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ROZDZIAŁ I

Był ostatni piątek sierpnia. Maciej Rawicz, dyrektor 
Departamentu Kredytów w Global Banku, kolej-

ny raz spojrzał na trzymaną w ręku kartkę. Treści na niej 
nie było zbyt wiele, toteż nie musiał sprawdzać, czy do 
tego jednego, w sumie niezbyt długiego zdania nie za-
kradł się błąd. Chciał raczej raz jeszcze, ostatecznie upew-
nić się, że rzeczywiście chce tego, co kryło się za tymi kil-
kunastoma wyrazami, opatrzonymi bieżącą datą i jego 
podpisem. Stał przy oknie, zapatrzony w tracące już swą 
soczystą zieleń liście na gałęziach drzew przed budyn-
kiem. Przed frontem siedziby banku przebiegała ruchli-
wa gdańska ulica, ale na zapleczu udało się projektan-
towi wygospodarować miejsce dla kilku drzew, kilkuna-
stu krzewów i niewielkiego trawnika. Dobiegający końca 
sierpień niósł ze sobą wyraźne symptomy nieuchronne-
go końca lata, a tego dnia wręcz pachniał już początkiem 
jesieni. Rawicz być może poczułby to, gdyby mógł otwo-
rzyć okno swojego gabinetu. Jednakże klimatyzacja nie 
pozwalała na takie bezeceństwa. Okna się nie otwierały. 
Komfort pracy wysoko opłacanych pracowników wyma-
gał, by mieli oni zagwarantowaną stałą temperaturę i wil-
gotność powietrza niezależnie od pory roku czy dnia. Ta-
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kie rozpraszające skupienie czynniki, jak śpiew ptaków 
czy szum wiatru w gałęziach, bądź kremowo-słodki z lek-
ką cytrusową nutą zapach, gdy kwitło kilka krzewów 
magnolii, posadzonych na tym mini skwerku, nie mia-
ły tu prawa wstępu. Wielokrotnie podczas kilku lat spę-
dzonych w tym pomieszczeniu zastanawiał się nad tym, 
czy i jakie znaczenie ten brak możliwości otwarcia okna 
miałby w przypadku ewentualnego pożaru. Mimo iż wie-
dział, że pomieszczenie spełnia wszelkie normy, to myśl 
o szalejącym ogniu napawała go lękiem. Z drugiej stro-
ny, nawet gdyby okna się otwierały, to i tak nie zdałoby 
się to na wiele. W końcu jego gabinet był na piętnastym 
piętrze. Ktokolwiek wyskoczyłby z okna, nie miał prawa 
przeżyć. Może ten brak możliwości otwarcia okna krył 
w sobie inny zamysł? Taka prewencja, gdyby komuś, wy-
kończonemu nieustannym wyścigiem szczurów, przyszło 
nagle do głowy sprawdzić, czy człowiek, jeśli tylko chce, 
może także i latać. Niektórzy z jego kolegów na dyrektor-
skich stanowiskach nie stronili od chemicznego wspoma-
gania. Zdarzało się to też i personelowi niższego szczebla, 
a i członkowie zarządu mieli zapewne jakieś doświadcze-
nia na tym polu. Sukces wymaga poświęceń, a te owo-
cują wyczerpaniem. Nie było pewności, co komu może 
przyjść do głowy po fecie czy śniegu. Maciej miał za sobą 
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tylko jedno doświadczenie, związane z wypaleniem blan-
ta. Na niego trawka nie podziałała rozluźniająco czy roz-
weselająco. Przeciwnie. Wystarczyło, że zaciągnął się led-
wie kilka razy, a zrozumiał, co miała na myśli jego babcia, 
mówiąca o kimś, że „rzyga jak kot”.

Rozległo się delikatne pukanie do drzwi i do gabi-
netu weszła jego asystentka, Luiza Żaba. Postawiła na 
biurku filiżankę z delikatnej białej porcelany. W po-
mieszczeniu rozszedł się aromat doskonałej kawy. Ra-
wicz nie znosił fajansowych filiżanek, nawet jeśli te 
były cienkie i białe. Nie cierpiał też kubków firmowych 
niemalże tak samo, jak tych opatrzonych debilnymi, 
w jego ocenie, napisami w stylu „kubek szefa” czy: „to 
jest mój kubek”. Nie tolerował też zastawy z arcopa-
lu czy tym podobnych, jak to określał, dziwactw. Nie 
była to, jak uważali niektórzy, dyrektorska fanaberia. 
Fanaberia być może, ale nie dyrektorska, bo miał tak 
od zawsze. Spora grupa spośród jego młodszych kole-
gów, zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów de-
partamentów czy naczelników wydziału, nie przywią-
zywała do tego żadnej wagi. Wielu wręcz uważało na-
wet za nie tylko naturalne, ale wręcz wskazane, by ko-
rzystać ze świetnego skądinąd ekspresu w pomieszcze-
niu socjalnym i pić kawę z takich właśnie kubków. Ry-
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walizowali ze sobą o to, kto zdobędzie bardziej orygi-
nalny, przywozili je z zagranicznych urlopów i delega-
cji służbowych. Byli i tacy, którzy wyszukiwali je po-
przez kolekcjonerskie aukcje na Allegro. Rawicz nie ro-
zumiał takich postaw, ale je tolerował w myśl zasady, że 
każdy jest wolny w swoich wyborach, o ile te nie naru-
szają wolności innych. Lub, jak to ujmowała dość lapi-
darnie jedna z jego koleżanek, „ludzie mają różne kół-
ka zainteresowań”. Te wybory jego kolegów nie naru-
szały wolności Macieja.   

Była dokładnie dwunasta. Wśród kilku przyzwycza-
jeń, nawyków, czy, jak niektórzy woleli mówić szeptem 
i za jego plecami, dziwactw, Rawicz miał zwyczaj roz-
poczynania dnia pracy od wypicia porannej kawy, po-
danej punktualnie o ósmej. Kolejna kawa musiała zja-
wić się na jego biurku dokładnie w samo południe, no 
chyba że Maciej miał w tym czasie umówionych waż-
nych gości lub musiał być u prezesa. Podległy mu per-
sonel nie mieścił się w pojęciu gości.

Luiza była niezwykle zgrabną, urodziwą i, co waż-
niejsze, nieprawdopodobnie inteligentną trzydziesto-
dwuletnią kobietą. Być może los chciał jej w ten spo-
sób wynagrodzić niezbyt atrakcyjne, a w odczuciu wie-
lu kolegów (a szczególnie koleżanek) wręcz dziwaczne, 
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ośmieszające nazwisko. Bez żadnego ryzyka można było 
zaryzykować stwierdzenie, że nie spotkałoby się w jej 
otoczeniu ani jednego mężczyzny, który by choć raz nie 
fantazjował na jej temat, o ile tylko nie był gejem, choć 
większość z nich bała się jej inteligencji. Na początku 
ich znajomości także i Maciej, przez krótki czas, zali-
czał się do grupy fantazjujących, choć akurat jego inte-
ligencja kobiety absolutnie nie przerażała. Wręcz prze-
ciwnie, jeśli już, to dodatkowo podniecała. Był jednak 
zbyt wielkim profesjonalistą, by sobie pozwolić choć-
by na próbę tak nierozważnego kroku, jakim byłby naj-
drobniejszy flirt w pracy. Kochał też swoją żonę, a przy-
najmniej wtedy jeszcze myślał, że ją kocha. 

Asystentka i jej szef pracowali ze sobą już piąty 
rok i świetnie się rozumieli. On był szefem wymagają-
cym, ale sprawiedliwym i umiejącym okazać zrozumie-
nie dla wielu ludzkich słabości. Zwłaszcza kobiecych. 
Nad drobnymi i rzadkimi błędami w jej pracy przecho-
dził do porządku dziennego. Nigdy, nawet w chwilach 
największej irytacji, nie podnosił głosu i przez wszystkie 
przepracowane razem lata Luiza ani razu nie słyszała, by 
przeklinał. Lubili się i mieli do siebie wielkie zaufanie. 
Nie byłoby błędem powiedzieć, że przez lata dopraco-
wali się pewnej dopuszczalnej zażyłości. Niewiele osób 
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w firmie wierzyło w to, że Macieja i Luizę nic nie łączy 
poza sprawami czysto zawodowymi i może lekką, staran-
nie skrywaną przyjaźnią, choć każde z nich doskonale zda-
wało sobie sprawę z atrakcyjności tego drugiego. Prawdą 
było jednak też i to, że asystentka nie miałaby nic przeciw-
ko związkowi z szefem, o ile tylko byłby to związek trwa-
ły, a nie przelotna miłostka. Nie potrafiła odpowiedzieć so-
bie na pytanie, czy go kocha, ale wiele wskazywało na to, iż 
tak jest w istocie. Spora grupa pracowników wręcz uważa-
ła, że są kochankami. Utwierdzili się w tym przekonaniu, 
gdy w intranecie ktoś zamieścił zrobione mu z ukrycia zdję-
cie z treningu. Na fotografii widać też było doskonale logo 
siłowni. W przeciwieństwie do większości współpracowni-
ków Rawicz nie wiedział, że Luiza od dawna z niej korzy-
sta. Ani on ani współpracownicy nie mieli natomiast poję-
cia, że oboje bywają czasem na tej samej strzelnicy. Jego mę-
ska duma doznałaby poważnego uszczerbku, gdyby wie-
dział, że Luiza strzela zdecydowanie lepiej od swojego szefa.

Maciej nie powiedział jeszcze asystentce, co zamierza 
zrobić, choć wiedział, że decyzja, którą podjął, bez wątpie-
nia będzie miała wpływ na jej dalsze losy. Nie można było 
jednak mieć pewności, że kobieta się tego nie domyśla.

– Dziękuję. – Odłożył na biurko dokument, które-
mu przyglądał się przed chwilą, usiadł i sięgnął po kawę.
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– Czy to jest, nie daj Boże, to, o czym myślę? – W gło-
sie Luizy wyraźnie było czuć i troskę o Macieja, i oba-
wę o jej własny los.

– Nie wiem, o czym myślisz, ale już niebawem 
wszystko stanie się jasne. Umów mnie, proszę, do pre-
zesa. Tak szybko, jak to tylko możliwe. Najlepiej za-
raz. Powiedz, że to pilne.

– Wolałabym nie.
– Przestań. Mam do niego sam zadzwonić? W zasa-

dzie może i tak byłoby lepiej.
– Nie. Już działam, ale…
– Ile lat się znamy?
– Sporo. Jakieś pięć. To dostatecznie długo, by rozu-

mieć się w pół słowa, a czasem bez słów. Wiem, co szef 
chce zrobić.

– No właśnie. Nie muszę ci zatem tłumaczyć, że 
wśród wielu myśli, które ostatnio chodziły mi po gło-
wie, jest i ta, dość w sumie banalna, choć brzemienna 
w skutki, jeśli się ją zrealizuje. Ta o mostach.

– Wiem. Niektóre mosty się tylko przekracza, a inne 
pali po przekroczeniu.

– No widzisz, jak ty wszystko wiesz! Za to między 
innymi cię cenię.

– Warto spalić ten, przed którym pan stoi, szefie?
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– Muszę. Idź już i zobacz, czy prezes może mnie te-
raz przyjąć.

– Chciałeś się ze mną widzieć? – Prezes Mieczysław 
Abramowicz uniósł głowę znad papierów, które prze-
glądał, lub tylko udawał, że to robi, bo przecież czło-
wiek na jego stanowisku musi być bez przerwy zajęty.

Mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. W zasadzie to 
prawda. Prawdą jest jednak i to, że ci, którzy je mają, mogą 
sobie pozwolić na znacznie więcej. Abramowicz miał pie-
niądze. Dużo. Dzięki nim, mając sześćdziesiąt dwa lata, 
wyglądał jakby dopiero co to on, a nie Rawicz, przekro-
czył pięćdziesiątkę. Odpowiednia, indywidualnie dobrana 
dieta, osobisty trener na siłowni i wprawna w swoim rze-
miośle, sowicie opłacana kochanka, zapewniały mu sku-
teczną ochronę przed nadwagą, mimo wrodzonej skłon-
ności do otyłości. Zdecydowanie  – prezes Abramowicz 
był w pełni z siebie zadowolonym człowiekiem sukcesu. 
Sukces zaś zawdzięczał swojemu sprytowi, odpowiednie-
mu doborowi znajomych i przyjaciół, a przede wszystkim 
umiejętnemu wykorzystywaniu personelu i współpracow-
ników, w tym Macieja Rawicza. 

– Cóż tak pilnego, że nie mogło poczekać do ponie-
działku, sprowadza cię do mnie?
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W głosie Abramowicza dawało się wyczuć z trudem 
skrywaną niecierpliwość. Wręcz poirytowanie. Wiedział, 
że ta wizyta oznacza problemy. Nie wiedział tylko, jakie.

– Wiesz przecież – cedził przez zęby – że zaraz mam 
partyjkę squasha z wicepremierem. Przyleciał wczoraj 
na moją wyraźną prośbę, by omówić sprawę tego kre-
dytu. Już jestem prawie spóźniony!

– Nie zajmę ci wiele czasu. Minutkę. Chcę ci tylko 
zostawić wypowiedzenie. Odchodzę. Mogłem to zrobić 
poprzez departament kadr, ale przecież, zważywszy na 
to, że znamy się od wielu lat i niejedno razem przeszli-
śmy, nie powinieneś się o tym dowiedzieć w ten sposób.

– Słucham?! Jakie odchodzę?! Odchodzę to ci nie-
dawno powiedziała żona! Co cię, kurwa, ugryzło?! Ni-
gdzie nie idziesz!

– Nic. Doszedłem zwyczajnie do pewnej granicy, za 
którą nie mogę, nie chcę się posunąć.

– Co ty pieprzysz?! O co ci chodzi?! O forsę?! Za 
mało dostajesz?! Wiesz, że to nie problem!

– Nie, nie o forsę, a przynajmniej nie w tym znacze-
niu, o którym myślisz.

– Co ty pierdolisz! Co to niby znaczy?! Czego ty 
chcesz?! Będziemy wracać do tego, dlaczego nie mo-
żesz zostać wiceprezesem, choć według wielu powinie-
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neś? Gdybyś był bardziej elastyczny i potrafił panować 
nad swoim niewyparzonym jęzorem, nie byłoby tego 
problemu. Wiesz doskonale, że to zależy nie tylko ode 
mnie, a prawdę powiedziawszy prawie wcale ode mnie 
nie zależy. Oni. Układy.

– Tak, znam doskonale ten adres, gdzie zapadają wszyst-
kie istotne decyzje. Kiedyś chciałem, ale teraz mam gdzieś 
wiceprezesurę. Nie o to tu chodzi. Nie mogę tak dalej. 
Przecież to, co my tu wyprawiamy, to zwyczajna granda, 
a nie żadna bankowość, żadne odpowiedzialne pożyczanie.

– Co, kurwa?! Odpowiedzialne pożyczanie?! Sumie-
nie się w tobie obudziło?! Po tylu latach? Do tej pory 
nie miałeś obiekcji. Dopiero teraz? 

– Tak. Ten kredyt dla… no wiesz, jest kroplą, która 
przepełniła czarę.

– Wiesz dobrze, że tego kredytu nie możemy od-
mówić! No, nie możesz być, kurwa, aż tak głupi! Par-
tia musi go dostać! On musi go dostać, tak jak i ta jego 
wymarzona inwestycja musi być zrealizowana! Jak to 
było u Horacego? Exegi monumentum aere perennius. 
Wzniosłem pomnik trwalszy nad spiże! Wiesz dobrze, 
że On ma na tym tle pierdolca – czczony przez wszyst-
kich i po wsze czasy skromny poseł, zbawca narodu! 
Myślisz, że wicepremier przyleciał tu dlatego, że uwiel-
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bia grać ze mną w squasha? Przecież, do cholery, wiesz 
to chyba tak samo dobrze, jak ja – bankowość polega 
nie na tym, by długi były spłacane, ale by były. Najle-
piej, by wszyscy byli zadłużeni. U ciebie. Kontrolujesz 
dług, to kontrolujesz wszystko!

– Jego kontrolował nie będziesz.
– Fakt. Ale będę mógł więcej niż teraz i stanę się nie-

usuwalnym. Będzie się mówiło o mojej kryształowej 
uczciwości, patriotyzmie i o tym, że jestem niezatapial-
ny, pancerny. W bardzo wielu rozgrywkach to ja będę 
rozdawał karty. Władza, mój drogi, władza! Smakiem 
życia jest smak władzy!

– Kredyt ponoć bierze partyjna spółeczka, a nie rząd, 
więc co tu ma do roboty wicepremier? I co? On ci to 
tak zwyczajnie powie, tak jak ty próbujesz to mnie po-
wiedzieć: kredyt ma być?! Nie będzie się bał, że go na-
grywasz? Przecież dziś każdy każdego nagrywa.

– Ty mnie też?
– Mam różne polisy ubezpieczeniowe. Te dotyczące 

twoich politycznych idoli i pieniędzy, które stąd do nich 
płyną także. Nie sądziłeś chyba, że się nie zabezpieczam. 

– Niczego nie masz!
– Ależ mam, mam. Tak na wszelki wypadek. Na przy-

kład twoje poufne polecenia na piśmie, dyspozycje może 
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i nie Jego samego, ale każdy, kto ma choć odrobinę oleju 
w głowie przyzna, że jeśli On ich nie wydawał, to z całą 
pewnością o nich wiedział. 

– Wiedzieć to jedno, a udowodnić to drugie. Nie ta-
kie szumy medialne partia przetrwała. A co do wice-
premiera – powiedz mi: ty jesteś jednak głupi czy głup-
ka udajesz? Nikt ci niczego nie powie wprost. Albo na-
leżysz do swoich albo nie. Człowieku, tu polecenia czy 
wręcz rozkazy wydaje się w sposób zawoalowany, alu-
zyjny. Albo jesteś swój i wiesz, co powinieneś robić, 
albo wypadasz z gry! Chcesz przeżyć, to ucz się słu-
chać i czytać między wierszami. Nie, no rozczarowujesz 
mnie. Nie możesz być aż tak naiwny!

– To dlaczego tak bardzo domagasz się zwrotu tych 
kwitów? Te prawdziwe, które waszym zdaniem niepo-
trzebnie trafiły w moje ręce, obok tych oficjalnie prze-
kazanych z wnioskiem kredytowym, wróciły do ciebie, 
zaś to, co dołączono do wniosku, to przecież zwyczajne 
fałszywe gówno, śmierdzące na kilometr kryminałem! 
Boisz się? Dałem ci powody ku temu?

– Mówią, że masz kopie tych dokumentów i że był-
byś gotów je wykorzystać. Zrobisz to?!

– Może mam, a może nie ma tych kopii. Ludzie róż-
ne rzeczy gadają. Jeślibym je miał, to nie rzuciłbym ich, 
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ot tak sobie, do mediów. To polisy. Z polisami jest tak, 
że trzeba je mieć, ale najlepiej, gdy nie ma potrzeby, by 
z nich korzystać. Ja muszę je mieć na wypadek, gdyby-
ście zaczęli w panice szukać kozła ofiarnego.

– To może być niebezpieczne. Ostrzegam. 
– To może być niebezpieczne, czy raczej oni mogą 

być niebezpieczni?
– Żadna różnica. Ten od kelnerów też ponoć coś 

miał i widziałeś, jak skończył. Żebyś się tylko nie prze-
jechał. Wiesz, jak jest. Oskarżą na pierwszych stronach 
gazet i we wszystkich stacjach telewizyjnych, a jak bę-
dziesz miał szczęście to informacja o tym, że to były 
bezpodstawne oskarżenia, znajdzie się po dziesięciu la-
tach na ostatnich stronach, a w telewizji nikt o tym 
nie wspomni. Ludzie ulegają też wypadkom. A to pole-
cenie stosowania zerowych stawek oprocentowania dla 
wskazanych kredytów masz mi oddać! Podobnie, jak 
te cholerne kopie danych finansowych, o których nie-
rozważnie mówisz, że są prawdziwe, w przeciwieństwie 
do tych oficjalnie umieszczonych we wniosku kredyto-
wym, bo wierzę, że jednak je masz! Natychmiast!

– Nie strasz, nie strasz, bo… będziesz musiał zmie-
nić spodnie. To polecenie to chyba akurat najmniej-
sze z twoich zmartwień. Jak wypłynie, to zaszkodzi tyl-
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ko tobie, nie partii czy Jemu. Odetną się od ciebie, jak 
będą musieli, rzucą na pożarcie, czy, jak wolisz, złożą 
jako ofiarę na ołtarzu sprawy. Partii czy Jemu osobiście 
to nie zaszkodzi. Dane bilansowe, o, to już zupełnie 
inna sprawa. On się nie może wyprzeć nadzoru nad tą 
spółeczką. Zapisów rejestrowych nawet on nie wyma-
że, no chyba że wybuchnie jakiś pożar. Bałbym się ich 
i paru innych, z których jasno wynika, że Wódz ani nie 
jest safandułą bez pojęcia o biznesie, ani pierdołą bez 
konta bankowego czy prawa jazdy, no i wie, gdzie stoją 
konfitury i jak się do nich dobrać.

– Gówno z tym zrobisz! Każdy, ale nie ty!
– Powtórzę, abyś dobrze zrozumiał  – obaj dobrze 

wiemy, że w przedkładanych oficjalnie przez partyj-
ne spółeczki kwitach nic się kupy nie trzyma! W papie-
rach jest czysta fikcja i pobożne życzenia. Za grosz praw-
dy. Podobnie zresztą, jak w przypadku waszych kredy-
tów  – twoich, rady nadzorczej, których sobie nawza-
jem udzielacie. Łaska boska, że takie kredyty wyjęliście 
z kompetencji mojego departamentu. Sami jesteście so-
bie „sterem, żeglarzem, okrętem”. Muszę przyznać, że 
genialnie to sobie wymyśliliście. Kredyt na zakup nie-
ruchomości przez spółeczki, które pozakładaliście. Zero 
zdolności kredytowej nie ma tu znaczenia. Oprocento-
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wanie zerowe. Nieruchomość za część kredytu przerabia-
na na lokal bankowy i wynajmowana na placówkę na-
szemu bankowi. Zabezpieczeniem kredytu czynsz najmu. 
Bank swoimi pieniędzmi spłaca wasz dług, a po pięciu 
czy nieco więcej latach kredyt jest spłacony, a wy macie 
zagwarantowane kolejne pięć lat czystego dochodu, bo 
umowy najmu nie można przez dekadę wypowiedzieć, 
no chyba że za zapłatą horrendalnie wysokiej kary. Proste? 
Proste. Śmierdzi? A komu to przeszkadza. Starożytni mó-
wili: pecunia non olet – pieniądz nie śmierdzi.

– Pieprzone myślenie księgowego! Jest litera prawa, ale 
jest i duch prawa. W tych biznesach jest tak samo – nie 
musisz ściśle trzymać się schematów, słupków, wylicza-
nek. Popatrz na ideę! Cel uświęca nie tylko środki. On 
uświęca wszystko. Łamanie skostniałych procedur także!

– Wiesz doskonale, że księgowym nie jestem. Ale 
co prawda, to prawda – dla ciebie porządni księgowi 
to przekleństwo. Braki wyobraźni nadrabiają uporem.

– Ty chyba faktycznie zwariowałeś! Rzeczywiście chcesz 
zaglądać pod dywany, pod które przez tyle lat zamiatało 
się wszelkie śmieci?! Grzebać się w nich?! Prawo silniejsze-
go jest lepszym prawem, a On jest dziś tym silniejszym!

– Przecież teraz podobno jest inaczej – wyraźnie ironizo-
wał Rawicz. – Transparentnie, uczciwie i wystarczy nie kraść.
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– Głupiś, czy o drogę pytasz?! Wiesz równie dobrze 
jak ja, że jest, jak było. Co najwyżej te wszystkie perso-
ny stroją się w inne garnitury, no i procent tych debil-
nych przy korycie raz jest większy a raz mniejszy. Tylko 
tyle. Czego tam nie ma, powiadasz?! Prawdy?! Ty rze-
czywiście w to wierzysz?! Prawdy! No dobre sobie! Co 
to niby jest prawda?! Ludzie nie oczekują prawdy. Naj-
częściej jest zbyt bolesna. Chłopie, wiesz, co jest waż-
ne?! To, co ludzie chcą usłyszeć, to, w co chcą wierzyć, 
a nie jakaś tam twoja prawda! I tak ma być w tym przy-
padku. Przygotujesz opinię o tym kredycie taką, ja-
kiej się oczekuje, zbajerujesz komitet kredytowy. Za-
pomniałeś? Tu jest trochę jak w kiblu – robisz, dopóki 
masz papier! A ja ci mówię, że papieru masz dość!

– Chyba chciałeś powiedzieć: zastraszysz komitet 
kredytowy.

– A, to już twój problem. Na moje biurko ma trafić 
właściwa rekomendacja. Decyzja i tak należy do mnie. 
Kredyt udzielonym być musi, a rekomendacja komitetu 
kredytowego musi być pozytywna. Nie przypuszczam, 
by miało się wydarzyć coś niespodziewanego, ale jakby 
co, to dupę będę miał przykrytą. Wy też. Ja – bo tak opi-
niował komitet. Komitet – bo to tylko opinia. Odpo-
wiedzialność zbiorowa, a więc niczyja. I możesz sobie te 
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swoje polisy, nagrania, czy co tam chcesz, psu pod ogon 
wepchnąć! Później możesz sobie iść, gdzie chcesz i kiedy 
chcesz, ale ostrzegam, że możesz marnie skończyć. 

– Pójdę. Od jutra, bo mam chyba z pół roku zale-
głego urlopu, już mnie nie będzie. Nie jesteś w stanie 
mnie zatrzymać! Nie zamierzam jednak brać udziału 
w opiniowaniu tego szwindlu. Awansuj kogoś uległe-
go na moje miejsce i będzie po kłopocie. Wiesz rów-
nie dobrze jak ja, że chętnych znajdziesz całkiem sporo.

– A żebyś wiedział! 
– To akurat wiem. Najbardziej przykre jest to, że w tym 

kraju oczekuje się społeczeństwa matołów, a nie ludzi in-
teligentnych. Ty, jako szef, jesteś dokładnie taki sam. Za-
wsze łatwiej rządzi się matołami, czyż nie? Tacy myślący, 
jak ja, tylko przeszkadzają. Odetchniesz więc z ulgą, kie-
dy już odejdę. 

– Strasznie to banalne i nie w twoim stylu! Jakaś ta-
nia uliczna filozofia.

– Co ty możesz wiedzieć o moim stylu?!
– Trochę jednak wiem. Jesteś dupkiem! Dupek, któ-

ry marnie skończy, prędzej niż mu się wydaje! 
 – Cóż, z reguły tak jest, że lepiej zaczynamy niż koń-

czymy. To dotyczy także i ciebie. Wcześniej czy później 
twoja słabość do ludzi władzy, gorzały i dziwek cię znisz-
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czy. Dziwki i wódę można w ostateczności odstawić, ale 
flirt biznesu, a zwłaszcza finansów z władzą nigdy nie 
kończy się dobrze, a my, chcesz czy nie, robimy w finan-
sach. I jeszcze jedno ci powiem. Wierz lub nie. W życiu 
pojawiają się takie zdarzenia, chwile, w których uświa-
damiasz sobie, że nic już nigdy nie będzie takie samo, 
a czas zaczyna dzielić się na dwie epoki – przed tym zda-
rzeniem i po. Dla mnie teraz właśnie nadeszła taka chwi-
la. I jeszcze jedno ci powiem. – Rawicz wyraźnie się na-
kręcał, a że chciał tego uniknąć, to ze zdenerwowania, 
iż nie może zapanować nad emocjami, mówił coraz gło-
śniej. – Traktuj to jak dobrą radę: gołym okiem widać, 
że cholernie ci zależy na tym, by mieć władzę i pienią-
dze. Pragniesz tego bardzo, a kto ma wielkie pragnie-
nie, nie powinien pić zachłannie. Przemyśl to sobie, 
póki jeszcze możesz, bo za chwilę to twoje pragnienie 
cię zniszczy. Utoniesz. Powiem ci też, choć wiesz to le-
piej niż ja, że epoka twoich protektorów raczej wcze-
śniej niż później się skończy. Za chwilę pojawi się twoje 
„przed i po”. Już jesteście na równi pochyłej. Co praw-
da wygraliście kolejne wybory, ale w tym kraju jeszcze 
nikt i nigdy nie rządził więcej niż dwie kadencje. Wam 
też się to nie uda, a na sfałszowanie kolejnych wyborów 
zabraknie wam odwagi. No i nie wiadomo, czy On ich 
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doczeka. Trzeba będzie zdać sprawę z włodarstwa swego. 
Tak zdaje się mówi Biblia, na którą tak chętnie się po-
wołujecie. Nawet jeśli większość prokuratorów niczego 
nie zrobi bez waszego wyraźnego rozkazu, to pojawią się 
komisje parlamentarne. Mediów też, na całe szczęście, 
do końca nie spacyfikowaliście. Nie zapominaj też, że za 
kulisy finansowania partii wziął się redaktor Śmigielski. 
Jego poprzedni film, obnażający jeden z licznych wrzo-
dów na tkance społeczeństwa, miał dwanaście milionów 
odsłon. Ten z pewnością, kiedy powstanie, nie będzie 
miał mniej. W życiu są jednak pewne zasady, obowią-
zujące zawsze i wszędzie, bez względu na okoliczności.

– Zasady? Nigdy nie miałem i nie zamierzam mieć 
zasad, i właśnie dlatego sukcesywnie pnę się na szczyt, 
głupku! Dlatego będę żył długo i szczęśliwie. A Śmi-
gielskim mnie nie strasz! Pójdziesz do niego? Usiądziesz 
przed kamerą i będziesz gadał? Dasz mu papiery, któ-
re nieopatrznie, jak widzę, ci powierzyliśmy? Zrób to, 
a zobaczysz, jak wiele ryzykujesz i jak życie potrafi bo-
leć! Pociągnę cię za sobą!

– Nie dasz rady. W tym, co dostawałeś z moim pod-
pisem, nie znajdziesz niczego, co mogłoby mi zaszko-
dzić. Za to, że z tych dokumentów wyczytywałeś to, 
czego oczekiwałeś, nie mogę ponosić odpowiedzialno-
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ści. Niczego na gruncie prawa nie można mi zarzucić. 
Pozostaje tylko sumienie, ale to mój problem.

Rawicz rzucił wypowiedzenie na biurko prezesa i wy-
szedł, trzaskając drzwiami. 

Kiedy tylko wszedł do sekretariatu, zorientował się, 
choć Luiza starała się to ukryć, że płakała.

– Przepraszam – powiedział niemalże szeptem z wy-
raźną nutą czułości w głosie. – Nie mogłem inaczej.

– Wiem.
– Musisz…, to znaczy chciałbym, byś mnie zrozu-

miała. I nie płacz, proszę.
– Nie płaczę.
– Właśnie widzę. Oczy ci się tylko pocą?
– Od kiedy szefa nie będzie?
– Od zaraz.
– Jak to?!
– Tak to.
– Pożegnanie jakieś trzeba zrobić. Zespół na pewno 

będzie chciał.
– Wiesz dobrze, że ich lubię, szanuję, ale wiesz i to, 

że nie cierpię takich imprez. Podobnie jak tych głupa-
wych biurowych imienin czy urodzin. Tych ciast, cu-
kierków, kwiatów, niekończących się delegacji z ży-
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czeniami, odświętnymi i nie zawsze szczerymi uśmie-
chami, recytowanymi formułkami standardowych ży-
czeń – zdrowia, bo zdrówko najważniejsze, jak ono bę-
dzie to i wszystko będzie… Umów ich jednak na któ-
ryś dzień, to przyjdę. Moje podziękowania bardziej się 
im należą niż ich mnie.

– Czułam, wiedziałam, że tak będzie. Bez żadnej zwłoki, 
czekania na ten dzień. Z marszu. Kartony przygotowałam.

– Jak zawsze profesjonalna. Kartony powiadasz? Wy-
starczy jeden. Nie mam tu zbyt wielu prywatnych rzeczy.

Rawicz, wziąwszy jedno z przygotowanych przez za-
pobiegliwą Luizę pudeł, zniknął w swoim gabinecie. 
Nie zabawił tam jednak długo.

– Zamów mi proszę taksówkę. Kluczyki od służbo-
wego auta zostawiam na biurku. Oddasz je panu Kazi-
kowi. I nie bądź, proszę, taka smutna.

– Łatwo szefowi powiedzieć. Tracę wiele. Nie tylko 
szefa. – Luiza tym razem nie hamowała łez.

– Nie rycz. To nieprofesjonalne. Wiem, kiedy za-
mkną się za mną drzwi, nie będziesz miała łatwo. Jak 
znam życie, wkrótce i ty stracisz pracę. Nowy szef bę-
dzie chciał mieć na twoje miejsce kogoś swojego. Po-
słuchaj, rozmawiałem z prezesem Chmieleckim z Wa-
lorbanku. Ma dla ciebie odpowiednie miejsce w tutej-
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szym oddziale regionalnym. Weź tę robotę i niech ci 
nikt tu po głowie nie skacze.

– Kto przyjdzie na szefa miejsce?
– Nie wiem i mało mnie to obchodzi.
– Panie Maćku…, dzięki.
Maciej ujął w dłonie drobną twarz Luizy, przycią-

gnął dziewczynę lekko do siebie. Zadrżała i poczuła, 
jak miękną jej kolana. Przez ułamek sekundy miała 
wrażenie, a może i nadzieję, że spełni się jej skryte ma-
rzenie i mężczyzna ją pocałuje. Rozchyliła wargi. Ra-
wicz, nie wiadomo czy tego nie zauważył, czy nie chciał 
widzieć, tylko spojrzał jej w oczy.

– Zasłużyłaś na szacunek i moją wdzięczność. Mam 
coś dla ciebie. Na pamiątkę. Nie wiem, może jako po-
dziękowanie. Wierz mi, zasłużyłaś na coś więcej niż 
kwiaty i zwyczajne dziękuję.

Mówiąc to, wyjął z kieszeni niewielkie, obciągnię-
te purpurowym aksamitem pudełeczko i – otworzyw-
szy je – wręczył dziewczynie. Zadrżała ponownie, choć 
wiedziała, że nie może liczyć na to, iż wydarzy się cud. 
Wnętrze skrywało, oprawioną w osiemnastokaratowe 
złoto, kameę na delikatnym łańcuszku. Profil dziew-
czyny z klejnotu dziwnie przypominał jej profil. 

Luiza oblała się rumieńcem.
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– Szefie, nie mogę – wyszeptała.
– Możesz, moja droga, możesz. Bardzo cię pro-

szę, przyjmij ten drobiazg, wykonany, zapewne to za-
uważyłaś, specjalnie z myślą o tobie. Wierz mi, przez 
te wszystkie lata zasłużyłaś na znacznie więcej. A teraz 
przestań płakać i zamów mi wreszcie tę taksówkę. 

Zrobiła, o co ją prosił, powtarzając sobie w duchu:
– O nie, nie pozwolę ci, byś zniknął. To, że cię nie 

będzie obok, jeszcze nic nie znaczy. Będę o ciebie wal-
czyć, Maciusiu.

Kazał zawieźć się do domu. Nie zamierzał tam zaba-
wić długo. Postanowił, że zostawi tylko karton z rzecza-
mi, zabranymi z biura, i wyprawi się do ulubionego baru 
świętować – jak to w myślach określał – odzyskanie wol-
ności i godności. Mieszkał od piętnastu lat na zbudo-
wanym mniej więcej trzydzieści lat temu osiedlu dom-
ków jednorodzinnych. Osiedle to drażniło go od same-
go początku, ale skoro Barbarze się tu podobało, to po-
stanowił głośno nie protestować i udawać, że może i nie 
jest cudownie, ale przecież to nie ma znaczenia. Nigdy 
głośno tego nie powiedział, ale tak właśnie myślał, że to 
nie jest jego miejsce na ziemi. Wszystko było tu podob-
ne do siebie, standardowe, przewidywalne, odpychające 
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swoją rutyną. Drażniły go uliczki wytyczone pod sznu-
rek, przecinające się pod idealnym kątem prostym, ob-
sadzone takimi samymi krzewami, strzyżonymi na jed-
nakową wysokość, zakwitającymi niemalże tego same-
go dnia. Różniły się od siebie jedynie nazwami, wzięty-
mi chyba z atlasu botanicznego. Konwaliowa, Sasanko-
wa, Tulipanowa… Skojarzenie z myślą Wiktora Hugo 
zawartą w Nędznikach było tu – zdaniem Macieja – wię-
cej niż oczywiste. W istocie: symetria, od której z natury 
rzeczy wieje nudą, jest tym, co napełnia serce smutkiem. 
Nuda zaś to dno smutku, gdzie czai się ziewająca roz-
pacz, a piekło nudy jest dalece bardziej straszne niż pie-
kło innych mąk. Gdyby nie to, że Barbara była zwolen-
niczką owej symetrii, Maciej skłony byłby wyrazić swoje 
odczucia bardziej dosadnie i lakonicznie, powtarzając za 
Tuwimem, że symetria to estetyka idiotów.

Bliźniacze domy na niewielkich działkach z podob-
nymi do siebie ogródkami zamieszkiwały blisko trzy 
setki małżeństw, najczęściej z dwójką niesfornych dzie-
ci. Dominowali pełni energii, pozujący na hipsterów, 
trzydziesto- czterdziestolatkowie, którzy odkupili swo-
je domy od starzejących się, uciekających do niewiel-
kich mieszkań w centrum, poprzednich właścicieli, 
bądź odziedziczyli je w spadku po rodzicach. Bez tru-
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du jednak można było znaleźć tu i równolatków Rawi-
cza. Oprócz Macieja i Barbary jeszcze tylko dwa mał-
żeństwa nie miały dzieci. Każdego tygodnia, we wtor-
ki rano, przedsiębiorstwo oczyszczania miasta odbierało 
śmieci, które należało starannie segregować. Tak zwane 
gabaryty zabierano raz w miesiącu, a odpady bio – ga-
łęzie krzewów, suche liście, skoszoną trawę – raz na dwa 
miesiące. Przed wszelkimi świętami wszyscy mieszkań-
cy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmienia-
li się w polskich Griswoldów i stawali do niepisanego 
konkursu na upiększanie swoich domostw i stwarzanie 
świątecznej atmosfery. Przed pierwszym listopada poja-
wiały się wydrążone, udające wszelakie monstra, szcze-
rzące zęby, w wyciętych w bardziej lub mniej udolny 
sposób ni to ustach ni to paszczach, podświetlane dy-
nie, ustawiane na gankach i stopniach schodów, wiodą-
cych do wejść do domów. W noc Halloween po osiedlu 
snuły się watahy, poprzebieranych za potwory lub po-
stacie z bajek, dzieciaków, domagające się od mieszkań-
ców słodyczy. Później, mniej więcej po miesiącu, zja-
wiały się wieńce na drzwiach, a w oknach świeczniki 
udające menory, do których około tygodnia przed Bo-
żym Narodzeniem masowo dołączały renifery, saneczki 
i bałwanki z taśm ledowych i styropianu oraz przeróżne 
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figurki mikołajów wspinających się po fasadach domów 
lub stojących na progu. Nie mogło oczywiście zabrak-
nąć wszelkiego rodzaju kolorowych światełek, wiesza-
nych w ogródkach na drzewach, na ogrodzeniach i ścia-
nach frontowych. Im więcej, tym lepiej. Także i walen-
tynki oraz Dzień św. Patryka odciskały na tej społeczno-
ści swoje wyraźne piętno. Przecież trzeba być otwartym 
na świat, choćby ta otwartość ograniczała się jedynie 
do bezmyślnego przenoszenia na własny grunt cudzych 
tradycji i stała w jawnej sprzeczności z głoszonymi na co 
dzień, ocierającymi się o rasizm, opiniami o potrzebie 
kordonu sanitarnego dla wszelkiej maści imigrantów.

Wielkanoc zapowiadały dekoracje, w których domi-
nowały zające, króliczki i żółciutkie kurczaczki. Z okazji 
świąt państwowych wywieszano flagi w barwach naro-
dowych. Dominowały jednak flagi z wizerunkiem orła, 
sugerujące, iż mieszkańcy domu nie odróżniają flagi na-
rodowej od bandery i swoje domy uważają za okręty. 
Niektórzy z sąsiadów Rawiczów mieli w ogródkach nie-
wielkie maszty i na nich flaga państwowa, przez więk-
szość miesięcy brudna, powiewała przez cały rok. 

Wszyscy znali tu wszystkich. Byli ze sobą zżyci. Tak 
było, dopóki była Barbara. Niedługo po tym, jak ode-
szła, Maciej zauważył, że sąsiedzi bacznie go obserwu-



Origami  dwojga  i s tn i eń  i  p sa

29

ją. Byli nadal życzliwi, ale on to czuł i oni też, że od 
kiedy został sam, przestał pasować do tego miejsca. Był 
niczym zgrzyt styropianu po szybie. Irytujący i trudny 
do wytrzymania na dłuższą metę. Samotny i na doda-
tek nie owdowiały, a porzucony przez żonę, wyraźnie 
odstawał od kultywowanego tu modelu. Oni stanowili 
stateczne stadła, pełne rodziny, którym, jak to określa-
li niektórzy, Bóg pobłogosławił dziećmi. On był sam. 
Nikt mu tego wyraźnie nie powiedział, ale czuł, że te-
raz z całą pewnością to już nie jest jego miejsce na zie-
mi. Inna sprawa, że taki dom był zwyczajnie zbyt duży 
dla samotnego mężczyzny i wcześniej czy później Ra-
wicz miałby tylko kłopot z jego utrzymaniem. Decy-
zja o sprzedaży nie była więc trudna. Za miesiąc Ma-
ciej miał ostatecznie opuścić to miejsce i przenieść się 
do kupionego niedawno całkiem wygodnego mieszka-
nia na granicy Gdańska i Sopotu. Teraz jednak nie za-
mierzał o tym myśleć. Dzisiejszy wieczór miał być jego 
świętem wolności. 

Siedział przy barze. W lokalu było kilka, teraz 
w większości wolnych, stolików, ale on wolał usado-
wić się w rogu, praktycznie przy końcu barowego kon-
tuaru. Lubił ten bar czy raczej pub o dość pretensjo-
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nalnej nazwie, mającej zapewne nawiązywać do pary-
skiego klimatu: Chez Saba. Poprzednia nazwa loka-
lu – „Szkuta”, także nie grzeszyła oryginalnością. Lubił 
go nie z tego powodu, by szef kuchni serwował tu coś 
ekstra, co rzucałoby gości na kolana. W menu, choć ta 
nazwa była zdecydowanie mocno na wyrost, widnia-
ły ledwie trzy czy cztery proste dania. Trunki, z małym 
wyjątkiem, dla którego właśnie Rawicz tu przycho-
dził, były też takie jak wszędzie, a piwo tak samo zimne 
i nieco rozwodnione. Też jak wszędzie. Nie była to tak-
że kwestia wystroju, choć można się by tu było doszu-
kać starań właścicielki o to, by to miejsce miało paryski 
klimat. Fotografie na ścianach, reklamy trunków, to, 
że serwowano tu calvados i absynt, miało stwarzać ów 
paryski nastrój. Alkohol, dla którego Rawicz pojawiał 
się w tym właśnie pubie, wcale nie pochodził z Francji, 
a z wyspy Skye, na której leży destylarnia Talisker. Kilka 
lat wcześniej destylarnia ta wprowadziła na rynek single 
malt whisky Talisker Storm. Maciejowi już po pierwszej 
degustacji trunek ten, butelkowany z mocą 45,8% al-
koholu, przypadł szczególnie do gustu. Ta dymno-tor-
fowa whisky była, jego zdaniem, idealna pod każdym 
względem. Trunek o barwie ciemnego, głębokiego zło-
ta miał bardzo bogaty bukiet. Pachniał acetonem, pie-
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