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wia dwa palce w stronę sufitu i macha, patrząc na mnie, 
zupełnie jakby przyzywał kelnera w restauracji. Odpowia-
dam mu spojrzeniem. Podchodzę. Frajer podnosi drugą 
rękę i otwiera dłoń, w której ściskał złożoną w kostkę pięć-
dziesięciodolarówkę. Banknot jest wiotki i półprzezroczy-
sty od masła z popcornu. Zawilgły od wody mineralnej. 
Lepi się na krawędzi od błyszczyka do ust. Frajer kładzie 
mi go na clipboardzie i mówi: „Sprawdź na liście, skarbie, 
zdaje się, że teraz moja kolej”.

Łapówka.
Oficjalnie korzystamy z maszyny losującej. Numer, któ-

ry wypadnie, jest numerem kolejnego uczestnika turnieju.
Wyciągam z tylnej kieszeni spodni marker fluorescencyj-

ny. Rysuję na banknocie kreskę, by sprawdzić, czy to nie fals. 
Oglądam pod światło, wypatrując nitki polimerowej z mi-
krodrukiem, a w tle widzę wirujące pośladki pani Wright.

Wpycham pięć dych pod wierzchnią kartkę z nazwiskami 
i zapisuję numer frajera. Trzepak 573. Pod listą nazwisk pię-
trzy się warstewka dwudziesto- i pięćdziesięciodolarówek. 
Ładnych parę stówek. Gruby materacyk z banknotów.

Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że głównym atutem 
pani Chong była umiejętność panowania nad tłumem. To 
ona wymyśliła zasadę, że facetów wprowadza się na plan 
piątkami. Z tej piątki pierwszy, który miał wzwód, przy-
stępował do akcji. Każda grupa spędzała na planie dziesięć 
minut i ci, którzy mogli, mieli wytrysk. Nawet jeśli niektó-
rym nie stanął, nawet jeśli jej w ogóle nie tknęli, cała piątka 
była wliczana do ostatecznej sumy 251 facetów.

Genialnym pomysłem było wprowadzenie elementu ry-
walizacji. Wyścig do erekcji. Badania wskazują, że u sam-
ców przebywających tuż przed seksem w grupie innych 
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osobników płci męskiej wzrasta liczba plemników. Zaob-
serwowano to na fermach mlecznych, gdzie byki spędzano 
grupami w pobliże płodnej krowy. Efektem było zwiększo-
ne stężenie plemników w ejakulacie. Mocniejsze skurcze 
mięśni dna miednicy powodowały jego silniejszy wyrzut.

Dobry wytrysk podparty zdobyczami nauki.
Zwiększona jednorodność i napięcie powierzchniowe. 

Wyższa lepkość. Fizyka dobrego oralu.
Imperatyw biologiczny, tyle że ulepszony. Produkcja 

filmów porno wedle procedur zapożyczonych z nowo-
czesnych ferm mlecznych. Tajniki kuchni, które odzierają 
grupowy gwałt z resztek romantyzmu.

Autentiko.
Jeśli chcesz przeczesać dno w poszukiwaniu tych cienia-

sów, tych zboków z lękiem przed bliskością, tych facecików 
totalnie niezdolnych do otworzenia się na innych i umie-
rających ze strachu przed odrzuceniem – jeśli chcesz obej-
rzeć pełny przekrój tych żerujących na dnie gównojadów 
– ogłoś w paru gazetach casting do filmu typu gang-bang.

Zdaniem brytyjskiej antropolog Catherine Blackedge, 
ludzki płód zaczyna się masturbować w łonie matki, na 
miesiąc przed przyjściem na świat. Po trzydziestym dru-
gim tygodniu ciąży to falowanie brzucha, te ruchy w maci-
cy wcale nie oznaczają, że maleństwo kopie. Mała świnka 
zaczyna robić sobie dobrze w trzecim trymestrze i nigdy, 
przenigdy już z tego nie zrezygnuje.

Cała ta zgraja spermolejów i waligruchów doprowa-
dziła do śmierci systemu Sony Betamax. Zdecydowała 
o wyższości VHS nad betą. Otworzyła kosztownej pierw-
szej generacji Internetu drogę do zwykłych gospodarstw 
domowych. Umożliwiła zaistnienie sieci. To ich wydawa-
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ne w samotności pieniądze opłacały utrzymanie serwerów. 
Ich erotyczne zakupy online doprowadziły do powstania 
całej technologii e-handlu i systemu zabezpieczeń, dzięki 
którym istnieje eBay czy Amazon.

Ci samotni trzepacze kapucynów, głosując kutasami, za-
decydowali o wyniku starcia formatów HD kontra Blu-ray.

„Wcześni nabywcy”, jak nazywa ich przemysł elektroni-
ki użytkowej. Dotknięci patologiczną samotnością. Pozba-
wieni umiejętności budowania emocjonalnych więzi.

Autentiko.
Ci spermoleje, te koniowały wytyczają całemu światu 

szlaki. To, przy czym im staje, wpływa na to, o czym milio-
ny dzieciaków będą marzyć na Gwiazdkę.

W końcu pomieszczenia jakiś kolejny frajer podchwy-
tuje mój wzrok i podnosi rękę, wachlując w powietrzu zło-
żoną na pół pięćdziesięciodolarówką.

Jeśli chcecie mówić o feminizmie trzeciej fali, możecie 
zacytować Ariel Levy i jej koncepcję, że kobiety same pra-
cują na to, by umocnić  męską dominację. Wielkanocny 
wypad do Fort Lauderdale, picie na umór i łażenie z go-
łymi cyckami to żaden przejaw równouprawnienia. Tak 
działa twój mózg, urobiony i zaprogramowany przez pa-
triarchalny konstrukt kobiety do tego stopnia, że sama nie 
wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. 

Dziewica, która jest zbyt durna, by dostrzec, że jest 
w opresji.

Możesz zacytować Anabel Chong – prawdziwe nazwi-
sko Grace Quek – która wybzykała pierwszy rekord świata 
z 251 frajerami, ponieważ chciała, by choć raz kobieta była 
„ogierem”. Ponieważ kochała seks i rzygała feministycz-
nymi teoriami, według których gwiazdy porno to same 
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idiotki albo ofiary. Na początku lat siedemdziesiątych Lin-
da Lovelace głosiła identyczną tezę kręcąc swoje Głębokie 
gardło.

Cały sens dzisiejszego dnia sprowadza się wreszcie do 
rozwoju osobistego. 

Czy szanujesz prawo innych do poszukiwania wyzwań 
i odkrywania granic własnych możliwości? Czym różni się 
gang-bang od grożącej śmiercią wspinaczki na szczyt Mo-
unt Everestu? Czy uznajesz seks za jedną z wiarygodnych 
form terapii emocjonalnej?

Dopiero później ujawniono, że Lindę Lovelace szanta-
żowano i katowano. I to, że zanim Grace Quek stała się 
gwiazdą kina porno, została zgwałcona w Londynie przez 
czterech facetów i jednego dwunastolatka.

Wcześni nabywcy uwielbiają Anabel Chong. Pokrzyw-
dzeni kochają pokrzywdzonych.

Autentico.
Liczę pieniądze stanowiące podściółkę mojej listy i la-

teksowe palce czernieją od kontaktu z banknotami. Pod-
chodzi do mnie kolejna ofiara losu, tak blisko, że niemal 
dotyka mnie kutasem. Pyta o T-shirty. Gdzie są T-shirty. 
Dostosowuje swój krok do mojego, drepcząc przy moim 
boku po betonowej posadzce.

Mówię mu: trzydzieści dolarów gotówką. Będzie możli-
wość zakupienia koszulki przy wyjściu z budynku. Pamiąt-
kowa czapeczka kosztuje dwadzieścia dolarów. A kto chce 
zamówić płytę z filmem i autografem, musi wyłożyć sto 
pięćdziesiąt dolarów.

Pani Wright podpisała już okładki. Na wypadek, gdyby 
Pan Bóg mimo wszystko postanowił powierzyć koniobijcy 
numer 573 misję jej uduszenia. Albo gdyby Pan Bóg pora-
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ził panią Wright wylewem. Albo zesłał trzęsienie ziemi lub 
tsunami.

Cały sens dzisiejszego dnia sprowadza się w końcu do 
realnego spojrzenia na świat.

Co robisz, kiedy w jednej chwili twoja tożsamość ulega 
unicestwieniu? Jak sobie radzisz, kiedy cały twój życiorys 
okazuje się jedną wielką pomyłką?

Baloniki potu w moich rękawiczkach są wciąż różowe, 
czyli lateks pozostał nienaruszony. Opuszki palców – po-
marszczone jak suszone śliwki od długotrwałego moczenia. 
Skóra – wygarbowana i postarzała. Moja bariera ochronna 
pozostaje nietknięta. Bezpieczna i czysta, ale pozbawiona 
czucia. I zbyt stara jak na całą dwudziestoletnią resztę.

Na końcu sali, w mrugającym blasku kilkunastu filmów 
porno podnoszą się kolejne dwa palce. Owłosione. Wygi-
nają się w dwa haki i kiwają przyzywająco. W drugiej dłoni 
kiwającego osobnika czeka kolejna łapówka, ukryta w za-
ciśniętej pięści. 
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Nie było takiej sytuacji, mówię mu.
A on rzuca: „Ładny medalion” i wyciąga łapę w stronę 

naszyjnika od Cassie, w stronę usmarowanego krwią ma-
łego serduszka ze złota, wiszącego mi między mięśniami 
piersiowymi. Jego wypolerowane na wysoki połysk i po-
ciągnięte lakierem bezbarwnym paznokcie skrzą się w mi-
gocącej poświacie monitorów.

Ściszam głos do szeptu. Stukam palcem wskazującym 
w pierś i mówię bezgłośnie: „Ja”.

Nie jestem żartem ani legendą.
To ja jestem takim pornoniemowlęciem. 


