
Jutro musimy być w formie 

Bernard spał niespełna trzydzieści minut. Na wąskiej kanapie. W jej rogu przeznaczonym dla 

nieśmiałych gości. Miał na sobie poplamioną, jedwabną koszulę ze sterczącym na baczność 

kołnierzykiem. Właściwie nie leżał nawet na kanapie. Bardziej siedział, nagusieńki od pasa w 

dół, z podkulonymi nogami. Pewnie dlatego, że Anka zajmowała całą resztę. Jedną ręką 

dotykała butelkę po żubrówce, z której ktoś zdarł etykietę. Drugą zasłaniała nagie piersi. 

Możliwe, że zasnęła w takiej pozie na wypadek, gdyby Bernard wrócił do domu z Piotrem. 

Ale Piotr zgubił się dużo wcześniej, zanim dotarli do sklepu całodobowego. Gdzieś po drodze 

- na chwilę – zarządzili przystanek, obok wystawy sklepu, w którym można było kupić całe 

szczęśliwe lub nieszczęśliwe życie lub sprzedać je za jedyne trzy złote. Pamiętał, że oparł 

wtedy głowę o chłodną szybę, próbując zainteresować Piotra ankietą, którą zamierzał właśnie 

przeprowadzić.  

- Piotr, Piotr skup się teraz, bo przeprowadzam ankietę na reprezentatywnej grupie Polaków – 

mówił Bernard – ile jest warte nasze życie, Piotr? Trzy złote, dwa złote, czy jeden złote? Co 

wybierasz? 

- Złotówkę – Odpowiadał Piotr. 

- Warte jest jeden złote? – Dopytywał 

- Mówi się złotówka, Ber – Piotr używał formy Ber, bo tak się zazwyczaj zwracał do 

Bernarda, skracając sobie jego imię do niezbędnego zestawu głosek -  złotówka, a nie jeden 

złote, zapytaj Anki jaki się mówi, a później rób ankiety. Twój sondaż ma błąd, Ber, w pytaniu 

masz błąd. Powinieneś zapytać, czy nasze życie warte jest a – trzy złote, b – dwa złote, c – 

złotówkę.  

- Dobra – zgadzał się Bernard – to o to pytam, Piotr. Możesz udzielić dwóch odpowiedzi. 

- Brakuje jeszcze czegoś – Piotr w tym czasie mocował się z drzwiami sklepu. Raz wyobrażał 

sobie, że je otwiera, a raz, że zamyka, myśląc przy tym, że w ten sposób nikt mu drzwi nie 

zarygluje przed nosem.  

- Czego, czegoś brakuje? 

- Opcji nie wiem, bo respondent może czegoś nie wiedzieć i jak mu tego nie dasz, to on ci, 

Ber, nie odpowie – tłumaczył Piotr. 

- To dopisz sobie nie wiem – Bernard na chwilę odchylił głowę, rozglądając się niepewnie, bo  

z gardła wypełzał mu powoli żołądek.  Jedno chluśnięcie niestrawionego alkoholu, a później 

żółtej, męczącej wydzieliny zakończyło prace nad sondażem. Znowu się rozejrzał, ścierając z 

ust nieprzyjemny zapach. Piotr zniknął.  



- Piotr – krzyknął Bernard – jeszcze nie skończyliśmy ankiety. Zaczekaj, aż skończymy. 

Testy, najpierw musimy przeprowadzić testy, a dopiero potem można pójść z tym do ludzi.  

Piotr zniknął, a Bernard chciał dotrzeć do celu nocnej wyprawy, chociaż o tej porze noc 

niczym barman, zamykała lokal. Powoli sprzątała po ostatnich klientach. Butelki, puszki, 

niedopałki po papierosach. To wszystko zamiatała na księżycową szeroką szuflę, segregowała 

plastik ludzki osobno i papier ludzki osobno, wrzucała te odpady do odpowiednich 

kontenerów.  

Żołądek Bernarda skakał jak piłeczka kauczukowa. Podchodził do gardła,  wydostawał się na 

zewnątrz i wracał na miejsce, by po chwili powtórzyć swoją misterną i precyzyjną zabawę. 

Chluuust. Chluuust. I znowu – chluuust. Pamiętał, że musi być w miarę przytomny. Zresztą 

wszyscy oni, Piotr, Groszek, Anka i on, Bernard, mieli jakoś w miarę bezboleśnie przejść 

przez tę noc, by nad ranem w miarę się prezentować. Bernard wiedział już, że nie zdążą ze 

snem, że Anka nie będzie w formie, że znowu napiszą o niej, że marnuje ich czas, ale Bernard 

nie potrafił teraz odpowiedzieć im, chociaż bardzo chciał, że czasu się nie marnuje. Czas 

mija, jak wiosna, lato i pozostałe pory roku. Ale nie marnuje się. To nie w jego stylu.  

Bernard przypominał sobie, że kilka godzin temu, kiedy Piotr gdzieś mu zniknął, ominął 

sklep i zatrzymał się kilka kroków dalej. Znowu oparł czoło, ale tym razem o chłodną cegłę, 

wystającą ze starego, pewnie historycznego muru, jakich w tym mieście było pełno.  Nad 

głową Bernarda już tylko wisiał napis w stylu retro: Coffee Litera. A jeszcze wyżej niebo, z 

którego nikt na Bernarda nie patrzył. 

– Bernard? – Usłyszał. 

– No ja! A kto pyta? - i znowu żołądek dał o sobie znać. Odwrócił się w kierunku skąd 

dobiegał głos. 

– Aleś się załatwił! 

To była Groszek, dziewczyna Piotra.  

- Bernard, wracamy z Piotrem do domu. Wiesz, gdzie on jest? – Pytała. – Anka czeka na 

ciebie. Trzeba się wyspać, Ber. Wracamy. Jutro musimy być w formie. Gdzie jest Piotr? 

Bernard próbował zareagować, a Groszek nie dawała za wygraną, bo zaraz dodała. 

- Ber, proszę cię, nie mamy czasu. Musimy się wszyscy wyspać. Przecież jutro jest za kilka 

godzin. Jak ty sobie to wyobrażasz? 

- Zgu – Bernard czknął – bił. Zgu – bił się. 

- Bernard – powtarzała Groszek – weź się w garść, gdzie do cholery masz Piotra? Gdzie jest 

Piotr? – Czuł, jak szarpała go za ramię – Wyszliście razem z Piotrem, gdzie on jest? Jest 

gdzieś tutaj z tobą? Gdzie? Musimy się wyspać, rozumiesz? 



Nie rozumiał. 

- Groszek – starał się wytłumaczyć – nie gniewaj się. Dziewczyno, Groszku nasz, no mówię 

ci, nie wiem. Pamiętasz, jak razem, dwa lata temu, roznosiliśmy po mieście zaproszenia na 

Coffee Litera? Ty, Piotr i ja? 

- Przestań, Bernard – wyciągnęła telefon, wybrała numer Piotra i zadzwoniła – jak nie 

odbierze, to was razem zajebię. Mówię ci, Ber, nie żartuję. 

- Groszek – ciągnął Bernard, do którego powoli docierało, że dziewczyna Piotra wściekła się 

nie na żarty i należało jakoś ratować sytuację – Groszek, dwa lata temu, pamiętasz, jak 

rozdawaliśmy na mieście? Osiemdziesiąt procent tych ludzi kojarzyło Ankę, pamiętasz chyba, 

nie? A co było rok temu? Tylko sześć osób. Nikt nie wiedział, co to jest coffee litera. 

Groszek, zobacz, jak to się zmieniło. Myślisz, że z nami jest inaczej? Też się zmieniamy. Nie 

potrzebujemy już tyle snu, co kiedyś. Anka nie potrzebuje tyle snu. Tyle snu, co ty ją o to 

podejrzewasz, to uwierz mi, ona już nie potrzebuje. Wszyscy się wyśpimy. Masz moje słowo. 

- Pierdolę – Piotr nie odbierał. Groszek podeszła do Bernarda – gdzie masz telefon? Mów, 

gdzie masz telefon. Ode mnie nie odbiera, ale od ciebie odbierze. Telefon dawaj. 

Bernard posłusznie wyciągnął aparat z tylnej kieszeni spodni. 

- Dzwoń do niego. 

Wyszukał w kontaktach Piotra.  

- Pokaż – Groszek kazała sobie pokazać aparat, sprawdziła, czy numer się zgadza i skinęła 

głową – dzwoń. 

Bernard dzwonił. 

- Daj – wzięła od niego telefon. 

- Groszek – mówił Bernard – ty nic wtedy nie zrozumiałaś chyba. Z tych sześciu osób, co 

nam się rok temu przydarzyły. Groszek? – Dopytywał – czy ty coś wtedy z tego zrozumiałaś? 

Bo ja tak.  

- Nie odbiera – kobieta oddała Bernardowi telefon. – Co ty bredzisz, Ber? 

Musiała na chwilę się uspokoić. Po co to wszystko? Nerwy, rozkazy, połączenia, których 

Piotr nie odbiera. Po co to komu – myślała. Wróci do domu i albo on już tam będzie, albo 

przyjdzie za jakiś czas. Zdążyła się przecież przyzwyczaić, że tak się kończyły wieczory u 

Anki i Bernarda. Gdyby chociaż za kilka godzin nie było tego jutra, które przez chwilę 

wydawało się jej takie odległe, że jeszcze wszystko można było jakoś powiązać, wyglądać 

mogło, koniec z końcem połączyć. A teraz? Było chyba za późno, myślała. 

- Świat się zmienia, Groszek, nie do poznania – Bernard ciągnął swoją przemowę – zobacz, 

że to byli prawie ci sami ludzie. Jeszcze dwa lata temu wszyscy, no, może nie, ale mówię ci 



osiemdziesiąt procent to na bank, a rok później już tylko sześć osób. To ci nic nie mówi o 

świecie, Groszek? Zobacz, że dla jakiejś fobii człowiek rezygnuje z życia. Co innego ty, czy 

Piotr, Anka, ja – my nie musimy. Nie wiem, co my takiego mamy, ale popatrz na siebie. Masz 

pierdolca, wiadomo, każdy jakiegoś ma, gdzie jest Piotr na przykład, ale inni mają przymusy, 

rozumiesz? Przymusy. Te osiemdziesiąt procent, to ci mówię, oni musieli przejść piekło, żeby 

przez dwa lata zapomnieć co to jest coffee litera.  Wyobrażasz to sobie? Wszyscy oni umrą, 

ale chcą umrzeć bez zmarszczek, bez raka jelit, w świetnej formie. I zobacz, Groszek, oni już 

nie pamiętają. O niczym. Coś się w ich głowach chyba poprzestawiało. No, nie wiem. Tylko 

tacy, jak my mamy to jeszcze, czego im brakuje, ale i ja, Groszek, i ja chwilami sam już nie 

wiem, co to jest. Myślałaś kiedyś o tym?  

Bernard pamiętał, że mówił jeszcze długo, ale Groszka już przy nim nie było. Wracała do 

domu. Dobrze wiedziała, co wydarzyło się dwa lata temu. Wszystkie lokalne media o tym 

pisały. Na kilka dni przed kolejną edycją coffee litera, jej liderka, pomysłodawczyni, 

freelancerka, poetka i Bóg wie kto jeszcze, zmieniała bieliznę w miejscu publicznym. Jakaś 

barmanka zadzwoniła na policję. Na drugi dzień wszyscy o tym pisali. A najgorsze były 

tytułu ogólnopolskich brukowców. Jakie tajemnice skrywa pod bielizną Coffee Anka Litera? 

Albo wywiad z tą pożal się Boże barmanką.  

- Martwię się o panią Anię. Uczyła mnie w liceum. Była moją wychowawczynią. Byłam w 

ciąży pod koniec drugiej klasy. Pomogła mi dotrwać do matury. Teraz, kiedy widzę, co dzieje 

się z panią Anią, uważam, że to mój obowiązek pomóc jej wydostać się ze stanu, w którym 

obecnie się znajduje. Mam małego Grzesia i wspólnie z Grzesiem kibicujemy pani Ani i 

pójdziemy na Coffee Litera, bo jesteśmy to jej winni – wypowiadała się w miejscowym radiu. 

Może nawet w dniu imprezy. 

   

Bernard obudził się na kanapie. Obok Anki. Spał chyba z trzydzieści minut. Niewygodnie, 

bez spodni, ale w koszuli, zmiętej i śmierdzącej. Obok leżała Anka. Chuda z kościstymi 

palcami, które sięgały butelki po żubrówce. Może i spałby dłużej, ale Anka zerwała się nagle, 

jak oparzona. I zaraz zastygła, niczym ważka. Bernard siedząc w rogu kanapy patrzył na 

chudą kobietę z wystającymi żebrami i małymi, gorącymi piersiami. Próbował zasnąć. 

Wpatrywał się w Ankę przez chwilę, powieki mu opadały i zasypiał. I zaraz się budził. Czuł, 

jak kobieta kręciła się obok, prężyła, przewracała z boku na bok, a na koniec usłyszał, jak 

stawia stopy na zimnej posadzce. 

– Bernard! Słyszysz? Bernard! 



Musiała potrącić przy okazji butelkę. Zawsze pierwsza wstawała i miała w zwyczaju potykać 

się o szklane naczynia. Nieważne, czy jeszcze były wypełnione, czy już nie. Miała taki 

zwyczaj – myślał – budzić jego, Bernarda, kopiąc butelki. Wszystkie, które stały jej na 

drodze, które spotkała w drodze dokądś, dokądkolwiek akurat zmierzała.  

– Bernard, posprzątaj później butelki, proszę cię! 

Przytaknął. 

– Łeb mi pęka – oznajmiła, chociaż Bernard pomyślał, że niepotrzebnie mu o tym mówi, bo 

domyślał się, że nie tylko jej łeb pęka, ale pękają przy tym ściany, kruszy się sufit, metalowe 

części w oknach rdzewieją szybciej i głośniej niż mają w zwyczaju  

– Wstawaj, słyszysz! Posprzątaj butelki. Zobacz, jaki tutaj bajzel, Bernard. Gdzie wy wczoraj 

z Piotrem byliście tak długo? Groszek się martwiła. Zawsze jej to robicie – Anka wyszła z 

pokoju i zmierzała w kierunku łazienki. Niebieskie płytki kleiły się do jej stóp i Bernard miał 

wrażenie, że odkleja się cała część podłogi wraz z sufitem sąsiadów, kiedy Anka przechodziła 

z pokoju do kuchni, a potem z kuchni do łazienki. Zastanawiał się, czy sąsiedzi w takich 

chwilach podglądają ich mieszkanie z dołu. To chyba nie było takie trudne – myślał – skoro 

Anka im ułatwiała sprawę. 

Z łazienki dobiegł go głośny śpiew: 

Na moich ustach kurz, brud, sałatka, bluszcz 

mózg, na moich ustach już grób, wiatraki, pędzle 

romb, na ustach klej, torebka, tlen i koc 

na moich ustach chuj, osocze, szminka, blef 

 Siedział na kanapie nagi od pasa w dół. Szukał czegoś, co mógłby założyć na siebie. 

Gdzieś przecież rozbierał się jakąś godzinę temu. Przypomniał sobie przy okazji, że ostatnio 

kupił przecież sobie bieliznę i zostawił wszystko w tym pubie, do którego od pewnego czasu 

zaglądali z Anką. Musiałby ten plecak kiedyś odebrać – pomyślał – i resztę zakupów. Bo 

chyba jeszcze coś miał wtedy w torbie, ulotki przecież – przypomniał sobie – zaproszenia na 

tegoroczną edycję Coffee Litera. Nie roznieśli ich tyle, ile zaplanowali. Anka cała czas 

ciągnęła go gdzieś na obrzeża miasta i przypominała historię sprzed kilku lat. Nie pamiętał 

sprzed ilu. Kiedy również przyniosła do baru zapakowany prezent, robiąc mu przy tym 

niespodziankę.  

– Kupiłam ci trzy pary majtek – powiedziała wtedy do Bernarda i wyjęła z beżowej torebki 

zawiniątko. - Masz, nie śliń się i zakładaj. 

Pamiętał to zdarzenie. Siedzieli w pobliskim pubie. W rogu, na skórzanej sofie, byle z dala od 

zgiełku tego miejsca. Miła, piegowata barmanka i kelnerka w jednym właśnie odchodziła od 



ich stolika z zamówieniem, którego zazwyczaj nie musieli składać, bo przesiadywali tutaj 

często i ich menu ani razu nie uległo zmianie. Ale miła, ruda kelnerka była nowa, więc nie 

przyniosła od razu żołądkowej tylko grzecznie pytała, co podać. 

– Żołądkową skarbie, najlepiej całą butelkę! - Anka nienaturalnie krzyknęła - Jestem 

spragniona! - I natychmiast zmieniła temat, zwracając się do Bernarda. – Kupiłam ci trzy pary 

majtek! 

– Ubierz, proszę cię, teraz, szybko, nikt nie patrzy – mówiła całkiem serio. Odłożyła torebkę 

na stolik i dodała – jak chcesz ja też założę, mam zielone z pająkami, żółte w niebieskie paski 

i czerwone z napisem Manchester United. Które chcesz? 

Niska, piegowata kobieta wróciła do stolika, przyglądając się  obojgu z uwagą. Postawiła dwa 

kieliszki wypełnione trunkiem i stanowczo ich ostrzegła. 

- Nie możecie państwo zakładać bielizny w miejscu publicznym.  

- Co ty mówisz, dziewczyno? Ty nas podsłuchujesz? Kręcisz się między stolikami i 

nastawiasz radary? Taka jesteś, kurwa, paniusia z pamiętniczkiem, chodząca na przeszpiegi? 

– Anka nawet nie patrzyła w jej stronę, kiedy do niej mówiła, ani razu nie spojrzała, 

zajmowała się tylko i wyłącznie jednym - pakunkiem.  

Bernard kiwnął ręką, myśląc, że w ten sposób da znak barmance, że on to załatwi. Nie będzie 

żadnych przebieranek, miejsca publiczne pozostaną nietknięte, nie ma o co robić hałasu. 

- Ja tylko państwa ostrzegam – niska barmanka zacisnęła usta. Było widać, że jest nowa i nie 

chce tutaj żadnych problemów – pani mówiła na tyle głośno, że nie musiałam podsłuchiwać. 

Każdy by usłyszał. Dlatego mówię, że w tym pubie nie ma takich zwyczajów. To nie mój 

wymysł. 

- Zaraz, zaraz – Anka wstała od stolika. Miała na sobie dżinsy i białą koszulę. Ale zanim 

zaczęła rozpinać spodnie, zdjęła kolczyki – podobają ci się moje kolczyki – mówiła do 

barmanki – zdejmę je teraz, a potem ściągnę spodnie i założę majtki.  

- Aniu – Bernard wiedział, że nie żartuje. Zresztą nigdy nie żartowała – daj spokój, 

przymierzymy w domu. 

- Nie żartuję – powtarzała barmanka – niech się pani uspokoi. 

Zaczęto zwracać na nich uwagę. Anka położyła kolczyki na stół. Nie spuszczała z barmanki 

oczu. Wzięła do rąk kieliszek i wypiła zawartość. Potem chwyciła za drugi i zrobiła to samo.  

- Bernard, zamów żołądkową – wydała polecenie. 

- Jeszcze raz to samo – powiedział do piegowatej barmanki. Rozejrzał się. Nie było zbyt dużo 

ludzi. Dwie pary siedziały dwa stoliki przed nimi, obok kobieta, czekająca na zamówienie, 



bliżej wyjścia jeszcze dwie osoby. Wiedział, że przyglądają się im, ale siedzieli  z Anką w 

rogu, pocieszał się, że w tym półmroku, jaki tutaj panował, niekoniecznie jest co obserwować. 

- Proszę – Bernard spojrzał w kierunku barmanki – wróci pani z zamówieniem i będzie już po 

sprawie. 

W tym czasie Anka zdążyła zdjąć już pasek. Usiadła, rozpięła guzik u spodni, potem zamek 

- Co pani robi? Ostrzegam panią – barmanka odłożyła notes, w którym zapisywała 

zamówienia klientów.   

- Kupiłam trzy pary majtek – Anka tym razem nie spuszczała wzroku z barmanki – nie 

chciałam awantury, mogło się obyć bez niej, ale zawsze znajdzie się ktoś taki, jak ty, kto 

nieustannie węszy, knuje, szuka dziury w całym, żeby tylko sprowadzić świat do swoich 

wyobrażeń, a takiego świata nikt nie ma, rozumiesz dziecko? Nikt nie ma na własność. To nie 

jest jakieś pierdolone więzienie, ten świat, który mi teraz wciskasz w wątrobę. Sama sobie w 

nim mieszkaj, ale mnie do niego nie spraszaj. 

- Bernard? Zamówiłeś wódkę? – Spytała. 

- Niech pani da nam chwilę – Bernard starał się ratować sytuację. 

- Bernard – Anka wyprostowała nogi i powoli ściągała spodnie w dół – pytam się, czy 

zamówiłeś wódkę? 

- Zrobi to pani dla mnie? Da nam pani chwilę? 

Barmanka nie odpowiedziała. Odsunęła stolik i podeszła do Anki. 

- Myśli pani, że nie zadzwonię na policję? Zrobię to. Wyleciała pani z mojej szkoły za picie, 

myśli pani, że nie wiem? Dwa lata temu było o tym głośno. Myślałam, że pani się wzięła w 

garść, ale widzę, że niczego się pani nie nauczyła. Nic do pani nie mam, ale nie pozwolę na 

pani wybryki w tym miejscu. Niech pani wybiera.  

 

Bernard wstał z kanapy. Poczuł skurcz w żołądku. Nie zdążył dobiec do łazienki i żółtą 

wydzielinę przelał do zlewu, do zielonych kubków, które wraz z Anką dostali w prezencie od 

Piotra i Groszka. Po drodze, kątem oka dostrzegł swoją czerwoną bieliznę z napisem 

Manchaster United. Leżała na kuchennym stole. 

Z łazienki płynął kojący szmer wody tłukącej się o ściany kabiny. Bernard postawił czajnik na 

gaz, w szafce znalazł kawę i cukier. Usiadł przy stole i zamknął oczy. Dzień dopiero co 

wystartował, a już miał go dosyć. 

Anka długo nie wychodziła z łazienki. Wiedział, że za godzinę muszą wyjść. To był ważny 

dla niej dzień. Dlatego pewnie teraz – myślał - usiłowała doprowadzić się do używalności. A 

przecież kiedyś napisała albo powiedziała do Bernarda, albo w wywiadzie dla lokalnej prasy, 



albo w telefonicznej rozmowie z matką, przekonywała przecież, że w jej wieku uroda jest jak 

pomarańcza, na którą nikt nie ma ochoty.  

– Wiesz, co dzieje się z pomarańczą, na którą nikt nie ma ochoty? – Pytała i od razu udzielała 

odpowiedzi – Gnije, tak jak wszystko na co nie masz ochoty patrzeć. Śmiała się przy tym, 

odrzucając do tyłu swoje rdzawe włosy, ale Bernard wiedział, że w takich chwilach mówiła 

coś prawdziwego o sobie. Już wtedy nie miała głowy do łagodnych wobec siebie skojarzeń i 

pamiętał, że powiedział jej to któregoś dnia, a może nawet zareagował od razu, jak tylko 

padło z jej ust to porównanie.  

– Aniu, nie mów tak, dobrze? 

Machnęła ręką. Siedzieli wtedy w pubie, bo od jakiegoś czasu nie mogli sobie znaleźć 

miejsca. 

– Nie śmiej się, słyszysz! – Mówił do niej. 

Zbliżała się wtedy godzina zamknięcia. Pub wypełniał jeszcze pomruk zadowolonych 

klientów, którzy, sięgając do swoich podróżnych plecaków, w tajemnicy przed barmanem, 

wypełniali puste kieliszki mocnym trunkiem zakupionym w pobliskim sklepie. Tuż przed 

drugą w nocy barman obwieszczał wszystkim koniec sprzedaży. I był nieustępliwy. Z 

podkrążonymi oczami poruszał się półsennym krokiem od stolika do stolika. 

– Proszę kończyć, za chwilę zamykamy! 

Ich stolik wtedy ominął, chociaż Bernard zauważył, jak przez chwilę wahał się. Płacono mu 

przecież za dziesięć godzin. Od szesnastej do drugiej w nocy. Był więc nieugięty i nikomu 

jeszcze, odkąd pamiętał, nie nalał wódki do pustego kieliszka tuż przed zamknięciem. Miał na 

głowie kolorowego irokeza i zarośnięty był jak stary cap. Przez chwilę stał i patrzył na Ankę, 

jak w histerycznym śmiechu odrzuca głowę do tyłu. Siedzieli w rogu knajpy, oddaleni od 

baru i reszty klientów. Bernard uznał, że barman wystraszył się jej śmiechu i dostrzegł w jej 

chudej sylwetce to, co i jego samego czasami dręczyło, kiedy patrzył na jej wychudzone i 

zmęczone ciało. Wiedział, że przy ich stoliku ma miejsce jakiś niezrozumiały dla niego 

rozkład. Tak donośny, że od tego wszystkiego dźwięczało mu w uszach. Nie wiedział, co 

dokładnie się rozpada. Świat, do którego za chwilę wrócą? Pub, z którego powoli wszyscy się 

ewakuowali? Oni sami, bo nie mogli sobie znaleźć miejsca? Anka? Bo na każdym kroku 

przekonywała Bernarda, że nie ma powrotu do intensywnych kolorów? Że wszystko 

naturalnie przeobraża się w swoje wyblakłe odbicie? Na chwilę ich oczy, Bernarda i 

mężczyzny z irokezem, spotkały się ponad puszystymi obłokami tytoniu. Kiwnął głową do 

barmana, dając do zrozumienia, że zaraz będzie miał ich z głowy. Kiedy ten wreszcie 

odwrócił się i poszedł w przeciwnym kierunku, do swojej nocnej rezydencji, umieszczonej 



miedzy drewnianym barem a półkami z alkoholem, Bernard objął ramieniem Ankę i pozwolił 

jej wypłakać się w swoją zmiętą i spoconą koszulę. 

*** 

Zalał kawę wrzątkiem i czekał na Ankę w kuchni. Szum wody ustał jakieś piętnaście minut 

wcześniej. Słyszał, jak otwiera drzwi kabiny, odkłada nierdzewną rączkę prysznica. Jak spada 

z półki szampon z odżywką. Miał przed oczami wszystkie jej piruety związane z poranną 

toaletą. Codzienne kuksańce, jakie sobie sama ze snajperską precyzją zadawała, przeglądając 

się w którymś ze skrawków czegoś, co mogło być ogromnym rzeźbionym lustrem z litego 

drewna. Teraz zaś zwykłą drewnianą ramą, w której wciąż tkwiły okruchy jej odbić. W 

końcu, czekając aż wyjdzie z łazienki, zasnął. 

 

2. 

– Wejdziemy? – Anka z Bernardem stali przed pubem trzęsąc się z zimna. Ostatnie dni 

sierpnia nieoczekiwanie pogrążyły się w jesiennym chłodzie. Spojrzała na zegarek, który 

dostała w prezencie od dyrektora liceum podczas pożegnalnej kolacji. Grzebała wtedy swoją 

przeszłość, chociaż zegarek miał jej przypominać, o wiecznie zasępionej minie pryncypała, 

który na widok spóźnionej nauczycielki, zsuwał okulary na czubek nosa i kręcił głową z 

niedowierzaniem. Często opowiadała Bernardowi o tamtych czasach, chociaż nigdy jej o to 

nie pytał. 

– Wiesz – mówiła – nie mogłam zdążyć na ósmą do szkoły, a dyrekcja z niezrozumiałym 

uporem zadawała mi ciosy poniżej pasa. Prosiłam, ale nie pomagało. Pobudka o szóstej 

trzydzieści i wywieszony jęzor na szkolnych schodach. Nic z tego, nieuleczalny przypadek, 

notoryczna panna spóźnialska. A później, kiedy rozstawaliśmy się, pijąc w knajpie jakąś 

wredną wódkę na koszt dyrektora, zapytał mnie czy wiedziałam, że chronił mnie przed samą 

sobą, wiesz? Tak powiedział i wręczył zegarek, dodając, że wszystkiego się domyślał, ale 

milczał póki osiągałam dobre wyniki z uczniami. Kiedy przestałam pojawiać się na zajęciach, 

nie mogli mnie trzymać na etacie. Jakaś dziewczyna wstawiła się wtedy za mną. Taka niska, 

piegowata, ale już matką była, wyobrażasz sobie? Nie dosyć, że mała i piegowata, to jeszcze 

matka.  

 

– Może wejdziemy? - Nie czekała na odpowiedź. Otworzyła drzwi i weszła do środka. 

Nie wiedział, czy mieli na to czas. Zdał się na Ankę. Jeszcze w domu, kiedy potrząsnęła nim, 

gdy drzemał przy stole, wyglądała na osobę, na której kolejna nieprzespana noc nie robiła 

wrażenia. Była gotowa do wyjścia, kiedy otworzył oczy. – Wychodzimy, Bernard – 



powiedziała. Nie rozmawiali ze sobą, kiedy do niej dołączył. Nie miał na to sił. Ledwo co 

założył spodnie, pozapinał guziki przy koszuli, której nie zdążył zmienić, wypłukał usta i 

wybiegł za Anką. Nie odeszła daleko. Czekała, siedząc na ławce. Uśmiechnęła się na jego 

widok i dopiero światło dzienne ukazało Bernardowi wychudzoną Ankę, jakby wycinankę z  

gazety, z papieru kiepskiej jakości, z pisma, które leżało gdzieś latami na strychu. Siedziała 

na ławce, a właściwie wyglądała na kogoś, kto szykuje się do startu w jakimś tylko jej 

znanym maratonie. Lekko pochylona, wydawała się czekać, aż ktoś krzyknie: start. Spojrzała, 

kiedy się zbliżał, uśmiechnęła, a Bernard przez ten cały czas starał się, jak mógł, robić dobre 

wrażenie na każdym, kogo mijał po drodze.   

- Jestem – zakomunikował, podchodząc do niej. Nikt w to nie wątpił. Był, zdążył i usiadł 

obok. 

- Czy ty mnie Bernard, zapytałeś o cokolwiek przez ostatnie miesiące? – Anka nadal siedziała 

na ławce w przybranej pozie, najwidoczniej ta, a nie inna figura, którą przybrała, dawała jej 

poczucie komfortu. 

Bernard nie wiedział. To znaczy podejrzewał, że znalazłby odpowiedź, ale nie teraz. Nie w tej 

chwili. Był niewyspany, nic nie jadł od wieczora i nie mógł w sobie odnaleźć siły, żeby z 

marszu odpowiedzieć Ance. Czy pytał? Zadawał pytania? Skąd miał to wiedzieć? Mógł 

jedynie potwierdzić, że jest, gdyby tego oczekiwała. Ale, żeby go tak znienacka, kiedy 

jeszcze dobrze nie wyparowała z niego noc, męczyć o takie szczegóły z ich życia? Oparł się o 

ławkę, przez ten cały czas starał się dobrze wyglądać, w miarę zachowywać, panować nad 

reakcjami. Coś się w nim trzęsło, a on nie potrafił tego namierzyć. Nie wiedział nawet czy 

istnieją takie przyrządy do namierzania wewnętrznego hałasu, który powodował, że nic w nim 

nie chciało, choćby przez chwilę, zatrzymać się. Wszystko w nim działo się w biegu, jakby 

się gdzieś spieszyło. Bernard wiedział, że oni też się spieszą, on i Anka, ale nie mógł 

zlokalizować tego maratończyka, który się w nim odezwał. Czuł, że jak dłużej ten stan 

potrwa, to ten ktoś, coś, jakiś proces w nim, wydostanie się na zewnątrz, bo jego ciało, o 

którym kiedyś słyszał, że może być jednocześnie świątynią, nie nadawało się już na takie 

maratony, które się w nim aktualnie odbywały. Siedział więc i wolał się nie odzywać, nie 

zabierać chwilowo głosu, nie nadawać na tych samych falach, na jakich mają w zwyczaju 

nadawać dwoje bliskich sobie osób. 

- Nie jest dobrze – Anka podsumowała dialog między nimi. – Chodźmy, tutaj zaraz jest 

miejscówka. Mamy jeszcze trochę czasu. Zdążymy ze wszystkim. 

Nie było daleko. Kilkaset metrów. Anka prowadziła Bernarda, trzymając go pod ramię. Było 

chłodno, ale Bernard nie wiedział, czy to jesień tak się na nich uparła, że trząsł się na tle 



mijanych murów kamienic, czy znowu wydarzało się coś, czego on nie potrafił jeszcze 

ocenić.  

- Wchodzimy – powiedziała, kiedy już zatrzymali się przed drzwiami pubu. Nie czekała na 

Bernarda. A on przez chwilę zastanawiał się, czy Anka czasami nie kazała mu zostać na 

zewnątrz. A może zapytała, czy wejdą do środka, z powodu chłodu. Nie miał pojęcia. Ale gdy 

już nie było jej z nim, nie miał wyboru. Przynajmniej tak uznał, że lepiej będzie, jeżeli 

wejdzie do środka.  

Anka zdążyła w tym czasie podejść do baru i zamówić szybką wódkę. Kiedy mężczyzna 

pojawił się w drzwiach przechylała właśnie kieliszek, a jej rdzawe włosy spięte w kok o mało 

nie wyskoczyły z ucisku kolorowej ozdoby, którą były związane. Spojrzała w jego kierunku i 

coś szepnęła do barmana. To był ten sam mężczyzna z czerwonym irokezem, ale bez zarostu, 

co go niewątpliwie odmłodziło w oczach Bernarda. Nie miał już w sobie tej stanowczości, a 

zaciśnięte usta, które do tej pory nadawały mu powagi, teraz wydawały się niewinne. Bernard 

skinął głową w jego kierunku i ruszył do tego samego stolika, przy którym siadał z Anką 

wieczorami. Anka w tym czasie opróżniła jeszcze jeden kieliszek, pokręciła się koło szafy 

grającej, zastanawiając się nad repertuarem. Mężczyzna z irokezem podszedł do stolika i bez 

słowa zostawił, rozpoczętą już przez Ankę, chwilę wcześniej, butelkę żołądkowej.  

Bernard zapalił papierosa i dopiero, kiedy wypuścił dym z ust, poczuł, że wydostały się z 

niego królestwa toksyn, czyniąc w nim samym chwilowe bezkrólewie. Odkręcił butelkę, 

nakrętka jakoś zawinęła się w jego palcach i sturlała najpierw ze stołu, po krześle, spadając na 

podłogę. Barman spojrzał na Bernarda, ale już niewinnie, bez żadnej treści, nagany, czy 

pochwały, ot tak. Bernard przybliżył butelkę do ust i łapczywie przyssał się do niej. Kilka 

łyków, łapczywych pociągnięć mogło mu pomóc. Wolał to sprawdzić. 

– Nie musisz pić z butelki – usłyszał jej głos. – Słyszysz, Bernard? Mówię, że nie musisz pić 

z butelki – uśmiechnęła się. 

– Nie zmieniłeś koszuli – dodała. 

- Dlatego tutaj weszliśmy? – Zapytał. Chociaż nadal nie wiedział o co ma pytać, nie miał 

ochoty na rozmowę.  

– Nie zmieniaj tematu, Bernard, pytam o koszulę! Dlaczego do cholery jej nie zmieniłeś? 

Widziałeś się w lustrze? Jak wyglądasz?  

Upuścił z rąk papierosa. Odbił się od krawędzi stolika i zniknął im z oczu. 

– Papieros! - zauważyła. 

– Co? 

– Papieros ci spadł! 



Schyliła się po niego i zgasiła w popielniczce. W pomieszczeniu o tej porze byli tylko oni, 

Anka i Bernard plus barman, który zniknął gdzieś łowiąc pod drewnianym blatem puste 

butelki. Słyszeli jak obijają się o siebie więzione pewnie w czarnych skrzynkach. 

– Nie pytałeś mnie o nic ostatnimi miesiącami, Ber – Wyciągnęła z beżowej torebki kieliszki i 

postawiła na stole – ale to nic. Nie pytałeś, może miałeś jakiś powód, a może nie, to już 

historia. Ale i tak, nawet jeżeli od miesięcy to trwa, to odpowiem na pytania, których nie 

zadałeś, Ber.  

Czy w ogóle można było powiedzieć, że między Anką a Bernardem coś takiego się dzieje, jak 

brak pytań? Czy mógłbym o coś nie zapytać – myślał z trudem Bernard. Najwyraźniej mógł, 

skoro Anka uznała, że tak właśnie jest.  

- Rozwieszałam w ubiegłym tygodniu ostatnie plakaty – mówiła Anka – później byłam w tej 

knajpie, wiesz której, w tej, gdzie zostawiłeś plecak z jedzeniem. Kiedy to było, Ber? W 

ubiegły piątek? Chyba tak. Wiesz, że w tym plecaku nie było żadnego jedzenia, tylko same 

ulotki. Nie rozniosłeś ulotek. W ogóle w tym roku zrezygnowałeś z tego, Ber. Cały rok 

czekamy na coffee litera, a ty jakby nigdy nic, nie roznosisz ulotek. 

Ber podniósł głowę. Opadła mu wcześniej i brodą uderzył o klatkę piersiową, ale zaraz ją 

podniósł. 

- Sześć osób, Anka, sześć osób w tamtym roku, wyobrażasz to sobie? 

Anka nie zwracała uwagi na Bernarda. 

- Mogłeś mnie chociaż zapytać, czy mi na tym zależy, ale z jakichś powodów nie odezwałeś 

się ani słowem. I wiesz co pomyślałem, Ber?  

Bernard znowu spuścił głowę, a właściwie głowa sama wylądowała brodą w tym samym 

miejscu. Chciał powtórzyć kwestię, tę o sześciu osobach, bo znał ją na pamięć, a wydawało 

mu się, że ona, ta kwestia, akurat dobrze się nadaje na tę okoliczność Nie zdążył. Anka 

mówiła dalej. 

- Że ty już od wielu miesięcy o nic mnie nie pytasz. Niby żyjemy tak samo, chodzimy razem 

w te same miejsca, wydaje nam się, że wiemy co do nas należy, ale jednocześnie, Ber, 

odpuszczamy sobie powoli zwykłe gesty. Na przykład ty, Bernard, wychodzisz rano zrobić 

zakupy, spotykam cię wieczorem w różnych lokalach i wiesz, że ani razu nie zapytałeś mnie, 

czy coś jadłam, czy jestem głodna, albo czy nie jest mi przykro, że nie doniosłeś jedzenia do 

domu. Nie, nie myśl, że o jedzenie chodzi. Nie pierwszy i nie ostatni raz tak robisz, sama tak 

robię. Chodzi o to, Ber, że ty od pewnego czasu nic. Ani słowa. Nawet nie wiem, czy sam coś 

jadłeś. Nie będę cię przecież pytać o to, skoro uznałeś, że to temat tabu, czy jakiś przejaw 

cenzury, prewencji, sama nie wiem. Kiedyś się chyba martwiłeś o mnie, Ber. Zwyczajnie, tak 



jak się tego nauczyliśmy. Przychodziłeś wieczorem i mówiłeś od drzwi, że trafiałeś na jakieś 

kolejki, że dwie tylko kasy działały, a trzecia i czwarta wcale, że ty przy czwartej stawałeś na 

znak protestu i gdybyś nie protestował, to byś jednak został skasowany przy pierwszej, bo 

twoja kolejka już minęła i dobrze to rozumiałam, Ber. Mnie to też wkurwia w tym mieście, że 

na wszystko trzeba czekać. Lepiej już inaczej ten czas wykorzystać, bo szkoda go na to, żeby 

ktoś cię w tych kolejkach przeglądał, jak pierwszą lepszą stronę internetową. To było kiedyś 

zabawne, jak wychodziłeś rano na zakupy i znikałeś na cały dzień. Po bułki, jak szedłeś z 

samego rana, albo przyprawę do obiadu i koniec, przepadałeś. Raz matka, pamiętasz, 

zadzwoniła do mnie jakiegoś wieczora i w trakcie rozmowy zapytała, czy coś jadłam, bo 

jakoś słabo mnie tego dnia słyszała przez słuchawkę i chyba uznała, że nie mam sił z głodu. A 

ja jej, że nie, jeszcze niczego nie miałam w ustach, bo nie robimy zapasów, tylko z dnia na 

dzień żyjemy i właśnie poszedłeś z samego rana po bułki, chleb i miałeś  się rozejrzeć za 

produktami na obiad. I matka na to nic, rozumiesz, Ber? Zatkało ją. Ani słowa. Bo co mogła 

powiedzieć kobieta, matka Polka, która o niczym innym nie myśli całymi dniami, jak właśnie 

o tym. O maśle, warzywach, przyprawach, bułce tartej, rybach, słoneczniku i tych wszystkich 

rzeczach, na które ma czas i siły, żeby o nich myśleć szesnaście godzin na dobę.  

Anka zrobiła sobie przerwę. Rozlała wódkę do kieliszków, zauważyła, że Bernard ma 

zamknięte oczy i najpewniej śpi. Przechyliła sama kieliszek i dodała: 

- Dlaczego nie rozniosłeś naszych ulotek, Ber? Obiecałam, że to zrobimy, tyle mogliśmy 

zrobić przecież dla nich.  

Bernard nie spał. Próbował sobie przypomnieć, co robi nie tak. Stan swój obecny znał, 

wiedział też, że szybko się nie zmieni. Mógłby coś zjeść, ale to też przecież nie zmieniłoby 

jego ogólnej kondycji. Miał to być wyjątkowy dzień. O tym pamiętał. Od dawna też 

podejrzewał, że takich dni jest coraz mniej w ich kalendarzu. Właściwie, gdyby miał się 

skupić, to teraz, tak na gorąco, wychodziło mu, że coffee litera było ostatnim dniem, o 

którym, ewentualnie, mógł myśleć z nadzieją. Chyba nawet tydzień temu miał to jakoś pod 

kontrolą. Jeżeli tak to mógł nazwać. Anka przyniosła stertę ulotek i powiedziała, że trzeba je 

poroznosić. Ósma edycja Coffee Litera. Literatura, kawa, muzyka. Sobota. Od godziny 10:00. 

Stary Rynek.  

I gdyby się uparł, to mógłby sobie przypomnieć, że mógł wtedy usłyszeć, jak Anka mu 

tłumaczyła dlaczego wycofała się z udziału, i że obiecała, że ulotki poroznoszą i oplakatują 

miasto. Mógł wtedy powiedzieć: 

- To niemożliwe, żebyś ty, twórca coffee litera nie brała udziału, a jedynie się wycofywała z 

udziału. To są jakieś dwa nieprzystające do siebie światy. 



To mu wtedy wydawało się niemożliwe i pewnie dlatego te ulotki koniec końców zostały w 

plecaku. Nie rozniesione. Przecież co roku je roznosił. Nawet rok temu mało kto kojarzył 

coffee literę, ale z kolportażem nie było problemu. Bo jaki to problem na pierwszy rzut oka. 

Żaden. Chyba, że twórca zamiast udziału decyduje się na inny wariant. Może to zaważyło na 

jego decyzji.  

Jedyne co mu w tej chwili przychodziło do głowy, kiedy uznał, że wypada odpowiedzieć na 

pytanie, które Anka zadała po raz któryś z kolei, to historia sprzed roku. Reszta wydawała się 

póki co zbyt trudna do wyartykułowania. 

- Anka, rok temu tylko sześć osób – powiedział, nie otwierając oczu, namacał jednocześnie 

pełen kieliszek, do którego wcześniej kobieta nalała żołądkowej i zbliżył do ust. 

- Musimy się zbierać, Bernard, bo nie zdążymy na autobus. Weź butelkę i poproś barmana, 

żeby nam przelał resztę do mniejszej butelki, bo tej nie zmieszczę w torebce – powiedziała. 

 

Wsiedli do autobusu numer pięć, który miał ich podwieźć w okolice starówki. Bernard, jak 

tylko zajęli miejsca, zasnął na ramieniu Anki. 

– Śmierdzisz od tych rzygowin, Bernard, na odległość. Ludzie są wrażliwi na takie zapachy, 

wiesz? Nie lubią, kiedy w ich pięknym autobusie, którym przemierzają świat we wszystkie 

strony, ktoś taki, jak ty, łobuz pewnie, mąci im w głowie swoim nieświeżym zapachem. A 

twój zapach jest dzisiaj szczególny. Chyba udało ci się połączyć w sobie wszystkie możliwe 

zapachy z tygodnia, które dawno powinny się ulotnić, a tego, z jakichś tobie tylko znanych 

powodów, nie zrobiły. Czy nie słyszałeś, Ber, że ty teraz jesteś europejczykiem, człowiekiem 

sukcesu, masz możliwości, o jakich się twoim dziadkom nie śniło? Czy może tego nie 

słyszałeś. Albo, czekaj, słyszałeś, ale udajesz, że jest odwrotnie.  

I za chwilę dodała: 

– Wysiadamy. 

 Na przystanku czekał na nich Piotr. 

– Gdzie Groszek? Szukała ciebie. - Anka wyciągnęła z torebki butelkę z pubu i podała 

Piotrowi. - Łyknij, Piotr, jak ty wyglądasz? Dlaczego nie zmieniłeś koszuli? 

Piotr rzeczywiście nie różnił się wyglądem od Piotra, którego Bernard zgubił w nocy, kilka 

godzin temu. Granatowa marynarka, biały t-shirt z napisem coffee litera w stylu retro, 

pomarańczowe dżinsy. Żadnych zmian. Nie wyglądał też na kogoś kto zdążył się wyspać. 

Bernard powtórzył pytanie, najwyraźniej czuł się lepiej. 

- Gdzie Groszek?  

Piotr sięgnął po butelkę i wypił resztę. 



– A Groszek? – Bernard nie dawał za wygraną, szukał jednocześnie miejsca, gdzie mógłby 

odpocząć. Wiedział, że nadal musi się starać. Że nic nie jest dane raz na zawsze. Chciał 

dobrze wypaść przed osobami, które go mijały lub przed starszą kobietą, obok której usiadł i 

przeprosił w jego mniemaniu za to, że bardzo się stara, ale nie wie, czy mu to wychodzi. 

Siadając więc na ławce pod wiatą przystanku, znowu zadał pytanie – A Groszek? 

Piotr wrzucił plastikową butelkę po wodzie mineralnej do zielonego, blaszanego kubła.  

- Groszek zajęła nam miejsce w coffe – Piotr spojrzał w kierunku Anki – nic nie spałem, 

Anka. Ledwo się trzymam na nogach. Mamy jakiś plan? 

- Anka zrezygnowała z udziału – Bernard powtarzał znane mu frazy, które tym razem te, a nie 

inne, czuł, że powinien powtarzać aż się same wytłumaczą z treści, którą ze sobą niosły – 

znaleziono ulotki, których nie rozniosłem. Jest zła chyba na to, co się dzieje i w ogóle. 

-  Mamy jakiś plan? – Piotr zdawał się nie słyszeć Bernarda – zawsze mieliśmy jakiś plan na 

coffee litera.  

- Będzie prezydent miasta – mówił Bernard – jak co roku. Ale Anka zrezygnowała, więc nie 

wiem. 

- Plan jest taki, że idziemy na chwilę do coffee – Anka usiadła obok Bernarda i uśmiechnęła 

się do kobiety, która przysłuchiwała się ich rozmowie -  omówiłyśmy to wczoraj z 

Groszkiem. 

- Kiedy – Bernard próbował włączyć się do rozmowy – kiedy to było dokładnie? 

- Wczoraj – Anka zajrzała do torebki i wyciągnęła z niej zmiętą kartkę papieru – poczekajcie, 

muszę sprawdzić, czy wszystko mam zapisane. Tak – potwierdziła – Bernard ty będziesz 

operatorem kamery. 

- Operatorem? – Powtórzył Bernard. 

- Tak, operatorem. Wczoraj to omówiłyśmy. Każdy może być operatorem. W takim świecie 

żyjemy, że każdy może być każdym.  

- Ten pan – kobieta, która przysłuchiwała się ich rozmowie, wstała z ławki i powtórzyła, 

patrząc na Bernarda – ten pan nie wygląda dobrze. Nie utrzyma kamery, obraz będzie latał, 

wie pan o czym mówię, musiałby pan chyba wypocząć przed pracą – i dodała, pochylając się 

w kierunku Anki – na pani miejscu znalazłabym kogoś innego do tej roli. Może mój 

wnuczek? – Uśmiechnęła się, jakby to był dobry żart – ma kilka lat, ale chyba bardziej by się 

nadawał. Mówi, że będzie śpiewał rap, jak dorośnie.  

Na przystanku zatrzymał się kolejny autobus.  

- To mój – powiedziała kobieta – do widzenia. 

- Do widzenia – odpowiedzieli chóralnie Anka, Piotr i Bernard. 



- Do widzenia – powtórzył jeszcze raz Bernard i zwrócił się do Anki – mam trzymać kamerę? 

Przed nimi stał czerwony autobus komunikacji miejskiej. Otworzyły się drzwi, z których 

wydostało się kilka osób. W środku był ścisk. Pasażerowie przyglądali się temu, co działo się 

na przystanku, ale na przystanku nie działo się zbyt wiele. Kobieta w słomkowym kapeluszu 

czekała aż z puszki na kółkach wyjdą pasażerowie, na ławce siedział jakiś wymięty typ, który 

robił dziwne miny, potrząsał głową, jakby nie dowierzał czemuś i starał się tym otrząsaniem 

doprowadzić do tego, że w końcu pojmie to,  co jeszcze chwilę temu wydawało mu się nie do 

zaakceptowania. Mógł też wyglądać na kogoś, dla kogo dzień dawno już się skończył i nic nie 

zapowiadało, żeby mógł coś z niego uratować. Obok siedziała kobieta. Pochylona w kierunku 

mężczyzny w pomarańczowych spodniach i granatowej marynarce. Kobieta nawet wstała z 

ławki i pokazywała, chyba temu mężczyźnie w marynarce, jakąś figurę. Prostą. Niezbyt 

skomplikowaną. Coś tłumaczyła. Trudno było odczytać zza szyby autobusu. Wyglądała na 

osobę, która chce zrobić klasyczną pompkę z tą różnicą, że owszem, utrzymywała ciało na 

palcach stóp i rąk, ale reszta jej ciała szybowała w górę. Wyglądało to zabawnie. Autobus 

ruszył, a ci, którzy przyglądali się tej scenie, zdążyli jeszcze zauważyć, jak mężczyzna w 

marynarce naśladuje kobietę. Może to poranny fitness na przystanku. Kto wie. Różnie mogło 

przecież być. Nikt nie dawał gwarancji, że poranna gimnastyka wyemigruje blisko 

przystanków autobusowych, a stamtąd do parków miejskich lub w inne miejsca. Przynajmniej 

nikt o tym na ogół nie rozmawiał, a i w lokalnych mediach nie było niczego na ten temat.     

 

- Musisz używać do tego kciuków i palców wskazujących jednej i drugiej ręki. Układasz z 

nich prostokąt i powstaje ci w ten sposób kadr. To, co w nim widzisz, automatycznie się 

rejestruje. Jak kciuki i palce się nie stykają, tylko dyndają ci przy rękach, w trakcie marszu 

lub jakkolwiek, to nie ma rejestracji, nie ma kadru, nie ma niczego.  

Zostawili za sobą przystanek autobusowy. Anka tłumaczyła Bernardowi jego rolę. Zawsze, co 

roku coś wymyślali, ale wtedy jeszcze Anka brała udział – myślał Bernard – a teraz tak nie 

było. Kiedyś siadali przy jednym stoliku z prezydentem miasta, ze sponsorami, prowadzący 

galę też siadał z nimi, rozmawiali o książkach, o kolejnej edycji, o tym, co warto poprawić, 

czy mają gwarancje finansowe z miasta na coffe litera za rok. Anka wychodziła często do 

toalety, zakładała tam perukę, albo wypychała sobie biust, albo jedno i drugie i wracała do 

stolika. Mówiła wtedy: to co panie prezydencie, my się zmieniamy, coffee się zmienia, ale 

przychylność miasta nigdy. I prezydent to potwierdzał, śmiejąc się i mówiąc, że lubi panią 

Anię. 



- Bardzo pani Aniu lubię ludzi, którzy mają do siebie dystans – mówił. – Pani umie się bawić, 

towarzystwo wyborowe, nikt się nie nudzi. To jest właśnie, pani Aniu, społeczeństwo 

obywatelskie. Miasto właśnie w tym kierunku zmierza, żeby tacy ludzie, jak pani, pełni 

energii i pomysłów, pomagali takim, jak ja urzędasom, wyjść zza biurka i spojrzeć na świat z 

innego miejsca. Pani to się udaje. Takich ludzi nam trzeba.  

Ale Anka zrezygnowała – myślał Bernard, idąc za kobietą i Piotrem, robiąc przy tym próby, 

łącząc kciuk i palec wskazujący jednej ręki z kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki. 

Przykładał sobie kadr do oczu i rejestrował aktualnie głowę Piotra i Anki. Potem ich 

wyprzedzał o parę metrów, stawał w miejscu i kadrował tylko Ankę. Omijali go, rozmawiając 

o czymś, co wydawało mu się ważne, ale nie na tyle, aby zrezygnować z kręcenia ich życia 

podczas podróży na coffee litera. 

- Groszek nic mi nie mówiła, że zrezygnowałaś – mówił Piotr – w ogóle macie jakieś 

tajemnice, których nie rozumiem. Mamy trąd na sobie z Bernardem, że się tak trzymasz od 

nas z dala? 

Bernard znowu ich wyprzedził i tym razem kadrował Piotra.  

- Przecież jakoś byśmy sobie poradzili, Anka. Co nam zostało z tego życia, jak nie coffee 

litera. 

Znowu ominęli Bernarda, a on stał jeszcze i kadrował tym razem chłopaka, który mocował się 

z zapięciem przy rowerze. Bernard podchodził coraz bliżej, żeby ująć moment, kiedy chłopak 

poradzi sobie z węzłem i wsiądzie na rower. 

- Bernard – usłyszał glos Anki – co ty tam robisz? Kogo ty masz kręcić? Nas? Czy świat? 

Nie wiem – pomyślał mężczyzna, ale zrezygnował z tego ujęcia i ponownie wyprzedził Piotra 

i Ankę i tym razem kadrował ich razem. 

- Przestań, Piotr – mówiła Anka – to ponad moje siły. Po tamtej edycji oddałam coffee literę, 

taki był zresztą warunek sponsorów.  

- Nigdy o tym nie wspominałaś – Piotr był wyraźnie zaskoczony. 

- Kiedy? – Pytała Anka. 

- Co kiedy? 

- Kiedy miałam o tym wspomnieć? 

- Mówimy sobie takie rzeczy – przekonywał Piotr – czy już sobie nie mówimy?. 

- Nie mówimy, Piotr. 

- Dlaczego? – Pytał. 

- Nie wiem – i dodała zaraz, mówiąc do Bernarda – uważaj, bo wpadniesz na ludzi. 



Byli już na miejscu. Z kawiarni coffee wyszła jakaś uśmiechnięta para, mówiąc o czymś 

głośno i gestykulując przy tym. Wyglądali na szczęśliwych. Młoda kobieta podeszła do 

niebieskiego plakatu i palcem wskazywała jakiś punkt imprezy, którą właśnie opuścili. 

- Na to jeszcze przyjdziemy i wieczorem na to – pokazywała – oni się nazywają Oldery, ale to 

nie jest tak jak myślisz – mówiła kobieta. 

- Nie kolekcjonują orderów? 

- No właśnie mówię ci, że to nie są ordery, tylko oldery. Older, starszy, to z angielskiego. 

- Older – teraz chłopak pojął o czym jest mowa – older, a ja cały czas myślałem, że order. 

Tam był taki hałas, że usłyszałem order, a to older, to teraz wszystko jasne. 

- Na to byśmy przyszli, grali rok temu, to jest naprawdę klimatyczny postpunk bez brania 

jeńców, sam się przekonasz. 

Bernard idąc tyłem do nich, wyhamował tuż przed parą. Zdążył, mógł na nich wpaść, ale 

Anka w odpowiednim momencie zareagowała, a było już blisko i mógł nawet się przewrócić, 

myślała. Leżałby przed drzwiami kawiarni na tym chłopaku i dziewczynie i byłby tylko 

krzyk, pisk, a oni tacy ładni i pachnący, a on też ładny i pachnący, ale był w tym stanie 

tydzień temu, co nie zmieniało powagi sytuacji, że mógł, gdyby chciał wyglądać podobnie i 

pachnieć podobnie, ale miał to widocznie gdzieś.   

- Bez wahania oddałaś coffee litera? – Piotr po chwili milczenia dalej dopytywał. Bernard w 

tym czasie kadrował kieszenie marynarki, w których Piotr trzymał ręce.  

- A ty myślisz, że tak można? – Odpowiadała Anka – oddałam wahając się i oddałam bez 

wahania jednocześnie. Inaczej się nie dało, Piotr. To jest zresztą teraz nieważne. Wchodzimy.  

- Bernard, pamiętasz, co masz robić? – Zapytała. 

Kiwnął głową. Pamiętał.  

Za drzwiami, ledwo weszli, pojawiło się dwóch mężczyzn. Wyglądali na ochroniarzy. Jeden z 

nich, wyższy i potężniejszy zwrócił się do Anki: 

- Pani Anna Litera? 

- Tak, a co – odpowiedziała i dodała – Bernard nagrywaj wszystko. 

Bernard wyszedł zza pleców Anki, ustawił palce i kciuki, żeby tworzyły prostokąt i zaczął 

kręcić. W kadrze miał wielką, nieznajomą twarz, która właśnie otwierała usta. 

- Pani wybaczy, ale organizatorzy powiadomili nas, że może pani wnieść na teren coffee 

alkohol, co jest zabronione… 

- Zaraz, kurwa, jacy organizatorzy, czy ty w ogóle wiesz kto tutaj jest organizatorem? – Piotr 

starał się wejść między Ankę a mężczyznę, ale to się nie powiodło. Wciskając się między nich 



odpychał kobietę, a mężczyzna, jak stał w miejscu, tak stał i w końcu Piotr zrezygnował z 

przepychanek. 

- Zapytaj ich, czy wpuścili Groszka – Bernard kiwnął do Piotra – no zapytaj ich, bo zaraz się 

dowiemy, że nawet Groszka tutaj nie ma. 

- Nie mamy alkoholu – Anka nie zamierzała robić awantury. Dobrze pamiętała, ostatnią 

rozmowę z prezydentem miasta, kiedy podpisywała porozumienie, że zrzeka się praw do 

coffee litera. Na jakiś czas, który miał być określony w osobnym dokumencie. 

- Pani Aniu, coffee litera to pani dziecko, my pani dobrze życzymy, pani o tym wie. Proszę do 

nas wrócić jak najprędzej. Miasto potrzebuje takich, jak pani, pani nadal jest wyrazem 

społeczeństwa obywatelskiego w tym mieście. Proszę wypocząć – mówił do niej prezydent, 

którego spotkała przypadkiem wychodząc z urzędowego gabinetu, gdzie chwilę wcześniej 

podpisała stosowne papiery – tak widocznie już jest z tą obywatelskością, pani Aniu, że 

czasami musi się ona wyciszyć, żeby mieć siły do kolejnych działań. 

Nie spodziewała się jednak, że organizator do tego stopnia będzie pilnował umowy.  

- Proszę sprawdzić – mówiła do ochroniarza. - Mam przy sobie torebkę, nie ma w niej 

żadnych tajemnic.  

Podała torebkę mężczyźnie, a ten podał drugiemu, który był trochę niższy i szczuplejszy.  

- Panowie są z panią? – Ochroniarz wskazał na Bernarda i Piotra. 

- Gdzie jest Groszek? – Bernard, widząc, że Piotr odpuścił, postanowił wziąć sprawy w swoje 

ręce – Będę miał to na nagraniu, więc lepiej mówcie, gdzie jest Groszek. 

- Są z panią? – Mężczyzna powtórzył pytanie. 

- Są – odpowiedziała. 

- Muszę panów przeszukać. 

- Robert? – Ten drugi ochroniarz, który stał z tyłu i sprawdzał torebkę Anki, kiwnął palcem 

na większego kolegę, ten się schylił, a tamten coś mu szeptał do ucha. Robert, potężny 

mężczyzna, który zasłaniał im niemal całe wnętrze patrzył swoimi wielkimi oczami na Ankę i 

kiwał głową. 

- Ma pani kieliszki w torebce. Czuć w nich alkohol, zresztą, pani Anno, nie chcę pani robić 

nieprzyjemności, ale czuć od was wódę na odległość. Nie wiem, proszę zrozumieć, czy mogę 

państwa wpuścić do środka. 

- Nie taka była umowa – mężczyźnie przerwała Groszek, która wypatrzyła ich ze środka 

lokalu i natychmiast do nich podeszła – wiem, czego organizatorzy wymagali od pani Litery, 

bo byłam przy pierwszej rozmowie. Zresztą był przy niej właściciel lokalu, gdzieś tutaj się 

kręcił, widziałam, zaraz go zawołam. 



- A pani też jest z nimi? – Ochroniarz spojrzał na kolegę, który trzymał w ręce beżową 

torebkę Anki. 

- A bo co? – Groszek uznała, że jak trzeba, to rzuci się na mężczyznę i wyrwie mu serce z 

tego ogromnego cielska. 

- W takim razie też musimy panią przeszukać – odpowiedział bez cienia emocji – to jest nasza 

praca, proszę zrozumieć, mamy konkretne wytyczne wobec pani Anny Litery oraz osób, które 

będę jej ewentualnie towarzyszyć. 

- Anka, wiesz coś o tym? – Groszek spojrzała wymownie na kobietę. 

Nie wiedziała. Pamiętała tylko pierwszą rozmowę. Ze sponsorami, przedstawicielem ratusza, 

odpowiedzialnym za kontakt z organizacjami pozarządowymi i właścicielem kawiarni Coffee.  

Rok temu. Po ostatniej edycji coffee litera. Za dużo nie pamiętała z tego spotkania, ale to co 

było jego istotą, zapisała sobie w sercu. Miała się zrzec praw do imprezy. Nazwa pozostawała 

dzięki temu bez zmian. Połączenie kawiarni z jej nazwiskiem było idealne, ale pani Aniu – 

słyszała – dobrze pani wie, że od dłuższego czasu, psuje pani renomę tego, co z takim 

mozołem budowała pani latami. Sponsorzy nie chcą pani, ratusz też nie może wspierać osoby, 

która więcej czasu przebywa… sama pani wie. To nie jest wychowawcze – mówił do niej 

niski, łysawy urzędnik.  

- Problem się zrobił, pani Aniu – mówił do niej z kolei właściciel Coffee – mamy poważne 

wątpliwości czy jest to tylko mały kryzys, który wcześniej, czy później minie. My wszyscy 

mamy kryzysy, pani Aniu, ale w pani przypadku, proszę wybaczyć za szczerość, ale po to się 

spotkaliśmy, żeby szczerze ze sobą porozmawiać, w pani przypadku on się przedłuża i to nas 

niepokoi.  

Nie pamiętała już drugiego spotkania. Czuła się wystarczająco upokorzona i mogła 

najzwyczajniej w świecie skupić się na czymś innym, niezwiązanym z takimi przyziemnymi 

sprawami, jak wejście do Coffee w dniu coffee litera, pod wpływem alkoholu.  Może i takie 

ustalenia były. Może. Kto to teraz wie – myślała – nie było przy niej Bernarda, gdyby był, 

mógłby wszystko zarejestrować i teraz by to odtworzyli wspólnie, może nawet by publiczny 

pokaz z tego dało się zrobić.  

- Wiesz coś o tym? – Groszek ponowiła pytanie. 

- Nie wiem. Może i były takie ustalenia. 

- Piłaś dzisiaj? – Groszek zdawała sobie sprawę, że sytuacja jest więcej niż beznadziejna.  Że 

nie ma co przeciągać tej sytuacji w nieskończoność. Ochroniarze nie wyglądali na 

przyjaznych. Stali i przysłuchiwali się rozmowie, a Groszek chciała mieć pewność. 

- Piliście, Anka?  



- Musimy panią przeszukać, wystarczy torebka, jeżeli pani ma ją ze sobą. Kolega nie będzie 

zaglądał nawet do środka. Sprawdzi od zewnątrz i nic więcej. Chyba, że opuszczacie państwo 

Coffee, wtedy w ogóle nie będziemy robić zamieszania – ochroniarz czekał aż Anka odpowie 

na pytanie Groszka, ale kiedy się nie doczekał, poinformował drugą z kobiet, że kolega 

sprawdzi jej torebkę. 

- Anka? – Groszek miała dość całej tej sytuacji.  

- Masz coś ze sobą? – Tym razem Anka zadała pytanie Groszkowi. 

Groszek kiwnęła głową, że tak, ma. 

- Ile?  

- Cztery. 

- Małe plastikowe? 

Groszek ponownie kiwnęła głową, że tak, cztery – małe, plastikowe. 

- O czym państwo teraz rozmawiają? – Zapytał ochroniarz. 

- Że wychodzimy – powiedziała Anka.  

Bernard utrzymywał w kadrze Groszka. Podeszła do stolika w towarzystwie drugiego 

ochroniarza. Wzięła do ręki swój plecak, dopiła chyba resztkę kawy, ominęła mężczyznę, 

który nie spuszczał z niej wzroku, jakby planowała jakąś spektakularną ucieczkę i wróciła do 

nich. Piotr - Bernard starał się wszystko rejestrować, a na pewno to, co wydawało mu się 

ważne - przejął plecak od kobiety. 

- Cztery? – Upewnił się. 

- Cztery – Groszek zrobiła niewinną minę. 

Drugi ochroniarz, który miał na imię, jak się okazało, Robert, nie ruszał się z miejsca. Wciąż 

zasłaniał swoim ciałem wnętrze lokalu. Anka stała naprzeciw niego. Mężczyzna nie wyrażał 

żadnych emocji. Groszek mijając go, trąciła łokciem, ale w żaden sposób nie zareagował. 

Stał, jak potężny kamień, twarz miał z kamienia, oczy również, a co myślał w tym czasie? Że 

dobrze wypełnia swoje obowiązki chyba. Był stanowczy, nie gadał za dużo, wykonał swoje 

zadanie, szefostwo będzie zadowolone, czego można było więcej od niego oczekiwać – 

myślał Bernard, kadrując jego twarz – nawet nie drgnie mu policzek, rzęsa, nic. Co za 

skuteczna maszyna stanęła im na drodze.  

- Wiem kim pan jest – Piotr znowu stanął między Anką a ochroniarzem – a pan wie, kim pan 

jest? 

Mężczyzna nie zwracał na niego uwagi. 

Wszyscy byli już gotowi do wyjścia, Groszek pociągnęła Piotra za marynarkę. 

- Chodźmy stąd, Piotr. 



- Zaraz – Piotr nie chciał jeszcze wychodzić, patrzył na posąg ochroniarza i mówił – jest pan 

cherubem, który broni nam dostępu, ale wie pan co? Jest taki problem, że w 

eschatologicznym ujęciu…, wie pan co to jest eschatologiczne ujęcie? 

- Piotr! – Groszek traciła cierpliwość, a Bernard kadrował raz Piotra, raz ochroniarza, myśląc, 

że to był dobry pomysł, uruchomić kamerę z jego palców i kciuków, i że sprawdza się ona w 

takich sytuacjach, a jednocześnie jest po prostu niezawodna. Co w dzisiejszych czasach 

wydawało się Bernardowi wręcz bezcenne.  

- Eschatologia? Czy wie pan, co to jest eschatologia? Nieważne, dobra, powiem panu jaki jest 

problem – Piotr spojrzał jeszcze na Groszka – już wychodzimy, tylko dokończę. Pan jest 

miły, przecież widzisz, że jest miły, zaraz wyjdziemy, obiecuję – i znowu zwrócił się do 

ochroniarza – musi pan wiedzieć, że w eschatologicznym ujęciu wrócimy tutaj, na coffee 

litera, rozumie pan, wrócimy. Tak to zostało pomyślane. Broni nam pan dostępu, a i tak ktoś 

potężniejszy od pana dał nam gwarancję powrotu. Jaka w tym pana rola? 

Ochroniarz milczał. 

- Powiem panu, pana rola jest… Groszek? – Piotr potrzebował pomocy – jak to się mówi, 

tymczasowa, jakby to powiedzieć? 

- Nie wiem, Piotr, chodźmy już. 

- Doraźna, dobra, wiem już. Pana rola jest doraźna, a nasza jest wieczna. Taka jest różnica. Że 

my mam gwarancję powrotu, a pan przez swoją doraźność nie ma żadnych gwarancji.  

I Piotr szykując się do wyjścia, dodał jeszcze: 

- Dlatego należało nas wpuścić, bo wieczność, coffee litera należy do nas, jest nam obiecana, 

w wieczności nie ma dla pana miejsca, bo pan pełni rolę tylko w tym przesmyku, widocznym 

między jedną wiecznością, a drugą wiecznością. Między tym, co nam zostało odebrane, a 

tym, co nam zostanie oddane. 

- Masz to? – Piotr zapytał Bernarda. 

Bernard kiwnął głową, trzymając w kadrze niewzruszoną twarz ochroniarza.  

- Wszystko, co powiedziałem? – Dopytywał. – o tym odebraniu i że to nam zostanie 

zwrócone też? 

- Też. Mam wszystko, Piotr.  

- Dobra – mężczyzna był wyraźnie zadowolony. Wydawało się, że już wychodzą, ale Piotr 

jeszcze na chwilę odwrócił się do kamiennego posągu. Zniknął nagle z kadru Bernarda, oparł 

ręce na posadzce, zaparł się nogami i wygiął resztę ciała w górę. Po czym wstał, otrzepał ręce 

i dodał: 

- Umie pan tak? – I dumnie rozejrzał się po sali.  



I dopiero wtedy cała czwórka opuściła lokal. Ochroniarz Robert stał jeszcze chwilę przed 

drzwiami, ale zaraz zaczęły pojawiać się nowe osoby, a co zrozumiałe, nie mógł barykadować 

dostępu do wnętrza Coffee. Zresztą jedni wchodzili do Coffee, a inni wychodzili, jak na 

przykład mały chłopiec, który przeciskając się przez rozgadaną grupę młodych osób, spojrzał 

prosząco na ochroniarza, jakby chciał powiedzieć, że bez niego chyba sobie nie poradzi. 

Zresztą ochroniarz Robert nie widział chłopca, jak próbuje, przeciskając się do drzwi, opuścić 

lokal. Myślał już o czymś innym i wracał jednocześnie tam, skąd przyszedł. 

- Pani Aniu, pani Aniu – chłopiec jednak wydostał się w końcu na zewnątrz, rozejrzał się, 

zobaczył Ankę, jak w towarzystwie trzech osób oddala się od Coffee.  

- Pani Aniu – krzyknął. 

Anka akurat przechylała plastikową butelkę, którą Groszek chwilę wcześniej wyciągnęła ze 

swojego plecaka. 

Chłopak dobiegł do nich. 

- Dzień dobry, pani Aniu – krzyknął. 

Jak na rozkaz wszyscy się odwrócili. Bernard, który czekał na swoją kolejkę, wziął od Anki 

butelkę i upił z niej prawie połowę. 

- Ty nas wołasz? – Anka była wyraźnie zaskoczona. 

- Dzień dobry, jestem Grzesiu Wijata, mogę panią prosić o podpis? – Chłopiec podał ulotkę z 

programem Coffee Litera.  

Anka nie kryła zdziwienia. Rozejrzała się, żeby dostrzec gdzieś rodziców tego malca, ale 

nikogo takiego nie było w pobliżu. 

- A gdzie ty masz rodziców? – Groszek wzięła od Grzesia ulotkę, zajrzała na jej rewers i 

wskazała na miejsce, gdzie można by złożyć autograf. 

- Tutaj jest miejsce – oddała Ance kartkę. 

Grześ stał wśród tej grupy dorosłych i chciał już wracać z powrotem.  

- Kto cię przysłał, Grzesiu? – Anka zapytała chłopca. 

- Mama. 

- A gdzie jest mama? 

- Siedzi przy stoliku. 

- I co tam robi? – Anka zajrzała do swojej torebki, próbując znaleźć długopis. Wiedziała, że 

nie ma niczego takiego, ale chciała w ten sposób pokazać chłopakowi, że się stara i bardzo by 

chciała zostawić swój autograf, ale nie miała takiej możliwości. 

- Siedzi – odpowiedział Grześ. 

Piotr w tym czasie odebrał plastikową butelkę od Bernarda i zagadał. 



- Mógłbyś to kręcić, Ber, szkoda tego nie mieć w swoich zbiorach. 

Bernard posłuchał, a Anka w tym czasie rozłożyła ręce 

- Nie mam czym podpisać, Grzesiu, nie mam przy sobie długopisu – oddała ulotkę i chciała 

już odejść, kiedy usłyszała znajomy, kobiecy głos. 

- I co, Grzesiu, pani Ania dała ci swój autograf? 

Anka odwróciła się i zobaczyła małą, piegowatą kobietę. Szła w ich kierunku i krzyczała coś 

do chłopca, który najwyraźniej był jej synem. Grześ stał między jedną kobietą, a drugą, która 

powoli się do nich zbliżała, trzymał w ręce ulotkę, podniósł ją do góry, w kierunku tej małej, 

jak myślała o niej Anka, piegowatej dziewczyny, która już była matką, a jeszcze miała piegi 

na nosie. Grześ odwrócił się w kierunku Anki, usta wygięły mu się w podkowę i zaczął 

nieoczekiwanie płakać. Ale już tak głośno, że wszyscy zwrócili na nich uwagę. Mała, 

piegowata kobieta podbiegła do syna. 

- Co się stało, Grzesiu? – Zapytała. 

- Pani mi nie dała podpisu – chłopiec wypłakiwał swój żal. Mama wysłała go po autograf, 

mogła to być jego przygoda życia, a teraz nie wiedział, czy mama będzie zła, że się nie udało, 

czy też pani Ania powie mamie, że zrobił coś nie tak i dlatego tak to się wszystko skończyło. 

Trudno mu było pomyśleć co się teraz wydarzy. Rozpłakał się więc, bo czuł, że wiele spraw 

w jego życiu rozwiązywało się dzięki temu, że nie wiedząc co i jak, zaczynał płakać i ta 

reakcja okazywała się najlepszym z możliwych rozwiązań. Resztą zajmowali się już dorośli. 

Anka pochyliła się nad chłopcem i jego matką.  

- Może mama ma długopis – powiedziała na wszelki wypadek.  

- Pani piła? – Mała, piegowata kobieta, kucając przy Grzesiu podniosła głowę z wyraźnym 

obrzydzeniem 

-  Pani piła i rozmawia z moim dzieckiem na ulicy? – Kobieta wstała i patrzyła na Ankę z 

nieukrywaną niechęcią – zwariowała pani? Nadal pani pije? Pani nie wpuścili do środka – 

zaśmiała się – Pani nie wpuścili do środka, bo pani jest pijana, a ja głupia myślałam, boże, 

pani cały czas pije, dlatego panią wyrzucili z lokalu.  

- Odpierdol się od nas, dziewczyno – Groszek, która przysłuchiwała się całej rozmowie, miała 

dosyć już tej piegowatej, durnej dziewczyny. 

Bernard w tym czasie kadrował twarz młodej kobiety. Podchodził coraz bliżej. 

- Co pan wyprawia? – Bernard stał jakieś dwa metry od niej, ale ręce miał wyprostowane i 

lekko jednocześnie pochylał się do przodu, żeby utrzymać właściwy kadr. Kobieta machnęła 

ręką – Weź pan te łapy. 

- Jak ty masz na imię, dziewczyno? – Anka powstrzymała Bernarda i odepchnęła go trochę. 



- Agnieszka – odpowiedziała i dodała – niech się pani nie zbliża do mojego dziecka, pijaczko. 

Grześ przestał już płakać. Przysłuchiwał się teraz, jak rozmawiają ze sobą pani Ania i jego 

mama. Piotr natomiast w tym samym czasie zaszedł Agnieszkę od tyłu, prawie położył się na 

ziemię, robiąc figurę, którą ćwiczył na przystanku i którą kilka chwil wcześniej prezentował 

ochroniarzowi. Anka  zrobiła krok w kierunku małej, piegowatej kobiety i z całej siły pchnęła 

ją do tyłu. Dziewczyna potknęła się o Piotra i upadła. Bernard nie wiedział co kręcić. Upadek, 

czy chłopca, który przyglądał się wszystkiemu z uwagą. Miał w kadrze twarz małego Grzesia. 

Kątem oka widział, jak dziewczyna upada, Piotr wydobywa się spod niej, kobieta leży, a 

twarz małego Grzesia wyrażała chyba przerażenie. Znowu usta wygięły mu się w podkowę i 

zaczęły trząść się. 

Agnieszka leżała na ziemi, sprawdzając ręką, czy nie ma krwi z tyłu głowy. Była zaskoczona 

całym zajściem. Czuła, że łzy zaczynają jej napływać do oczu, ale bardzo chciała je 

powstrzymać. Nie wiedziała tylko, jak to zrobić. Krwi nie było na ręce, Grześ stał odwrócony 

do niej tyłem.  

- Jesteśmy kwita, dziewczynko z niedobrego domu – Anka odwróciła się i ruszyła przed 

siebie. Bernard jeszcze przez chwilę kadrował małego Grzesia do momentu, kiedy ten się 

rozpłakał.  

- Idziemy, Ber – to był głos Piotra. Zdążyli już przejść na drugą stronę ulicy – Słyszysz?! 

Ber?! Wracamy. Chodź. 

Miał teraz w kadrze młodą matkę. Stał metr od niej i widział, jak przygarnia do siebie chłopca 

i wyciera sobie oczy. Chyba płacze – pomyślał – ale są przynajmniej z Anką kwita, kwita są i 

już. 

*** 

Bernard zwymiotował. Siedzieli z Anką na dworcu kolejowym. Groszek z Piotrem zniknęli 

zaraz po tym, kiedy skończyły się plastikowe butelki. Było chyba już późno – tak myślał 

Bernard. Nie zamienili ze sobą zbyt wielu słów, odkąd wyszli z Coffee. Anka przyniosła z 

dworcowego bufetu gorącą kawę. 

– Spróbuj, może to ci pomoże – powiedziała, kładąc kubek kawy na ławce, na której siedział. 

Kiwnął głową i spróbował jeszcze raz spłukać smak wymiocin, tym razem gorącym napojem.  

- Muszę wyjechać, Ber. 

- Wiem – mówił między jednym łykiem kawy, a drugim – wiem, domyśliłem się, jak 

powiedziałaś, że nie bierzesz udziału w coffee litera. To znaczy, nie myśl, że akurat 

podejrzewałem, że wyjedziesz, ale miałem to z tyłu głowy, że rozpoczęłaś jakieś, nie wiem, 

jak to nazwać, procesy, rezygnacje, które mają cię gdzieś zaprowadzić. 



– Tobie tez radzę. - Dodała. 

– Wyjechać? - Zapytał. 

- Tak. 

- A masz papierosa? – Szukał ich po spodniach. Myślał, a właściwie był przekonany, że jakaś 

zmięta paczka powinna mu zostać w którejś z kieszeni. 

– Nie mam, Bernard. Za chwilę nadjedzie mój pociąg. 

Z daleka dało się słyszeć miarowy stukot szyn. 

– Koła w ruch! – Zaintonował Bernard. 

– Para buch! – Włączyła się do zabawy. 

– Brzechwa? 

– Nie, Tuwim – odpowiedziała. 

– Zawsze ich myliłem. To twój pociąg? 

Wstała. 

– Nie zabierasz ze sobą bagaży? 

Pociąg hamował i na peron wśliznęły się pasażerskie wagony. 

– Możesz u mnie mieszkać dopóki nie znajdziesz jakiegoś miejsca, Ber, później wyprowadź 

się i powiadom mnie. Będę mieszkać u siostry. 

Przytaknął. 

Podróżni wysypali się z wagonów, a ci którzy czekali na swoją kolej wchodzili teraz szukając 

wolnych miejsc. 

– Anka? 

Nie odwróciła się. Konduktor zamknął drzwi i pociąg ruszył. Bernard miał znowu skurcz i 

zwymiotował do kosza. Chciał odszukać ją wśród pasażerów, ale nie zdążył. Kubek z kawą 

przewrócił się i cała jego zawartość znalazła się na dworcowym betonie. 

Do mieszkania dojechał pół godziny później, autobusem numer pięć. Na kuchennym stole 

stały dwie filiżanki z zimną kawą, które, jeżeli dobrze pamiętał, przygotował dla nich z 

samego rana. Przeszedł do pokoju, kiedy zadzwonił telefon. 

- Śmierdzisz Bernard rzygowinami - usłyszał znajomy głos. 

- Wiem, Anka, śmierdzę. 

- Okłamałam cię w autobusie, nie jesteś europejczykiem. 

- Poczekaj - powiedział i rozejrzał się za paczką fajek. - Poczekaj chwilę, muszę tylko coś 

zrobić. Strasznie mnie mdli, Anka. Dam na głośno mówiący. Mów, ja tylko… nie mogę robić 

dwóch rzeczy naraz - odłożył telefon - trzymać aparatu w ręce i szukać papierosów. Nie mogę 

rozmawiać z tobą, kiedy mnie mdli. Nie jestem europejczykiem, wiem, europejczycy chyba 



zachowują się inaczej, może zadają pytania bliskim im osobom, mów Anka, jest włączone, 

jest głośno mówiące, szukam papierosów – wyszedł z pokoju i krzyczał, żeby go dobrze 

słyszała – Anka, zaraz wrócę, a ty mów.  

Dotarł do kuchni. Wziął łyk zimnej kawy i zaraz zwymiotował do zlewu.  

- Anka, mów, ja cię słyszę, zaraz wracam – otworzył drzwi od ich mieszkania. Przez chwilę 

tak stał – Anka, ty mów, nic się nie przejmuj, zaraz będę.  

Zamknął je za sobą i wyszedł na korytarz. A chwilę później przeszedł na drugą stronę ulicy.  


