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1.
Pierwsza kolacja.
Zupełnie przypadkiem odkryłem, że kolacja startuje o 20:00.
Kolejka układająca się w jadalni od 19 nie wróżyła zbyt dobrze.
To świry, więc nie przejąłem się tym jakoś specjalnie.
Okazało się, że niesłusznie.
Pierwsze kilka osób dostało chleb z kiełbasą.
Z dwóch kolejnych chleb z jajkiem na twardo i to koniec.
Tzn. nie do końca. Została «zupa makaronowa», wyglądała jak miks
wszystkiego zmieszany z mlekiem. Nie odważyłem się tego chwycić
i petent za mną również zwątpił.
Do wyboru były jeszcze talerze pozostawione z pory obiadowej.
Rozgrzebane
makarony
ala
bolońskie
wnosząc
po
kolorze.
Tego też nikt nie tknął.
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2.
Poznałem Rapera.
Zamieniłem z nim kilka słów, człowiek odklejony totalnie i łata kwasy innym
petentom. Przynajmniej tak mówi. I mówi to też inny.
«Wbija w to» jak się nazywam, bo i tak nie zapamięta. Wbija też w to,
że chyba go nigdy nie wypuszczą, jak dalej będzie ogarniać im dragi.
W co drugim słowie «w coś wbija» - taki ma styl.
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//
Nie częstuj nikogo
papierosami.
One nigdy do Ciebie
nie wrócą.
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3.
Mam nowy punkt spotkań.
Postanowiłem na świrów przyczaić się jak sęp, dopadnę każdego
jak padlinę jarającą szlugi.
Powoli zamieniam palarnie w swoją bazę wywiadowczą i centrum
mojego mikroświata.
Każda wizyta na palarni to odkrywanie czegoś nowego. Mam wrażenie,
że petenci poznają się tutaj za każdym razem od nowa, albo każdy ignoruje
co mówi inny. Nikt o sobie nic nie wie. A ja nie rozumiem ich slangu,
szczególnie tych z zamkniętych zakładów oraz tych, którzy od leków stracili
możliwość mówienia w sensowny sposób. Chciałbym sobie sprawdzać
ten slang w internecie, ale nie nawet nie umiem tego zapamiętać ani tym
bardziej zapisać.
Jest jeden nowy, aka cichy żbik. Wygląda trochę jak myśliwy, trochę jak
asasyn. Ma dużo długów i zastanawia się, czy się z tego miejsca nie wypisać
i nie zaszyć gdzieś w pizdu. Mówił nazwy miejscowości, ale nie bardzo
rozumiałem, o co chodzi. Czy to nazwa meliny, czy wioski pod Łodzią?
Poznałem też Doktora, jego boje się najbardziej. Nie zrozumiałem
ani jednego pełnego zdania, a zadał mi z 20 pytań i opowiadał
coś o sobie, tak mi się wydaje. Twierdzi, że dzisiaj powinien iść do pracy,
bo kończy mu się L4. Na moje, nie powinno mu się skończyć nigdy,
a na pewno nie w tym stuleciu.
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4.
Rapera spotykam prawie na każdej fajce.
Na tej ostatniej chwilę przed godziną 22 gdzie zbiera się każdy, by spalić
tego ostatniego papierosa przed włączeniem laserów na korytarzu.
Kolejka na fajkę jest dłuższa niż kolejka po leki.
Sam proces przyjmowania leków jest mocno zbliżony do tego z filmów.
Ustawia się kolejka świrów,
którzy podają swoje nazwisko,
a pani pielęgniarka daje wyznaczony im kubeczek i czeka aż dawka skitelsów
zostanie połknięta po czym zalewa kieliszek popitką. (Zauważyłem, że każdy
pije z niego jakby była tam wódka)
Raper gadał z Fajterem. Fajter to Bartek, którego zamknął tu ojczym,
bo się z nim pobił jak był naćpany. Nasz wojownik stara się o wypuszczenie
wolno, bo został zamknięty wbrew swojej woli. Jest tu od piątku.
Fajter zbija z każdym żółwika i powtarza, że to jego szanuje najbardziej.
Raper próbował go uspokoić, żeby nie był agresywny nawet poprzez
podnoszenie głosu bo zapną go w pasy i dostanie ekstra porcje leków.
To
samo
powiedział
mi
jakiś
randomowy
świr:
«Uważaj, jestem od tygodnia i dwa razy byłem w pasach przez caly dzień»
Prawdę mówiąc nie bardzo wiem co można tu zrobić by dać się zapasować
i poczuć elektrowstrząsy. Czas pokaże.
Kolejne spotkanie z Doktorem.
Doktor zagaduje do każdego, większość go ignoruje, a pozostali
szydzą z niego.
No i tak czekając przed palarnią, doszło go spotkania Doktora i kilku innych
osób.
Wywiązał się między nimi dialog odnośnie dzieci. Kiedyś rzekomo Doktor
miał żonę i dziecko w drodze, gdy tu trafił. Teraz się przyznał, że jednak
woli chłopców od kobiet. Najlepiej małoletnich, bo są niewinniejsi.
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5.
Młody, dynamiczny człowiek. Od 16 roku życia bywa w zakładach różnej
maści. Ten jest najspokojniejszy, ale on też już nauczył się nie robić przypału,
bo nie chce dodatkowych porcji leków ani gnębienia przez pielęgniarzy.
Coś tam się odzywa, raczej słabo kojarzy, o co mu chodziło, dziwnie
się patrzy.
Miał dzisiaj kilka misji, co kilka chwil wychodził z pokoju, wracał jakby
zdyszany i był czymś strasznie zajęty.
Przychodził się napić wody i wracał na swoją misję.
Po którymś razie postanowiłem zabawić się w detektywa i ruszyłem za nim.
Obserwacja dobiegła bardzo szybko, gdyż okazało się, że wychodzi tylko
po to, aby iść na drugi koniec korytarza i wraca do pokoju.
Zajebiście pasjonujące zajęcie.
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6.
Siedzę na łóżku, czytam książkę i średnio raz na pół godziny wpada jeden
ze znanych mi już współlokatorów.
Chyba nazwę go Powrót.
Powrót zapytał się, jaki mam telefon, bo nie poznaje po obudowie i przednim
panelu. «kątem ucha usłyszałem gdzieś, że Powrót zajmuje się telefonami»
Ochoczo podchwyciłem temat rozmowy, odpowiedziałem zgodnie z prawdą
na zadane pytanie.
Jegomość zamarł na chwilę i że nie zna takiej marki. Pokrótce więc
wytłumaczyłem co to jest, lecz dalej lampka nad głową przypominała światło
na korytarzu po 22:00.
Na moje, że telefon spoko jak za tę cenę oznajmił, że czeka na nowy
smartfon od Sony i pozamiata on konkurencję. T3, odpowiada zapytany
o ów pogromcę wszystkiego, dodając, że poczeka z pół roku, aż ten potanieje.
Żeby się upewnić, kto jest bardziej jebnięty, ja czy on, gugluje ten konkretny
model. Tak jak myślałem. 2014 rok. Chwilę jeszcze porozmawialiśmy
o totalnych elektronicznych pierdołach, po czym nasz bohater dodał,
że najważniejszą funkcją w telefonie jest podczerwień oraz to żeby
był to Android.
Podczerwień, by sterować telewizorami, a Android, bo może kupić używany
zablokowany model, a on kombinacja klawiszy odblokuje każdy telefon.
Wiedziałem już, po co jego misję po korytarzu, czemu wraca zmęczony
i rusza ponownie.
Zamiast De Loreana DMC-12, używa sfatygowanych kapci, wspomagając
się rowerkiem stacjonarnym, a on sam jest alternatywną wersją
Martiego McFly.
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//
Nigdy nie mów Świrowi,
że ma tak samo na imię
jak kot.
Lepiej użyć określenia,
że ma się przyjaciela
który nazywa się tak
samo.
//
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7.
Minęła kolejna porcja cukierków. Ja nie dostałem.
Jednak wystarczyło 30-40 minut, aby poczuć lęk.
Większość petentów zamieniła się w zombie. Jeden śpi, a raczej wegetuje
na palarni, przypalając sobie spodnie co jakiś czas.
Raper zamilkł, oddając się słuchaniu Paktofoniki na słuchawce bluetooth.
Doktor zaszył się na jakimś krześle w korytarzu, a inni wtórują Powrotowi
w misji wydeptywanie szlaku do lepszego jutra.
Nie chcę tak jak oni.

20

— Chleb nie budzi zainteresowania —

8.
Wagowo przypomina betoniarkę załadowaną cementem. Z zachowania
i sposobu bycia przypomina Snorlaxa. To najprostsze i najtrafniejsze
określenie tego człowieka.
Nie do końca wiem, na co leży, wiem, że niedługo wychodzi.
Planuje święta z rodziną.
Z dobrych jego stron to rozmawiał z córką, której zaproponował, że będzie
z nią rozwijać jej pasje fotografowania i jeździć z nią po całym mieście.
Tylko musi kupić bilet sieciowy na komunikację miejską.
Myśli
także,
by
ugotować
barszcz
i
zrobić
pierogi.
Z jego gorszych manier, to nie da się przez niego spać. Chrapie tak okrutnie,
że słychać go chyba na całym oddziale, a metalowe przedmioty rezonują
podczas jego oddychania.
Podczas apogeum, chrapie każdym otworem, jakim dysponuje. Okropna
przypadłość. Mam nadzieję, że nie będzie tak codziennie.

Edit: Pewne jest, że tak będzie codziennie.
Chrapanie odbija się od pustych ścian, potęgując efekt Snorlaxa.
Są mementy, gdy myślę, że jest ich więcej, a to tylko echo i meble odchrapują
mu bezlitośnie.
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9.
Jesteś taka postać z początku naszego milenium. Lubił wysadzać
i
piastował
państwową
posadę.
Rysiek
z
13.
posterunku.
Typ wygląda jak jego jeszcze bardziej świrnięty klon. Może trochę młodszy.
Przez 90% dnia leży, gdy przychodzi lekarz, zrywa się i próbuje z całych
sił wykrzesać chociaż jedno składne zdanie. Nie idzie mu najlepiej.
Przez pozostały czas chodzi albo uczestniczy w szpitalnych eventach jak
jedzenie, branie leków czy codzienne badania.

10.
Krótko, wyszedłem na sprawdzenie ciśnienia, okazało się, że mnie dzisiaj
już nikt nie chce badać.
Czy to efekt tego, że się umyłem i zaczęłam wyglądać jak człowiek pełna
rozumu? Nie wiem.
Wiem natomiast, że spotkałem Powrota uczącego się pracy ze stepperem
stacjonarnym oraz rozmyślaniu nad użytycznością tego przedmiotu
w podróży w czasie.
Prychłem pod nosem bardziej niż powinienem.
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11.
Zaczynam myśleć, że Powrót jednak nie jest taki głupi. Załatwił szlugi,
całą paczkę LD czerwonych. Nie zrozumiałem okoliczności skąd je ma
dokładnie. Chyba było to powiązane z tym, że co jakiś czas z kimś grał
w pingla.
Ową paczkę zamienił na telefon. Nie na zawsze, na dzień. Część
wieczoru zajęło mu załatwienie czegoś, by wysunąć tackę na karty SIM.
Poradziłem mu, by udał się do sali zabiegowej skąd były wydawane leki,
aby pielęgniarka mu pomogła. Wrócił szczęśliwy, chwaląc się powodzeniem
misji.
Właśnie wybiegł i wrócił wkurwiony. Spóźnił się minutę na podłączenie
telefonu. Strasznie sapie na swój los.
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12.
Powrót mnie zadziwia. Przehandlował wczorajszy telefon, dał go matce.
Ta dała mu w zamian jakąś starą Nokię bez ładowarki.
Czekam na wieści, co zrobi oryginalny właściciel telefonu.
Chłopak dalej lata na misyjki. I ciągle gada o pilotach. Do telewizora.
Zapytał się mnie jak sprawdzić, czy pilot działa. Tak po prostu czy działa,
nie mając telewizora.
No to mówię, że aparatem w telefonie idzie zobaczyć światło podczerwone.
Powiedział, że jestem dziwny.
Nie powinienem tego wiedzieć.
Wyszedł.
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13.
Dzisiaj na obiad była zupa wodna o zabarwieniu buraków oraz kasza pokryta
sosem. Okrutnie nieapetyczne ścierwo.
Doktor nienawidzi kaszy. Na palarni dokonał wymiany. Raperowi oddał
swoją porcję kaszy za trzy buchy szluga. Zupę oddał komuś innemu
za darmo.
Handel kwitnie.
Doktor potrzebuje nowej karty SIM, gdyż obecna została zablokowana.
Na oddziale jest Inwestor 1. Typ, który każdego pyta się, czy umie naprawiać
ajfony.
Zaproponował Doktorowi wymianę. Ten mu da kartę SIM z hajsem
na koncie w zamian za załatwienie jakiegoś ajfona. Nie widziałem ich
tu za wiele, raptem kilka sztuk. Jestem prawie pewien, że misja spali na
panewce.
Inwestor oferuje także swoją ziemię pod wynajem, by zbudować serwis
naprawy ajfonów.
Muszę podrążyć temat.

1
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Jak się później okazało, jest to Fajter.
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14.
Jak ja, kurwa, prychłem.
Siedzę na palarni, sam. Wyjątkowa sytuacja. Nie zdarza się to często.
Napawam się szlugiem i widzę kątem oka, że czai się Doktor.
Unikam go wzrokiem. Nie daje za wygraną i wchodzi.
- Mam do Ciebie prośbę, zostawisz mi jednego bucha? Jutro będę mieć tytoń
to zacznę skręcać. Swoją drogą masz piękne włosy, niesamowite. Chciałbym
takie.
Nastąpiła więc faza próbowania przekupienia mnie dobrym słowem
za szluga.
Z każdym kolejnym moim machem, widziałem jak wzrokiem sunął za petem
niczym kot za swoją ulubioną zabawką.
Dałem mu resztkę, na dwa, trzy buchy. Odbierając go ode mnie, pet spadł
mu na spodnie, wypalił sobie kolejną dziurę.
- do diaska kurwa mać jebana, nienawidzę mojej siostry. To ojciec mną
rządzi.
Podniósł go, wziął bucha z żółtej strefy 1 i orzekł, że to najlepszy papieros
jakiego dzisiaj pali.
Popiół spadł ponownie, nawet nie zvwrócił uwagi na to, tylko wrócił
do kontemplowania palącego się filtra.
Musiałem opuścić moją śmierdzącą bazę, bo widok nieporadnego Doktora
rozpierdala mnie do granic możliwości.

1

Potoczna nazwa na „palenie filtra” przy końcu papierosa.
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15.
Naćpany z nudów odpierdalam szajs.
Tak w ogóle to zacieśniają się znajomości, niektórzy z daleka lecą
się przywitać albo dosiadają się do śniadania. Cześć z nich jest spoko,
inżynierzy, botanicy czy lichwiarze.
Najgorszy i tak jest Raper, aczkolwiek dzisiaj ma gorszy dzień i gada sam do
siebie zamiast do innych.
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16.
Na wieczór mikro jazda, ale o tym trochę później.
Bardzo często spotykam się na fajce z Cichym Żbikiem. Pomogłem znaleźć
mu folię na ekran na Ali, był bardzo wdzięczny. W kuchni jak zerkał
do chlebaka i wkurwił się, że dalej pusto, podzieliłem się z nim chlebem.
Był wniebowzięty. Zaczęliśmy narzekać na absurdy zasad tutaj panujących.
Wtem wleciał Snorlax i poprosił mnie na słówko, bo w sali siedział Frajer.
- Widzę, że masz krople do nosa. Schowaj je tak, żeby nikt nie widział,
bo szef szpitala zakazał ich i są rekwirowanie natychmiast, a ty później
masz przejebane.
No to ruszyłem schować psik psika i dowody zbrodni.
Gdy wychodziłem usłyszałem za pleców,
- Adrian, cho na fajkę.
Wiedziałem czyj to głos i pech chciał, że akurat tam szedłem,
a misji się nie odwołuje, nie tutaj. Raper.
Dzisiaj miał kilka zmartwychwstań, to było zdecydowanie najgorsze.
Ze łzami w oczach pokazywał zdjęcie swojego syna z choinką i nagle ni
z pizdy się uruchomił i zaczął znowu wyzywać matkę, że go zniszczyła lekami
«wcale nie przez walenie 25 lat fety i opiatów». Wywrócił kubeł z wodą,
w której pływały pety. Ktoś to zauważył i zagonił Frajerowi.
Wyciągnął z kieszeni jakieś drewno z dziurką i zaczął je opalać, dodając
- Chuj, że pale drewno, ale kopie jak hasz.
Za chwilę wlecialo kilku sanitariuszy i zabrali Rapera w odmęty szpitala.
Frajer, to pielęgniarz, którego nikt nie lubi. Idiota z blond grzywką
na brodzie.
Mam grypę, leki dostanę najwcześniej jutro rano lub po południu
albo i nie. Ciężko tutaj o jakiekolwiek pewniaki.
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17.
Nie jestem pewien czy nakreśliłem, jak wygląda tutaj dzień od A do Z
typowego pensjonariusza.

> Od 6 rana można opuszczać cele
> Od 6 rana działa palarnia
Nie wiem co się dzieje o tak dzikiej godzinie, więc nie wiem, czy nie ma dodatkowych
eventów
> Od 8:00 mierzenie ciśnienia, temperatury i pytanie o kupkę
> Od 8:30 do ok. 9:00 następuje wygonienie z cel, ich wietrzenie i ogarnianie
> Od 9:00 zaczyna się poranne karmienie paszą
> Od 9:30 do 10:00 przyjmuje się cukierki
Co jakiś czas występuje event golenia się, jakoś od 9:30 do 10:30.
> Od 9:00 - 14:00 działa sala terapii, gdzie są akcesoria do zabijania nudy
i tworzenia rzeczy.
> 12:00 najważniejsza pasza
> 14:30 pora na cukierki
> 16:00 kolacja
> 18:30 cukierki time
> 19:00 post pasza, czyli to co zostało z całego dnia, rzucane jest w petentów.
> 20:00 - 20:30 wietrzenie cel
> 21:30 - 22:00 cukierki
> 22:00 palarnia się zamyka
> 22:00 gasną wszystkie światła.

Z całego rozkładu jazdy dnia świra przestrzegane są tylko dwa eventy.
Aplikowanie słodyczy oraz gaszenie świateł. Cała reszta jest kwestia bardzo
umowną i każdy kolejny dzień przynosi różne warianty zdarzeń wyżej
opisanych.
Prawdopodobnie ominąłem kilka eventów związanych z mierzeniem
ciśnienia lub jakieś dodatkowe atrakcje, bo najzwyczajniej w świecie mnie
one nie dotyczą lub ich nie zauważyłem, że są.
A pewnie są.
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18.
Następne dni będą okraszone emocjami.
Na palarnie wpada wkurwiony Raper.
- kurwa, na oddział przychodzi typ, któremu najebałem ostatnio i przez
niego mnie wyrzucili. No nie do końca, kurwa, bo jeszcze przez, kurwa,
handel narkotykami. Zapierdole go.
Monolog przerwał mu Maciej (?) Który zawołał Rapera do sali TV.
Czuję inbe, więc idę za nimi.
W pokoju czeka walne zgromadzenie naczelnych homofobów.
Hiszpan ma zlecenie.
Nagroda: paczka oryginalnych fajek
Zadanie: Urwać głowę przytulanki Zielonego
Zaglądając do Bestiariusza, możemy przeczytać, że Zielony to mały,
niegroźny pedałek. Uwielbia swoją przytulankę, z którą śpi każdej nocy.
Całymi dniami ogląda Nianię Franie na cały głos.
Hiszpan nakreśla plan, opisuje blank spoty. Przy okazji informując każdego
zebranego, że strasznie go Zielony wkurwia.
Raper wychodzi się namyślić. Wraca i odmawia.
Hiszpan odrywa się od gry w karty i rzuca.
- Jeśli ogarniesz kogoś do misji, dostaniesz pół paczki oryginalnych petów.
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Przez kolejne 30 minut nasz Peja przyprowadza kolejnych potencjalnych
Wiedźminów do wykonania tego zlecenia.
Każdy jednak z większą lub mniejszą niechęcią odmawia.
Hiszpan zaczyna się wkurwiać, myśli, czy nie podnieść stawki.
Posiedzenie w karczmie przerwał okrzyk zwołujący brać na obiad.
Do jadalni wchodzi nowy, rozjebany, trzęsący się patus. Stylówka
trochę na J-Rocka z Chłopaków z Baraków tylko w wydaniu Wildeckim.
Raper wychodzi i idzie prosto do palarni, ciągle przy tym przeklinając
i wymachując rękoma.
Kilka chwil później, ja, kronikarz dołączam do obsady palarnianej.
Raper ogarnia sobie jakieś dragi na weekend.
- Zapakuj dychę do antyperspirantu, tylko pamiętaj, by kupić kondomy
w Żabce. One są najlepsze do tego. No i pójdź do Sebastiana i do mnie
zadzwoń. Muszę z nim porozmawiać co dalej.
Do palarni dołącza także Fajter, ucieszony, że udało mu się załatwić dwa
szlugi za banana.
- Nie mogę już kurwa tu wytrzymać, codziennie muszę dzień zaczynać
od kilku tabsow hydro z kawą. Ale już mi się kończą i nie mam co ćpać,
a lekarz mi tego nie przepisze. Rzuca Raper i zapętla się, mówiąc znowu
to samo.
Wychodzę, bo nie mogę znieść jego pierdolenia. Bacznie obserwuje rozwój
nakreślonych wątków fabularnych.
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19.
Będzie długo, więc
tl;dr; Raper odpala mi szlugi.
To miejsce jest jak więzienie, a raczej klimat, jaki się tutaj stworzył.
W tym tygodniu opuściło to miejsce wiele osób ze starej gwardii i przyszło
nawet więcej nowych.
Stare koalicje upadły i w ich miejsce zaczęły tworzyć się nowe.
Jako że każda rzecz, każdy gest, każdy ruch jest na wagę złota,
a przynajmniej chleba, który nie budzi zainteresowania, musiałem dołączyć
do jakiegoś ugrupowania.
W tym miejscu kwitnie wszystko, zaczynając od handlu szlugami przez
załatwianie narkotyków po wspólne tworzenie biznesplanów i ogarniania
życia.
Spora część osób ma bogatą przeszłość i nawyki z więzienia nie wychodzą
tak łatwo.
Nie istnieje tutaj coś takiego jak dobry uczynek «chyba, że mówimy
o schorowanych lub inwalidach», każda najmniejsza przysługa musi być
okraszona czymś w zamian.
Zamiana dwóch fajek za banana = jest. Torebka herbaty i cukier za kabanosa
= jest, naprawienie tabletu za dwa obiady = jest.
Zasadniczo idzie zamienić się tutaj za wszystko i jest to preferowany sposób
płatności.
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Zupełnie przypadkiem skumałem się z Wojtkiem, bo z nim tutaj mam
najwięcej tematów wspólnych. Do koalicji dołączył Raper i Fajter. Koalicje
są bardzo umowne, jednak benefity z nich płynące, jak najbardziej realne.
A to czy ktoś należy do danej ekipy, zależy tutaj od przypadku. Raper szanuje
mnie za wiedzę o informatyce i umiłowaniu do dobrego tytoniu. Wojtek
‹musi w końcu dostać swój prywatny nickname› za posiadanie kolarzówki,
a Fajter za zrobienie mu wizytówki xD
W ciągu kilku chwil, Raper wyganiał ludzi z kolejki do palarni, bym mógł
wejść z nim i zaczął odpalać mi szlugi. Wojtek zdobył tytoń Golden Virginia
i częstuje mnie nią sam z największą przyjemnością, a Fajter dzieli się
jedzeniem, prądem i swoją ulubioną muzyką Disco Polo.
Co śmieszniejsze, gdy zgasły światła, przyszedł Wojtek do mojej celi zbić
pionę życzyć dobrej nocy xD
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20.
Grudzień, rok 2137
Ludzkość została pozamykana w kryptach, mnie przydzieli do schronu
z łagodniejszymi zasadami.
Praktycznie każdy zapomniał, po co jest technologia, używają
jej bez jakiegokolwiek świadomości. Jak gołębie wpierdalające chleb
bez opamiętania.
Na całym świecie brakuje prądu, tutaj szczególnie. Ginące powerbanki,
kable czy urządzenia są wielką kością niezgody między mieszkańcami.
Dzisiaj doszło do sytuacji sprzedaży źródła prądu za paczkę skręcanych fajek.
Personel zabrał kabel o nieregulaminowej długości, a jeden powerbank
Rapera zaginął.
Na technologicznym placu boju zostałem ja i Powrót.
Technomancer z krwi i kości. Dzisiaj przez cały dzień naprawiał sprzęt
różnego rodzaju, by gawiedź mogła używać Facebooka i grać w gierki.
Nasz haker został wkręcony w «wjebanie się na fejsa» synowi Hiszpana,
a ten zrobił sobie z tego misję życia. Może w obawie przed wpierdolem
albo dlatego że chce zostać hakerem, jak wielokrotnie dzisiaj powtarzał.
Ciężko stwierdzić.
Od godziny 18 czaił się i polował na mnie. Dla świętego spokoju zrobiłem
mu prowizoryczną stronę z podpiętym własnym formularzem. Tylko debil
się na to nadzieje, w tym pomiot Hiszpana. Niepotrzebnie organizowałem
sobie internet. Mam go już pod dostatkiem.
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W krypcie czas się zatrzymał na pół dnia. Może to kolejny rozbłysk solarny
lub zapadnięcie się następnej już czarnej dziury spowodował dylatacje
w czasie - chuj to wie.
Wczoraj Raper z Fajterem planowali otworzyć własny prywatny
zakład psychiatryczny, dzisiaj obmyślają lombard i planują sylwestra.
W krypcie nie ma miejsca na takie przybytki.
Wierzę w to, że Raper naćpany jest spokojny. DJ przemycił sobie gram
kryształu, prawdopodobnie radioaktywny szlam z powierzchni. Zachowywał
się dziwnie.
Cichy Żbik, Wojtek i kilka innych osób poprosiło mnie o nr swojego pejdżera,
by po wyjściu z krypty móc zasięgnąć mojej pomocy.
Sanitariusze znaleźli dwóch nowych mieszkańców. O nich kiedy indziej.
Rysiu okazał się spoko ziomkiem, zajmuje się sysopsem/devopsem. Tylko
jest okrutnym foliarzem. Trafił tutaj, bo psychicznie nie wytrzymał,
gdy okazało się że strona jego banku nie jest w 100% szyfrowana,
a w pracy System, którym się opiekował po kimś był dziurawy.
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21.
Podłoga to Lawa.
Obudziłem się przed 6 rano. Na korytarzu ciemno, pusto i cicho.
No idealnie. Siadam przy samym końcu krypty na relatywnie wygodnej
kanapie i kontempluję niezwykle klimatyczny widok oddziału
psychiatrycznego. Klimatu dodaje Doktor odbijający się od ścian od czasu
do czasu, a ja piję gorącą herbatkę.
Lawa upada po raz pierwszy.
Nagle od łazienki otwierają się drzwi i upada na podłogę kulka, a raczej
kula. Pielęgniarki podchodzą i sprawdzają tętno. Jest w normie, pacjent
ma zamknięte oczy. Uznały, że udaje i kazały mu wstać. Wstał i poszedł do
swojej sali.
Lawa upada po raz drugi.
Dźwięk upadającej kuli do wyburzeń zmusza mnie do podniesienia głowy
i oderwania się od czytania książki. Pielęgniarki, w okrojonym już składzie
ruszają do niego i go wyzywają. Każą mu się umyć i przestać sikać na siebie
oraz by więcej nie upadał. Wstał i obiecał.
Lawa upada po raz trzeci.
Wróciłem do swoich czytanek. Sielanka nie trwała zbyt długo, bo z palarni
wyleciał, a raczej wytoczył się Lawuś. Idzie w stronę recepcji i aktorsko
upada na podłogę. Tym razem ostatni. Żadna pielęgniarka nie ruszyła
z pomocą, jedynie Doktor kazał mu się przestać wydurniać. Po chwili braku
atencji, wstał i się trochę osikał.

46

— Chleb nie budzi zainteresowania —

Wkurwione pielęgniarki przeniosły jego łóżko do sali obserwacyjnej, gdzie
urzęduje Raper. To mogło zwiastować tylko jedno. Oficjalne rozpoczęcie
dnia.
Jedzie, we trzy pchają ten taran, zapalają światło i słyszę jak do pomocy
zrywa się Raper.
> Ja wam pomogę, pokażę drogie panie stażystki. Wiem co i jak.
W to akurat nie wątpię - pomyślałem.
Chwilka krzątanina się od recepcji do sali przez personel i jest, waleń
uwięziony, a cewnik bezpiecznie założony.
Drzwi się otwierają i wychodzi on cały na tak jak wczoraj «i każdego innego
dnia» miłośnik poznańskiego podziemia, tanecznym krokiem sunie na
palarnie skandując przy tym fragment piosenki «Śmiecie, psy, pierdolone
kupy gówna
Wygarnąć do nich z gana, to moje marzenie»
Wiedziałem, że to koniec mojej samotni korytarzowej i zaczynamy kolejny
niezwykły dzień.
Idę na palarnie, palimy we trzech, bo dołączył jeszcze Cichy Żbik i wątpliwą
przyjemność bytowania z DJ przerywa on we własnej osobie. Demon
tytoniu w ciele Obeliksa. Na oko 150cm wysokości, 160cm szerokości.
Twarz typowego stulejarza. Błaga i prosi o papierosa. Gdy każdy kazał mu
wypierdalać, przeżegnał się i złożył ręce do pacierza mówiąc, że odda jutro.
Wyszedłem. Ktoś się tam chyba zlitował.

— Chleb nie budzi zainteresowania —

47

Jako że było jeszcze trochę przed 7, udałem się na spokojną
zieloną herbatkę do sali telewizyjnej, gdzie włączyłem sobie bajkę,
coś o wielkiej stopie, lecz po kilku chwilach jakiś miłośnik Jezusa przerwał mi
i przełączył na Mszę Świętą.
Wyszedłem wkurwiony i nadziałem się na grubasa jebanego.
Szybki rzut oka wystarczyłby wiedzieć, że jestem już 40 osobą z kolei, którą
prosi o papierosa, a raczej żąda i wymaga. Szybki opierdol i grubas poszedł
dalej.
Poszedłem na fajkę.
Koło palarni spotkałem już całą śmietankę tego cyrku. Stał tam Hiszpan,
Doktor, Raper, Wojtek, Cichy Żbik, Świstak, Powrót i dodatkowych kilka
osób. Byłbym zapomniał, był też J-Rock. To on jest tutaj najważniejszy,
jako stały bywalec wariatkowa. Oznajmił, że z Grubym Jebańcem nie ma co
się patyczkować. Trzeba od razu drzeć się na niego i nie dawać mu żadnych
papierosów to na jakiś czas da spokój, a gdy będzie za bardzo denerwować
to mu sprzedać liścia.
Pojawiła się pielęgniarka, która weszła w rozmowę z naszym wildeckim
aktorem.
- Co tam, dlaczego tym razem pana widzę?
- Wie pani, problemy z agresją (a skurwiel ma dobre 190cm i posturą
przypomina trochę kosmitów z kosmicznego meczu), od ostatniej wizyty
zatrzymałem nóż na ręce *obrót i pokazanie ręki*. Dlatego siedzę w pokoju,
oglądam filmy, bo nie chce kogoś sprowokować, albo dać się sprowokować,
bo go zabije
- To dobrze
- Ty kurwo szkarłatna - pomyślałem i westchnąłem z lekkim przerażeniem.
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Międzyczasie dokulał się nasz pierdolony walec i wszedł na palarnie
pozaciągać się dymem xD
Wyszedł Raper i powiedział coś w stylu, że ten gruby pojeb trafił tutaj tym
razem, bo latał za matką z nożem. *Gruby inhaluje się*
Bo ja wiem, kilka lat później, jakoś w okolicach 40 minut udaję się na szluga,
a na palarni jak zwykle Raper. W sumie wyjebane. Niech pierdoli kocopoły.
Za mną najwidoczniej skradał się Grubas Jebany, bo nim odpaliłem szluga,
już widziałem ten spocony i znagarowany na tytoń ryj.
Na grzeczne prośby o wypierdalanie wygłaszane przez Rapera nasz
tluścioszek nie reagował. Slamsiarz ruszył na niego z prędkością zajebiście
imponującą i zatrzymał się przed samą jego tłustą twarzą wydzierał
się na niego. (Peja nazywa to hukiem, tzn. tę metodę ataku na drugą
osobę)
Grubasowi nawet nie drgnęła powieka. Usiadł i wyciągnął kipa z popielniczki
i zaczął go tyrać do granic możliwości.
- Błagam o dwa buchy, pojarę, oddam 5 LD jutro - wyrzucał z siebie
co bucha.
Z impetem został wyrzucony z palarni. Wracał i wracał. A krzykom nie było
końca przez kilka kolejnych minut.
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Grubas znany jest z tego, że lubi kraść. Od każdego dostał liryczny
wpierdol. W tym ode mnie. Oczywiście nic to nie dało, bo zabawa
w grubasa i świry trwała w najlepsze przez większość dnia. Tylko dzięki
pomocom wkurwionych już na niego pielęgniarek udawało się okiełznać
ten wał. Dostawał leki i szedł spać na kilka chwil.
Pierdolony chyba na serio wpadł do kociołka z tytoniem.
Wieczorem odkryłem, że pojawił się nowy. Nie mam o nim zdania.
Był w pasach, czyli w izolatce przez całe popołudnie i wieczór.
Powrót dostał jakiś syrop i cały dzień pierdzi okrutnie jebiącymi pierdami.
Nie da się tego skurwielstwa wytrzymać. Pisząc to mam twarz zakrytą kordłą
w obawie przed uduszeniem się tym stężonym gównem.
Potrzebuję dziurawca.
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22.
Hiszpańska inkwizycja
Wspominałem wcześniej, że pomogłem Hiszpanowi zdobyć fejsa swojego
syna, nie?
No więc właśnie...
Wrócę do początku i rozwinę temat, bo myślę, że zasługuje to na osobną
nić.
Powrót dostał zlecenie od Hiszpana, aby ten włamał się na fejsa swojego
syna. Haker kminił i myślał nad tym przez bite pół dnia albo i dłużej
(zależnie czy udało mu się wydreptać gdzieś na chwilę w inny rok).
Dosłownie za każdym, pierdolonym, razem, gdy się z nim niechętnie
mijałem, pytał co robić, jak to ugryźć i że on wie ale to było dawno temu
i gówno z dupy. Chyba tylko w kiblu mnie nie dopadł, chociaż nie wiem,
czy nie czaił się w którejś kabinie, gdy akurat obok sikałem.
W końcu uległem i postanowiłem mu pomóc i go trochę nakierować.
Dokładnie w tym momencie zostałem wplątany w Hiszpańską Inkwizycję,
a skutki w postaci przylepionego do mnie Powrota niszczą mnie psychicznie
kolejny dzień. Zdobyłem własnego padawana.
Napisałem na kartce frazy, jakie ma szukać, o czym powinien poczytać i
jak powinno to wszystko wyglądać. Widziałem już tutaj ten wyraz twarzy.
Nic nie czai i chyba nawet nie słucha. Dzięki. Poszedł.
Dosłownie 10 minut później dorywa mnie z pytaniami tak absurdalnymi,
że nawet nie jestem sobie w stanie ich przypomnieć, bo nie pozwoliłem
im zaśmiecać sobie głowy. Odbijałem to pierdolenie barierą antyświrową
jednocześnie godząc się z myślą, że będę musiał zrobić wszystko samemu,
bo Hiszpan tak samo odbija odmowę od kogokolwiek i gdy ubzdura coś,
sobie to nie ma chuja.
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Dla świętego spokoju odjebałem całą robotę (dosłownie kilka minut pracy)
za Mitnicka tego domu wariatów.
Do reszty dnia miałem spokój, czyli jakieś 3 godziny xD Niemniej warto
było, chociaż na chwilę od nich odpocząć.
Kolejnego dnia przez większość czasu temat ten był poza mną. Ignorowałem
ich. Oczywiście do czasu(tu wszystko jest «do czasu», tylko tak jakoś szybciej
to się dzieje niż w regularnym życiu).
Zarzutka wcześniej przeze mnie przygotowana nie zadziałała, bo Powrót
spierdolił jedyne powierzone mu zadanie, czyli wysłać wiadomość
na Fejsie do hiszpańskiego pomiotu by przekonał go do wejścia w link.
W głębi jak i na powierzchni duszy wiedziałem, że to spierdoli - Nie było
innej możliwości.
Jeszcze raz na spokojnie wytłumaczyłem Hiszpanowi, jak ma to wszystko
wyglądać. Hiszpan przejął zadanie Podróżnika i obiecał wymyślić jakiś nowy
plan na przekonanie syna do wejścia na stronę z fałszywym formularzem.
- Bingo! KURWA MAM!
Wydarł się i rozpoczął wygłaszać swój szatański pomysł.
- Mój pobiera w chuj dużo muzyki na telefon. Gdyby tak napisać do niego,
że będzie mieć za darmo wszystko tylko musi tam wejść to to siądzie.
*zakłada ręce*
Powiedział.
Do jasnej w dupę jebanej Anielki. Oni wszystko przekręcili. Tłumaczenie
kolejny raz nie ma sensu. Mówienie, że plan spalony i pora się pogodzić
z faktem nie przejdzie, bo oni mają misję i chuj.
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Złapałem się za głowę i powiedziałem, że pomyślę. W co ja się wpakowałem
z tymi debilami.
Temat ucichł na kilka godzin i już myślałem, że nie wróci nigdy. O, kurwa,
jaki ja byłem naiwny. Chwilę przed 22 wpada Hiszpan z Powrotem. Wymyślili
jakieś nowe slogany, na które się nadzieje, z listą jego znajomych by im też
to wysłać (Nie mam pojęcia po co), jakieś kolejne kosmiczne bzdury rodem
z Dlaczego Ja? Czy innych paradokumentów serwowanych w TV.
Siada Hiszpan i tako rzecze.
- Co chcesz za tą całą pomoc tutaj? Nie lubię być cokolwiek winny.
Co ja mogę od niego chcieć, kabanosa? Schabowego? On nic tu nie ma co ja
potrzebuję, a ja niczego nie potrzebuję. Pierdolnąłem coś w stylu:
- Nic nie chce, daj spokój. Bo co mam Ci powiedzieć że 5 dych chcę?
Daj se luz. Jesteśmy kwita za internet który udostępniasz.
Wstał i wyszedł. Wraca i podaje mi z przyczajki banknot. Wychodzi
ucieszony że nie jest niczego winien i dziękuję za pomoc.
A ja ugrzązłem w tym temacie na amen.
No i rano wróci, by dokończyć tę misję, bo wypisuje się o 13:00.
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Jednak nie wyszedł dnia następnego tylko i wyłącznie z mojego powodu xD
Jako że rano leki rozłożyły mnie totalnie, później do 20 byłem zajęty
odwiedzinami, mogłem przerobić stronę pod jego fantazję dopiero
wieczorem.
Finalny pomysł był taki:
- Zrób tak, aby strona mówiła, że fejsbuk zrobił grupę o boksie i wklej tam
ryje jego i jego znajomych którzy z nim chodzą, nie ma chuja, że on tam
nie wejdzie. Wejdzie mówię ci, wejdzie. Pierdolił to w kółko przez dobre
pół godziny, niezależnie od tego, gdzie akurat byłem.
Bardzo niechętnie zrobiłem to w kolejne kilka minut, przekazałem pałeczkę
Powrotowi, aby założył nowe konto na fejsie i ładnie napisał wiadomość
do niego i jego znajomych. Ode mnie Hiszpan już się odpierdolił, a Mitnick
spierdoli to na bank.
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//
Nie podawaj swojego
numeru telefonu innym
pensjonariuszom
//
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23.
Doktor mojego Doktora nie jest moim Doktorem.
Od samego rana Doktor odbija się od ścian, cały będąc w skowronkach.
Dzisiaj ma wypis. Świat płonie.
Rano dostałem leki, które skutecznie rozłożyły mnie na dobrych kilka
godzin. Cześć tego czasu udało mi się przespać.
W nocy wypuścili nowego, Blue Screen. Wygląda na typowego
informatyka, jakoś w moim wieku, łysieje. Nie odzywa się nic. Gdy ktoś
się go o coś pyta, ten najpierw mierzy, analizuje, słowem, skanuje od góry
do dołu, po czym wypowiada jakieś słowo, które nie ma większego sensu.
U grubasa jebanego wszystko się resetuje o północy, więc dzisiaj także stęka
każdemu o szlugi od samego rana.
Debil stał za mną jak sikałem i błagał o papierosa. Doktor go wyprosił xD
Dzisiaj był obchód, dostałem pozwolenie, by wyjść na spacer z innymi
co mają na to zgodę. Czyli jutro dotknę śniegu albo i nie.
Zależy czy znowu mnie tak te leki nie rozłożą.
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Zgłosiłem się do lekarza prowadzącego, by opowiedzieć mu jak się czuję.
> Gdyby to była wina leków to objawy miałbyś wcześniej. To dlatego,
że wieczorem siedzisz przy telefonie. Musisz z tego zrezygnować.
Co? Cały dzień pocą i trzęsą mi się dłonie, mam zajebiście duży
dysonans poznawczy. Żadna moja myśl nie współgra z otoczeniem.
Nie mogę się skupić, chociaż na chwilę i kręci mi się w głowie,
bo używałem telefonu przed snem...
Wieczorem dyżurni z recepcji rozwalili czajnik, czyli jutro dzień bez herbaty.
Ja przeżyję. Ale inni bez kawy? Może być ciekawie.
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24.
Nowy czajnik to stary czajnik, który ma problem z wyłączaniem się.
Na kilka chwil pojawiły się godziny używania tego urządzenia, jednak nagły
bunt szybko skreślił nową regułę.
Przyzwyczaiłem się do absurdów tego przybytku, mało mnie dziwi, a jeszcze
mniej zaskakuje, stąd znikoma ilość wpisów.
Powrót wypisał się na własne żądanie w środę w okolicach południa.
Dostał od takiego Jakuba nowy telefon, oby go nie sprzedał. Do samego
końca rozwiązywał problemy technologiczne innych osób xD
Z ekipy wartej uwagi został tylko Raper, ale on nie jest wart żadnej uwagi.
Brakuje trochę Hiszpana i Doktora.
Wczoraj w nocy dołączyło do mojego pokoju dwóch nowych chłopków.
Jeden to kuc dodatni, nie wiem o nim za wiele, a drugi to stary kumpel
od amfetaminy naszego znajomego Pei, zna też kilka innych osób z tego
miejsca.
Dziwny typ, pół nocy pierdolił wysrywy o religii i polityce, a dzisiaj natomiast
rozwodził się o kompetencjach lekarzy i swojej rzekomej chorobie.
Jest bezdomny, ale w styczniu jedzie do Holandii i szuka tutaj kompana,
z którym może ruszyć w podróż. Boi się, że za wypłątę odpali się i skończy
się w jeden tydzień.
Strasznie dużo pierdoli, szczególnie o amfetaminie z 96 roku, jaka to nie
była cudowna oraz jak rozpuszczała kości.
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Raper poważnie ubzdurał sobie, że będę mu załatwiać narkotyki z Darknetu.
Ma już wymyślony cały plan, jakie paczkomaty, jakie miejsca odbioru,
na jakie konta przelewać hajs, dosłownie wszystko. Ignoruję go od kilku
dni, on dalej swoje.
Fajter codziennie, ciągle rozmawia przez telefon i ogarnia swoje mistyczne
interesy. Dawno straciłem rachubę czym aktualnie się zajmuje. Był już
kierowcą ciężarówek, dostawcą pizzy, rozwoził ludzi po europie, ogarniał
auta na sylwestra, szukał mieszkań, łatał narkotyki, a teraz sprzecza się
z matką. Skubaniec załatwił sobie słuchawkę bluetooth, wygląda
jak poważny pan biznesmen. Tzn. on tak myśli.
J-Rock pochwalił się swoją ulubioną piosenką disco polo (Magia Świąt
na 40volt), którą jako jedyną z tego gatunku szanuje. Byłem poniekąd
zmuszony ją włączyć i śmiać się w podobnych momentach co on, bo trochę
się bałem, że się odpali i mi zajebie xD
Aaa, w tym tygodniu mam dyżur sprzątania blatów po kolacji. Bóg dał,
że mam go razem z Grubasem Jebanym, który na tytoń jest łasy w chuj.
Mam resztkę tytoniu, którą zostawiłem właśnie na taką okazję. Za dwa
zwinięte szlugi, gruby robi całą robotę sam. Zgodził się.
Tego tytoniu nie da się praktycznie palić.
Policja przywiozła z Wronek kolejnego gościa domu wariatów. Koleś chciał
zabić policjanta, a później próbował siebie. Jest strasznie zniszczony
i ledwo co chodzi.
Jutro ostatnie kilka godzin.
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Miej kawę i herbatę
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statystyki.
Spaliłem 60 papierosów oryginalnych + 130 skręconych.
Wypiłem 32 herbaty (zielone, czarne i mięty).
Przejechałem 65km na rowerze stacjonarnym.
Codziennie robiłem kupę, czasami przegapiłem czas golenia się.
Raz miałem wysokie ciśnienie oraz gorączkę.
Przeczytałem 4 książki i kilka tomów komiksów.
Poniedziałek: 1086 kroków
Wtorek: 2309 kroków
Środa: 2095 kroków
Czwarek: 2545 kroków
Piątek: 4385 kroków
Sobota: 3319 kroków
Niedziela: 3595 kroków
Poniedziałek: 3600 kroków
Wtorek: 4337 kroków
Środa: 3793 kroków
Czwartek: 2689 kroków
Piątek: 2900 kroków
Wykonałem łącznie 36653 kroków.
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00.
Depresja nie dawała za wygraną i z dnia na dzień było coraz gorzej.
Dzięki pomocy Kai i Rafała pojechałem do szpitala w poszukiwaniu
pomocy. Lekarz zaproponował, abym został i poddał się leczeniu.
Zgodziłem się zostać.
Po blisko dwóch tygodniach postanowiłem opuścić to miejsce i poszukać
pomocy w prywatnych placówkach, gdyż dalszy pobyt tutaj mijał
się z celem.
Nie zapomnę tego miejsca bardzo długo.
Cały dziennik, okładka oraz łamanie zostało wykonane w szpitalu
psychiatrycznym,
a każda historia tu opowiedziana wydarzyła się naprawdę.
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Bo pójdziesz w pasy1

1
Straszak na pensjonariuszy. Gdy padają te słowa od pracowników szpitala lub
ochrony, spodziewaj się doby w izolatce.
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