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 Dzień był piękny. Nie wiadomo skąd wyjechały na ulicę policyjne suki i zaczęły ogłaszać o 

wyjeździe na przymusowe badania, bo skażenie czy coś takiego. Z niepokojem złapałem swoje 

dokumenty. Wygrzebałem z odmętów półki wszystkie pieniądze jakie miałem, bo wiadomo jak to 

może być. Niby przymusowe badania, a wywiozą Cię, gdzie dochodzi burza i helikopter. 

 Pomimo ciepła panującego na dworze ubrałem kurtkę, wygodne trapery i wziąłem plecak z 

najpotrzebniejszymi rzeczami. Kto wie, czy nie przyda mi się ta beretta czy scyzoryk. 

 Nadeszły czasy kiedy każdy z nas musi dbać o swój tyłek. Nie można nikomu ufać, a tym 

bardziej tym najbliższym przyjaciołom. Każdy może Cię sprzedać za deputat albo kartki na dostęp 

do sieci. Żyłem w ciężkich czasach, ale przyszło mi żyć jeszcze w gorszych. 

Schodziłem nieufnie po schodach. Mijałem na nich całe sąsiedzkie rodziny. Na twarzach dorosłych 

rysowała się niepewność. Jednak na twarzach dzieci promieniała radość i można było usłyszeć 

okrzyki: - Hurra! Jedziemy na wycieczkę! Weźmiemy misia w teczkę.... 

 Boże! Jakie te dzieci są łatwowierne. Też chciałbym mieć takie myślenie, bo chociaż nie 

wiedziałbym, co może mnie czekać. Po krótkim spacerze trafiłem do starego Autosanu. Wsiadłem, 

zająłem miejsce przy oknie i ostatni raz patrząc na moje ukochane miasto udaliśmy się w 

nieznane...  

 Zawieźli nas kawał drogi od centrum. Był to stary szpital na Bielanach. Na twarzach 

dorosłych rysował się niesamowity strach. Gdzieś pomiędzy rozmowami było.słychać, że wlaśnie 

tu mają nas podzielić i przesiedlić nas do różnych miejsc w Warszawie. 

 Okazało się to jednak nieprawdą. Po wejściu do wielkiej poczekalni, otrzymaliśmy karty w 

których trzeba było wypełniać dziwne tabelki i odpowiadać na pytania. Była mowa o tym w jakiej 

klasie społecznej znajdowali się nasi rodzice i dziadkowie, czym na codzień się zajmujesz, ile 

dzieci masz i najważniejsze pytanie - kogo popierasz. Jeśli nie jesteś wierny Partii, jest 

równoznaczne z tym jakbyś powiedział Niemcowi podczas II Wojny Światowej, że jesteś Żydem. 

Partia była wszystkim, a ludzie z nią związani mieli taką władzę w swych brudnych łapskach, że 

wiekszości prostych i szarych ludzi nie miała pojęcia o tym, jaki kat nad nimi stoi. 

 Po wypełnieniu całej zabawnej papierologi, okazaniu karty pobytu, zabierali nas do małych 

pomieszczeń, pobierali krew. A po tym wszystkim pod durnym pretekstem robili wszystkim 

szczepienia. Że niby przed jakimś wirusem, promieniowaniem, czy chuj wie przed czym. Ja 

niestety doskonale wiedziałem - były to mikroczipy, które miały nas kontrolować. Nastały takie 

czasy, że nie dość, że bliscy Cie podpieprzali do Partii, to Partia jeszcze Cie inwigilowała. Totalne 

ubezwłasnowolnienie... 

 Po całym "zabiegu" grzecznie odwieźli nas na miejsce i kazano rozejść się do domów. 

Szedłem zamyślony. Patrzyłem przed siebie, ale zupełnie nic nie widziałem. Obijałem się o ludzi, 

których mijałem. Jakimś cudem dotarłem na swoje 5 piętro i padłem tak jak stałem. 



 Ile spałem? Kilka dni... Spałem, ale był to najgorszy koszmar jaki mogłem sobie wyśnić. 

Czy to co widziałem było zwiastunem tego, co mnie...co nas czeka? Jednak prawda miała okazać 

się jeszcze bardziej gorzką pigułką...  

 Podniosłem się z łóżka, które wyglądało jak totalne pobojowisko. Powłócząc nogami 

doczłapałem się do łazienki. Tam wsadziłem do umywalki i zalałem sobie ją lodowatą wodą. Na 

całym moim ciele pojawił się niesamowity dreszc, który przeszywał mnie od karku, ażdo samych 

stóp.  

 Uniosłem do góry głowę i zobaczyłem swój paskudny ryj na którym był kilkudniowy zarost, 

a oczy były tak przekrwione, jakbym spawał ze dwa dni. I na dodatek ten niemiłosierny ból głowy. 

Gorszy niż ból po porządnym chlaniu. 

 Zrzuciłem z siebie brud wszystko i zatoczyłem się jak pijany pod prysznic. Czułem jak cały 

brud tego świata spływa po moim ciele. Zacząłem czuć się wolny, tak jakby ktoś zdjął mi kajdany. 

 Nagi i mokry poszedłem pośpiesznie do pokoju. Postanowiłem wyjść zachłysnąć się tym 

paskudnym powietrzem miasta. Chciałem skąpać się we wszystkich jego neonach, których blask 

rozgrzewał chyba każde serce. 

 Warszawa układała się już do snu. Jednak ja nie potrafiłem spać. Założyłem kurtę i 

wynurzyłem się ze swojej dziupli. Trzymając papierosa w zębach odpaliłem go i porządnie 

zaciągnąłem. Tak mocno jakbym miał po raz ostatni złapać haust świeżego powietrza. Po ulicach 

błąkali się ludzie zmieniając tylko lokale. Z daleka była wyczuwalna woń alkoholu. Często 

zastanawiam się co im daje to cholerstwo?! Poza niszczeniem wątroby. 

 Jednak przyszedł czas, kiedy ludzie, żeby nie myśleć wolą zapijać swoje smutki i problemy. 

Bo co tak naprawdę nam pozostało? Gdzie się nie ruszysz - inwigilacja. Najbliżsi, żeby mieć 

wpływy podpierdalają Cię do Partii. Wszystko co się wokół nas dzieje, nie dzieje się bez przyczyny. 

 Przemierzam niby szare, ale rozświetlone kolorowymi fleszami wystaw ulice Warszawy. Nie 

ma w nich nic, co zapamiętałbym ze swojego dzieciństwa. Nie ma tu żadnej emocji...Żadnej! Boli 

to tak samo jak to, co kryje cały ja. Co kryje moja dusza. 

 Gdyby moi bliscy i sąsiedzi wiedzieli czym się zajmuje zniszczyliby mnie. Jestem 

człowiekiem o wielu twarzach, jednak tak naprawdę nikt, poza mną nie zna tej prawdziwej... 

 Nie mam pojęcia jak skończyła się ta noc. Jedyne, co świta mi w głowie to wóda lejąca się 

strumieniami. Jakaś taksówka. Potem łóżko, w nim jakaś kobieta. Nie mam pojęcia czy to była 

moja słodka Ałła, czy jakaś inna. Wiem za to, że głowa tak boli, że nie chcę jej podnosić do góry.  

 Pora wstać i zrobić coś ze sobą. Podnoszę się i rozglądam, żeby połączyć ostatnie resztki 

świadomości. To mieszkanie Ałły. Uff....Jestem stokroć spokojniejszy. Nienawidzę, kiedy coś 

odprawiam, a później mam totalny "Kac Vegas".  
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  Najpierw szybki prysznic, potem kawa. Ale taka mocna, której aromat, aż gryzł mnie w 

nozdrza. Siedzę na krześle przy stole i spoglądam na miasto. Miasto w którym króluje układ i 

tandetne hasła. Ale ludzie w to wierzą, wierzą tak samo jak ich rodzice i dziadkowie kilkanaście lat 

temu. I co mamy? Nadal jesteśmy pod władaniem jebanej Rosji! 

 Nagle po kuchni robrzmiał sygnał telefonu. Jakaś wiadomość....Jaki chuj pisze tak 

wcześniej? Po co?  

 Wiadomość nie była niczym miłym. Czekał mnie wyjazd, który zadecyduje nie tylko o 

moim losie, ale też losie wszystkich Polaków. W co ja się wpakowałem?! Co mnie podkusiło 

współpracować z Ruskimi i im donosić? Robić szacher – macher, byle mi było dobrze. Ale kto 

pomyślał, że tak utopie się.... 

 Nagle słyszę otwierające się drzwi. Kto to może być? Serce zaczęło bić tak mocno, że 

myślałem, że wyskoczy mi przed gardło. Wychylam się i w drzwiach widzę swoją zielonooką Ałłę. 

Ciało nagle jakby dostało lek zwiodczający. Siedziałem z drżącymi mięśniami. Był to strach przed 

tym, żeby jej powiedzieć. A co jaeśli się ona domyśla z jaką kanalią siedzi? 

 - Cześć Skarbie! A co ty taki blady? - nadchyliła się nade mną całując moje czoło. 

  - Kochanie muszę Ci coś powiedzieć... - głos mi zadrżał, a pięści z automatu się zacisnęły. 

  - Kolejny wyjazd? - popatrzyła swoimi ogromnymi zielonymi oczyskami na mnie. 

  - Niestety....Ale obiecuję, że później już będziemy razem. - uśmiechnąłem się, chociaż 

wiedziałem, że i tak będą mnie ciągać. 

 - Musisz wyjeżdżać? Akurat teraz.... - załkała młoda kobieta, po której policzkach toczyły 

się łzy. 

 - Muszę...Takie jest polecenie odgórne, taka praca - odpowiedziałem. 

 - Obiecaj, że będziesz na siebie uważał.... - odparła. 

 - Obiecuję! Za kilka dni znów się spotkamy. 

 Pożegnania nigdy nie są łatwe. Tym bardziej w mojej sytuacji. Mogę być zdany na samego 

siebie. A jeszcze mieć wiele twarzy, żeby ani mi ani bliskim się nic nie stało. Najgorsza rzecz jaka 

może się wydarzyć. 

 Wróciłem pośpiesznie do domu. Do plecaka schowałem rzeczy pierwszej potrzeby - plik 

dokumentów, jeszcze większy plik pieniędzy i teczkę, w której było coś cenniejszego niż te 

pieniądze i podrobione papiery. Zarzuciłem cokolwiek na siebie i wyruszyłem na Centralny. Tam u 

szulera powymieniałem nasze piękne polskie złotówki na ruble i dolary. Twarz kanciarza była 

niepewna. Nie wyglądałem na zamożnego człowieka. Nagle z jego ust słyszę: - A co Ty kurwa pies 

jesteś? Na minę chcesz mnie wjebać panie dziejaszku?! - chwycił mnie za kołnierz kurtki i przyparł 

do ściany. 
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- Człowieku! Czy ja Ci wyglądam na psa? Daje kasę, chcę to o co prosiłem. A tobie gówno do tego 

po co mi kasa i skąd ją mam. Nie chcesz zarobić to jest wielu innych, co z pocałowaniem ręki mi 

wymienią frajerze! - krew się we mnie zagotowała. Nie miałem ani czasu ani ochoty na jakieś 

parszywe gierki. 

 - Chodź... - powiedział nieufnie i poprowadził mnie w ciemne korytarze stacji. 

Szliśmy dobre kilkadziesiąt metrów, kiedy nagle moim oczom ukazały się uchylone drzwi. 

 - Czekaj tu! - warknął szuler. 

Zza drzwi było słychać otwieranie półki i liczenie pieniędzy. To była jego dziupla. Ale skurwysyn 

cwany - w starej sterowni nikt nie będzie szukał pieniędzy, tym bardziej policja. Po kilku chwilach 

wyszedł z papierową torbą, którą pośpiesznie wcisnął mi w ręce. 

 - A teraz won....Bon Voyage Amigos! - prychnął i wszedł z powrotem do kanciapy. 

 Czas naglił. Poszedłem do kasy i kupiłem bilet. Na pociąg nie musiałem długo czekać. 

Usiadłem sam w przedziale. Papierową torbę upchałem do plecaka. Nagle usłyszałem gwizdnięcie 

konduktora i pociąg ruszył. Z głośników dało się słyszeć - Pociąg pospieszny z Warszawy do 

Moskwy odjeżdża z toru pierwszego, peron 4. Tak właśnie zaczęła się moja skomplikowana 

historia... 

 Podróż do Moskwy wydawało się, że trwała wieki. Pociąg tłukł się niemiłosiernie. I jeszcze 

kontrola na granicy. I te pytania a na co? A za co? A po co? I haraszo....i ruble wciskane w kieszenie 

kontroli. 

 Żyjemy w czasach, kiedy łapówka jest czymś normalnym. Chcesz coś załatwić - pchasz 

kasę w czyjąś kieszeń. Chcesz coś zdobyć poza kolejnością - musisz pocałować kogoś w dupę i 

wepchnąć mu kasę w kieszeń. Idziesz do urzędu - ładnie się uśmiechasz do pani i co....wręczasz jej 

kwiaty i kopertę. kojarzy mi się dawne powiedzenie - "Za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze 

lud się podli", jednak w dzisiejszych czasach jest nikim, bo wiara to ostateczność. Nikt o niej nie 

mówi, nikt o niej nie myśli, bo...po co ona komu?! 

 Moskwa jak zwykle wiosną wyglądała pięknie. Tłumy ludzi spacerowały po Placu 

Czerwonym. Oślepiający blask słońca odbijał się od strzelistych dachów Kremla. Nieopodal z 

kawiarenki było czuć unoszący się niesamowity zapach świeżo parzonej kawy. O tej porze tego mi 

było trzeba. 

 Usiadłem na ławce i bacznie przyglądałem się wszystkim dookoła. Starałem się dostrzec 

pewnego mężczyznę, z którym byłem tu umówiony. Jest już 10.15, a miał być o 10. Kurwa mać - 

Ruskie, jak zwykle muszą postawić na swoim. 

 Widzę go! Ma na sobie szary płaszcz do połowy uda, czarne spodnie z dokładnie 

zaprasowanym kantem. Pod płaszczem błękitną koszulę, na której nie ma ani milimetra 

zagniecenia. Na nosie ma duże przeciwsłoneczne okulary, a na głowie kapelusz. Podrywam się, 



jakby niewyobrażalna igła wbiła mi się w dupsko. Powoli ruszam za nim. Staram się iść tak, żeby 

nikt nie nabrał podejrzeń. Skręca w jedną z uliczek i dochodzimy do zbrojowni kremlowskiej. 

Moim oczom ukazują się duże drewniane drzwi, której od teraz będą świadkiem tego, co się za nimi 

wydarzy.... 

 Uderzył mnie chłód tego miejsca. Było takie niezwykle ponure. Szliśmy korytarzem przed 

siebie. Monumentalne drewniane drzwi coraz bardziej oddalały się ode mnie. W pewnym 

momencie wydawały się być tak małe jak drzwi od domku dla lalek. Dotarliśmy do krętych 

mqrmurowych schodów prowadzących do góry. Mężczyzna w płaszczu ani razu nie obejrzał się za 

siebie. Był przekonany o tym, że nie będę w stanie zrobić żadnej głupoty. 

 Czułem, że nasza wędrówka dobiega końca. 

Serce zaczęło walić mi jak oszalałe. Było to uczucie strachu i niepewności, przed spotkaniem z 

Wielkim. Czemu akurat tak mówiono o nim? Podobno z wyglądu jest przeciętnym facetem. Jednak 

jego sposób retoryki i argumentów, no i przede wszystkim cwaniactwo doprowadziło go, że jest 

przydupasem wiecznie rządzacego Wladimira Wladimirowicza. 

 Stanęliśmy przed drzwiami. Mój towarzysz zastukał dwukrotnie w drzwi, po czym dalo się 

usłyszeć:  

 -Wejść! 

 Pokój był pełen dzieł sztuki poukrywanych skrzętnie pod materiałami. Wielki stał przy 

oknie i patrzył się tak, jakby pierwszy raz widział Plac Czerwony. W ręku trzymał dopalającego się 

papierosa. Upuścił go i jak gdyby nigdy nic zdeptał go. 

 -Witajcie Towarzyszu! 

 -Witajcie! Już nie mogłem się na Ciebie doczekać! - powiedział Wielki. 

Jak na Rosjanina jego polska mowa była bardzo czysta i płynna. 

-Po co Towarzyszu mnie tu wezwaliście? Czy coś się stało? - zapytałem niepewnie. 

- Ależ skąd Hajduczku! Mamy kolejną misję do wypełnienia. Słyszałem, że nasz Polska brać 

zaczyna coś się domyślać. Wiesz, że musisz mylić tropy? Ludzie z rządu zaczynają srać w portki, 

bo boją się buntu...-nagle przerwał wyjmując kolejnego papierosa i odpalając go - To jest ich takie 

pierdolenie. My mamy zarówno Twój rząd, jak i wszystkich Polaczków w garści. Chyba nikt nie 

chce, żeby coś złego z Żarnowcem się stało albo żeby jakiś atom nie jebnął i wiesz smutno byłoby 

nam. 

 -Nie no Panie Towarzyszu....- odpowiedziałem wkurwiony. 

 - Po powrocie do kraju zostaniecie oddelegowani do ministerstwa. Grigorij da Ci w kopercie 

informacje, po czym je zniszczysz. A teraz wypierdalać!  

 Wyszedłem stamtąd jak najszybciej, byle niczego nie powiedzieć. Wkurw palił mnie od 

środka. Był on tak ogromny, że miałem ochotę dorwać w ciemniej uliczce Wielkiego i pogadać z 



nim tak, żeby jadł przez rurkę. Rosyjski chuj! 

 W kopercie było napisane, że mam wybrać się do Żarnowca i tam doprowadzić do buntu, a 

jeśli to się nie uda pozbawić pracy ludzi. Już w tym momencie wiedziałem czym to śmierdzi. 

Żarnowiec to skupisko ostatnich patriotów, którzy całkowicie są oddani "dobrej zmianie".  
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