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Kiedy o świcie wiatr wpada do dzielnicy La Perla, pędzi mgłę ku 
morzu i rozwiewa ją, i teren Szkoły Wojskowej imienia Leoncia 
Prado rozjaśnia się jak zadymiony pokój, w którym otworzono 
okna, bezimienny żołnierz pojawia się, ziewając, na progu baraku 
i idzie, przecierając oczy, w stronę koszar kadetów. Trąbka, którą 
niesie w ręku, kołysze się w rytm jego kroków i błyszczy w niepew-
nym świetle poranka. Doszedłszy do trzeciego roku, zatrzymuje 
się pośrodku dziedzińca, w jednakowej odległości od wszystkich 
rogów otaczającego go budynku. W swoim zielonkawym mun-
durze, majaczącym przez resztki mgły, żołnierz wygląda jak wid-
mo. Powoli pozbywa się swej nieruchomości, ożywia się, zaciera 
ręce, spluwa. Potem dmie. Słucha echa swojej trąbki, a w kilka se-
kund później przekleństw psów, którzy na nim wyładowują swą 
złość z powodu końca nocy. Ścigany dalekimi przekleństwami, 
trębacz kieruje się ku koszarom czwartego roku. Kilku wartow-
ników z ostatniej kadeckiej warty nocnej wyszło na próg, dowie-
dziawszy się o jego nadejściu z pobudki dla psów: kpią, ubliżają 
mu, czasami rzucają w niego kamieniami. Żołnierz udaje się na 
dziedziniec piątego roku. Jest już zupełnie rozbudzony, idzie szyb-





szym krokiem. Tu reakcji brak; weterani wiedzą, że od pobudki 
do gwizdka na zbiórkę mają kwadrans, z którego połowę mogą 
jeszcze wykorzystać na pozostanie w łóżku. Żołnierz wraca do ba-
raku, zacierając ręce i spluwając. Nie boi się oburzenia psów ani 
gniewu kadetów z czwartego roku: ledwie je zauważa. Z wyjąt-
kiem sobót. Tego dnia są ćwiczenia w polu i pobudkę gra się go-
dzinę wcześniej, toteż żołnierze boją się służby sobotniej. O piątej 
jest jeszcze ciemna noc i kadeci, pijani z niewyspania i wściekło-
ści, obrzucają trębacza przez okna wszelkiego rodzaju pociskami. 
Dlatego w soboty trębacze łamią regulamin: grają pobudkę z dala 
od dziedzińców, na placu apelowym, i bardzo prędko.

W sobotę kadeci piątego roku mogą zostać w łóżku tylko 
dwie, trzy minuty dłużej, bo zamiast kwadransa mają zaledwie 
osiem minut na umycie się, ubranie, posłanie łóżek i zbiórkę. 
Ta sobota jest jednak wyjątkowa. Ćwiczenia w polu odwołano 
dla piątego roku w związku z egzaminem z chemii; kiedy wete-
rani słuchają pobudki o szóstej, psy i kadeci z czwartego już de-
filują przez bramę szkoły w kierunku pustych terenów pomię-
dzy La Perla i El Callao.

Parę chwil po pobudce Alberto, nie otwierając jeszcze oczu, myśli: 
„Dzisiaj jest wyjście na przepustkę”. Ktoś mówi: „Dopiero za czte-
ry szósta. Trzeba drania zaprawić kamieniem”. W sypialni znów 
panuje spokój. Otwiera oczy: przez okna wpada do sali niepew-
ne szare światło. „W sobotę powinno być słońce”. Otwierają się 
drzwi do łazienki. Albert widzi bladą twarz Niewolnika: kolejne 
prycze zasłaniają jego głowę, w miarę jak się zbliża. Jest uczesany 
i ogolony. „Wstaje przed pobudką, żeby być pierwszy na zbiór-
ce” – myśli Alberto. Zamyka oczy. Czuje, że Niewolnik przysta-
je przy jego łóżku i dotyka jego ramienia. Uchyla powieki: głowa 





Niewolnika stanowi szczyt chudego jak szkielet ciała, które gubi 
się w niebieskiej piżamie.

 – Służbę ma porucznik Gamboa.
 – Wiem – odpowiada Alberto. – Mam czas.
 – Dobra – mówi Niewolnik. – Myślałem, że śpisz. 
Uśmiecha się lekko i odchodzi. „Chce się ze mną zaprzyjaź-

nić” – myśli Alberto. Znowu zamyka oczy, wraca napięcie: jezd-
nia ulicy Diega Ferré lśni wilgocią; chodniki Porta i Ocharán są 
pokryte liśćmi, które strącił z drzew nocny wiatr; elegancki mło-
dy człowiek idzie ulicą, paląc chesterfielda. „Przysięgam, że dzi-
siaj pójdę na dziwki”.

 – Siedem minut! – krzyczy Vallano na całe gardło z progu sy-
pialni. Zaczyna się raptowny ruch. Żelazne prycze są zardzewia-
łe, skrzypią; piszczą drzwi szafek; obcasy butów tupią po kaflach 
posadzki; nad wszystkie dźwięki jednak wybijają się bluźnier-
stwa i przekleństwa, jak języki ognia wśród dymu. Obelgi padają 
jedne po drugich, wyrzucane z tego zbiorowego gardła jak z ka-
rabinu maszynowego, nie są jednak skierowane w jakiś określony 
cel: biją w tak abstrakcyjne obiekty jak Bóg, oficer, matka; kadeci 
zdają się używać ich bardziej dla dźwięczności niż znaczenia.

Alberto wyskakuje z łóżka, wkłada skarpetki i buty jeszcze bez 
sznurowadeł. Klnie. Kiedy kończy je nawlekać, większość kade-
tów skończyła już słać łóżka i zaczęła się ubierać. „Niewolnik! – 
krzyczy Vallano. – Zaśpiewaj mi coś. Lubię posłuchać, kiedy się 
myję”. – „Wartownik – ryczy Arróspide. – Ukradli mi sznurowad-
ło. Odpowiadasz za to. Dostaniesz koszarniaka, taki synu”. – „To 
Niewolnik zrobił – mówi ktoś. – Przysięgam. Widziałem go”. – 
„Trzeba go wydać kapitanowi – proponuje Vallano. – Nie chcemy 
złodziei w sypialni”. – „Aj – piszczy jakiś głos falsetem. – Murzy-
neczka boi się złodziei”. – „Aj, aj, aj” – wyje cała sypialnia. – 





„Wszyscy jesteście sk...syny” – stwierdza Vallano i wychodzi, trzas-
kając drzwiami. Alberto ubrał się. Biegnie do łazienki. Przy są-
siedniej umywalce Jaguar kończy się czesać.

 – Potrzebuję pięćdziesięciu punktów z chemii – mówi Alber-
to z ustami pełnymi pasty do zębów. – Za ile mi dasz?

 – Obleją cię, Poeta. – Jaguar przegląda się w lustrze i usiłu-
je na próżno przygładzić włosy: jasne, uparte, prostują się i ster-
czą jak kolce zaraz po przejściu grzebienia. – Nie mamy tematów. 
Nie poszliśmy.

 – Nie znaleźliście?
 – Nie. Nawet nie próbowaliśmy.
Słychać gwizdek. Kipiący gwar wylewa się z łazienek i sypial-

ni, rośnie i nagle opada. Głos porucznika Gamboi rozlega się na 
dziedzińcu jak grzmot:

 – Brygadierzy, zapisać trzech ostatnich!
Wrzawa wybucha na nowo, nieco przytłumiona. Alberto pusz-

cza się biegiem: chowa do kieszeni grzebień i szczotkę do zębów. 
Owija się ręcznikiem, niczym pasem, pod kurtką. Połowa kade-
tów już stoi na zbiórce. Wpada z rozpędu na poprzednika, ktoś 
chwyta go z tyłu. Alberto trzyma w pasie Vallana i podskaku-
je w miejscu, żeby uniknąć kopniaków, którymi nowo przybyli 
usiłują rozerwać sznur kadetów, walcząc o miejsce dla siebie. „Nie 
macaj mnie, draniu” – krzyczy Vallano. Stopniowo od czoła szere-
gu zapanowuje porządek, brygadierzy zaczynają liczyć obecnych. 
W ogonie nadal trwa bałagan i szarpanina, ostatni usiłują wywo-
jować sobie miejsce łokciami i groźbami. Porucznik Gamboa ob-
serwuje zbiórkę, stojąc na skraju placu apelowego. Jest wysoki, 
dobrze zbudowany. Kepi nosi zuchwale zsunięte na bakier; bar-
dzo powoli obraca głowę w jedną i drugą stronę, uśmiecha się 
kpiąco.





 – Cisza! – krzyczy.
Kadeci milkną. Porucznik stoi z założonymi rękami; opuszcza 

je; przez chwilę kołyszą się przy jego tułowiu; nieruchomieją. Pod-
chodzi do frontu batalionu; jego sucha, mocno śniada twarz przy-
biera twardy wyraz. Trzy kroki za nim idą podoficerowie Varúa, 
Morte i Pezoa. Gamboa staje. Patrzy na zegarek.

 – Trzy minuty – mówi. Wodzi spojrzeniem z końca do koń-
ca szeregu, jak pasterz oglądający swoją trzodę. – Psy robią zbiór-
kę w dwie minuty.

Przez batalion przebiega fala tłumionego śmiechu. Gamboa 
podnosi głowę, marszczy brwi: natychmiast powraca cisza.

 – Chciałem powiedzieć – kadeci z trzeciego roku.
Kolejna fala śmiechu, tym razem śmielsza. Twarze kadetów za-

chowują powagę, śmiech dobywa się z żołądka i zanika na brzegu 
ust, nie zmieniając spojrzenia ani wyrazu twarzy. Gamboa szyb-
ko podnosi rękę do pasa: znów raptownie wraca cisza jak no-
żem uciął. Podoficerowie zafascynowani patrzą na Gamboę. „Jest 
w dobrym humorze” – szepce Vallano.

 – Brygadierzy – mówi Gamboa. – Raport o stanie oddziałów. 
Kładzie nacisk na ostatnie słowo, przedłuża je, mrużąc lekko po-
wieki. Westchnienie ulgi ożywia koniec batalionu. Gamboa na-
tychmiast daje krok do przodu; jego oczy świdrują nieruchome 
szeregi kadetów.

 – I nazwiska ostatnich trzech – dodaje.
W głębi batalionu podnosi się cichy szum. Brygadierzy wcho-

dzą pomiędzy szeregi swoich oddziałów z kartkami i ołówkami 
w ręku. Szum wibruje, jak brzęczenie roju owadów rozpaczliwie 
usiłujących się oderwać od lepu. Alberto zerka kątem oka, kto 
padł ofiarą w pierwszym oddziale: Urioste, Núñez, Revilla. Do 
jego uszu dobiega głos lub raczej szept ostatniego: „Słuchaj, Małpa, 





i tak miesiąc koszarniaka, co za różnicę robi ci sześć punktów? Daj 
mi twoje miejsce”. „Dziesięć solów” – mówi Małpa. „Nie mam 
forsy; jeśli chcesz, będę ci winien”. – „Nie, to już lepiej niech ci 
wlepią te punkty”.

 – Kto tu gada? – krzyczy porucznik. Szmer nadal unosi się nad 
szeregami osłabły, zamierający.

 – Cisza! – ryczy Gamboa. – Cisza, do jasnej cholery!
Kadeci usłuchali. Brygadierzy wychodzą spomiędzy szeregów, 

stają na baczność w odległości dwóch metrów przed podofice-
rami, trzaskają obcasami, salutują. Po oddaniu kartek szepcą: 
„Czy można wrócić do szeregu, panie podoficerze?”. Ci pozwala-
ją skinieniem albo odpowiadają: „Proszę”. Kadeci truchtem wra-
cają do swoich oddziałów. Potem podoficerowie oddają kartki 
porucznikowi. Gamboa strzela imponująco obcasami i ma spe-
cjalny sposób salutowania: nie podnosi ręki do skroni, tylko do 
czoła, tak że dłoń prawie zakrywa jego prawe oko. Kadeci wy-
prężeni przyglądają się wręczaniu raportów. Karteczki kołyszą 
się w ręce porucznika jak wachlarz. Dlaczego nie daje rozkazu 
do odmarszu? Jego oczy śledzą z rozbawieniem batalion. Nag-
le uśmiecha się.

 – Sześć punktów czy kąt prosty? – pyta.
Wybucha salwa oklasków. Niektórzy krzyczą: „Wiwat Gam-

boa!”.
 – Czy ja śnię, czy też ktoś mówi w szeregu? – pyta Gamboa. 

Kadeci milkną. Porucznik przechadza się przed brygadierami.
Ręce trzyma u pasa.

 – Trzej ostatni do mnie – krzyczy. – Szybko. Oddziałami. 
Urioste, Núñez i Revilla biegiem wypadają z szeregu. Vallano 

mówi, gdy go mijają: „Macie szczęście, że Gamboa na służbie, go-
łąbeczki”. Trzej kadeci stają na baczność przed porucznikiem.





 – Jak wolicie – mówi Gamboa. – Kąt prosty albo sześć punk-
tów. Macie wolny wybór.

Wszyscy trzej odpowiadają: „Kąt prosty”. Porucznik kiwa gło-
wą i wzrusza ramionami. „Znam ich, jakbym ich sam urodził” – 
szepcą jego wargi, a Núñez, Urioste i Revilla uśmiechają się 
z wdzięcznością. Gamboa wydaje rozkaz:

 – Postawa kąta prostego.
Trzy ciała zginają się wpół jak na zawiasach i zastygają z gór-

ną połową równoległą do ziemi. Gamboa przygląda się; łokciem 
zniża trochę głowę Revilli.

 – Zakryjcie jaja – zaleca. – Obiema rękami. Następnie daje 
znak podoficerowi Pezoi, małemu i muskularnemu Metyso-
wi o wielkich żarłocznych szczękach. Bardzo dobrze gra w pił-
kę nożną i ma potężne kopnięcie. Pezoa ocenia odległość i ude-
rza. Revilla wydaje jęk. Gamboa pokazuje kadetowi, żeby wracał 
na swoje miejsce.  – Ba – mówi potem. – Słaby pan jest, Pezoa. 
Ani drgnął. 

Podoficer blednie. Jego skośne oczy wpijają się w Núñeza. Tym 
razem kopie z rozmachem i czubkiem buta. Kadet z piskiem wy-
latuje do przodu; potykając się, przebywa dwa metry i wali się 
na ziemię. Pezoa z niepokojem szuka wzroku porucznika. Ten 
uśmiecha się. Kadeci uśmiechają się. Núñez, który wstał i rozcie-
ra obiema rękami siedzenie, też się uśmiecha. Urioste jest najsil-
niejszym kadetem z pierwszego oddziału, a może i z całej szkoły. 
Stanął w nieznacznym rozkroku, żeby lepiej zachować równowa-
gę. Kopniak ledwie go porusza.

 – Drugi oddział – rozkazuje Gamboa. – Trzej ostatni.
Potem przechodzą chłopcy z innych oddziałów. Tych z ósme-

go, dziewiątego i dziesiątego, którzy są małego wzrostu, kopniaki 
podoficerów wyrzucają aż na plac apelowy. Gamboa nie zapomina 





żadnego zapytać, czy woli kąt prosty czy sześć punktów. Wszyst-
kim mówi: „Macie wolny wybór”.

Alberto przygląda się pierwszym kopniakom. Potem stara się 
sobie przypomnieć ostatnie lekcje chemii. W pamięci pływa tyl-
ko kilka niejasnych formuł, kilka niepowiązanych ze sobą nazw. 
Czy Vallano się uczył? Jaguar zabrał komuś miejsce i stoi obok Al-
berta. „Jaguar – szepce Alberto – daj mi przynajmniej dwadzieś-
cia punktów. Ile chcesz?” – „Zgłupiałeś – odpowiada Jaguar. – Po-
wiedziałem ci, że nie mamy tematów. Nie mów więcej o tym. Dla 
własnego dobra”.

 – Defilujcie oddziałami – rozkazuje Gamboa.

Szeregi rozbijają się, w miarę jak kadeci wchodzą do jadalni; 
chłopcy zdejmują kepi i idą na swoje miejsca, rozmawiając, prze-
krzykują się. Przy stole siadają po dziesięciu; kadeci z piątego roku 
zajmują miejsca u końca stołu. Kiedy wszystkie trzy roczniki we-
szły, dyżurny kapitan daje pierwszy gwizdek; kadeci stają przed 
krzesłami na baczność. Na drugi gwizdek siadają. Podczas kola-
cji głośniki zalewają olbrzymią salę marszami wojskowymi albo 
muzyką peruwiańską: walczyki, marynarskie tańce z wybrzeża lub 
andyjskie huaynos. W czasie śniadania rozlegają się tylko głosy ka-
detów, panuje bezmierny chaos. „Mówię ci, to się musi zmienić, 
bo jak nie, panie kadecie, zje pan ten cały befsztyk? Zostaw pan 
chociaż żyłkę, panie kadecie. Słuchaj, Fernández, dlaczego dajesz 
mi tak mało ryżu, tak mało mięsa, tak mało kisielu, słuchaj, nie 
plujże do jedzenia, słuchaj, ty, widziałeś, jaką mam dzisiaj mordę, 
nie żartuj ze mną, psie. Mówię ci, że gdyby moje psy smarkały do 
zupy, Arróspide i ja pognalibyśmy ich krokiem defiladowym na 
golasa, ażby płuca wypluli. Psy, więcej szacunku, zrozumiano, pa-
nie kadecie, chce pan więcej befsztyka, kto dzisiaj ścieli mi łóżko, 
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Pierwsze nieocenzurowane wydanie skandalizującego debiutu Vargasa 
Llosy.

Fala, rygor, hierarchia oraz bunt młodych kadetów ze szkoły wojskowej Leoncio 
Prado w Limie to temat budowanej na wątkach autobiografi cznych debiutanc-
kiej powieści Vargasa Llosy. Za ukazanie anachronizmu społeczeństwa, bezlitosną 
krytykę kastowości, demaskowanie mitu brutalnego macho i konfl iktów rozgry-
wających się za murami elitarnej szkoły Miasto i psy były publicznie palone przez 
wojskowych w Limie.

Kadeci o wdzięcznych imionach: Jaguar, Boa, Poeta, Cava, umilają sobie szkolne 
życie, rżnąc w karty, wykradając nauczycielowi testy, przemycając papierosy oraz 
wymykając się poza koszary do meliny pewnego cwaniaka, u którego upijają się 
pisco. Chłopcy opowiadają sobie o przygodach z dziewczynami, ale w zamknię-
ciu internatu dochodzi między nimi do homoseksualnych zbliżeń. Jeden z nich, 
zwany Niewolnikiem, nie będzie potrafi ł się dostosować i zostanie ofi arą kolegów.

Miasto i psy, wydane w 1962 roku, to jeden z najgłośniejszych debiutów XX wieku, 
który zapoczątkował zainteresowanie literaturą iberoamerykańską na świecie.

Mario Vargas Llosa 

(ur. w 1936 roku w Peru), jeden z najwybitniej-
szych współczesnych pisarzy, autor wielu po-
wieści, opowiadań, sztuk teatralnych, publicy-
sta i polityk. Jest laureatem wielu prestiżowych 
nagród literackich i jednym z poważniejszych 
kandydatów do Nagrody Nobla. 

Wśród jego najlepszych powieści znajdują się 
między innymi: Pochwała macochy, Ciotka Julia 
i skryba, Kto zabił Palomina Molero?, Święto 
Kozła, Pantaleon i wizytantki, Szelmostwa nie-
grzecznej dziewczynki, Wojna końca świata, 
Rozmowa w „Katedrze”.
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