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Liczby pierwsze

Zawsze (odkąd pamiętam) byłem tym, który liczy. Za-
częło się od liczenia do stu, gdy nauczyłem się liczyć do 
dziesięciu. Leżałem obok ojca, który usypiał, szczęśliwy, 
że powtórzyłem liczby od jednego do dyszki, a w myślach 
pędziłem już ku dziewięćdziesięciu dziewięciu. 

– Co jest po dziewięćdziesiąt i dziewięć? – szturchną-
łem tatę. Obudził się. 

– Co jest po dziewięćdziesiąt i dziewięć? Jaka liczba?
– Sto – wymamrotał.
– Sto i jeden, sto i dwa, sto i trzy…
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Do siebie, ale boso

Uciekaliśmy; zza kurtyny deszczu wprost w chmurę za-
pachów z wietnamskiej restauracji, wypełniających stud-
nię podwórka aż po obserwujące nas z wysokości czwartego 
piętra okna. Kucharz obojętnie patrzył, jak przemykamy 
obok; z podwyższenia schodków dodawał do buchają-
cej z wnętrza pary dym z papierosa, popiół strzepywał 
w kałużę, palcem jak metronomem odmierzając każdego 
z nas – raz, dwa, trzy, cztery. Byliśmy dla niego, jestem 
teraz pewien, przezroczyści jak mgła unosząca się z wen-
tylatorów baru, mniej realni niż dopalający się w ręku 
papieros. I dla mnie, teraz, u progu, z niknącym TIK 
i głuchym TAK, czekającym za drzwiami, zaglądającym 
w okno, zaburzającym stukot serca, też stajemy się prze-
zroczyści; obraz pędzącej na rowerach czwórki migocze, 
zanika, szatkowany kratownicą pamięci. Wyraźniejszy jest 
wietnamski kucharz, który odmuchuje nas dymem – nie-
sprane plamy na ubraniu, czarne włosy, obojętna twarz.

Ten w środku, przed Chudsonem i Grubelem, a za 
Niną, to ja, Kurdebenek. Chcę ją dogonić (odmierzając 
takt obrotami: raz-dwa-trzy, raz-dwa-trzy), co się oczy-
wiście nie uda; zawsze nas wyprzedzała. Ode mnie niż-
sza, od Grubela słabsza (z Chudsonem nie było jej co 
porównywać, był najniższy i najchudszy), Nina rywali-
zowała z nami i przeważnie wygrywała. My rywalizowa-
liśmy o Ninę. Teraz też pierwsza wyrwała się spalinom 
spod spożywczego, upstrzyła chodnik paczką po chipsach  
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i zakomenderowała ucieczkę przed burzą. Ruszyliśmy jak 
na rozkaz, w kałużę zalewającą przystanek, między pasaże-
rami, mamrotanymi zza masek wyzwiskami, pod nadjeż-
dżający autobus, klaksonem wypędzający nas z trajektorii 
zderzenia. Jak zwykle się udało, jak zawsze uniknęliśmy 
śmierci, trwałego kalectwa, połamania kości, urazów we-
wnętrznych. Wpatrzeni w Ninę jak w przywódczynię, która 
zawsze wyprowadzi z tarapatów. Jeszcze nie wiedzieliśmy, 
że to jeden z ostatnich wspólnych wypadów. Wkrótce za-
czynały się wakacje, banda Niny miała przestać istnieć. Na 
razie liczyły się śmiech, mokre ubrania, fontanny spod kół 
rowerów, chwile wyszarpnięte przyszłości. 

W paczce zawsze jest największy, w naszej był nim 
Grubel. Największy, najbardziej masywny, najsilniejszy. 
I z poczuciem humoru cechującym tych, co to potrafią 
wybekać alfabet, najdalej nasikać i zacharczeć smarka-
mi tak głośno, że ptaki podrywają się z drzew, wichurę 
zaś skwitować stwierdzeniem „Uwielbiam, jak piździ”. 
Grubel popłakał się kiedyś w kinie; na durnym filmie 
animowanym, na który zaciągnął nas Chudson, że podob-
no miało być z krwią i flakami, a były smęty o miłości 
i walce o godność; siedzieliśmy z palcami oblepionymi 
popcornem, ze spodniami zalanymi colą i generalnie się 
nudziliśmy, Nina najbardziej. Wychodziła do toalety chy-
ba z pięć razy, zaczepiała nas, komentowała, śmiała się, 
uciszana przez rodziców szkrabów z foteli obok. A Gru-
bel ryczał; próbował to ukryć głośnym rechotem, pocią-
ganiem nosem, że niby katar i te sprawy, ale gdy ekran 
rozświetliła jaśniejsza scena, zauważyłem łzy spływające 
po policzku. Udałem, że nie widzę, dałem mu kuksań-
ca, zasyczał, ramieniem starł wilgoć spod oczu. Uczył się 
najlepiej z naszej czwórki; wszędzie taszczył ze sobą ple-
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cak, w którym trzymał czytaną właśnie książkę. Niewiele 
wiedzieliśmy o tym, co się działo w jego mieszkaniu na 
końcu korytarza. Może dlatego, że leżało najdalej od wyj-
ścia, łatwiej było skryć tajemnice, a może tajemnic tych 
nie było, a Grubel był, jaki był, bo taki po prostu był 
i jego rodzina nic do tego nie miała. Każdy potrzebuje 
tajemnic, on był naszą, wewnętrzną; ogłuszającą aktyw-
nością przykrywał coś, do czego nie mieliśmy dostępu, 
dzięki czemu nie tylko mogliśmy wyróżniać się spośród 
rówieśników lepszymi lub gorszymi tajemniątkami (baza 
w piwnicy), ale i między nami było coś, co nas spajało. 
Grubel swoją wagą trzymał nas razem, Nina próbowała 
nadać pęd i kierunek, ja z Chudsonem lecieliśmy z nimi 
nie wiadomo dokąd. 

Ledwo pamiętam dwupokojowe mieszkanie Grubela; 
jego ojciec i mama pracowali w szpitalu czy na uczelni, 
nigdy do końca tego nie wyjaśnił. Nawet na urodziny nie 
chodziliśmy do niego, tylko do McDonalda, w którym re-
zerwowany był stolik. 

Nasza czwórka mieszkała w bloku, na pierwszym 
piętrze (osiem schodów do półpiętra, dziewięć, licząc ze 
stąpnięciem na podłogę półpiętra, dwadzieścia trzy pręty 
w poręczy, dwadzieścia pięć, licząc obie podpórki, czyli 
szesnaście lub osiemnaście schodów i czterdzieści sześć 
bądź pięćdziesiąt prętów od piwnicy do naszej klatki). 
Mieszkania połączono otwartym na zarośnięte podwórko 
korytarzem; budynek, oplatający gęstwinę zarośli ze śmiet-
nikiem pośrodku, sam ściśnięty był ulicami ze zgrucho-
tanymi torami tramwajowymi – wyspa między arteriami. 

Zziajani, staliśmy przed wejściem do klatki, rowery 
między nogami straciły równowagę i oparły się o uda; 
wstążki pary unosiły się z ramion, włosów, z ust. 



10

Nina pierwsza oswobodziła rower, uniosła go i wtacha-
ła po kilku stopniach, nogą przytrzymując drzwi, wpro-
wadziła w ciemność korytarza. Zanim w niej zniknęła, 
dołączyliśmy, zostawiając wilgotną mgłę, zapach błota 
i wietnamszczyzny, witając woń kurzu, moczu, piwnicz-
nej grzybni. Nina mijała odrapane ściany, palcami strą-
cając łuski farby, krusząc butami zalegające na podłodze. 
Ustawiła rower pod malutkim okienkiem, z którego, gdy 
jesienią z drzew zostawały kontury, a tło się oddalało, 
widać było wejście na zaplecze restauracji. Teraz liście 
oklejały szybkę, zielonym mrokiem wypełniając krótki 
korytarz, ciemnością przysłaniając schody na pierwsze 
piętro i drzwi do piwnicy. 

Nina wyjęła z plecaka kluczyk, pogmerała i zazgrzy-
tała nim w zamku, potem popchnęła drzwi, odsuwając 
ciemność, pozwalając, by nikła poświata padła na kilka 
prowadzących w głąb stopni. Odwróciła się do nas. 

– Co się tak grzebiecie, ciamajdy? Idziecie czy nie?
Zeszła, my za nią, po śladach małych stóp, zostawio-

nych w nigdy niesprzątanym kurzu. 
Piwnica była naszą „bazą” (dziesięć schodów od drzwi 

do dna), w której ukrywaliśmy się drugi rok. Przyzwy-
czailiśmy się do smrodu kocich siuśków, kurzu wymie-
szanego ze szczurzymi bobkami, lepkich pajęczyn. W za-
leżności od pomysłu przesiadywaliśmy w boksie rodziny 
któregoś z nas. Tamtego dnia jako przystań miała zade-
biutować piwnica Wypadkowej, sąsiadki z parteru. Klucz 
miała Nina. Wykradła go, gdy w ramach przedwakacyj-
nego dorabiania wyprowadzała psa starej. Drzwi, skle-
cone z drewnianych dech poprzetykanych pajęczynami 
i ciemną przestrzenią, przez którą ledwo dało się wyśle-
dzić tajemnice, znajdowały się na końcu katakumb, najni-
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żej, najdalej, na wprost nas. Chwilę staliśmy przed nimi; 
włam do cudzej piwnicy to nie to samo, co do własnej. 
Nina otworzyła kłódkę, która spadła w pierzynę kurzu 
i brudu. Odsunęła ją stopą, rozwarła wejście, namacała na 
ścianie włącznik i rozświetliła niewielkie pomieszczenie, 
zawalone gratami po sufit; sterty mebli poukładane jedne 
na drugich, połamane krzesła, półki ledwo mieszczące po-
chłonięte pajęczynami weki, pod ścianą kanapa z plama-
mi niewiadomego pochodzenia. Grubel przysiadł na niej, 
testując wytrzymałość sprężyn, Chudson wskoczył obok, 
chwycił go za ramiona i zaczął bujać, mebel skrzypiał, 
jęczał, gotów się poddać. 

– Cicho! – zakomenderowała Nina. – Wydasz nas, dur-
na pało!

– Wyluzuj – odpowiedział Chudson, ale klapnął przy
Grubelu, który już się wpatrywał w ekran komórki rzuca-
jący zimne światło na jego twarz.

Szperałem wśród klamotów. Obok miejsca, w którym 
kiedyś składowano węgiel, a które odkąd doprowadzili do 
bloku gaz, było puste, zauważyłem wielki baniak z czer-
wonym płynem.

– Zobaczcie, ile soku!
– Co ty? To wino, frajerze! – doskoczyła do naczynia

Nina. – A tam stara trzyma butelki.
Sięgnęła do półki nad węglowym miałem, ściągnęła 

jedną flaszkę, przytrzymała ją nogami i próbowała odkor-
kować.

– To kradzież! – syknąłem niepewnie. Jeżeli Nina coś
postanowiła, byłem ostatnią osobą, z której zdaniem się 
liczyła. – Weź jej powiedz. Zapuszkują nas – wydukałem 
do Chudsona.

– I tak już mamy przechlapane.
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