* Karol *

Zenek wyszedł na plac, jeszcze raz zaci gn ł si ko cówk papierosa, wyrzucił
niedopałek do rynsztoka, a w lad za nim posłał strug
ółtawej liny. Szare niebo
wisiało nieruchomo nad dachami kamienic, odbijało si w mokrym asfalcie, ciekało z
witryn sklepów wprost pod jego stopy, sk d przez dziury w podeszwach butów trafiało
do oczu i duszy. Na krótk met Zenek lubił tak pogod . Trwanie jednak szarej i
dusznej atmosfery wprawiało go w melancholijny nastrój i z reguły ci gało na niego
smutek, który rozpraszał tylko łyk napoju, od niepami tnych czasów przyrz dzanego
przez Karola w zakamarkach jego mieszkania. Zenek splun ł raz jeszcze, z tylnej
kieszeni spodni wyci gn ł ółty grzebie , przeczesał rzedniej ce ju , mimo młodego
wieku, włosy i powłócz c nogami, podszedł do bramy kamienicy Karola.
Karol le ał na podłodze kuchni, przygl dał si szarym wzorom na suficie i
rozmy lał. Rozmy lania charakteryzowały si zupełnym brakiem sensu i jakiegokolwiek
zwi zku z rzeczywisto ci . Wizje przelatywały przez jego umysł z narastaj c
pr dko ci . Były barwne lub czarnobiałe, niektóre wywoływały nieznaczny u miech na
pooranej zmarszczkami twarzy, inne wyciskały przelotne łzy. Kł biły si w olbrzymiej
ilo ci w głowie Karola, wypełniały niewielk kuchni i osiadały na cianach upstrzonych
w ci gu upalnego lata przez muchy. Pyzaty Budda siedz cy na półce wyrwał si z
nirwany i z gło nym kla ni ciem uderzył dłoni w czoło, wyrywaj c Karola z zamy lenia.
Ze zdumieniem spostrzegł on stado niewielkich diablików, siedz cych pod jego łó kiem.
- Co wy tu robicie, do cholery? - zapytał Karol.
- Siedzimy i czekamy, a odrosn nam skrzydła, eby wyrwa si z tej
mierdz cej nory - odpowiedział pierwszy z brzegu piskliwym głosikiem - A ty?
- Mieszkam tu - powiedział poirytowany nieco bezczelno ci nieproszonych go ci
- To mój dom, a mój dom to moja for...
- Czołem Karol! Z kim rozmawiasz?
Karol odwrócił si i zobaczył stoj cego w drzwiach kuchni Zenka.
- Jakie paskudztwo zal gło mi si pod łó kiem - odpowiedział.
Zenek pochylił si i zajrzał przez rami Karola.

- Diabliki - stwierdził znu onym głosem - przez t parszyw pogod wsz dzie ich
pełno. Zaraz je wypłosz .
Przyło ył palce do czoła, udaj c szar uj cego byka, przewrócił oczami i rzucił si
w stron łó ka, rycz c przy tym nieludzko. Przera one diabliki rozpierzchły si po
kuchni, wypełniaj c j wibruj cymi w ludzkich uszach piskami.
- Wariat! Pijak! Zboczeniec! - rozlegało si ze wszystkich szpar w podłodze i
nieci gło ci cian.
- Degenerat! – padło z k ta.
Zenek zatrzymał si jak ra ony piorunem.
- Degenerat!? - odwrócił si na pi cie – Degenerat!!?? – Który to powiedział? –
rzucił si w stron , z której dobiegł głos, po czym na czworakach zacz ł ciga mał
istot , sprytnie manewruj c pomi dzy nogami stołu.
Karol siedział oparty o kuchenk i rozbawiony obserwował poczynania Zenka,
który miotał si pomi dzy oknem a drzwiami. Trwało to dobr chwil , a Zenek nagle
przypomniał sobie, co ci gn ło go w go cinne progi mieszkania Karola.
- Słuchaj, Karol - zacz ł, łapi c oddech niczym długodystansowiec - Zostało ci
jeszcze co tej ksi ycówki, któr pili my wczoraj?
- Jest jeszcze cały słoik. Stoi za łó kiem .
Zenek pochylił si i wyci gn ł zza łó ka du y słój z zielonego szkła.
- Jaki lekki – spojrzał podejrzliwie na Karola - Jeste pewien, e nie zu yłe jej,
eby zasn ?
Karol si gn ł po naczynie i spojrzał na nie pod wiatło padaj ce przez brudne szyby.
- O sukinsyny!
Na suchym dnie słoja le ały dwa małe stworzenia w pomi tych strojach,
przypominaj cych sutanny ksi y, jakie pami tał z dzieci stwa, z pomi tymi i brudnymi
skrzydełkami wyrastaj cymi z pleców. Karol odwrócił słój i wytrz sn ł stworzenia na
dło . Zenek podszedł do niego, przetarł oczy ze zdumienia i d gn ł delikatnie ko cem
palca jedno z nich.
- Te, wstawaj. Co ty za jeden?
Stworzenie podniosło si chwiejnie, przetarło zaspane oczy, czkn ło i
powiedziało:
- Na imi mi Zenon Drugi i jestem stró em. Znaczy si aniołem. Aniołem
stró em. Twoim aniołem stró em – czkn ł ponownie, rozejrzał si dokoła, staraj c si
skoncentrowa swój wzrok na pochylaj cych si nad nim twarzach – A w zasadzie, który
z was czterech to Zenon?
- Kolejny degenerat!! – z wn ki pomi dzy kuchenk a lodówk wyrwał si
triumfalny pisk kosmatego diablika.
Zenek rzucił w kierunku wn ki swoj czapk , wywołuj c fal szyderczych
komentarzy dotycz cych celno ci. Tymczasem drugi anioł przeci gn ł si leniwie na
dłoni Karola, otworzył oczy i podrapał si w brudn pi t .
- Cze . Jestem Karol. Teoretycznie Drugi, a praktycznie Pierwszy – skrzywił si
paskudnie - Cholera. Ale mnie łeb boli – spojrzał na Karola z wyrzutem – Trzeba si
zbiera – szturchn ł kompana, po czym obaj zacz li pr y skrzydła i gotowa si do
odlotu.
- Zraz, zaraz. Nie tak pr dko ptaszki – powiedział Karol – Najpierw wytłumaczcie
si z tego – zamachał trzymanym w drugiej dłoni słojem.

- Z tego? – skrzywił si aniołek – Nic tu do tłumaczenia. Pilnowali my was jak co
wieczór, a to cholernie stresuj ce zaj cie. No to po robocie trzeba si było troch
odstresowa – wzruszył ramionami – To wszystko.
Karol z niedowierzaniem przyjrzał si małej postaci.
- W słoju było na powalenie czterech dorosłych m czyzn – powiedział – Nie
chcesz chyba powiedzie , e...
Aniołek w zamy leniu pokiwał głow .
- No tak – odkaszln ł – Wy ludzie i wasza cholerna zdolno do wiary w cuda.
Jasne, e nie. Zaprosili my kumpli z całej dzielnicy.
Mówi c to, zamachał skrzydłami i w towarzystwie swojego kompana uleciał w
stron okna, nieznacznie tylko zygzakuj c po drodze. Okno było zamkni te, co obydwaj
dostrzegli zbyt pó no i z cichym szelestem osun li si na parapet. Pierwszy podniósł si
anioł Karol, teoretycznie Drugi a praktycznie Pierwszy.
- Słuchaj Karol – powiedział – Otwórz to cholerne okno. wie e powietrze dobrze
nam zrobi, a za pół godziny mamy odpraw u Szefa.
Oniemiały Karol uchylił lufcik i aniołki znikn ły za oknem, wymieniaj c nieco
bełkotliwe uwagi na temat zimna i wilgoci panuj cej na zewn trz.
- Widziałe ? – powiedział Karol, stawiaj c przed zas pionym Zenkiem pusty słoik.
- To czy tamto? - odparł Zenek, wskazuj c najpierw na pusty słój, a pó niej na
uchylony lufcik.
- To i tamto, i... - Karol machn ł słoikiem w stron okna - ...musz si napi –
zako czył swoj wypowied , po czym pogrzebał pod zlewem i spomi dzy sprz tów
wypełniaj cych szczelnie niewielk przestrze wydobył zielony słój, łudz co podobny do
słoja, z którego przed momentem wypu cił istoty, w których istnienie nie wierzył od
czasów wczesnego dzieci stwa – elazna rezerwa – u miechn ł si tryumfalnie, widz c
rado na twarzy przyjaciela. Przepłukał zimn wod dwie szklanki i zasiadł przy stole.
Siedzieli w milczeniu, rozkoszuj c si smakiem ksi ycówki.
- Uwa am, e padli my ofiar zbiorowej halucynacji – powiedział w ko cu Zenek,
wychylaj c czwart kolejk .
- Tak ci si tylko wydaje – zapiszczał z k ta jeden z diablików, sprowadzaj c ich
ponownie do wiata chwiejnej rzeczywisto ci.
W tym momencie rozległo si stukanie do drzwi.
- Kto tam? – zapytał rzeczowo Karol.
- wi ty Mikołaj – odpowiedział baryton za drzwiami.
Karol rzucił si do klamki i otworzył drzwi. Do kuchni wtoczył si otyły jegomo
w wytwornym, czerwonym garniturze z białymi wyłogami, z eleganck teczk z kreciej
skóry w r ku.
- Co si tak gapicie – powiedział Mikołaj – Mikołaja nie widzieli cie?
Zenek podniósł si chwiejnie od stołu.
- Mikołaj, powiadasz... – złapał jegomo cia za siw brod i szarpn ł ni pot nie.
- Łaaaaaaaaauuuuuuuuu!!! - rykn ł Mikołaj i r bn ł Zenka w szcz k ,
wyprowadzaj c zaskakuj co klasyczny prawy prosty, który zmienił nieszcz nika w
popl tany kł bek nóg, r k, bólu i szczypty niedowierzania, przemieszczaj cy si
trajektori łukow w drugi k t pokoju.

- Przepraszam za koleg , panie Mikołaju, po wydarzeniach dzisiejszego
wieczora zrobił si jaki taki nieufny – powiedział Karol – Napije si Mikołaj? – wykonał
zach caj cy gest w stron nieco ko lawego stołu.
- A i owszem – twarz Mikołaja poweselała i nabrała ywszych rumie ców –
Zimno dzisiaj i jako tak wilgotno.
Karol przepłukał trzeci szklank , napełnił, po czym wzniósł toast.
- Za dzisiejszy wieczór – powiedział – To wieczór cudów!
- Cudów? – skrzywił si Mikołaj, pocieraj c bol c brod – No, w sumie mo na i
tak to okre li – wychylił jednym haustem podan mu szklank , po czym si gn ł do
swojej aktówki i poło ył na stole dwa niewielkie pakunki zawini te w przetłuszczony
papier. - No to co? Pora na, hm, prezenciki...
Karol dr cymi r kami podał paczuszk dochodz cemu do siebie Zenkowi, po
czym sam zaj ł si rozwijaniem papieru, na którym odczytał swoje imi .. Po rozdarciu
kilkunastu warstw wyci gn ł kawałek metalu. Z głupi min obracał go w palcach, nie
bardzo wiedz c, co pocz
z takowym prezentem.. Po rozdarciu kilkunastu warstw
wyci gn ł kawałek metalu. Z głupi min obracał go w palcach, nie bardzo wiedz c, co
pocz z takowym prezentem.
- Bardzo dzi kuj Mikołaju, ale co to jest? - wydusił w ko cu.
- Jak to co? Gwiazdka z nieba! - zarechotał paskudnie Mikołaj i widz c min
podnosz cego si z k ta Zenka, ulotnił si w sposób wiadcz cy o du ej wprawie w
wychodzeniu z nieprzyjemnych sytuacji.
Aniołki leciały przez zimn , wilgotn noc, machaj c ra no skrzydełkami. Kac
ulatniał si w ostrym powietrzu, powoli wypierany z ich rachitycznych ciałek przez
zaczadzenie, wywołane du ilo ci dymu z setek kaflowych pieców, które ogrzewały
cał okolic od setek lat. Nagle, bez ostrze enia, z cichym wistem przemkn ł obok nich
Mikołaj w swojej limuzynie nap dzanej silnikami Ren-3. Podmuch rzucił w tłymi ciałkami
i zepchn ł Karola Praktycznie Pierwszego i Zenka Drugiego z wyznaczonej trasy, prosto
na dach pobliskiego ko cioła.
- Cholerny pirat drogowy! Jeszcze ci dopadn , ty czerwony bła nie! pomstował Karol, prostuj c wygi te skrzydełko. Rozejrzał si dokoła i zobaczył, e
Zenek Drugi ze lizgn ł si po blaszanym dachu i wpadł do rynny wypełnionej czarnym
szlamem zgniłych li ci. Oblepiony cuchn c mazi , skacowany aniołek to widok
niezwykle zabawny dla drugiego aniołka, tote Karol Praktycznie Pierwszy za miał si
perlistym miechem, znanym tylko elfom i aniołom. - Wygl dasz jak diabełek powiedział do towarzysza, pomagaj c mu wydosta si z grz zawiska.
Zenek Drugi mył swoje skrzydła w kału y wody zebranej w załomie dachu przy
ko cielnej wie y. Kl ł na czym wiat stoi, a Karol, wiadomy tego, e spó ni si na
odpraw , równie dawał upust swojej bezsilnej zło ci. Po pi tnastu minutach, kiedy
skrzydła Zenka Drugiego nieco przeschły, ruszyli dalej i niebawem dotarli do goł bnika,
gdzie odbywało si cotygodniowe zebranie stró ów z całego miasta.
Zenek stał na rodku kuchni i spogl dał na Karola osłupiałym wzrokiem,
ciskaj c w gar ci prezent od Mikołaja. Karol w zamy leniu napełniał szklanki
ksi ycówk , zastanawiaj c si , co i dlaczego tak naprawd si przydarzyło.
- Hm, dawno ju nie widziałem Mikołaja - powiedział Karol - Ale nigdy w yciu nie
słyszałem, eby przyniósł komu kawałek sznurka.

- Kawałek sznurka!? - krzykn ł Zenek - Przecie to nie kawałek sznurka, tylko
pieprzony podzespół dziewi tnastowiecznej szubienicy! Jak do cholery mam to
traktowa ? Najpierw te małe gnojki nazywaj mnie degeneratem, a potem Mikołaj
przynosi mi co takiego! - Rzucił na stół spory kawałek zgrabnie splecionej w zaciskow
p tl liny.
Karol przygl dał si prezentowi i nie bardzo wiedział, jak pocieszy przyjaciela.
- Napijmy si - wydusił w ko cu.
Aniołki wcisn ły si do gwarnego goł bnika, licz c po cichu, e przemkn na
swoje miejsca niezauwa one, co jednak si nie stało. Przeciskały si wła nie do swoich
miejsc, przez sektor wypełniony nie wie ymi oddechami dzielnicowych aniołów, kiedy
zatrzymał ich i momentalnie postawił na baczno głos Archanioła Miejskiego Michała.
- Karol Drugi i Zenek Drugi do mnie!
W goł bniku zapadła cisza. Wszyscy zebrani wiedzieli, e je eli w ogóle jest co ,
czego nie cierpi archanioły, to wła nie spó niania si na odprawy. Archanioł Michał nie
był wyj tkiem od tej reguły. Wychowany w surowych, zbiurokratyzowanych zak tkach
nieba, uwa ał punktualno za najlepsz cech aniołów.
- Czy wiecie, jaka jest najlepsza cecha anioła? - zapytał gro nym głosem, kiedy
w ko cu przedarli si w ciszy przez tłum i stan li przed jego biurkiem.
Karol z Zenkiem stali ze spuszczonymi skrzydłami przed rozgniewanym
zwierzchnikiem i zastanawiali si , jak kar wyznaczy im tym razem.
- Pytałem, czy wiecie jaka jest najlepsza cecha anioła? - powtórzył Michał
- A... Anielska cierpliwo ? - zaj kn ł si Karol.
W sali rozległy si szmery rozbawionych głosów, archanioł uderzył pi ci w
biurko, przywracaj c momentalnie grobow cisz .
- Dowcipny jeste , stró u - wycedził przez zaci ni te z by - artujesz sobie z
wysokich rang urz dników... Ja ci... Ja ci ... Ja... Ja ju nie wiem, co z nimi zrobi jego głos załamał si i złagodniał na widok wchodz cego do sali Rzecznika Praw
Anielskich, odbywaj cego rutynow , niezapowiedzian kontrol odległych garnizonów.
- Jak tam? - zapytał rzecznik, siadaj c na biurku archanioła i zapalaj c
papierosa.
- Wszystko dobrze - słu alczo zapewnił Michał, krzywi c podra niony tytoniowym
dymem nos - Mam tutaj dwóch notorycznych spó nialskich, którzy jak podejrzewam, w
du ym stopniu przyswoili sobie ludzkie nawyki.
Rzecznik spojrzał na stoj cych z opuszczonymi skrzydłami Karola Teoretycznie
Drugiego i Zenka Drugiego.
- Kogo pilnujecie? - zapytał rzeczowym tonem rzecznika.
Karol uniósł nieco skrzydła i pewnym głosem odpowiedział:
- Karola i Zenona. Młodzi, skłonno ci do alkoholu, dzielnica siódma.
- Ci ka praca - pokiwał głow Rzecznik - Dlaczego si spó nili cie?
- Omal nie staranował nas swoj limuzyn Mikołaj - odpowiedział Zenek prezentuj c uszkodzone skrzydło. Jechał jak szalony, ignoruj c nakazy i zakazy, nie
zatrzymał si nawet, aby zwyczajowo zapyta , czy nic si nie stało, po czym ze
spokojnym sumieniem pogna dalej.
Rzecznik pokiwał głow i spowa niał.

- To mo e by sprawka tego oszusta Mroza - powiedział - Od czasu, jak stracił
prac na Wschodzie, stoczył si i wszedł w konszachty z miejscow mafi . Doszły mnie
słuchy, e stara si nawi za współprac z Mikołajem. Czy by mu si udało?
- Mikołaj jechał drog limuzyn - wtr cił Zenek - Bior c pod uwag zarobki w
naszym sektorze, w tpi , eby sta go było na taki luksus...
Rzecznik chrz kn ł znacz co, po czym odpowiedział:
- Bud et przewiduje pewne, e tak powiem, hm, przywileje dla wysokich
stopniem urz dników naszej bran y. Abstrahuj c od tego, nie słyszałem, eby zapadła
decyzja o wymianie słu bowego pojazdu Mikołaja. Cała ta sprawa wymaga dokładnego
zbadania - rzucił niedopałek papierosa przed biurko archanioła i rozdeptał obcasem Wy dwaj mo ecie wraca na swoje miejsca. A ty mo esz kontynuowa , archaniele.
Archanioł Michał kontynuował spotkanie, prezentuj c w formie kolorowych
słupków, wykresów, tabel i zestawie miniony tydzie . Od czasu do czasu zerkał
niech tnym wzrokiem na grup aniołów dzielnicy siódmej, sk d raz za razem docierały
do jego uszu odgłosy, wiadcz ce o tym, e kolejny stró zasn ł na swoim miejscu i
uderzył nosem w blat.
Dochodziła północ. W kuchni Karola panował rozgardiasz, roz wietlany padaj c
z pokoju, niebiesk po wiat telewizora. Karol i Zenek ogl dali filmy sensacyjne, jakimi
zapychały wieczory pa stwowe stacje telewizyjne. Filmy nie miały wi kszego sensu, w
wi kszo ci wypadków stawk były pieni dze. Niespodziewane rozterki, które targały
znienacka bohaterami, nie udzielały si podchmielonym telewidzom.
- W zasadzie wszystkie s takie same – powiedział Zenek.
- Fakt – potwierdził Karol – Rzecz w tym, e ameryka skie ko cz si dobrze,
tryumfuj prawo i sprawiedliwo , od pocz tku nadci ga nieubłagane szcz liwe
zako czenie, a europejskie ko cz si le. Pech chciał, e mieszkamy w Europie, a tutaj
ludzie przyzwyczaili si do złych i tragicznych zako cze , a happy endy uwa aj za
szmirowate i nieprawdziwe.
- W takim razie powinienem si powiesi – stwierdził Zenek – Nie mam roboty i
adnego do wiadczenia w jakiejkolwiek pracy. Kiedy id rozmawia o zatrudnieniu,
okazuje si , e oprócz młodo ci liczy si jeszcze do wiadczenie. Niedługo b d
trzydziestoletnim go ciem bez adnego do wiadczenia. I co? Chyba faktycznie
powinienem powiesi si na pierwszym lepszym haku. B dzie o tyle pro ciej, e
stryczek ju mam.
- Je eli ju musisz to robi , to prosz ci , nie u mnie! Zlec si gliniarze i nawet
ksi ycówki ju nie b dzie – powiedział Karol, rozlewaj c ostatnie łyki do szklanek, po
czym podniósł si i poszedł szuka w kuchni kolejnej elaznej rezerwy.
Powrócił z kuchni, dzier c kolejny ostatni zielony słój, i zastał Zenka pisz cego
co na kawałku papieru.
- Piszesz przed miertne wspomnienia czy testament? – zagadn ł.
- Robi list kobiet, z którymi byłem w łó ku – odpowiedział Zenek – Skoro
niedługo mam zgin z własnej r ki, chciałbym mie jasno co do tego aspektu mojego
cholernego ycia.
Karol przyjrzał si wysiłkom umysłowym Zenka, który nadzwyczaj szybko
skompletował list i siedział przy stole, my l c intensywnie.
- Ile masz?
- Osiem. A ty?

- Nie wiem, nie liczyłem – wzruszył ramionami Karol – Pi ?
- To niewiele - Zenon wyszczerzył z by znad swojej listy.
- Sze ! – zawołał Karol – Zapomniałem o Kasi!
- Kasia... - Zenek wyci gn ł si na krze le - Pami tam. Miała troch za długi nos,
zbyt w skie usta i przepi kne, ywe oczy.
- W skie usta?
Na takich i podobnych rozwa aniach docierali coraz gł biej w noc, zapominaj c
o wydarzeniach wieczoru.
Michał nie był szczególnie zło liwym Archaniołem. Niektórzy twierdzili wr cz, e
w porównaniu z innymi Archaniołami jest nadzwyczaj spokojnym i opanowanym
osobnikiem. Mimo to zebranie w goł bniku zako czyło si pó niej, poniewa
zdenerwowany Archanioł zarz dził jeszcze praktyczne
wiczenia z maskami
przeciwgazowymi dla aniołów dzielnicy siódmej. Decyzj argumentował du ym
zagro eniem po arowym zaniedbanych kamienic.
- Zagro enie jest powa ne i nie mo emy go bagatelizowa - mówił Archanioł Zbli aj ce si
wi ta podnosz ryzyko zaprószenia ognia. W tych dniach szczególnie
musicie zwraca uwag na wszelakiego rodzaju choinki, grzejniki, wieczki, a tak e
gówniarzy odpalaj cych petardy, fajerwerki, papierosy i skr ty z marihuany, pijaków
zasypiaj cych z papierosami w po cieli, starsze panie schodz ce ze wieczkami po
konfitury do piwnicy...
Drobiazgowe wyliczenie zako czyło si opisem przypadku kota, który spalił
kwartał kamienic, uciekaj c przed swoim płon cym ogonem. W ród ludzi wydarzenie to
znane było, jako wielki po ar ulicy Fortecznej, wywołany przez rzekomo nieszczeln
instalacj gazow w starych budynkach. Ko cówki wysłuchał jedyny w miar przytomny
aniołek o imieniu Stefan, siedz cy sztywno w ród pochrapuj cego w maskach
gazowych tłumu. Archanioł machn ł r k zrezygnowany i wyszedł z sali, rozcinaj c
zat chłe powietrze swoim złocistym upierzeniem. Stefan ci gn ł mask , zemdlał i
osun ł si na stolik, tr caj c aniołka Zenona Dugiego. Anioł Zenon podniósł głow i
szturchn ł anioła Karola rozwalonego na krze le obok. Karol otworzył oczy i poderwał
si , charcz c niczym przera ony pancernik. Zdarł mask z twarzy, rozejrzał si nieco
przytomniej i opadł z powrotem na siedzenie.
- Ale mnie, cholera, przestraszył - powiedział - niło mi si e bior udział w
wojnie Aniołów z Diabłami i te rogate paskudniki wła nie wypu ciły gaz na nasze okopy,
pod Bram Niebios.
- Nie najlepiej drzemie si w masce - powiedział półg bkiem Zenek Drugi - My l ,
e musimy i do naszych, bo czuj , e le si dzieje.
Chwiejnie wyszli z goł bnika i run li w mrok, machaj c niemrawo skrzydłami,
ziewaj c i wymieniaj c uwagi na temat swojego przepracowania.
Kiedy przez uchylony lufcik wlecieli do kuchni Karola, oczom ich ukazał si
przera aj cy widok. Karol drzemał z głow opart na stole, a Zenek, stoj c na ko lawym
taborecie, zakładał na szyj sznur, przywi zany do kuchennej lampy.
- Nawet o tym nie my l! - wrzasn ł piskliwym głosem Zenek Drugi, po czym
podleciał i pchn ł z całych sił Zenona.
Ten zakołysał si na krze le, po czym run ł z wielkim hukiem, budz c Karola i
pi ce pod łó kiem diabliki.

- Przecie nie zrobiłbym tego! Chciałem tylko przymierzy ! - Zenek wzniósł dłonie
nad głow i opu cił je w ge cie skrajnego zniech cenia na stół. Karol i aniołki siedz ce
naprzeciwko ponuro pokiwali głowami i nadal przygl dali si Zenkowi z oskar ycielskimi
minami.
- Przymierzy to mo na krawat - pisn ł w ko cu Zenon Drugi - Podam si do
dymisji! Nie wiem co z tob robi . W yciu nie pilnowałem takiego popapranego faceta,
jak ty.
- Popapranego?! A ten wasz Mikołaj to niby lepszy?! Przecie to on mnie tak
obdarował!
- To nie był Mikołaj! - padło spod łó ka.
Aniołki wymieniły porozumiewawcze spojrzenia, po czym sfrun ły na ziemie i
podeszły do kraw dzi cienia rzucanego przez łó ko.
- mierdzi tu - skrzywił si aniołek Karol - Mógłby chocia wyrzuci te gnij ce
skarpetki - powiedział z wyrzutem do drapi cego si po głowie Karola.
- Napijmy si - zaproponował zrezygnowanym głosem Karol - To zabije smród.
Kiedy zaj li si rozlewaniem kolejnej kolejki, aniołki weszły pod łó ko, sk d po
chwili zacz ły wydobywa si szepty, piski i miechy. Po paru minutach wyleciały na stół
i Karol upu cił przed ka dym z nich po kropli ksi ycówki. Aniołki gestami wiadcz cymi
o nie byle jakiej praktyce wyci gn ły długie rurki z przepastnych zakamarków swoich
ubra i siorbi c i cie nieanielsko, trawiły w swoich niewielkich główkach wag
zasłyszanej pod łó kiem wiadomo ci.
- My lałem, e raczej nie kontaktujecie si mi dzy sob - zagadn ł po dłu szej
chwili Karol, wskazuj c znacz co na łó ko.
- W zasadzie si nie kontaktujemy - odparł Karol Drugi - Ale s wyj tki - chrz kn ł
delikatnie po czym strzepn ł niewidoczny pyłek ze skrzydełka - Z tymi tam znamy si ju
dłu ej. Czekaj , a odrosn im skrzydła. S mili, kulturalni i dobrze si z nimi rozmawia.
Przynajmniej nam - chrz kn ł ponownie i elegancko splun ł w chusteczk .
- I co powiedzieli? - zapytał Zenek.
- Powiedzieli, e dawno ju nie widzieli takich degeneratów, jak wy, i o tym, co
wyrabiali cie przedwczoraj - odparł, chichocz c zło liwie, Karol Drugi.
- Opowiadali te o zwyczajach yj cych za łó kiem myszy. Jeden z nich jest
biologiem amatorem i ywo interesuj go takie sprawy - dodał, czkaj c, Zenek Drugi.
- Usłyszeli my te par popularnych ostatnio na dole dowcipów, a jeden z nich
u wiadomił nam, e nie było tu prawdziwego Mikołaja, tylko przebrany Mróz - Karol
Drugi spowa niał nagle - Chciałbym by złym prorokiem, ale wszystko wskazuje na to,
e ten stary oszust zgotuje nam jeszcze niezły bigos.
- To nie skarpetki! - Karol strzelił r k w czoło z gło nym pla ni ciem, po czym
poderwał si i wyci gn ł zza łó ka sporych rozmiarów garnek - Bigos! To wła nie to,
czego nam trzeba, aby o ywi procesy my lowe - postawił garnek na piecu i po chwili
kuchni wypełnił aromat doskonałego, dwutygodniowego bigosu.
W milczeniu spo ywali bigos, racz c si pełn gam jego smaku i niebia sk
harmoni aromatu. Pó niej wypadki potoczyły si zdecydowanie za szybko. W pół ły ki
Karol poczuł si niedobrze i wybiegł trzymaj c si za brzuch i usta do łazienki. Kiedy
pochylony nad sedesem starał si uspokoi rozszalały znienacka oł dek, usłyszał
pukanie i skrzyp otwieraj cych si drzwi. W tej samej chwili Zenek rykn ł nieziemsko i
wulgarnie, do uszu Karola dotarł d wi k tłuczonego szkła, przekle stwa i odgłosy

szamotaniny. Kiedy wypadł do kuchni, zobaczył wchodz cych trzech barczystych
Mikołajów i zemdlał na ich widok.
Karol Teoretycznie Drugi le ał wygodnie na parapecie, grzej c si w promieniu
sło ca i przygl dał si kolorowemu tłumowi kł bi cemu si na placu. Karol le ał na
kozetce w kuchni i kontemplował w milczeniu zacieki na suficie. Nagle przez uchylony
lufcik wpadł zdyszany Zenon Drugi.
- I jak? - Karol i jego aniołek poderwali si jak na komend zadaj c samo pytanie.
- Kto głupi przyjdzie - za miał si Zenek Drugi - Nawet wiem kto... - urwał na
chwil , zaczerpn ł powietrza i u miechni ty kontynuował - Poszło w zasadzie dobrze.
Dostał pół roku w zawieszeniu. Bior c pod uwag , e postawiono mu zarzuty
obrzucenia substancj cuchn c , słownego zniewa enia i uszkodzenia ciała narz dziem
t pym to całkiem nie le. Miał dobrego papug . No tego... Adwokata! - dodał na widok
uniesionych brwi Karola - My l , e niebawem go wypuszcz .
- To do roboty! - zadowolony Karol zatarł r ce i wyszedł z pokoju, sk d po chwili
rozległo si pobrz kiwanie i postukiwanie.
- Tak swoj drog , cholernie dziwni s ci ludzie - stwierdził filozoficznie Karol
Teoretycznie Drugi, rozci gaj c si z powrotem na parapecie - Co strzeliło do głowy
temu cholernemu prezydentowi?! Przebra si za Mikołaja i odwiedza wybranych
losowo obywateli z radosnymi yczeniami wi tecznymi! Idiotyzm!
- Nie pomy lał go specjalnie - przytakn ł Zenek Drugi - Ale w ko cu nie za to
mu płac . Ci kie ma ycie jego anioł! A twój chłopak jak si miewa? - skin ł głow w
kierunku pokoju.
- W zasadzie dobrze - odparł Karol Teoretycznie Drugi - Otrz sn ł si ju z
szoku wywołanego konfiskat mienia, pisze ksi k podsumowuj c mroczny okres
alkoholizmu w jego yciu i konstruuje now aparatur . Anioł starego szklarza mówił mi,
e wczoraj kupił w ownic . Wszystko wraca do normy.
- Taka nasza norma - za miał si Zenek Drugi – Tu przynajmniej nie jest nudno
jak w ródmie ciu. Ale na mnie ju czas. Musz lecie przeprowadzi swojego przez
czerwone wiatła, ciemne bramy i mielizny yciowe, wyrywa z obj zaborczych kobiet
i fałszywych przyjaciół. Czy kto w ko cu doceni nasz harówk ?
Pytanie zawisło bez odpowiedzi, po czym d wi cz c łagodnie opadło na podłog .
Karol zasypiał snem spokojnego człowieka. Jego anioł chrapał cicho, zwini ty w
kł bek pod kaloryferem. Sen brał go delikatnie w swoje obj cia, przyszło i przeszło
zacierały si i traciły na wa no ci. Przez półprzymkni te powieki zobaczył jeszcze klucz
diablików wylatuj cych przez uchylony tradycyjnie lufcik. Machały ra no niewielkimi
skrzydełkami, przesuwaj c si powoli na tle rozgwie d onego nieba.
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