
Jesień 1998 Młody mężczyzna przemierza boczne drogi województwa  
małopolskiego. Wraca z podróży służbowej. Od domu dzieli go już niewiele. 
Jednak nie będzie mu dane spokojnie dotrzeć do celu...
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R
af

ał
 S

zł
ap

a
B

le
R

: 
le

ps
za

 w
er

sj
a 

ży
ci

a

Cena: 29,90 zł

http://bler.szlapa.com
Zajrzyj na:

www. interstrefa.com

OKŁADKA_Bler_lepsza wersja �ycia1   1 2010-09-16   13:35:30



OKŁADKA_Bler_lepsza wersja �ycia2   2 2010-09-16   13:35:33



Moim rodzicom



Scenariusz i rysunki: 
Rafał Szłapa

Opracowanie graficzne: 
Joanna Holeksa-Szłapa

Wydawca: 
Blik studio

Copyright © by Rafał Szłapa
Copyright © for Polish edition by Blik Studio

Specjalne podziękowania za pomoc merytoryczną i wsparcie dla Joanny Holeksy-Szłapy, Szymona 
Holcmana, Karola Konwerskiego i Jerzego Szyłaka.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment książki nie może być publikowany ani reprodukowany 
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody autora. Wszelkie postacie, imiona własne, dialogi i zna-
ki firmowe są chronione przez prawo. Używanie ich w jakimkolwiek kontekście bez wcześniejszej  
pisemnej zgody autora jest zabronione.

ISBN 978-83-931632-0-5

Printed in Poland

Druk i oprawa:
Drukarnia Narodowa S.A. 

Wydanie I
Nakład:  1000 egzemplarzy

Kraków 2010



  5 

W cholernym roku 1998,
podobnie jak w latach
poprzednich, nadal nic
nie szło ku dobremu...



sześć dni za kółkiem
z przerwami rozwoziłem
podręczniki, beletrystykę
a czasem nawet komiksy.

zajęcie nie było zbyt
ciekawe, ale dzięki niemu
poznałem prawie każdy

zakątek pomiędzy tatrami
a bałtykiem.

sprzedawanie książek niczym
nie różni się od sprzedaży
kiełbasy. Tyle, że... kiełbasy
sprzedaje się nieporówny-
walnie więcej, a jej produ-

centów traktuje  
z należytym szacunkiem.
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NAPRAWDĘ ZAJEBISTA
POGODA DO JAZDY.  

DO TABLICY  KRAKóW WITA”
ZOSTAłO TYLKO KILKA KILO-
METRóW. ZNAłEM Tę TRASę

jak własną kieszeń.  

trzeszczące już od paru mi-
nut radio wydało jeszcze

kilka charkliwych dźwięków.

wreszcie na dobre
trafił je szlag...

siedziałem w małej, blaszanej klatce
na kółkach. wydawało się, Że siła
nawałnicy zaraz rozerwie osłonę

dachu, a deszcz zaleje mnie, książki
i martwe radio.

marzyłem, by dotrzeć w ja-
kieś ciepłe i suche miejsce...           

Tym razem najwyraźniej
szczęście mi dopisało.
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na moment zapomniałem
o trudach podróży 

i swojej pracy.

siedząca przy stoliku
obok dziewczyna była
niezła i wyraźnie mną

zainteresowana.

niejeden na moim miejscu
zrobiłby sobie półgodzinną

przerwę w jej towarzystwie.

cóż... może
po wypłacie.
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burza odeszła równie nagle
jak się pojawiła. ruszyłem

w drogę, spiesząc się, aby przed
nocą dotrzeć do krakowa.

brakuje mi słów,
żeby opowiedzieć, co
się wtedy zdarzyło.

za późno! jecha-
łem zbyt szybko!
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cholera!
miejmy nadzieję,

że da się tu jeszcze
coś zrobić!

proszę pana!
słyszy mnie pan?

może pan się
poruszyć?

jest nie-
przytomny...
mamy go!

  11 
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ta historia
ma wiele

początków.
oto kolejny

z nich.

czułem szorstkość szczelnie
oplatających mnie bandaży.

nie mogłem się poruszyć, a jed-
nak... byłem w stanie dostrzec

ściekającą z kranu kroplę wody!

nie pamiętałem jak długo
leżałem. W głowie dudnił
mi huk tłuczonego szkła 

i gniecionego metalu.

mimo dzielącego mnie
od umywalki sporego dystansu,
widziałem ją bardzo wyraźnie,

podobnie jak unoszące się
w powietrzu drobinki kurzu.

mój słuch też uległ wyostrzeniu.
słyszałem nie tylko wszystkie
szmery w swoim pokoju, ale

również dźwięki, które dochodziły
z korytarza.

jak się czujesz?
masz wszystko,
czego ci trzeba?

uhumm...

poczułem, że muszę
szybko wyzdrowieć!

witaj!
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aż pewnego dnia...

co się
dzieje?

lepiej
ty mi powiedz,
co się dzieje!

do jasnej 
cholery!!...
zacząłem
widzieć

przez ściany!

to znaczy,
że wszystko wraca

do normy, mój drogi!

do normy?
to ma być

normalne?!!

nie denerwuj się!
dawniej nie miałeś
problemów, żeby

kontrolować tę i inne
swoje... zdolności. teraz

będzie podobnie.
zobaczysz!

jakie zdolności?
o czym ty, do cholery

mówisz?!

w odpowied-
nim momencie
dowiesz się
o wszystkim.

chcę
wiedzieć już

teraz!!!
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mój stan zaczął się szybko poprawiać.
nauczyłem się na nowo siedzieć, stać, 

utrzymywać równowagę, wreszcie chodzić...

szybko zamieniłem
szpitalny pokój

na salę rehabilitacyjną.

miałem wszystkie
sprzęty dla siebie.
ani razu nie udało
mi się spotkać inne-

go pacjenta.

i jak tam
patrzenie przez

ściany?

staram się od tego
nie zwariować. gdybym
miał wybór, wolałbym
widzieć przez ubranie.

jeszcze
będzie
okazja.

a póki co...
kończymy z kroplówką!

zapraszam cię
na prawdziwy obiad.

nóz i widelec. wiedziałem do czego
służą, ale diabelnie ciężko było mi  
sobie przypomnieć, jak ich używać.

miło widzieć,
jak wracasz
do świata ży-
wych, bler!
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mówiłaś
do mnie?

uznałam, żę
najwyższy czas
przypomnieć ci,

jak się nazywasz.

to jakieś
nieporozu-

mienie!

ja... rozwoziłem
książki... miałem wy-
padek... nie nazy-

wam się tak!

wiem co czujesz.
wypadek rzeczywiście
miał miejsce. co do

reszty... masz zaburze-
nia pamięci. to

minie.

prawda
jest taka: nazywasz się bler

i od lat pracujemy razem. tworzymy coś
w rodzaju... organizacji humanitarnej...

zapobiegamy katastrofom, walczymy ze złem,
pomagamy ludziom. umiejętności, na które tak
bardzo narzekasz, dają ci w takich sytuacjach

wielką przewagę. nie nabyłeś ich w sposób
naturalny, ale nie ma to większego

znaczenia, dla tego co robisz
i kim zawsze byłeś.

to...to...
niemożliwe...
niemożliwe!

odpręż się!
jestem tu, żeby ci

pomóc wszystko sobie
przypomnieć.



tej nocy śniłem,
że kopię w mięso.
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Nie chciałem ponownie
 zasypiać. Miałem ochotę  
nie zasypiać już nigdy.

Miarowy szum
aparatury na chwilę

przywrócił mi spokój.

Było tak cicho
i spokojnie, że zaczął
od tego pękać mi łeb.

Musiałem zebrać myśli.

co to jest
właściwie za

miejsce?
Gdzie ja
jestem?

a to
co?

Dziś po drugiej
stronie lustra

pustki.
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w tym szpitalu
za nic mieli ciszę

nocną.

na szczęście nauczyłem się
wyłączać rentgenowski wzrok

i nie groziło mi zabicie się
o pierwszy napotkany murek.

ciężko patrzeć
przez kilka ścian naraz. 
rzecz do dopracowania. 

Uwierzyłem, że ćwiczenia
uczynią ze mnie mistrza,

albo przynajmniej najlepszy
chodzący rentgen na świecie...

przy okazji postano-
wiłem pozwiedzać.
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nic tu nie przypominało
normalnego szpitala.

Jeśli ciekawość jest
pierwszym stopniem do piekła,
to właśnie go pokonywałem.

wszystkie kolejne też.

oranżeria?

dziwne
rośliny. co

to może
być?
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chciałem
to powstrzymać, 
ale pięści robiły

swoje.

Jeszcze gorzej się zro-
biło, kiedy odkryłem
komu przyłożyłem.

dzięki bogu
będziesz żył,

biedny 
kretynie...

o kurcze...
przepra-
szam....

mógł
chociaż
zapukać.
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żadnych sal
z chorymi, żadnych

dyżurek pielęgniarek.

po otwarciu
włazu, przestałem

cokolwiek rozumieć.

ale
jazda!

wtedy przypomniałem sobie,
że przecież superbohaterowie
nie korzystają z powszechnej

opieki zdrowotnej.

a więc
to całe wa-
riactwo to
prawda?
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odechciało 
mi się spotykać

innych pacjentów.

odejść, 
ale dokąd?

co on 
robi?

Może tylko
się rozgląda?

ale ból...
niewiele

brakowało...
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...muszę lepiej
wyregulować
jego odruchy,  
bo następnym
razem ktoś

zginie.

Narobiłeś
strasznego
bałaganu!

dokąd
prowadzi
ta droga?

na co
ci to?

odchodzę.
Do niczego wam
się nie przydam.

Z tym superbohaterem,
obrońcą ludzkości
to jakaś pomyłka...

Oszalałeś?

myślałem, że
jestem w szpitalu,

ale bardziej
wygląda mi to
na więzienie.

to, gdzie teraz jesteś
i kim jesteś, to najlepsza
rzecz jaka cię spotkała

w twoim zasranym
życiu!!!

nie ma
odwrotu!

sam się
wkrótce

przekonasz.
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Tydzień później ćwiczenia
tkwiły w martwym punkcie.
Za to ja bardziej zżyłem

się z nowym sobą.
Nadal czułem dyskomfort,

ale w większości to, co mówiła
 Lidia, potwierdzało się. Kuloodporność
i rentgenowski wzrok to był dopiero
początek. Powoli zaczynało mi się to

podobać....

Jeszcze chwila
 i sama tu padnę.

Zacznijmy
jeszcze raz… 

Spróbuj mocniej
się skoncentro-

wać!
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Tych 
już nie będzie
trzeba ze mnie
wydłubywać.

Nareszcie.

Co to
jest?

No to
możesz już to

 założyć.



To twój
strój.

Nie
za pstrokate
to wdzianko?

Roz-
poznawalne
− to najważ-

niejsze.

Dla jednych
będzie oznaczać

ratunek...

Dla innych
cholerne
kłopoty.



Pani Komisarz, 
już jestem, 

czekam na dole!

zaraz
będę.
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nie mam
czasu, czekają
już na mnie!

może ja ci
kanapki
chociaż
zrobię?

przecież
nie możesz tak żyć.

Wiecznie chodzisz głodna,
nie dojadasz... zasuszysz sobie

w końcu ten żołądek. Żaden
chłop nie będzie miał z ciebie

pożytku...

Nie martw się,
mamo, teraz
faceci wolą

szczuplejsze.

i to mają
być chłopy?!
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pewnego zimnego dnia, następnej
jesieni, łapiduchy uwijały się jak  
w ukropie z wnoszeniem do banku
zakrwawionych ciał i układaniem  

ich przy sejfie.

Chwilę potem policjanci pędem
wybiegli przed budynek, wraz

z sanitariuszami wsiedli
do swych wozówi...

i włączywszy syreny, 
na wstecznym, nie szczędząc 

gazu odjechali...
minęło trochę czasu pomiędzy opuszczeniem
przez ostatni samochód placu przed bankiem

a chwilą, gdy kilku mężczyzn niezdarnie zakła-
dając maski, pędem wbiegło do banku.

Wyglądali na mistrzów w bieganiu tyłem.

potem nastąpiło kilka
nic nie znaczących zdarzeń,
przynajmniej z tego punktu

widzenia.
wreszcie mężczyźni opuścili
bank, a zachwiana przez ich
pojawienie się równowaga
wróciła na swoje miejsce.

Dochodziła 17:00, pracownicy oddziału
szykowali się do zakończenia kolejnego
ciężkiego dnia pracy. Podłoga przy sejfie
błyszczała zimnym, metalicznym blaskiem.
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ironia
losu...

kiedyś
rozwoziłem

książki...

...dziś sam
czuję się, 
jakbym był
w jednej
z nich.

nie
ruszaj

się!

koniec
rozmyslań.
do roboty!



Jarek??

już
po tobie.
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kiedy
otworzy sejf, 
rozwalamy ich.

 Ta cipa mnie roz-
poznała.

no
Dobra...

gdzie
jesteś?

pokaż się!



nnie...nie.
Nie zbliżaj

się!

Pięknie.
No to masz
przerąbane!



Nie potrafię
latać...

...strzelać z palców śmiercionośnymi
promieniami gamma, ani robić setki

innych cudownych komiksowych rzeczy...

jeszcze nie.

Zrobione. 
Trochę 

oberwałem...

Wsiadaj!
Zaraz cię 

naprawimy.
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Nie przyszło ci nigdy
do głowy, że to wszystko, 
co robimy nie ma żadnego
sensu? nigdy nie zapo- 
biegniemy wszystkim 

katastrofom...

....nie będziemy 
równocześnie we 

wszystkich miejscach,
gdzie trzeba kogoś

uratować.

Tyle widziałeś
i dalej nic z tego

nie rozumiesz. Przecież
nie robisz tego dla nich, 

tylko dla siebie...

Musisz budować swój 
pozytywny wizerunek. Kiedy 

trzódka cię pokocha, pójdzie 
za tobą nawet do piekła.

Wtorek,
6 października. 

Nadal nie wiadomo, 
kto udaremnił napad
na bank w Krakowie.
Policja przesłuchuje
świadków. Jak wynika

z dotychczasowych usta-
leń czterech uzbrojonych
napastników odwieziono

w stanie ciężkim do szpitala,
po tym jak zostali obezwład-

nieni przez tajemniczego
mężczyznę. Policja
na razie odmówiła

wyjaśnień...

Policja poszukuje
osób mogących

pomóc w identyfikacji
mężczyzny, który
udaremnił napad...

trwa śledztwo
w sprawie

niedawnego
napadu na bank...
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...bandyci, którzy
usiłowali dokonać ra-
bunku, byli członkami
grupy przestępczej

zajmującej się napada-
mi, porwaniami dla okupu

i wymuszaniem hara-
czy...

A to
skurwy-

syn...

Nienawidzę ich. 
ludzi takich jak on...
Żałuję, że nosi nas
ta sama ziemia, że
oddychamy tym sa- 
mym powietrzem...

Zamknij
mordę!

jak
ci...

Kiedy będzie już za późno,
zadzwoni po pogotowie, 

może dopiero wtedy odez-
wie się w nim sumienie.

źle opłacona panienka
z opieki społecznej zezna,
że podczas swoich wizyt
niczego niezwykłego nie

zauważyła...

a przecież ma tak wielu pod- 
opiecznych... Sąsiedzi dowie-

dzą się dopiero po wszystkim.
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tym razem to wszystko
się nie wydarzy.

hę???

nie
patrz
teraz
mały!

głośniej,
póki 

możesz.
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Wygląda
na to, że się
rozpadało

mały… nie bój się
zabiorę cię

w bezpieczne
miejsce...

...Nie ustalono
tożsamości osoby, która

dostarczyła 3-letniego Krystiana
do ośrodka opiekuńczego. Dziecko od miesięcy

było bite i maltretowane. wszystko wskazuje na to,
że sprawcą był ojczym chłopca, obecnie znajdu- 
jący się na oddziale intensywnej terapii szpitala

im. Jana Pawła II w Krakowie...

tymczesem policja jest
 bezradna wobec rosnącej
ilości przypadków zaginięć.
wszelkie próby wyjaśnienia

sprawy, jak na razie nie przynio-
sły rezultatów, mówi rzecznik

komendy wojewódzkiej...

...mężczyzna znęcał
się nad 3-letnim synem

swojej konkubiny, Krystianem. 
Lekarze oceniają stan dziecka

mimo licznych obrażeń,
jako dobry, ...

może
to jest

nasz trop?
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daj spokój.
sezon ogórkowy
dawno się już 

skończył.

masz rację.
tymczasem jestem 

w kropce, bo nie mam 
czym udobru-

chać naszą ślepą
księżniczkę...

może
ślepą, ale
nie głuchą. swoją drogą..,

z twoim wzrokiem
też nie wszystko

w porządku...

pani
komisarz,

ja...

idź,
zrób mi 
kawę!

przy-
najmniej

na coś się
przydasz.

ktoś
zostawił to

dla pani
na dole.

pozostała
mi już tylko
modlitwa.
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skąd
ten dym?
gdzieś

 się pali! tylko gdzie?
Rany boskie,

trzeba dzwonić
po straż!

ktoś podobno
zadzwonił już

po strażaków, pali
się gdzieś na trzecim

piętrze.

Marta, 
zabierzcie
stąd dzieci!

wszyscy
na dół, bo się
tu zaczadzi-

my...

...i nie wódź
nas na pokusze-

nie, ale zbaw
nas ode złego...

a co to?
znowu

zapomniałam
o czajniku?
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Dym jest gorszy od płomieni. 
Zabije cię dużo wcześniej 
zanim zdążysz spłonąć.

Im więcej plastiku
 i gumy, tym gorzej.
jeśli u siebie masz
tego dużo, a miesz-

kanie płonie...

...wkrótce ujrzysz
prawdziwego potwora. będzie teraz wypełniał

sobą całe pomieszczenie,
począwszy od sufitu...

... Aż cię dopadnie!

Co z tą
strażą, do jas-
nej cholery?

trzecie piętro,
tam mieszka stara
Tomalikowa, niech
ktoś coś zrobi!

brakuje
jeszcze Woj-

ciechowskich, ale
oni wyjechali...
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Mam nadzieję,
że nie jest już

za poźno.

proszę
podać mi

rękę!
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Lidia mówi, że zmienianie rzeczywistości
na lepsze nie jest naszym jedynym
celem. wkrótce czekają nas nowe,

trudniejsze zadania.

nie wiem jak to będzie, bo dla 
mnie tylko to się liczy.

Stałem się pasjonatem
poprawiania życia, tworzenia

jego lepszych wersji.

dzięki temu pogodziłem się
ze swoim przeznaczeniem.

Wszelkie wątpliwości  
w końcu zniknęły...

Bler to ja.

dziękuję
za to, co

pan zrobił.
jest pan

prawdziwym
bohaterem!

zawsze nim 
byłem.
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dziękuję!

dziękuję! dziękuję!dziękuję!

dziękuję!

dziękuję!

dziękuję!

dziękuję!

dziękuję!

dziękI!
dziękI!

dziękI!

dziękI!

dziękI!

dziękI!

dziękI!

dziękI!

i ja!

ja też
dziękuję.

dzienks!

dziękujemy!

dziękujemy!

dziękujemy!

to było
coś!

to ten facet
o którym mówili
w telewizorze!
chodźcie tutaj!

szybko!

dobra
robota!
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...tak bardzo
poszukujemy sposobu

na życie, na zachowanie życia,
na długowieczność. szukamy

różnych eliksirów...
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i wydajemy
krocie na lekarzy tera-

peutów i różnego rodzaju
magików, którzy obiecują nam

złote góry... wierzymy
w istnienie ludzi

o nadprzyrodzonych
zdolnościach...

...czemu
nie chcemy

uwierzyć temu,
który jest życiem
samym w sobie?

...który
daje nam

życie wieczne?
dlaczego od życia
uciekamy i ugania-
my się za ułudą 

i mirażami?

...tylko
wówczas

ustrzeżemy się
nowego i wysu-
blimowanego
pogaństwa...

...gdy w imię
boże ogłosimy
wyzwolenie się
od bałwanów...

...nie są one
nam obce. 

biorą się z na-
szej wyobraźni, 
naszej tęskno-

ty...

...ale kościół
chrystusowy uwolni

nas od nich, oczyszcza-
jąc nasze serca przez
dary ducha świętego.

amen.
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Cześć, 
Ruth! Mam

coś dla
ciebie.

streszczaj się, 
nie mam zbyt
wiele czasu.
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postanowiłem, 
że pomogę Ci w twoim

śledztwie. Szukasz faceta
z tego zdjęcia. Ta plaga

zaginięć to jego sprawka.
To on to robi! Będzie

coraz gorzej!!!

Poważnie? wiesz o tym
i pozwalasz

na to?

nie mój zakres
kompetencji, jeszcze

nie, ale ty możesz
wszystko zmienić.
Możesz go dopaść.

hmmm...

Zobaczymy
ile to jest warte,

dobrodzieju...

Zaraz...przecież
to jest ten superfacet
o którym trąbią cały

czas w radiu i tv!

Udaremnia napady
na banki, ratuje

staruszki z pożarów
i jednocześnie porywa

ludzi?

Może ich 
jeszcze zanosi

wielkiemu, kosmicz-
nemu potworowi
do zjedzenia?

to nie ma
żadnego
sensu.
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