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Piękny szczurzy raj
Zawsze atakują najdelikatniejszą tkankę - oko lub odbyt
Na dziewiątym schodku łatwo się poślizgnąć. Szukam ręką ściany. Odchodzi
od niej lamperia, zwisające płaty farby.
Na dziewiątym- schodku powija mi się noga. Szczurołap chwyta mnie za ramię. Między butami szelest, muśnięcie ogona o piętę. Kieruję światło latarki pod stopy. Obłupany kant schodka, brunatny osad na posadzce. Schodzimy jeszcze głębiej. Pod butami pękają czarne kulki szczurzych odchodów. Stęchłe powietrze miesza się z zapachem, który kojarzy się z trupem. Snopy
światła z latarek oświetlają zawsze puste
kąty. Dziury w ścianach.
Setki dziur.
Szczury są po tamtej stronie dziur.

Jan Stromidło był kiedyś znanym działa-,
czem opozycyjnym. Zwalczaniem szkodników zacząl zajmować się w czasie stanu
wojennego, kiedy tuż po studiach żaden
zakład nie chciał go zatrudnić. Pod koniec
lat 80. znów wrócił do polityki. Był nawet
członkiem Rady Krajowej Unii Pracy. Wrócił po to, żeby się wycofać. Z wygranymi
politykami zawsze się przegrywa. Nie dla
niego

te w krysztale pomyje.
- Wolę szczury od polityki. Po nich przynajmniej wiem, czego się spodziewać. Mają
zasady brutalne, ale jest w ich działaniu metoda - mówi bardzo poważnym tonem. - Zajmując się polityką, sam kopałem pod stołem, uśmtechającsię
do oponenta. Ale i tak
doszedłem do wniosku, że lepiej żyć ze
szczurów niż z polityki.

Widzisz mnie? Jestem nieruchomy,
szary,jak cementowa posadzka. Brzydzisz się
mojego ogona. Krzywisz się na mój widok.
A wasze dzieci wrzeszczą, gdy mnie widzą.
Polujesz na mnie. Skrywam się więc w piwnicach zamurowanych
przed dziesiątkami
lat, gdzie nic mi nie grozi. Tam nie majuż
twąjego zapachu,
Człowieku.
Pod ziemią
jest mój świat. Szczurzy świat. Wejdź, zapraszam.

Coś. było dziwnego w tym nagłym pięknie
pokarmu i cudnym zapachu. Najpierui sera,
później
mięsa,
tłuszczu,
krwi, padliny.
Szczury rzucały się na wszystko. Głodne.
Bo głodne są zawsze. qeść mogą wszystko.
Patrzyłem
na te młode. Te, które zawsze
rzucają się pierwsze.
Młodź: zawsze idą
w pieruisźej linii. Przeżyły. Potem poszły samice. Żeby nakarmić
młode. Samce przyszły ostatnie.

Piwnice nie znają słońca. Dlatego szczury je tak lubią. Im ciemniej, im ciaśniej,
tym im lepiej. Swoje drogi znaczą zapachem - kału, moczu lub sierści. W tej piwnicy ich zapach jest wszędzie. Każdy krok
oznacza naruszenie ich terytorium. Szczurołap rzuca światło latarki w kolejne miejsca, znajduje

kolejne szczurze korytarze.
Kręci głową. Czekam na westchnienie
zrezygnowania.
- Sporo ich tu jest. Mnóstwo rodzin - odzywa się. - Piękńe mają tu gniazda. Trzeba
będzie zaatakować ostro, frontalnie.
- Nie rzucą się na nas? - przypominam
sobie opowieści z dzieciństwa o szczurach
atakujących i pożerających ludzi w ciągu
paru minut.
•
- A po co? Teraz się nas boją. Tu żadnego człowieka nie było kilkadziesiąt lat. My-

Z mojego rodzeństwa nie ocalał nikt. Zginęły wszystkie
siostry,
wszyscy
bracia.
W kocich kłach, pod stalq pułapek, między
ścierwem braci otrutych płatkami.
Zatruty
szczur krwawi z pyska, z uszu, z nosa. Nazywasz mnie szczurem wędrownym.
Dobrze mnie nazywasz.
Nie lubię siedzieć
w jednym miejscu_ Nie lubie. jedne; samicu

Pojawił się na paszociągu. Szedł tuż obok
nas. Najwyżej pięćdziesiąt
centymetrów
od naszych głów. Dostrzegliśmy go, nie
ukrywał się. Duży. choć nie największy.
z grubym u nasady ogonem i długimi siekaczami. Nie był młodym, głupim szczurem, który nie wie, jak się atakuje. Ten muRys. MONIKA WIECZORKOWSKA
siał być zaprawiony w niejednym boju.
ne. Bez nich większość rur byłaby zapchaWydawało się, że przed nami ucieka,
na. Bez jedzenia wytrzymają nawet parę biegnie do końca paszociągu i skryje się
dni. Bez wody przeżyją tylko jeden dzień. w szczelinie
ściany.
Skoczył. Wprost
Likwidowałem je kiedyś w pewnej kamieni- na głowę szczurołapa. jakby wiedział, kto
cy. Odciąlem od wody, bez niej musiały jest jego największym przeciwnikiem. Zazdechnąć
ciągu doby. Byłem pewien, że piszczał przeciągle... Atak. Samobójstwo.
już je dopadłem. A one o świcie wychodziły Sam ni.e miał szan~. Został być może wy.
. .
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go CZ10WIeKCl rne OylU Kl1KClUZaeSląr iat, lVlyślą sobie, że skoro tak nagle się zjawtlrśmy,
to zaraz sobie pójdziemy ~', odpowiada
szczurołap .Jan Stromidło . -Jest specjalistą
od broni masowego szczurzego rażenia.
Nie patrzy w oczy. Wciąź błądzi latarką
po piwnicy. ZnaJduje za załomem przejście
do drugiego pomieszczenia. Znika za ścianą. Cisza. Nie słychać jego kroków, Nie widać promienia jego latarki. Przy ścianie,
przebiega szary cień. Za, plecami słychać
chrobot. Tu. 'nie 'dobiega
żaden dźwięk
z ulicy. W tym świecie nie ma samochodów
"ani krzyku dzieci z podwórek, nie ma też
zapachu aptek.
'

w JeanyTTt TTUEJSCU.lvce,,tUUlę JeaneJ samr.cy
przez całe życie.' Nie podobajq mi.się dora~ .
stąjqcy synowie, którzy próbują gryźć.
Trzeba ich czasem zabijać, gdy probuja zapładniać moje samice. Nudzi mnie co ranek
tensom widok. To samo jedzenie. przy piekarni lub przy sklepie z rybamL
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tam całym). rodzinami. To był Widok.
.Jan Stromidło, mówiąc, nie odrywa latarki od ścian .. Po kilku minutach dostrzegaIpy je, kiedy" wystawiają głowy z dziur.
Swiecą im oczy'. Sądziłem, że będą mnie
straszyć zielenią ślepi. A odbija się tylko
w nich
.

KW rządzi na rerrme,
Szczurołap. nie wydał z siebie żadnego
dźwięku, choć atak gryzonia widziało kilku
ludzi i to, oni krzyknęli. .Chwycił szczura
w dłoń i cisnął nim o podłogę. Zwierzę skuliło się oszołomione. Uderzenie piętą buta.

Metoda walki ze szczurami jest prosta:
dowiedzieć się, skąd wychodzą, zwabić,
.elepła biel żarówki
,
przyzwyczaić do przynęty i otnuć, Teorię
w latarce. Z drugiego POmieszczenia dozna każdy specjalista do spraw deratyzacji.
Ale tylko kilku w Polsce naprawdę umie ze biegają ich odgłosy. Najpierw kilka pisków, .
potem szmer biegu, chrobotanie zębami, ,
.szczurami walczyć.,
- Tu mają wszystko. Jedzenia mają .o, kotłowanina, która jest zapewne zabawą
młodych.
.'
. '
potąd - szczurołap palcem robi kreskę
Urodźiłem się w nąjstarszej części mia- przy wargach. -, Do wody też mają parę
- Nie boją się, skurczybyki - uśmiecha
sta. Pod ziemią, pod poziomem chodnika, kroków. yv rurach kanalizacyjnych chodzą się Jan Stromidło. - Dobra, starczy, wraca, my. Za tydzień nie zostanie ani jeden.
poniżej komórek' z węglęm kamienic Sta- sobie swobodnie. Tam są nawet pożytecz-

rówki, jeszcze głębiej., W. zamurowanej
przed dziesiątkami lat komorze, która kiedyś była piumica. Pozostało W niej po tobie,
Człowieku, niewiele. Kawał zmurszałejszafy, trochę przegniłej blachy.' i ceglane
ściany. Dobre ściany. Można-po nich chodzic: SZY1:;kona,uczyłem się po nich biegać,
jak po roumej podłodze, trzymały mnie
prży niej ostre pazury.
Wzrok nie
do półmroku.

może

Należałobywyłączyć

przyzwyczaić

***

się

latarkę.

Po kilku minutach oczy dostrzegłyby zapewne ruch, no i słychać byłoby więcej.
Wolę sobie tego nie wyobrażać. Przebiegam
latarką z miejsca na miejsce, Boję się, że
wreszcie natrafię na wzrok gryzonia. Albo
wypatrzę ruch jego ogona znikającego
wjednej z dziur. Być może stanie na tylnych nogach i poruszy wibrysami rosnącynii u nosa. Będzie to oznaczało, że wcale
się mnie nie obawia.
'
- Ale tu sobie urządziły królestwo, Ludzie nie wchodzili tu wcale. A to byłą ich
baza wypadowa. Stąd wychodziły wszę, dzie.Pod drzwiami, tunelami, pod ścianami, rurami kanalizacyjnymi - wylicza Jan
Stromidło. Pojawił się nagle, bezszelestnie
wyszedł zza załomu. Ten sam, niepogryziony, pięćdziesięcioletni szczupły mężczyzna
o przenikliwym wzroku i szerokim uśmiechu. - Mogli tu sobie trutki wykładać przez
sto lat. Nic to dać nie mogło. Nawet jeśli
parę szczurów padło ... Tu trzeba wydać im
wojnę, pojedyncze trafienia nie zmienią' niczego.'
'

Fol. ADAM ZAKRZEWSKI

Cztery dni później.
Kurza ferma. Kilkanaście kurników. Tysiące kurczaków, miliony jaj, kilkutaledwie ludzi. Do takich miejsc schodzą się. ze
wszystkich stron. Przyjeżdżają z transportern pasz, schowane w samochodach oSO-.
bowych, nadchodzą polnymi ścieżkami. Tu
jest ich szczurzy raj.
Jan Stromidło otwiera drzwi do tnieszalni pasz. Po lewej hałda ziarna, po prawej
druga. przed. nami popękana betonowa
podłoga pełna szczelin. Kiedy trzy dni temu
wszedł tu po raz pierwszy, tylko się
uśmtechnął. Już Wie, którędy przychodzą;
, Z takiej fermy może żyć nawet kilkanaście
tysięcy szczurów. Tu powietrze nie jest
przesiąkntęte szczurzym odorem. Nie widać
nigdzie ich śladów ~w postaci kulek kału.
Zapewne przemieszał się z paszą.
- Pótrzebują tylko 'dwóch rzeczy: jedzenia
i seksu . .Jedzą, co się da i pieprzą się, jak
popadnie. Robią to też z własną matką, siostrą, czasem samce z samcami - Jan Stromidło przechadza się po mieszalni pasz
z rękoma założonymi za plecami. - Kiedy
nie mają co jeść, każdy myśli tylko o tym,
żeby 'przeżyć. Bywa, że zjadają własne mło'de.
'

Nie pamiętam mojejpteruiezej samicy. Jak
je zliczyć? Nasze samice nie zastanawiajq

się - im samiec silniejszy, tym lepszy. Miesz-'
kajq zjednym, który znosi imjedzenie. Potem przychodzi inny, większy, przepędza
poprzednika. I on.już]e karmi, gdy rodzą potomstwo. Nie rodzq szczurów dla nich. Nasze samice rodzą, bo są zapładniane.

Ile ich wtedy padło? Wychodziły
z gniazd na świeże powietrze, oszołomione
trucizną. Skręcały się; wiły i piszczały.
Wiele, zanim skonało, próbowało jeszcze
walczyć. Z obojętnie kim, obojętnie czyn1,
o życie.
.
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Jakby tuż przed śmierciq czuły się lepie],
- Ludziom wydaje się, że szczur od razu
rzuca Się na mięso, nawet tó jeszcze chodzące - pouciył Jan Stromidło,szczurołap
z prawie dwudziestoletnim stażem. - A one
zawsze zaczynają' od najsłabszej
części
ciała. Od oczu lubod odbytu.
Zmiażdżone obcasem ścierwo pozostawiło czerwoną plamę. W nocy zapewne
przyjdą po nie szczury. Świeże mięso.
Szczurołap każe zabrać zabite zwierzę. To
była żołnierska
śmterćr , Kiedy. patrzy
na setki otrutych gryzoni, czasem widzi
ich konanie. Widzi, jak wypełzają ze. swoich gniazd. W walce z człowiekiem uzbrojonym w nowoczesną broń - są słabsze,
nie mają szans. Zupełnie jak na wojnie,
jak w polityce ..
- Patrzą mi wtedy 'iN oczy. I tak mi jakoś ... - cmoka i Wykrzywia twarz w coś
na kształt uśmiechu. -.JakOś mi ich żal.
- A ile ich pan zabił?
--'j"Tie,
wiem ... Miliony ...
RADOSŁAW RZESZOiEK
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