
Taniec pięści 

Zapięłam kurtkę pod szyję, gdyż styczniowa noc definitywnie nie jest ciepła i siadając 

na parapecie, ostatni raz obejrzałam się za siebie. W domu panowała cisza, a wszystkie 

światła były pogaszone. Zsunęłam się z okna i wylądowałam bezgłośnie na ziemi. Nie był to 

pierwszy raz, jak wymykałam się nocą z domu i miałam nadzieję, że nie będzie moim 

ostatnim. Schowałam ręce do kieszeni i ruszyłam w ustalone miejsce.  

Należałam do jednego z rządzących miastem gangów. Do tej pory wszystko było  

w porządku. Mieliśmy wytyczone granice i każdy zajmował się tylko swoimi dzielnicami. 

Jednak ostatnio lider naszego gangu stwierdził, że powinniśmy zajmować większy teren. 

Właśnie tej nocy mieliśmy o niego zawalczyć.  

A dlaczego ja należę do gangu? Dlaczego się na to piszę? Cóż… każdy inaczej sobie 

radzi w życiu, prawda? Mogłabym powiedzieć, że dla pieniędzy. Dla zastrzyku adrenaliny, 

który wiąże się z pewnymi wynikającymi z przynależności do gangu czynnościami. Dla 

zabicia nudy, zdobycia pozycji czy znajomości… Bla, bla, bla. Prawdziwy powód zostawię 

sobie,  

a was zostawię nienasyconych. Wracajmy jednak do opowieści. 

Chłodny powiew wiatru porwał moje włosy do tańca. Mieniły się w świetle 

mrugającej słabo latarni, przesłaniając mi czasami wzrok. Musiałam je co chwile odgarniać, 

coraz bardziej nerwowymi szarpnięciami, żeby cokolwiek widzieć. Nie mogłam sobie teraz 

pozwolić choćby na moment nieuwagi. Widziałam, jak w wyznaczonym miejscu zbiera się 

coraz więcej zakapturzonych postaci. Część rozpoznawałam, stawali bliżej mnie i 

wymienialiśmy się skinięciami głów w ramach przywitania. Pozostali zaś, grupujący się po 

przeciwnej stronie zaułka, zdawali się mieć sobie więcej z widma, niż człowieka. W mroku 

nocy nie mogłam dostrzec ich twarzy, a niskie pomruki oraz wskazywanie na nas palcami, 

sprawiało, że tylko mocniej zaciskałam pięści, chociaż liderzy jeszcze nie przybyli, a ja wciąż 

cicho sobie powtarzałam, że się nie boję. Miejsce spowiła delikatna mgła, co tylko dodawało 

przybyłym tajemniczości, a miejscu mrocznego klimatu. Moim ciałem wstrząsnął dreszcz, 

który nie wiem jednak, czy był spowodowany zimnem, czy lekkim przestrachem. 

Kiedy w końcu wszyscy się zjawili, rozpętało się piekło. Wirowałam wśród swoich 

wrogów, wymierzając im kolejne ciosy. Po spokojnej nocy nie pozostało nic. Kolejne osoby 

niosły swoje wrzaski do nieba… albo do demonów, z którymi zawarły piekielne układy. 

Otoczone ciasno budynkami miejsce naszej potyczki, zaczął wypełniać odór potu i krwi. 

Coraz więcej wijących się z bólu i skamlących ciał, wyściełało brudny chodnik. Pierwsi 



zaczęli uciekać, na ogół z grymasem albo czystym wyrazem przerażeniem na twarzy. Nie 

oszukujmy się, nie jest to dla każdego. 

Po czasie energia zaczęła z nas ulatywać. Staliśmy się wolniejsi, bardziej ociężali, 

mniej czujni i po prostu zmęczeni. Dlatego, że pozostali jedynie najodważniejsi i 

najwytrwalsi, ciszę przerywały jedynie pojedyncze sapnięcia. Dostałam kilka razy i szczerze 

mówiąc miałam już dość. Gdy odwracałam się, by wymierzyć kopniaka kolejnej osobie, 

kątem oka dostrzegłam błysk ostrza. Jest pewna niepisana zasada, która głosi, że podczas 

takich walk nie używamy broni. Ale skoro nie jest zapisana, nie każdy się nią kieruje. Dlatego 

właśnie nasz lider osunął się w dół ściany, pozostawiając za sobą czerwoną smugę.  

To był koniec. Przegraliśmy. Zamiast zyskać więcej terenu, straciliśmy trochę 

swojego. A nasz lider? Pewnie przeżyje, ale okazał słabość, więc oprócz przegranej walki, 

straci również swoją pozycję. 

Splunęłam krwią, na już i tak zabarwiony na czerwono chodnik, po czym ruszyłam  

w drogę powrotną do domu. 

- Zaczekaj – usłyszałam za sobą głos. Odwróciłam się i zauważyłam zmierzającego ku mnie 

przyjaciela. Wyglądał fatalnie z podbitym okiem i rozciętą wargą, ale ja pewnie nie 

prezentowałam się lepiej.  

- Odprowadzić cię do domu? – zaproponował. 

-To z troski o mnie, czy boisz się, że po drodze się przewrócisz i już nie wstaniesz? – 

zażartowałam. 

- I to i to – parsknął. Zdobyłam się na pierwszy i ostatni uśmiech tej nocy, wspierając się na 

ramieniu przyjaciela, gdyż kulałam. 

I w ten sposób, wyglądając jakbyśmy przekroczyli bramy piekielne, a potem wrócili  

z powrotem, zaczęliśmy człapać w kierunku mojego domu. 

Po kilku minutach drogi, chłopak zaczął coś cicho podśpiewywać. Brzmiało to, jak 

jakiś beznadziejny hit z radia. 

- Ale fałszujesz – mruknęłam. 

Jednak on w odpowiedzi zaczął śpiewać głośniej, by zrobić mi na złość. Wywróciłam 

oczami i po chwili sama się do niego dołączyłam. Śpiewaliśmy więc na przekór wszystkiego, 

jakbyśmy dopiero co nie brali udziału w walce, po której mogliśmy sobie zapewnić pobyt  

w szpitalu. Jak gdyby nasz gang nie stracił kawałka swojego terytorium. Jak gdyby kolejnego 

dnia nie miała się rozpętać walka o zajęcie stanowiska lidera. Jakbyśmy nie mieli własnych 

problemów… 
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