
Dziewczyna miała jasną skórę. Jasną jak mleko. Włosy czarne, kręcone, gęste i długie. Miała 

też długie, smukłe nogi i włosy łonowe czarne niczym smoła. Niemodny, kędzierzawy zarost 

wbrew dzisiejszym czasom – niegolony. Piersi małe, a sutki brunatne, jakby wzięte z zupełnie

innego ciała. Brzuch wzdęty i pokryty niebieską siecią żył i ciemnymi plamami siniaków. 

Ramiona obdarte. 

– Długo tak leży? – zapytała Olga przez zaciśnięte zęby. 

– Nie wiem, zimno jest, ale ciało spuchnięte, okrężnica zgniła, więc pewnie przeleżała kilka, 

może nawet kilkanaście dni. 

– Znaczy nie wiesz? 

– Znaczy będę wiedział za kilka dni. – Grzegorczyk wcisnął siną dłoń w gumową rękawiczkę, 

przyklęknął i obejrzał usta dziewczyny. Potem wetknął palec między zęby, żeby rozewrzeć 

szczęki. W środku było błoto. Włożył palec głębiej i wyciągnął stamtąd grudę mułu. 

– Nic się nie złowiło – uśmiechnął się.

Odgarnął włosy z twarzy dziewczyny. Była spuchnięta i podrapana. 

– Walczyła? 

– Niekoniecznie. Woda niska, mogło ją poobdzierać, jak płynęła z prądem. Myślę, że leżała na

brzuchu. Inaczej ptaki dobrałyby się do oczu. Słyszałaś, że gawrony przylatują do nas z Rosji? 

Nasze, polskie, narodowe gawrony lecą na południe, a do nas przylatują gawrony z Rosji. 

Ruskie gawrony jak nic wydziobałyby jej oczy. 

– Ale sama się nie utopiła, co? – mruknęła Olga i pochuchała w dłonie. Deszcz właśnie 

zaczynał zamarzać. Na zielsku, na trawie, która wciąż jeszcze trzymała się zielona i 

wyprostowana, osiadały białe mokre pajdy. 

– Cholera wie, przecież teraz nie brak napaleńców. Jakiś biegacz ją znalazł, a skoro komuś 

chce się biegać w taką pogodę, to może komuś się zachce pływać. Teraz wiesz, co jest 

modne. Triatlon. – Grzegorczyk sapał. Tusza nie pozwalała mu klęczeć długo z głową w dół. 

Był wkurwiony, bo musiał sobie zamoczyć buty i nogawki spodni. Nie płacili im dość, żeby 

sobie codziennie kupował nowe buty.

– Chyba żartujesz? Chyba nie pływałaby na golasa? 

– Żartuję, żartuję. – Obejrzał uszy dziewczyny. Miały wydłużony kształt. Musiała być kiedyś 

ładna. – Ale jakby się naćpała czy coś, to kto wie…

– Myślisz, że się naćpała? 



Grzegorczyk popatrzył na dziewczynę, a ona popatrzyła na niego wielkimi czarnymi oczami. 

Wzdrygnął się nagle, bo w kieszeni Olgi zaterkotał telefon. 

– Suszczyńska – powiedziała do słuchawki. 

– …

– No, mamy zwłoki, mamy. Biegacz ją znalazł. Spisują go w radiowozie, bo przecież 

przemarznięty jest, zachoruje i nas oskarży.

– …

– Tak, żartuję, no pewnie, że żartuję. Ale jakby był pieprzonym prawnikiem, toby nas 

oskarżył. Prawnicy często biegają, bo niewiele pracują. Co? 

– …

– Grzegorczyk nie wie, ile leżą, na moje oko z tydzień. Goła, młoda, poharatana o dno. 

– …

– Nie, nie wiem, czy zabita, nie wiem, czy zgwałcona. 

– …

– Kurwa, nie gadaj. – Pomyślała o papierosie. – Pierdolony PiS. Dobrze, przyjadę i się 

zamelduję. 

– Co tam? – Grzegorczyk wyprostował plecy i łapał powietrze jak ryba. Był czerwony na 

twarzy. Ręce w tych gumowych rękawiczkach trzymał przed sobą jak kret. 

– Przegłosowali ustawę. 

– Jaką ustawę? 

– No, jak to jaką? O ubekach. Emerytury zabierają. 

– Przecież ty nie masz emerytury.

– Ale zabierają wszystkim, co pracowali za komuny w resorcie. I tym, co już mają, i tym, co 

jeszcze nie mają, ale mogliby już mieć. Siwemu zabierają. 

– A co, on w ubecji pracował? – Grzegorczyk pociągnął nosem. 

Pomyślała, że się jeszcze chłop przeziębi. Zrobiło się jej go żal. Pewnie nikt go nie przytula. Na

pewno nie przytula. Jak ktoś jest przytulany, to z trupami nie musi pracować, może sobie 

leżeć na kanapie, nadstawiać kark do głaskania i gadać o modzie. O nowej kolekcji Gosi 

Baczyńskiej. Czytała, że to najlepsza kolekcja tego roku. Inni uważają, że Ossoliński pokaże 

lepszą, ale to dopiero za kilka dni. I że Zień wrócił. I że pielęgnacja brody wymaga wiele 

uwagi. Takie rzeczy w poczekalni u dentysty. Buty powinna sobie kupić. Nie wypada, żeby 

dziewczyna chodziła w pozdzieranych butach. Ale lubi je przecież. Zresztą, kto w fabryce 



zwraca uwagę na buty. Na zęby to co innego. Przesunęła językiem po wewnętrznej stronie. 

Były gładkie i pomyślała, że są białe. I że warto było wydać na piaskowanie, chociaż trochę 

bolało. 

– Hej! – Grzegorczyk wyrwał ją z zamyślenia. – Siwy robił w ubecji? 

– Mówi, że w gospodarczej, a potem w kryminalnej. Że waluciarzy łapał. Weryfikację 

przeszedł. Państwu demokratycznemu się przysłużył, awansował, w pałacu dostał gabinet, a 

teraz zostanie mu tysiąc pięćset złotych. Wkurwił się.

– No, ja się nie dziwię. – Grzegorczyk klęknął. – Ty już, kurwa, narobiłeś zdjęć? 

– No. – Młody technik kiwnął głową. 

– To chodźże tu, obracamy. – Chwycił topielicę za ramię. – Bierz się za nogi.

Młody wsunął aparat do torby fotograficznej bez odkręcania flesza, a potem rozejrzał się 

nerwowo, bo nie bardzo było na czym postawić torbę. Wszędzie błoto albo ten mokry 

pierwszy śnieg. 

– Kurwa mać. – Zdenerwował się, bo Grzegorczyk znowu zaczynał sapać. – Pozwoli pani? 

Popatrzył na Olgę, a ona wydęła wargi. 

– Co? Ja mam ją odwracać? 

– Nie, ale może potrzyma pani torbę? 

Pomyślała, że mogłaby go polubić za tę nieśmiałość. I za te niebieskie oczy. Wyciągnęła rękę. 

– Daj. 

Torba była ciężka. Jakby kamienie tam nosił, a nie aparat. Ale nie dała po sobie poznać, że 

poczuła. 

Młody uśmiechnął się, wlazł w wodę po kostki w tych swoich adidasach do biegania i chwycił 

dziewczynę za stopy. 

– No gdzie, kurwa, łapiesz, durniu. – Grzegorczyk pokazał mu, żeby wyżej, gdzieś tak na 

wysokości bioder. 

– Rękawiczek nie mam – jęknął młody przepraszającym gestem. 

– Jak nie masz? – Grzegorczyk stęknął i niezgrabnie sam zaczął odwracać zwłoki. 

– Ja pierdolę! – Młody aż się odsunął. 

Gawrony zerwały się z drzew z chrapliwym gruchotem. 

– Co tam? – Olga wyciągnęła szyję. 

– Sama sobie tego nie zrobiła. – Grzegorczyk zrobił miejsce, żeby mogła spojrzeć. 

Plecy dziewczyny pokryte były wybroczynami, jakby kto przejechał po niej ciągnikiem. 



– Ktoś jej spuścił potężne manto – ocenił Grzegorczyk. 

– Dobrze, to ja idę – postanowiła. – Zrobisz mi jakiś papier z tego, dobrze? 

Zrobiła kilka kroków w górę, zanim się zorientowała, że wciąż ma na ramieniu torbę 

młodego. 

– O, przepraszam. – Odwróciła się bez uśmiechu i poczekała, aż on wylezie z wody i 

podejdzie. Buty ślizgały się na mokrej ziemi. Płaty śniegu były coraz większe i coraz bardziej 

mokre. Wyciągnęła rękę i podała mu torbę. 

– Brrr – uśmiechnął się i wzdrygnął. Buty miał przemoczone do reszty. Ale nie miała czasu się 

nad nim litować. Odwróciła się i poszła w lewo, kombinując, którędy powinna pojechać. 

Może przez plac Wilsona? 

Minęła przemoknięte stoły letniego bungalow baru i sklep rowerowy. Samochód stał w 

kałuży, chociaż kiedy parkowała, było tu całkiem sucho. 

„W Polsce mamy trzydzieści osiem dni wolnych od pracy w ciągu roku i to nas plasuje w 

czołówce Europy – usłyszała w radio, kiedy tylko przekręciła kluczyk. – Lepiej od nas mają 

tylko Szwedzi, Duńczycy i Niemcy. Jeżeli jednak policzyć, ile pracodawcy muszą zapłacić za 

dni wolne swoim pracownikom, to nikt w Europie nie ma gorzej od nas”. 

Skręciła w prawo, pojechała wzdłuż rzędu pawilonów dla wędkarzy. Przy wjeździe na 

Wisłostradę rozchlapała kałużę. Oberwało się jakiemuś rowerzyście. 

– Do jasnej cholery, nawet w taką pogodę muszą się tu szwendać! – Wcisnęła gaz i poczuła, 

że ją lekko znosi w lewo. Przejechała pod wiaduktem. Po prawej migotał zadziwiający neon. 

Pewnie miała to być szklanka wypełniona czymś z bąbelkami. 

Miała szczęście z miejscem do parkowania. A to niestety nie było regułą. Patrzyła potem na 

swoje nogi w windzie. Wilgoć spływała z niej gęstą, oleistą plamą. Zrzuciła buty i skarpetki w 

małym korytarzu i boso usiadła przed komputerem. 

Ekran rozświetlił się od razu. Nie wyłączała laptopa. Miał już swoje lata i mógłby się potem 

nie chcieć uruchomić. 

„Jak czytamy w informacji wysłanej po posiedzeniu Rady Ministrów, dalsze funkcjonowanie 

systemu, w którym zapewnia się byłym funkcjonariuszom przywileje emerytalne, jest 

nieuzasadnione. »Dobrowolne podjęcie służby w organach bezpieczeństwa na rzecz 

totalitarnego państwa i pełnienie jej w większości przypadków przez wiele lat, jest 

wystarczającym powodem do obniżenia emerytur i rent tym osobom oraz pozostałym po 

nich rencistom rodzinnym«, czytamy – przewijała witrynę Wprost.pl. – Autorzy ustawy 



argumentują, że nie jest to kara dla byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa 

państwa, a jedynie »odebranie im niesłusznie przyznanych przywilejów«”1.

– Kurwa mać! Nie żeby kochała ubecję i komunę, ale skoro dwadzieścia lat temu przeszli 

weryfikację i pracowali od tej pory dla wolnej Polski, to powinno ich się traktować jak ludzi. 

Przejrzała newsy. Premier zapewnia, że nie zawróci z drogi reform. Archeologowie trafili na 

ślad słowiańskiej osady w Maroku. Przejrzała ten tekst, bo Słowianie w Afryce to musiał być 

jakiś fejk. Ale nie, profesor Filipowiak tłumaczył, że Qarjat as-Saqaliba to nie mrzonki, i 

naukowcy wiedzieli o istnieniu takich osad już od co najmniej pół wieku. Okazało się, że to 

była wieś zamieszkała przez ludzi schwytanych na wojnie i sprzedanych w niewolę. Wieś 

niewolników. 

Na pasku wyświetliły się jej reklamy książek. Dużo czytała. Pomyślała, że innym kobietom 

pewnie wyświetlają się buty. Lubiła używane książki, ale nie lubiła antykwariatów z ich 

zapachem stęchlizny i grzybów. Między używanymi książkami a starymi książkami jest 

różnica. Jak między sercami. 

Używane nie muszą być stare. Stare nie muszą być używane.

1  [b.a.] Rząd przyjął ustawę obniżającą emerytury m.in. byłym esbekom, portal Wprost.pl, 
24.11.2016, https://www.wprost.pl/kraj/10032078/rzad-przyjal-ustawe-obnizajaca-emerytury-min-
bylym-esbekom.html [dostęp: 27.01.2018]


