
 

1. WYZWOLICIEL 

 

Bolało, ale nie tak jak sobie wyobrażał, ponieważ sobie nie wyobrażał.  

Trochę swędzi, przeczytał w internecie. Nie, nie swędziało. Jakbyś się poparzył. 

Nigdy się nie poparzył. Jakby cię obdzierano ze skóry… Coś było na rzeczy, w pewnym 

sensie właśnie poddawał się obdzieraniu, a jednak nie, nie, obdzieranie ze skóry kojarzyło mu 

się z rozbieraniem martwego zwierzaka na mięso, z wielkim obdzieraniem z wielkiej skóry, 

jak gdyby nigdy nie obdzierano zajęcy czy królików, tylko od razu słonie; w dzieciństwie był 

pewien, że słonina to mięso słonia, choć wcale nie myślał, że najpierw trzeba obedrzeć go ze 

skóry. Nie wiedział więc także, jak boli takie obdzieranie, zwłaszcza że przecież dotyczyło 

żywych. Jego, żywego, niedużego. 

Boli, jakbyście się cięli! Wykrzyknik w komentarzu był żyletką, ale przecież nie ciął 

się, też coś, to inni się cięli, gdzieś daleko, daleko, przez długi czas tylko w więzieniach, pani 

Pomianowska, sąsiadka z czwartego, przyszła kiedyś do matki i płacząc, wyszeptała, że 

pociął się syn, w więzieniu, całą rękę. Usłyszał ją przez drzwi dziecięcego pokoju, uchylone 

dla bezpieczeństwa, choć to właśnie było niebezpieczne, bo gdy usłyszał, wyobraził sobie 

rękę zamaszyście ciętą w plasterki przez sprzedawczynię w spożywczaku i matkę przed ladą: 

dwadzieścia deka krakowskiej parzonej poproszę. Dopiero później, znacznie później, cięcie 

się odnalazł w gazetach, w telewizji i oczywiście w sieci. Ludzie cięli się, tak jak się pije albo 

łyka tabletki, nieuwięzieni w więzieniu jak syn pani Pomianowskiej, a w sobie. Aktorka 

słynna nawet się cięła, gwiazda, bogata, śliczna Jolie, śliczna. Śliczna. Dziwne, jakoś 

dziwniejsze od cięcia się przez brzydką i biedną.  

– Boli?  

– Nie. Trochę. Ale nie wiem, do czego to porównać. 

– Każdego boli inaczej – orzekła zza blatu.  

Aforystka, pomyślał z pogardą i od razu się wycofał. Ona to wiedziała, nie 

wymądrzała się jak matka, kolekcjonerka Biblioteczki Aforystów, malutkich tomików 

pełnych wielkich mądrości na każdą okazję, a przede wszystkim bez. Cała historia ludzkości 

to cierpliwe czekanie na triumf człowieka poniżonego. Rabindranath Tagore, chyba Hindus. 

Zapamiętał, bo pamięć do lekarstw ma przecież zawodową, ćwierć wieku pracuje w fabryce 

leków, a ten mądrala nazywał się jak lek. Rabindranath Tagore. Rocuronium Kabi. Na co to 

było? Chyba na zwiotczenie mięśni, tak, bo śmiał się, że jemu nie ma co wiotczeć.  



Zatem dziewczyna zza blatu nie paplała jak matka, w końcu pracowała przy bólu. 

Który swędział, parzył, obdzierał ze skóry, ciął, a także gryzł (jakby cię ktoś gryzł, przeczytał, 

lecz nikt go nigdy nie ugryzł), szczypał (taka szczypawka, oświadczyła internautka) albo 

wżerał się jak jakiś kwas. Bo każdego boli inaczej. 

– Ojej, ale nie ruszaj ręką! 

Spojrzał wreszcie na tę rękę, jakby wzrokiem mógł ją z powrotem najlepiej 

unieruchomić.  

– Ojej. 

 – Podoba się? 

Esy-floresy oplatały mu przedramię od dłoni po łokieć, a taki podniecająco skręcony 

nie poczuł się nawet dotknięty nową bezosobowością, która od jakiegoś czasu zgrzytała mu w 

uszach: podoba  s i ę ? Zadowolony? Kto? Komu? Lecz nic już go nie pomniejszy: czyż nie 

przyszedł tu właśnie po osobowość? Tak, podobało  m u  się, jasne,  b y ł  zadowolony. I 

zdumiony, coraz bardziej zdumiony. Ojej!  

 – No to powoli kończymy. – Uznała westchnienie za „s i ę  podoba”. 

 Kończymy? Dopiero zaczynamy, żyć zaczynamy!  

Ojej. Naprawdę przyszedł tu z własnej woli? Postanowił znaleźć salon, wejść, 

wydukać, o co mu chodzi, przed jakimś od stóp do głów kibolem w recepcji, który 

najspokojniej w świecie, a nawet z uśmiechem, skierował go do poczekalni? Naprawdę usiadł 

wśród tych dziwnych dziewczyn, trzech Amy Winehouse w rysunkowe pejzaże jak trzy 

ściany pełne graffiti, niezwracających na niego uwagi w podrygach do rytmów z własnych 

słuchawek lub z palców wystukujących esemesy w błyskawicznym tempie, w jakim teraz 

próbuje się istnieć?  

Ojej! I naprawdę nie wstał i nie uciekł, gdy nie wiadomo skąd pojawili się nad nim 

dwaj mięśniacy, całkiem jak z pornosów, i to w chwili, gdy doznał czegoś na kształt ulgi, że 

czeka z samymi dziewczynami, kobiet bał się tylko w łóżku, a tu nagle oni, lepsi niż z 

pornosów, bo przez ekran nie czuć, a tu nagle oni i ich drobinki potu podłączające powietrze 

do prądu, na ramieniu smok, na innym wilk wyjący do księżyca, usłyszał to wycie z samego 

swego środka, licząc już płytki na podłodze, nie podnosząc wzroku, skazaniec na 

komisariacie, co z własnej woli przyszedł się przyznać… Ojej, przecież przyszedł się 

przyznać do życia, do chęci życia! Więc podniósł oczy, a raczej podnosił i podnosił, 

niezauważony przez smoka, zlekceważony przez wilka, no po prostu niewidoczna drobinka 

potu lśniąca od perfekcyjnie wycieniowanego księżyca. Czy zawyłby w głos, gdyby nagle nie 

został wywołany i zabrany tu, gdzie tkwi już chyba trzecią godzinę? Nie, wtedy jeszcze nie. 



Który z was to Irek, spytała po prostu i nie zdziwiła się, gdy wstał, mały, chuderlawy 

wujek, pewnie w wieku jej ojca, w wieku ojca ich wszystkich, a najgorsze, że goły, taki goły, 

bez jednego wzorku na sobie czuł się tutaj jak bez majtek, całkiem jakby oni urodzili się już 

tacy wzorzyści, jakby żaden początek, czysta tablica przed lekcją, nigdy nie istniał. Który z 

was to Irek Szczęściarz, powinna była spytać, lecz nie mogła wiedzieć, jakie to szczęście, że 

była dziewczyną, w końcu kobiet bał się tylko w łóżku, jakie to szczęście, że nie wywołał go 

ktoś jak ten kibol w recepcji lub ci ze smokiem albo z wilkiem, facet od stóp do głów. Nie, 

już by nie uciekł, zabrnął za daleko, ale poszedłby za takim jak skazaniec na komisariacie, 

może nawet zapominając na chwilę, że przecież nie przyszedł przyznać się do zbrodni, a do 

chęci ży… 

 


