na obrzęk kwitnący 

w królewskich ogrodach. Pulsująca gula marszczy się pod ciosem łokcia i 

telepatycznie, telefonicznie rozsyła ból po zgromadzonych. Dryń, dryń. 

Odbiera każdy. Aparaty z tarczą noszone miast beretów to najnowszy krzyk 

mody zaszczepiony przez monarchę. Podniesione, słuchawki plują 

brzytwami. Przebijają bezużyteczne tarcze i ranią ośle uszy zauszników. AŁA! 

AŁA! Fragmenty mAŁA!żowin zaścieAŁA!ją dziedziniec. 

A jemu wciąż mało. Hamptidampti wdrapuje się wyżej niż sięga wykres 

inflacji w Polsce. Rzuca się w dół lotem pikującym. Tym razem, pod wpływem 

uderzenia, szczepionka marszczy się tak mocno, że na błoniach wyrasta z 

niej labirynt. Telefony odzywają się równocześnie. W każdym rozlega się 

piskliwy głosik: „Nie pozwólcie mu dotrzeć do środka!”. 

Za późno. Hamptidampti w nanosekundę rozwiązuje zagadki strzegące 

antycznych przejść: tangramy, jolki, drabiny słowne Lewisa Carrolla. W 

zakurzonej centralnej komnacie szkielet Ariadny pilnuje kłębka drutu 

telegraficznego. Wydobyte z nosa szydełko idzie w ruch, dziergając 

miedzianą koronę. 

Gdy tylko nakrycie głowy trafia na kowbojski kapelusz, dwór zostaje 

odszczepiony od nowego trendu. Telefony lądują na bruku. Biały Król umyka 

do nory za szafką RTV, nim powieszą go na kablu. Bezuchy lud zlatuje się do 

swego zbawcy. Zleciawszy się, oddaje aeroplany do magazynu, na okładkę. 

Dziękują, wręczają dłonie do pocałowania i dzieci do potrząśnięcia. Pytają, 

czy nie zasiadłby na tronie. Koronę już ma, a miejsce i tak puste. 
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Hamptidampti przystaje na to. W ramach pierwszego dekretu rozkazuje 

wymienić siedzisko stolca swego królewskiego z granitu na porcelanę. 

Podczas wielkiej ceremonii ściąga portki i przykuca. Nareszcie. A myślał już, 

że nigdzie nie znajdzie toalety w tym przeklętym zamczysku… 

Cichuteńki plusk obok znacznie donośniejszych plusków podpowiada 

mu, że uchodźcy ulotnili się z jego rowka. Najwidoczniej zdecydowali się 

rozpocząć życie gdzieś na Zachodzie. 
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