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Wstęp
Pierwszą  pozycją  w  nowym  cyklu  Wielkie  Kwity  Literatury  miała  być

antologia  młodych twórców z  pewnego  popularnego  medium społecznościowego,
jednak właściciel wydawnictwa najwidoczniej po pijaku upadł na głowę i zarządził:
Publikujemy młodego, zdolnego i bardzo przystojnego autora znanego gdzieniegdzie
jako ten (the) Adas.

Skądkolwiek się wziął ten grafoman, nie wie nikt na pewno. Jedno jest pewne
– specjalizuje się w lekkich (jak pięciokilowy młot) tekstach politycznych, często o
wydźwięku  satyrycznym.  Gros(z)  jego  twórczości  jest  poświęcony  przedziwnej
krainie  gdzieś  na  południu  położonej,  Śląskiem nazywanej,  jego,  jak  sam  pisze,
rodzinnym  gołębniku.  Najmizerniejszą  warstwą  jego  dokonań  są  utwory
wykorzystujące  internetowych  znajomków  i  ich  domniemane  życiowe  przygody,
dlatego  w  tym  miejscu  razem  z  radcą  prawnym  i  doradcą  finansowym  muszę
zaznaczyć: Wszelkie wydarzenia i bohaterowie są fikcyjni, a ich podobieństwo do
wydarzeń rzeczywistych absolutnie przypadkowe.

W tym miejscu autor prosi o podziękowanie wszystkim z wyżej wspomnianych
trolli  i  botów  –  "jezt  Wasz  zbyt  wiele,  by  wszystkich  wymieniać"  pisze  mi
niegramatycznie  w mailu,  ale  twierdzi,  że  pamięta  o Was cieplutko,  poza  tymi  o
których zapomniał (to o koledze hlb). Wyczula też, by Czytelnik zwrócił uwagę na
pewien  szczegół  ze  strony  44  i  policzył  łączną  liczbę  okien,  mają  one  pewne
znaczenie dla właściwego odczytania tej prozy.  

Pozostaje tylko wyjaśnić bezsensowny tytuł pod jakim ukazuje sie poniższa
bieda  antologia.  Tłumaczyliśmy  autorowi,  że  jest  absolutnie  niemarketingowy,  że
mógłby wymyślić coś odrobinę błyskotliwszego np. "Zapiski starego kucyka" albo
"Perwersje i wersje", ale się uparł i nie wyjaśnisz. Zdanie to pochodzi z utworu, który
ostatecznie nie przeszedł selekcji na bramce (wyobraźcie sobie jaki musiał być słaby,
jeśli  weszły  te,  co  weszły;  a  jednak  wszedł,  nie  doczytałem),  no  ale  się  uparł,
uparciuch  jeden.  Bohater  je  wypowiadający  się  jednak  objawia  w  innym
opowiadaniu, napisanym, jak wyjaśnia autor, tuż po przeczytaniu "Biesów". Odsyła
również  do  Pana  Cormaca,  Sapkowskiego,  Lema,  Nienackiego,  Karola  Maya,
Sabatiniego, Vargi, Pereca (ale francuskiego), Pielewina, Joyce'a, Dawida Mitchella,
Mendozę,  przede  wszystkim jednak  Jureczka  Pilcha.  Jak  widać  rozrzut  straszny,
warty  jednak  wykorzystania  w  omówieniach,  na  co  zwracam  szczególną  uwagę
potencjalnym recenzentom, choć wątpię by tacy zaistnieli.  Antologia zawiera trzy
nowe teksty (ale słabe)

I pamiętajcie. Musiałem to wszystko przeczytać (zredagować, poprawić orty
iinterpunkcję)  – Wy, Drodzy Czytelnicy, możecie poddać sie wcześniej!

Redaktor Prowadzący



Na moim oddziale...
Na moim oddziale cieszę się dobrą opinią

Mlaxisowi, rekompensata

Ustalmy  to  od  razu,  by  potem  nie  było  żadnych  nieporozumień  –  jestem
całkowicie normalny, zarówno fizycznie jak i duchowo. Mój pobyt w zespole opieki
zdrowia  psychicznego  to  wynik  splotu  nieporozumień,  światowego  spisku
wymierzonego centralnie  w moją  skromną  osobę  oraz  mej  własnej,  suwerennej  i
całkowicie  dobrowolnej  decyzji.  Nie  ma  nic  wspólnego  ze  stosami  wezwań  do
zapłaty  zalewającymi  skrzynkę  pocztową  ani  z  szeregiem  tajnych  dochodzeń
antyludzkiego, opresyjnego państwa, które histerycznie uwzięło się, niezależnie od
aktualnego porządku społecznego, na ludzi takich jak ja,  myślących samodzielnie,
widzących i  wiedzących po prostu  WIĘCEJ.  Podatki  wpędziły  do grobu większą
liczbę ludzi niż śmierć.

Na moim oddziale cieszę się dobrą opinią.

Ordynator to sympatyczny, chętnie kwiczący typek, należę do jego ulubieńców,
co nie dziwi, jeśli uwzględnić fakt, że wokół sami wariaci i człowiek na poziomie nie
bardzo ma z kim porozmawiać. O, ja też kilkukrotnie się naciąłem. Zaprzyjaźniłem
się  z  jednym chłopakiem,  nie  bardzo chciał  mówić  dlaczego  tu  trafił,  ale  mamy
zasadę,  że  nigdy  nie  pytamy,  omówiliśmy  i  rozwiązaliśmy  wszystkie  światowe
problemy w trzy  wieczory,  kiedy  coś  mnie  tknęło  i  pytam o  miano  szanownego
interlokutora. – Roman „Ziuk” Piłsudski-Dmowski, profesor – Uwierzcie, usłyszałem
i  cudzysłów,  i  myślnik,  co  skłoniło  mnie  do  pospiesznej  ewakuacji.  Biedny
schizofrenik!, przecież to dwie zupełnie różne wizje świata. Nie wiem jakim cudem,
z takimi obciążeniami mentalnymi, wypuszczono go do domu i teraz tylko czasem go
widujemy,  w  sali  telewizyjnej,  jeśli  personel  zapomni  wyłączyć  aparat  po
dobranocce. Jest rzecznikiem partii rządzącej czy jakoś podobnie. Dziwne są teraz
bajki, nie takie jak za mojego młodu, ciągle tylko coś kroją i smażą na patelni.

Na moim oddziale cieszę się dobrą opinią.

Panie Adamie, ale czy panu tutaj niedobrze? – Uśmiecha się ordynator, gdy
nieśmiało  próbuję  pytać  o  termin  opuszczenia  tej  jakże  przydatnej,  publiczno-
prywatnej, placówki. – Nie – Odpowiadam, i wbijam wzrok oraz pazury głębiej w
dłonie, widać już kości. – Pomyślimy, panie Adamie, może już jesienią, ale na razie
proszę dalej tak wspaniale pracować. – Zrywam się z krzesła, ale nigdy nie potrafię
odejść, nie wypowiedziawszy jeszcze kilku słów, idiota. Może rzeczywiscie nie czas
jeszcze przekroczyć bramę? – Rozmyślam pogodnie, nie wolno się poddawać, nie
jest  tak  źle,  karmią,  są  nawet  dziewczyny,  niczego  sobie,  choć  nieudanych
wykasowczyń trochę się boję, przez kilka pierwszych dni albo snują się markotne
albo biegają jak szalone z oddziału na oddział. Szczebiocą podekscytowane, może
myślą, że już ich nie ma i to piekło. Kobiet.



Na moim oddziale cieszę się dobrą opinią.

No więc,  jeśli  nie  pilnuję  akurat  ciepłej  wody w kranie  – bojler  ma swoje
ograniczenia,  przesiaduję  sobie  w  ogrodzie  na  ławeczce,  w  cywilnym  ubraniu,
szlafroki są dla ciężkich przypadków, w skarpetach i klapkach, bo jak zawieje, to
zimno, rozsypuję resztki sucharków z deseru i rozmyślam. Przynajmniej próbuję, od
kilku dni jest to strasznie trudne, przywieźli nowych pacjentów i rozregulowali oni
życie  naszego sanatorium.  Same smutne przypadki,  aż  żal  patrzeć,  myśleliśmy w
gronie  starych  pensjonariuszy  o  wystosowaniu  protestu,  jednak  w  końcu
zadecydowały względy humanitarne. To o tyle zaskakujące, że do konsensusu doszły
nawet dwa rywalizujące ze sobą ugrupowania, i gang, i sekta, jak ironicznie określił
w gazetce ściennej ściennej rzeczone frakcje inny z moich przygodnych znajomków,
też już na wolności.  Ale czym jest wolność? To tylko słowo, można być wolnym
mając kraty w okna i zniewolonym na wczasach w Belize. Ja czuję się pełni wolnym
w moim kącie, a jak inni chcą ze sobą wojować, szczerzyć miny, straszyć wzajemnie,
to ich sprawa, mnie to nie dotyczy. Nie mam czego się bać.

Na moim oddziale cieszę się dobrą opinią.

Udało  mi  się  podejść  cichcem  do  jednego  z  nowych,  leżał  na  łóżku  w
korytarzu, wyszczerzone oczy, zerwany pas, słowotok. To, co usłyszałem, zmroziło
mi krew w żyłach. Niczego nie przekręciłem, słowo!

„Jednakowoż,  kwiczy  kwiczy,  Major  z-domus,  aribtrum  leogantium  w
TwitBolan, we twierdzy tyrana Leszkowego o łbach chydrastych Rysia i Bart-Hopsa,
podstępnym szlachetomiecznikiem kmieci bangladeszuje. Powrócił z kajdan niewoli
heheszkowej, licznymi kampaniami z kompanami wstawiony. War-Show miasto nad
rzekłem dumną i starorzyciową, kraftuje, kraftuje! Haftuje? OpowiaDanka szlifuje,
żona króla (nie)le(gender)nego, Bolka Olbrzyma, co na barkach swych kamienie z
Muru własnoręcznie tagował, aż wykopem z Mateszczyzny za Ocean Ogromniasty
do Ponce de Leona po żywą wodę się wyprawił. Pono szczury archiwalne go zjadły.
Myszy latające. Nietoperze?! Batki maleńkie! Tomaszowe, Akwinowe? Akwariowe!
Nowoczesna.lewica uznaje prawo do majtek za podstawowe prawo ludzkości… Pan
Tom  zbuduje  dom.  Gorze  gorze  Panama,  panama  Patrzulskiej,  opona  rozgrzana
rozpucha. Demonstracyjny remisik. Idee rozpylaj motylasto, tajną ścieżką do partii
zaprowadzon brodą. Brodem Trumpa? Nic po konie!”.

Odębiły mi się włosy. Strasznie musiało się pozmieniać na świecie, odkąd tak
spędzam czas w tym ośrodku wypoczynkowym. Za moich czasów takich tragedii
ludzkich nie bywało. Wciskam połowę tabletek w donicę, bo to chyba nie czas na
ponowne zmierzenie się z rzeczywistością. Może po zimie następnej? Przecież…

Na moim oddziale cieszę się dobrą opinią.

… w tych donicach wyrastają potem przepiękne kwiatki.  Eksperci  z całego
świata przyjeżdżają oglądać. Cmokają z zakłopotaniem głową, bo w teorii takie cudo
nie istnieje. Nie ma prawa.



Na moim oddziale nadal cieszę się dobrą opinią
Ależ się porobiło w naszym, dotychczas jakże spokojnym i  ekskluzywnym,

ośrodku opieki. Opowiadałem już, jak w zeszłym tygodniu zwożono pensjonariuszy
hurtem,  karetki  nie  nadążały  z  wezwaniami,  przez  całą  noc  wyły  syreny,  na
niektórych oddziałach zwiększono nie tylko dawki leków, ale i liczebność personelu,
dodatkowo wydając pozwolenie, tak słyszałem, na użycie akumulatorów. Podobno na
wolności, ale czymże jest wolność jak nie ograniczoną możnością dostrzeżenia krat?,
zaczął krążyć jakiś straszny Schemat – próbowaliśmy w czasie obiadu obmyślić, cóż
to może być takiego tym razem, ale nie daliśmy rady – i co słabsze jednostki nie
wytrzymują.  Jeśli  te  moje  zapiski  czytają  w  przyszłości  jacyś  młodzi  ludzie,  to
pamiętajcie: dopalacze to zło! Kupujcie tylko sankcjonowane przez państwo używki.

Na moim oddziale nadal się cieszę dobrą opinią.

A propos młodych ludzi. W związku ze zwiększeniem liczby pensjonariuszy,
także do mojego pokoju wstawiono dodatkowe łóżko („czasowo, Panie Adamie, aż
uporządkujemy ten bajzel”, ordynator porozumiewawczo mrugnął okiem, „proszę się
nie denerwować”) i teraz dzielę przestrzeń z pewnym młodzieńcem. Muszę przyznać,
że trochę się bałem o moją kolekcję resoraków albo że mi w książkach rogi pozagina,
cóż to za barbarzyński zwyczaj zaznaczania stron, ale w ogóle go nie interesują moje
rzeczy.  No,  jak  tylko  wszedł,  zdążył  wykrzyczeć  po  angielsku  jakim  jest  złym
matkojebcą,  tyle  zrozumiałem,  i  ze  szczegółami  opowiedzieć  jak  na  preriach
obdzierają  takich  skórkowańców  jak  ja  ze  skóry,  ale  dnie  spędza  głównie  na
siedzeniu po turecku w łóżku i wpatrywaniu się w naszego papieża. Myślałem, że
czegoś nie dostrzegłem, ale obraz typowy – papież, Tatry, prezydent Kwaśniewski.
Mój współlokator coś tam jednak musi odbierać więcej, bo na 48 minut zastyga w
bezruchu, leci się odlać i zaparzyć herbatę, i na kolejne 48 minut mam spokój, mogę
notować.

Na moim oddziale nadal się cieszę dobrą opinią.

To  nie  wszystkie  zmiany  jakich  doświadczamy.  Mamy  też  dwóch  nowych
lekarzy.  Młodsi  chyba  trochę  ode  mnie,  wdrażają  nową,  rewelacyjną  podobnież
terapię.  Mi  rola  królika doświadczalnego nie  sprawia  przykrości,  czuję  się  wręcz
doceniony,  z  reguły  mało  kto  mnie  dostrzega,  taka  prawda,  jednak  wśród
współpacjentów narasta wrzenie. Napisałbym: rewolucyjne, ale by się obrazili, bo to
z  grubsza  konserwatyści.  I  dotychczas  ich  terapie  prowadzono  osobno.  Ci  nowi
specjaliści,  pewnie zaraz po dyplomie, stąd tak pełni zapału, posadzili  wszystkich
razem. I teraz członkowie gangu łypią groźnie na sekciarzy,  a sekta modli  się za
gangsterów. To nawet zabawne, każdą sesję zaczynamy od ponownego rozstawienie
krzeseł,  początkowo  jedni  siedzą  pod  jedną  ścianą,  drudzy  pod  drugą  i  zanim
usiądziemy wokół okrągłego stołu w środku, czas się kończy. Te dwa łapiduchy tylko
chytrze spoglądają na siebie, zacierają ręce i coś tam zapisują w kajecikach. Oj, nie
wróżę wielkiej kariery przy takim podejściu do osądzanych.

Na moim oddziale nadal się cieszę dobrą opinią.

To  zresztą  nie  największy  ich  problem,  tak  mi  się  wydaje.  Absolutnie  nie



chciałem  podsłuchiwać,  przyrzekam,  nie  jestem z  tych  co  wtryniają  się  w  obce
sprawy  i  zawsze  muszą  skomentować  rozmowę  innych;  zupełnie  przypadkowo
usłyszałem jak ordynator rozmawiał z naszą salową, uroczą dziewczyną, wszyscy się
w niej trochę podkochujemy na oddziale, ale tylko trochę, bo po cóż sobie czynić
złudzenia?  Strasznie  świntuszyli,  trochę  to  mało  profesjonalne,  ale  w  przerwach
można było usłyszeć kilka wieści  o naszej  lekarskiej dwójce. I okazało się,  że to
żadni  doktorowie,  a  już  na  pewno  nie  medycyny,  tylko  tacy  pacjenci  jak  my!
Codziennie  wieczorem  wracają  do  bliźniaczego  ośrodka  po  swoją  porcję
medykamentów; rano wstają, przekonani, że są lekarzami i jadą do nas. Tak to się
kręci.  Ordynator  planuje  nie  tylko  uratować  finansowo  służbę  zdrowia  (pacjenci
lekarzami,  za  darmo,  toż  to  genialne!),  ale  i  po  cichu  celuje  w  Nobla  albo
przynajmniej  Zajdla.  Tak  wyznał  panience  Marcie,  naszej  salowej,  w  przerwach
między świntuszeniem, zanim uciekłem z korytarza przed jego gabinetem. Ciekawe,
ile warta ta nagroda, ten Zajdel?

Na moim oddziale nadal się cieszę dobrą opinią.

Na moim oddziale zostałem doktorem
Czas bezkrólewia na oddziale, bo jak pamiętacie ordynator obraził się na cały

świat  i  sobie poszedł,  pozostawiając w nieutulonym żalu salową Martę,  przyniósł
kolejne  zmiany.  Niby  nic  nowego,  żyjąc  w  ośrodku  trzeba  się  liczyć  z
niespodziankami, sytuacja zmienia się z każdą godziną i tam, gdzie wczoraj płynęła
rzeka, oczywiście metaforycznie, nie jestem wariatem, by twierdzić, że mam mokro
w  pokoju!,  jutro  mogą  rozciągać  się  himalajskie  szczyty;  wielokroć  widywałem
wspinaczy odpadających od lodowej ściany, choć jeszcze niedawno raźnie płynęli
pontonem…więc  musieliśmy  natychmiast  rozwiązać  kwestię  przywództwa.  I  dla
stałych bywalców pensjonatu,  co to niejedno podczas kuracji  widzieli,  weteranów
wielu terapii szokowych i programów naprawy, rodzaj kierownictwa nie jest kwestią
bynajmniej  błahą.  Jako  zadeklarowani  demokraci,  przynajmniej  werbalnie,
postanowiliśmy  ogłosić  wolne,  powszechne  wybory,  ignorując  sugestię  tzw.
Razemitów, by powołać spółdzielnię medyczną i decyzje podejmować kolektywnie.
Znaczyłoby to, ni mniej, ni więcej, że odtąd codziennie by wspólnie rozstrzygano,
jakie  mam  przyjmować  lekarstwa,  co  byłoby  już  szczytem  bezczelności,
ograniczeniem przyrodzonej wolności i triumfem nieuctwa.

Którego notabene mamy w naszym ośrodku pod dostatkiem, a już najwięcej,
hadźko przyznać,  na listach wyborczych. Gang i  sekta,  oczywiście,  wystawiły od
razu swych kandydatów, nawet Razemici wyciągnęli niedźwiedzia z szafy, dosłownie
– kandydat Zandberg latami w niej tkwił, nic nie wiedzieliśmy o jego istnieniu, tajny
pacjent  naszego  ordynatora,  a  teraz  ubrano  go  w  garnitur  i  Chrystusowa  twarz
spogląda na nas z każdego karmazynowego plakatu. Największym zaskoczeniem jest
start w wyborach Ryśka z oddziału zamkniętego, dotychczasowego giermka Leszka
Bajkowego, wiernie wspierającego frakcję gangsterów za drobne udogodnienia życia
codziennego,  w  rodzaju  dodatkowej  porcji  kisielu  czy  też  przedłużonego  czasu



wizyty z Frankiem. Nie mamy pojęcia, czy to rzeczywisty rozłam, czy też zagranie
taktyczne mające na celu zagospodarowanie fali resentymentu narastającej w naszym
ośrodku  od  czasu,  gdy  basen  przecieka.  Ach!  Zapomniałem napisać,  nasz  basen
okazał się bublem, przychodzimy któregoś dnia na zajęcia pływackie i stanęliśmy
nad „chłodnym bezmiarem błękitu kafelek”, bo też „woda calutka żywcem spłynęła
do morza” jak ująłby to mój rosyjski znajomek z przeszłości, niejaki Władimir N.

Tradycyjnie  pogrążam  się  w  dygresjach  i  gubię  w  introspektywnych
rozważaniach,  zamiast  wprost  napisać  co  dręczy  mą  duszę  (ta  maniera  jest
zaraźliwa):  przez  szereg  nieporozumień  zostałem mianowicie  spindoktorem partii
Ryszarda, piszę mu mowy oraz projektuję ulotki. No, po prawdzie nieporozumienie
było tylko jedno, za to bardzo urocze i grzecznie poprosiło o napisanie kilku zdań.
Nie odmówiłem, nie potrafię odmawiać, i nie, nie zdradzę tu personaliów tej miłej
osóbki, choć pewne okoliczności każą mi tu widzieć zgubne wpływy, może nawet
knowania, nieobecnego ordynatora, ale jak już pisałem – asertywności nie sposób mi
odmówić. A może to empatia? Zawsze mylę te dwa stany.

Strategię wyborczą oparłem na prostym skojarzeniu, drogi czytelniku, możesz
mi zresztą pomóc –  z czym ci się kojarzą ośrodki, takie jak nasz? 3… 2… 1… No
pewnie, że z monarchią, każden jeden zacny pensjonat jest pełen samozwańczych i
elekcyjnych królów, gdybym za  każdego spotkanego w lecznicy  władcę  dostawał
złotówkę, to miałbym dziś własną fabrykę keczupu. A któż to najlepiej pisywał o
królach, drogi czytelniku? 3… 2… 1… Szybciutko pobiegłem do szafy z książkami,
ale  nie  było  ani  jednego  egzemplarza  „Dzieł  zebranych”  Szekspira,  konkurencja
widać  nie  śpi,  tak  więc  sam musiałem stworzyć  tych kilka  kandydackich  fraz,  z
pamięci, efekt oceniam jako zadowalający.

Ryszard Król

Pensjonat i pensjonariusze zasługują na zgodę;

Konsekwencje jej braku będą bardzo poważne,

Cierpką mam żonę, gdy się trochę spóźnię,

Jaki mój zamiar, co chciałem powiedzieć

Leszek Bajkowy
To jest człowiek sprawy.

Ryszard Król
Dobry Leszku, musisz mi przebaczyć,
Jak i pozycji międzynarodowej pensjonatu:
Jestem zdeterminowany, aby porozumienie zawrzeć; 
Dlatego z radością przyjmę przejawy takiej determinacji, 
Po Pana stronie.

Franek
Po 3,20 chodzę, tańczę, śpiewem, tumanię, 
Strzeż się więc panie, przed osła wierzgnięciem.

Ryszard Król
Zgoda wymaga jednak woli obu stron,
Mamy nowego członka rodziny,



Lecz, patrz, ten hultaj bezczelnie powtarza:

Enka
„no more PiS, plizzz…”.

No!

Końcówka trochę mi nie wyszła, ale nie tylko dlatego następnym razem już na
pewno odmówię jakiejkolwiek współpracy. Zdaje się, że piętro wyżej trwa nabór na
zajęcia prowadzone przez profesjonalnych coachów, za niewielką opłatą w postaci
miesięcznego kieszonkowego, można w godzinę nauczyć się bycia silnym zwycięzcą.
I jak wtedy przyjdzie do mnie panienka M…. aaaaaaaaaaa! prawie napisałem zbyt
wiele, więc pozostawię cię w tym miejscu, drogi czytelniku, sam z radością udając
się  na  niewielką  porcję  popołudniowych  elektrowstrząsów.  To  teraz  na  naszym
oddziale najlepsza rozrywka.

Na moim oddziale jest super i o nic nie chodzi
Gdybym  stwierdził,  że  lato  minęło  w  naszym  ośrodku  spokojnie,  to

jednakowoż  rozminąłbym  się  ani  chybi  o  drobną  różniczkę  z  rzeczywistością,
językowi  puryści  lub  filozofowie  społeczni  mogliby  mnie  bezkarnie  oskarżyć  o
kłamstwo i hołdowanie plażowemu polskiemu chamstwu nie tylko werbalnemu, takie
jest  jednak  stanowisko  aktualnego  kierownictwa  naszego  ośrodka,  więc  –  by  nie
narażać się, że w kuchni obsługa napluje mi do zupy – z dumą stwierdzam, że w
naszym ośrodku wakacje minęły nadzwyczaj spokojnie.

Może  niektórzy  z  Was,  moi  najukochańsi  czytelnicy,  pamiętają,  wczesną
wiosną  w  naszym  ośrodku  panowało  wrzenie  rewolucyjne,  wszystkie  oddziały 
wiecowały,  tworząc  długaśne  listy  postulatów  określających  na  jaką  modłę  nasz
ośrodek należałoby usprawnić, co bardziej gwałtowni wyrywali drzewka w ogródku
na transparenty, niejako przy okazji tworząc nowe zasady życia w części wspólnej
oddziału i  opracowując znowelizowany regulamin na wizytę spodziewanych gości
zza płotu i z pobliskiego ośrodka kultu religijnego, dający większą władzę władzom
ośrodka, tymczasowo zmienionym.

W  lipcu  nikomu  się  już  nie  chciało,  nic  więc  dziwnego,  że  obie  wizyty
zakończyły się spektakularnym sukcesem, nic nie wybuchło, ani nawet nie spłonęło,
co natychmiast na zebraniu rad oddziału ogłosił nowy-stary dyrektor ośrodka, po raz
pierwszy korzystając z większych uprawnień i teraz nie używamy w ogóle telefonów
komórkowych, a już zwłaszcza tych wyobrażonych, bo wszyscy wiedzą, że oni je
kontrolują,  tak  jak  i  inne  kanały  przepływu  informacji,  dlatego  też  piszę  te
wspominki  w  głębokim  ukryciu,  w  gąszczu  akacji,  nie  zważając  na  ukłucia
wczesnojesiennych  komarów i  kuriozalnych  małych  muchopajączków,  co  zawsze
spadają na spocone czoło.

Najsystematyczniejszą zmianą w zarządzie był rzecz jasna pan Bartłomiej, taki
sympatyczny  miś  z  czasów  naszego  dzieciństwa,  choć  z  wieloletnim
doświadczeniem,  rozdał  wszystkim  na  wejściu  długopisy,  za  co  chóralnie  i



grzecznościowo wykrzyczeliśmy „Czołem panie ministrze!”, ponieważ więc bardzo
szanujemy naszych zwierzchników, a następnie wzięliśmy się do wykłuwania oczu,
swoich i personelu, przez co pan Bartłomiej nie jest już chyba w zarządzie naszego
ośrodka,  za  co  pana  Bartłomieja  bardzo ale  to  bardzo przepraszamy,  przecież  na
pewno chciał dobrze, ale widocznie jeszcze nie dorośliśmy do nowych warunków w
naszym ośrodku.

Wydarzenia wiec w naszym ośrodku ogólnie mocno wyhamowały, najsmutniej
jednak  patrzeć  na  młodych  doktorów,  stosujących  nowoczesną  kurację
symetryzmem,  a  w  zasadzie  na  ostatniego  z  doktórów,  bo  został  tylko  jeden  i
samotnie  przechadza  się  chodnikami  naszego  ośrodka,  drugiego  doktora
przeniesiono,  pardon,  wysłano  na  staż  zagraniczny  i  na  recepcji  można  sobie
obejrzeć, za kaucją, wysyłane przez niego śliczne kartki pocztowe, ofrankowane z
niemiecka, z widoczkami uroczych wsi i miasteczek wybrukowanych kostką sto lat
temu i elegancko wplecionym dopiskiem „ha ha ha”.

Reszta pensjonariuszy ma się dobrze, mojego współlokatora wywiało na kilka
dni, wydawał się gotów do życia na zewnątrz, szybko wrócił z jakimś choróbskiem,
podobno  tryprem,  i  teraz  znowu  wgapia  się  w  znajomy  landszaft  na  ścianie,  z
cykliczną  przerwą  na  reklamy  i  mamrotanie  o  hajskuleczkach,  taki  z  niego
miejscowy  don  juan,  bo  też  nie  wiecie:  teraz  mamy  się  zamienić  w  pilotażową
placówkę  oświaty  i  już  nawet  siostra  Marta  mówi  językami,  próbując  je  nam,
dobrocią,  a  nie  siłą,  wbić  do  głów,  co  idzie,  z  naszej  winy  –  przyznajmy,  dość
opornie.

Z okna czasem widujemy starego ordynatora, jeszcze na etacie, jak samotnie
stoi przed naszym ośrodkiem i protestuje przeciw zmianom, choć wszyscy wiedzą, że
jest biedak na wylocie i żadne kodeksy mu nie pomogą, najpóźniej w grudniu będzie
po sprawie, a my pod, w końcu dobrym kierownictwem, ruszymy ko nowym celom,
bo  stare  już  wypełnione,  skandując  radośnie  „Chwałą  Wielkiemu  Ośrodkowi!”  i
uczymy  się  na  ten  przyszły  historyczny  moment  eleganckiego  maszerowania  w
równych czworobokach, ubrani w nowe piżamy, z czarnym orłem i wielkim napisem
Odrodzenie Neurotyczno Radykalne z przodu długiego rękawa...



O mój Ślunsku
Ojciec

Koleżance M.

Siadaj… – Tu padało jedno z najbardziej polskich nazwisk, do dziś mnie w
konfuzję wprawiające, bo nawet nie zgrubione ślunskim „o” lub gorszym, choć nadal
do przyjęcia, nie wiadomo skąd wziętym „e” – Trójka. Z plusem. – Dorzucał psor
litościwie po chwili zastanowienia. 

Zadanie na tablicy rozwiązane było elegancko, szybko, bez błędów. Ojciec nie
był, podobno, specjalnym orłem w nauce. ale z matematyki był na tyle solidny, by
kilkukrotnie podejmować studia na polibudzie i  nigdy ich nie kończyć. Nie mógł
jednak przeskoczyć słabej czwórki, nie u tego belfra. Byłego więźnia Oświęcimia, bo
Oświęcim  był  wtedy  Oświęcimiem,  nie  histerycznym  Auschwitz  z  czasów  dwa
pokolenia późniejszej polityki historycznej. A ojcu po wojnie imienia nie zmieniono,
jedynie spolszczono. Nie wiadomo według jakiej zasady, bo starszym cięto imiona, i
to  znacznie  mniej  niemieckie,  bez  oporu,  czasem,  by  pogłębić  bałagan,  w
dokumentach wystawionych jeszcze przez nazistowskie urzędy. W rubryczce Kinder
(?)  zapisane  były  potem,  jako  całkiem  polskie  dzieci,  swojskie  Beaty,  Stefanie,
Józefy.

No i  został  fater  z  tym swoim bardzo  niemieckim,  nawet  po  poprawieniu,
imieniem i  z  tym nieszczęsnym nazwiskiem,  nazwiskiem sugerującym przybycie
familii dziadka z drugiej strony granicy. Tylko kiedy? Tuż przed Wielką Wojną czy
lata,  może  i  wieki,  wcześniej?  Zagadka  dziś  nierozwiązywalna.  Dawniej  nie
chciałem, dziś nie mam kogo zapytać. No, mieli dziadkowie, jak niemal wszyscy w
tych uprzemysłowionych wioskach,  kąsek pola,  ale  czy  to  nie  było wiano panny
młodej?

Z  dużym prawdopodobieństwem można  założyć,  że  ojciec  pierwsze  słowa
wypowiedział po niemiecku, polskiego się uczył dopiero w przedszkolu, bo chyba
chodził, pierwszej jesieni po wojnie. Pierwszym wspomnieniem, które utkwiło mu w
głowie, albo mu je tam wbito, był tydzień spędzony w piwnicy po przyjściu Ruskich.
Tak,  to  mógł  zapamiętać,  bo tradycyjna  opowieść  o  .zegarkach na  przedramieniu
krasnoarmiejca  to  zbyt  powszechna  historia,  by  jej  nigdy  nie  słyszał,  by  jej  nie
wymyślił  lata później.  Piwnica to kolejna zagadka,  bo opowieść mi się kojarzy z
mieszkaniem na wyższym piętrze, może w familoku?, czyli gdzieś blisko gruby. To
nie byłoby chałupy z polem?

Trzydzieści  lat  później  trafiamy,  no,  ja  jeszcze  długo  nie,  do  Berlina.
Wschodniego.  Rodzinny  wyjazd,  kilka  pokoleń,  apogeum dekady  Gierka.  Młode
małżeństwa z dziećmi, ojce, teściowie, teściowe. Upał, zwiedzanie (tylko czego?),
odpoczynek na intersocjalistycznym kampingu. Wszechobecny handelek. Kilka razy



poszedł i ojciec, ale wracał z pustymi rękami. Okazało się, że jedynym, co potrafił
wyszprechać było: „Bite ajne kugel Maggi”.

Teraz  myślę,  że  wyglądał  trochę  na  zagubionego  w  Europie.  Czy  to
germańskiej,  czy  słowiańskiej.  Czarne  włosy,  ciemna  karnacja,  bardzo  chudy.
Wszystkie trzy siostry sobie takich lekko egzotycznych chłopów wzięły.

Zegar
Nie  jest  tak,  że  moi  przodkowie  byli  takimi  gapami,  że  im  tylko  zegarki

zabierano,  a  oni  sami  ani  be,  ani  me.  Stawiać  się  Krasnoarmiejcom nie  stawiali,
nawet  oni  nie  mogli  wierzyć w ’45 w triumfalny powrót  Hitlera  na v2 i  pewnie
właśnie przypominali sobie reguły szkolnej polszczyzny albo zmieniali portrety na
ścianach. Trudna sztuka, bo lepiej było się nie spóźnić, a tym bardziej pospieszyć.

Zegar, czarny, porządna rzemieślnicza robota, nadal wisi, choć od kilkunastu
lat  nie  tyka.  Spadł  na  telewizor,  sam  z  siebie,  na  panasonica  z  pierwszego
pokomunistycznego zakupu, dokonanego w 1990 czy 91, kiedy to rada rodzinna w
postaci  mamy  stwierdziła,  że  będący  chwilę  wcześniej  szczytem  luksusu  Helios
(cztery kanały!, kolorowy!!!) to wstyd w każdym porządnym bloku i trzeba ruszyć
trochę marek spod prania. Telewizorowi nic się nie stało, zegar – nakręcany chodzi
kilka chwil, rzęzi i zamiera.

Trzymając się definicji  nie jest  nawet łupem wojennym, tylko przedmiotem
uczciwie  wyszabrowanym  z  oficerskiego  bunkra  w  czasie  nie  do  końca
zorganizowanego odwrotu spod Leningradu.  Taki sobie  prezent  ślubny dla siostry
umyślił dwudziestoletni żołnierz już nie zwycięskiej armii, od dwóch lat na froncie,
co wzbudza pytania o numer na liście narodowościowej tej gałęzi rodu – dwójka czy
trójka? Zegar, troskliwie opatulony, przewiózł  przez pół nie-Polski,  do Piekar,  i  z
urlopu wrócił do swojego oddziału.

Przeżył. Podobno był w formacjach do końca tkwiących w Kurlandii, z niewoli
wrócił szybko i zrobił pomniejszą karierę w PRL-u, zostając dyrektorem jednej ze
szkół zawodowych. Sztuka przeżycia nie do końca się udała jego ojcu, prawdziwemu
Niemcowi z Rzeszy,  jak latami słyszałem. To mogły być okolice Góry św. Anny,
kilka dokumentów by tak sugerowało.  Wzięty  do niewoli  „100 metrów od domu
krewniaków”, w mundurze służby pomocniczej.  też wrócił  szybko, ale z tyfusem.
Zdążył jeszcze obejrzeć, z daleka, pierwszą wnuczkę. W opowieściach wydawał się
mi bardzo stary, w chwili śmierci miał zaledwie 55 lat.

Wybrankiem  babci  bardzo  się  martwiły  bardziej  uświadomione  sąsiadki.
„Karlik to porządny chop, ale Margot, jak się hajtniesz, to pojedziesz do Palestyny”.
Nie  były  to  dokładnie  te  słowa,  bo  babcia,  uczestniczka  obozów młodzieżowych
przed wojną, na których śpiewano o Rydzu-Śmigłym i innych polskich bohaterach od
morza z guzikami, posługiwała się najlepszą polszczyzną z całej rodziny.



Polskie obozy
Kiedy  Stefan  B.,  mój  pradziadek,  wrócił  z  wojny,  miał  56  lat,  na  świecie

pierwszą wnuczkę i tyfus. Umarł jeszcze przed świętami, tylko już nikt nie pamięta –
wielkanocnymi czy Bożego Narodzenia.

Nie chce mi się sprawdzać, kiedy dokładnie w 45 roku był Zajączek, wątpliwe
zresztą,  by  przyszedł  do  wielu  domów.  Wiem,  że  córka  pradziadka,  wtedy  w
zaawansowanej ciąży, z całej wojny najbardziej bała się przyjścia Armii Czerwonej.
Do  babci  te  wspomnienia  wróciły  na  progu  demencji,  kiedy  obrazy  z  młodości
zaczęły  się  mieszać  z  rodzinnymi  tajemnicami,  a  nawet  pretensjami,  i  stały  się
ważniejsze  od  tu  i  teraz.  Opowiadając  o  tym  strachu  mogła  chwilę  później
przeskoczyć do bojowej pieśni  o dzielnym Rydzu-Śmigłym, bo nastoletnia babcia
przed wojną, krótko przed tym nim stała się obywatelką III Rzeszy, brała udział w
czymś, co nazywało się hufcami pracy, a było – no właśnie, nigdy nie dopytałem –
szkoleniem? Młodzieżowym obozem? Programem społecznym?

Tak, w styczniu 1945 roku babcia była obywatelką niemiecką, a jej ojciec do
domu wrócił  niekoniecznie w mundurze formacji  pomocniczej  Wermachtu,  ale na
pewno w nim poszedł na front. Legenda rodzinna chce, że Rosjanie złapali go w tym
mundurze sto metrów od domu krewniaków, w którym chciał przebrać się w cywilne
ciuchy i wrócić do żony. Ku mojej konfuzji miało to mieć miejsce w (ówczesnym?
dzisiejszym?)  Bytomiu.  Czy  to  znaczy,  że  część  mojej  familii  przed  39  roku
mieszkała po drugiej stronie granicy? W zasadzie: dlaczego miałoby mnie to dziwić?

O tym pradziadku całe dzieciństwo słyszałem, że do Piekar (Radzionkowa?)
przyszedł z „głębi Niemiec” i, kto wie?, może po I wojnie światowej. Zgadliście, nie
mam pojęcia czy walczył na jakimkolwiek froncie – na marginesie, lista poległych
żołnierzy (niemieckich) z mojej dzisiejszej dzielnicy liczy kilkaset  nazwisk! – ale
moja  babcia  urodziła  się  w  1920  roku,  prawdopodobnie  sakramentalne  dziewięć
miesięcy po ślubie. I została oddana na wychowanie na kilka miesięcy kilkadziesiąt
kilometrów dalej. Czy mogło chodzić o politykę? A może prababcia chorowała?

Bo te „głębokie Niemcy” to podobno – ileż razy muszę tak pisać – zapadła dziś
wioska,  na mapie nad Opolem, chyba bliżej  Poznania niż Breslau.  Pradziadek na
nagrobku  ma  inną  formę  imienia,  Szczepan;  Proszę  Państwa  Szanownego:
przysięgam, nie kłamię. Pod jakim imieniem się urodził, a jakie dostał na chrzcie nie
wiem  i  wątpię,  by  ktokolwiek  się  kiedykolwiek  dowiedział.  Nazwisko,  takie
króciutkie, też można w dokumentach odmieniać na kilka sposobów.

Nie  mam  złudzeń.  Ślązacy  są  jednymi  z  najdoskonalszych  konformistów
paskudnego wieku dwudziestego. Tak, często dorabiana jest im, nam, czorno gęba,
dwa wielkie  żywioły  polityczne  –  to  paracytat  z  niedawnych i  chyba przyszłych
podręczników – grały na odwiecznych ziemiach piastowskich kilkakroć w pokera
(raczej w kółko i krzyżyk) niezbyt licząc się ze zdaniem miejscowych autochtonów
(to  podobno  fraza  do  pewnego  momentu  używana  oficjalnie  przez  prlowską
propagandę), ale w śląskim charakterze jest coś śliskiego. Zbyt często objawia się
cwaniacka chęć wykorzystania każdej możliwej okazji, „należy nam się, bo…”, bez



współczucia i poczucia, że są społeczności wielokroć bardziej poszkodowane przez
historię.

Oddaliłem się jednak dość znacznie od mojego pradziadka. Nie wiem, w jakim
był obozie: polskim czy radzieckim, enkawudowskim czy ubeckim. Może w ogóle
nie trafił do obozu? Jego historia skończyła się prawie szczęśliwie, szybko wrócił do
powiększonej rodziny, wnuczkę – z daleka – zobaczył. Gdyby nie ten tyfus…

***

Interpretować  powyższej  opowieści  nie  zamierzam.  Od  tego  są  na  świecie
historycy i ich instytuty.

Tylko dwie refleksje.

Nie wiem, gdzie dokładnie znajdował się obóz na Zgodzie. Przypuszczam, że
wychodząc z bloku mógłbym tam dojść przed upływem godziny, ale sprawdzać nie
zamierzam, boję się. Bo to nawet nie jest wstyd, tylko bezradność.

Ale kiedy czytam, że komendant tego obozu był Żydem (bo już nie żydem?)
sowieckiego  wychowania,  więc  Polsce  nic  do  tego,  to…  jest  to  spychologia
najgorszego sortu.

***

Pierwszy budynek mojej szkoły podstawowej liczył sobie chyba 100 lat. Na
pewno niewiele mniej. Biliśmy się o pierwszeństwo z kolegami z innych szkół, nie
mając  najpewniej  racji  (tamte,  choć  starsze,  były  otynkowane  i  pomalowane,  co
dawało złudzenie nowości, nasza nie). Znajdowało się w nim sześć niewielkich klas,
dwie  dodatkowe  sale  na  potrzeby  gimnastyki  i  zajęć  praktycznych,  strych  i
pomieszczenia  gospodarcze  w  piwnicy.  Poza  budynkiem  rozpadające  się  toalety
(nigdy z nich nie skorzystałem, tak się bałem, sikało się pod drzewem kilka metrów
dalej) i malutkie, już asfaltowe, boisko z żelaznymi bramkami.

Nikt  nam nie  mówił  wtedy,  że  w czasie  wojny  znajdował  się  tu  obóz.  Co
prawda  „tylko”  przesiedleńczy.  Najpierw etap  mieli  tu  Niemcy  z  Bałkanów albo
Siedmiogrodu, potem Polacy z Zagłębia Dąbrowskiego i Sosnowca (do III Rzeszy
bezpośrednio  przyłączono,  oprócz  odwiecznie  śląskich  ziem,  także  te  pobliskie
kawałki Polski, które dobrze rokowały gospodarczo, co zaowocowało pojawieniem
się w gwarze najbardziej, moim zdaniem oczywiście, charakterystycznego ślunskiego
słowa – Altrajch). Przez budynek przewinęło się kilka tysięcy ludzi, jednorazowo do
dwustu – wydaje się to niemożliwe; kilkoro zmarło.

Po wojnie szkoła wróciła do pierwotnej funkcji. Przez wioskę, potem dzielnicę,
przewijały  się  masy  ludzi,  budowano  bloki,  całkiem  niedawno  otwarto  nową,
budowaną 20 lat szkołę i stary gmach przestał być potrzebny. Od miasta wynajął go
miejscowy Janusz biznesu, dokładniej to nawet Roman (postać godna opisania, może
kiedyś…),  ale  budynek  się  rozsypywał,  miasto  nie  bardzo  wiedziało  co  zrobić  i
dekadę temu, za czasów unijnego wzmożenia, umyślono przerobienie dawnej budy
na lofty. Pan Roman musiał wyprowadzić firmę, przy okazji jego pracownicy wycięli
co drugi pręt z zabytkowej – jak sądzę – poręczy przy schodach. Niegłupio uczynili.



Bo  kiedy  miasto  zaczęło  się  przygotowywać  do  rozpisania  przetargu,
miejscowi pasjonaci historii przypomnieli sobie, że „obóz tu był, tu umierali ludzie,
Polacy ginęli”,  więc jak można planować w tym miejscu luksusowe apartamenty.
Inwestycję przerwano, teren z perturbacjami odsprzedano. Nowy właściciel w końcu
uzyskał pozwolenie na wyburzenie i teraz na drugim końcu działki się buduje. Na
płocie,  w  jednym  fragmencie  jeszcze  szkolnym,  powiewa  reklama  miejscowego
dostarczyciela betonu.

Nie zasłania wielkiego dołu z gruzem.

Gabla
Nie jestem stąd.

Mieszkam w tym bloku od czwartego roku życia. Trzydzieści lat. Wydaje mi
się,  że  pamiętam  dzień  przeprowadzki  i  rozpuszczalną  gumę  na  półce  jednej  z
meblościanek, łóżeczko młodszego brata na paskudnym gumolicie w pustym pokoju,
podobno jednak wcale tak nie było, do mieszkania weszliśmy, my – dzieci, już na
gotowe. Ta guma mogła być, ale w innym mieszkaniu, w innym bloku, tam gdzie
mieliśmy mieszkać, jednak ostatecznie zamieniliśmy się lokalami i wylądowałem tu.
W roku katastrofy w Czarnobylu. I nadal nie czuję się stąd.

Czasem żartuję z mamy, że przeprowadzała się trzykilometrowymi skokami,
latami wędrowała z samej kalwarii, ze świętego miasta, aż w końcu zamieszkała na
wsi.  Niby  tylko  piętnaście  kilometrów,  ale  kilka  światów  po  drodze.  Teraz  się
wszystko  pozacierało,  także  geograficznie  –  zanikają  granice  poszczególnych
dzielnic, osad robotniczych, przysiółków, blokowisk i wsi, jednak przed 89 rokiem
różnice, z trudem uświadamiane przez smarkaczy takich jak ja, musiały być jeszcze
spore.

Sam pamiętam jak  starsze  dzieciaki,  starsze,  czyli  pewnie  czternastoletnie,
wyganiały  nas  czerwcowymi  późnymi  popołudniami  z  placu,  wokół  hasioków
ogłaszano  strefę  wojny  i  w  zapadającym  zmroku  zaczynał  się  śmiertelny  bój  z
chłopakami  z  wulca.  Nasze  bloki  jeszcze  kilka  lat  wcześniej  też  były  hotelami
robotniczymi,  dzieciarnia  była  skrajnie  wymieszana  i  raczej  mówiliśmy,  a  jeśli
godoliśmy, to polsko-kurewsko-śląskim, w którym słowiańska składnia mieszała się z
resztkami  poniemieckich  słów  i  przekomicznie  akcentowanymi  kurwami  oraz
cwelami. I chyba nawet z grubsza wiedzieliśmy, co te słowa znaczą.

Podstawowym narzędziem wojny  była  gabla,  a  bitwa  się  kończyła  wraz  z
trzaskiem  rozbijanej  szyby.  Wyrostki  zwijały  się  zza  murków,  zza  kotłowni  i  z
trzepaka, wojownicy rozmywali się w ciemności, nie chcąc ryzykować spotkania ze
wściekłym młodym górnikiem, z nieodłącznym szczątkowym wąsem i, wiem, że to
stereotyp, cóż jednak poradzę?, z reguły podpitym. Starszym się pewnie nie chciało
wychodzić z pokoju, szyba mogła poczekać, latem i tak się sypiało przy otwartych
oknach,  tak  fatalne  –  do  dziś  –  systemy  „wentylacji”  posiada  nasze  mikro
blokowisko.

Gabli były dwa rodzaje. Młodsi, nawet niewykazujący żadnych technicznych



zdolności,  robili  sobie  małe  gable  ze  sztywnego  drutu  owiniętego  miększym,
strzelało się haczykami z jeszcze innego drutu. Za cięciwę służyła najprostsza gumka
recepturka, zawsze warto było mieć kilka w zapasie. Poważniejszą sprawą były gable
drewniane, pomalowane, lakierowane i wykonane przez co zmyślniejszych fatrów.
Moją dostałem od kumpla, znudziła mu się już, ojciec zrobił mu chyba zresztą lepszą,
większą, nośniejszą. Powinno się z nich strzelać kamieniami, ale szybko odkryliśmy,
że jeszcze lepiej nadają się monety. Po denominacji w każdym domu znajdowała się
puszka albo i dwie z drobniakami, aluminiowe latały słabo, ale te wykonane z innych
stopów niosło naprawdę daleko. Aż dziw, że nie zrobiliśmy sobie nawzajem żadnej
krzywdy.

Bo po prawdzie nie mieliśmy wrogów, nie bardzo było do kogo strzelać. Hotel
robotniczy  najpierw  długo  remontowano,  a  potem  wprowadziły  się  zwyczajne
rodziny. Czuliśmy wyższość nad dzieciakami nie z bloków, mieszkającymi w starych
rodzinnych domkach czy  w pobliskim bieda familoku, ale mieliśmy z nimi niezłe
relacje. W końcu chodziliśmy do jednej szkoły, graliśmy  w fusball na tym samym
dzikim boisku,  szabrowaliśmy te same ogródki.  Ofiarą naszej drapieżności  padały
więc  przede  wszystkim  kury,  których  po  podwórku  włóczyło  się  zdecydowanie
więcej niż kotów, a te ostatnie były zbyt szybkie dla takich leni jak my. Później do
administracji przychodziły panie wyrzekające, że najpierw skradziono im ziemię, a
teraz nawet kur nie mogą puścić luzem.

Gablę zgubiłem, przehandlowałem albo mi ją skradziono? Czasem spotykam
ojca tego kolegi, który mi ją podarował, mówimy sobie dzień dobry. Dzieciaki mają
mniej przestrzeni do ganiania, podwórko zapchane samochodami. Koty przetrwały,
któreś  ich  pokolenie  śmiga  mi  pod  nogami  zawsze,  kiedy  się  zapomnę  i  zbyt
gwałtownie otworzę drzwi klatki. Schodowej.

Niepodległość
Najpierw  usłyszeliśmy  warkot  karabinu  maszynowego  i  serię  wybuchów,

potem przeszywające ciało wrzaski bólu zwieńczone okrzykiem – Rzeknijcie ojcom
jak  umarliśmy!  –  i  w  końcu  zatętniła  w  uszach  upragniona  cisza.  Ginter  się
przeżegnał, Halba strzyknął śliną i z niepodrabialnym kresowym zaśpiewem wygodoł
głośno to, o czym wszyscy myśleliśmy – Zarozki przyjdo po nos.

Zostało nas pięciu, jesteśmy ostatnim punktem oporu na Chebziu.

****

Wszyscy  mamy  w  pamięci  defiladę,  tysiące  ludzi  świętujących  między
Skarbkiem i  Zenitem,  machających  niebiesko-żółtymi  fankami,  intonujących  nasz
hymn  narodowy:  „To  były  pikne  dni,  jakśmy  na  Moskwa  szli…”.  Z  masztu
opuszczono  flagę  polską,  wciągnięto  naszą,  staliśmy  na  tyle  blisko  trybuny,  by
widzieć  łzy  w  oczach  polskiego  wojewody.  Wcześniej  wygłosił  przemówienie  o
wielowiekowej  wymianie  doświadczeń,  piastowskich  korzeniach  obu  naszych
państw, z uprzejmości kiwaliśmy głowami, wiedząc swoje swoje.



Wydaje  się,  że  minęły  wieki,  a  to  zaledwie  tydzień  temu  Wolne  Państwo
Śląskie/WulnySlunsk ogłosiło niepodległość.

****

A opa z tego szczęścia po prostu wziął i umarł. Wlozł do łózka i ani myśloł
wychodzić. No młody nie był, pod dziewiąty krzyżyk mu szło, pół życia na grubie
spędził jako działacz „Solidarności”, a to robota ciynżka i brudna, to może i pora
była?  To  on  nas  wychował,  zgraję  spolonizowanych  dzieciaków  zamienił  w
świadomych  swej  historii  hanyskich  hajerów.  Książki  Twardocha  i  płyty  Kata
podrzucał,  nielegalne  filmy  Kutza  znajdował  w  internecie,  ślunskiego  uczył  na
wicach  Krzysia  Hankego.  Do  RAŚ  zapisał  się  jeszcze  w  2002  roku  jako
osiemnastolatek, działał w niej i wtedy, gdy partia zeszła do podziemia i za samą
przynależność  groziły  deportacje  do  Sosnowca.  Gorzelika  znał  osobiście,  na
niejednym weselisku przy osobnym stoliku halbę rozpijali.

Bo wódkę Poloki robią najlepszą na świecie, trzeba to przyznać.

****

Wczoraj  odcięli  nam  wifi,  a  gołymbie  dawno  zjedzone.  Nie  wiemy,  czy
Bykowina nadal się trzyma, co z Halembą, co z Wolnym Miastem Kochłowicami,
kolebką  naszej  federacji.  Na  odległym  horyzoncie  szaleją  łuny  pożarów.  –  Hej,
chopy, oddejcie broń,  Kochłowice poddały się Batoremu, Radoszowska to terozki
Cieślika  –  Od  godziny  słyszymy  ten  komunikat  ze  szczekaczek,  mimo  to  nie
wierzymy w ani jedno słowo wrogów. Kiedy padniemy, te zapiski to jedyne, co po
nas pozostanie. Nie oszukujemy się, mają zbyt wielką przewagę. Z Muzeum Śląska
wyciągnęli jednego tygrysa i dwa radzieckie T-34, my dysponujemy tylko kilkoma
karabinami i butelkami z benzyną wymierzonymi w nich.

Siły ONZ uciekły jeszcze w pierwszych godzinach po pogrzebie dziadka.

****

Siedzieliśmy na stypie, roladę z kluskami i modrą kapustą popijając rosołem,
prawdziwym, z kury, a nie wegańskim substytutem, kiedy dotarły do nas plotki o
secesji.  Pierwsze  odłączyły  się  Gliwice  z  Bytomiem,  zgłaszając,  motywowany
aspektami  kulturowymi,  akces  do  Cesarstwa  Galicyjskiego.  Jakie  „aspekty
kulturowe?”, tarzaliśmy się ze śmiechu, lwowiokom, chytrym od zawsze, chodziło o
dostęp do Morza Adriatyckiego. Niech w diabły idą, jeśli wolą chorwackie plaże od
uroków glinianek to Gluck Auf,  zlekceważyliśmy ten pierwszy sygnał i  wszystko
zawaliło  się  jak  domek z  kart.  Miasto  stanęło  przeciw miastu,  dzielnica  przeciw
dzielnicy,  blok  kontra  familok.  Pojawiły  się  barykady  i  szlabany,  pospiesznie
odnawiano  polskie  bunkry,  jeszcze  z  ’39.  Nawet  Ruda  Śląska,  miasto  mogące
poszczycić  się  niespotykaną  na  całym  Hanysowie  infrastrukturalną  spoistością  i
solidarnością mieszkańców, poddała się demonom sepataryzmu.

Co było robić,  ogłosiliśmy powstanie  Federacji  Kochłowickiej,  z  wysuniętą
placówką na Chebziu.

****



I od 72 godzin heroicznie bronimy prawa do naszej ziemi. Cofamy się, sojusz
hajducko-nikiszowski okazał się zbyt silny, wśród atakujących widziano też podobno
tęczowe uniformy 1. Armii Katowickiej. Najpierw straciliśmy eksterytorialną drogę
lipnicką,  a  resztki  naszych sił  zepchnięto w kierunku Chebzia.  Przed chwilą  padł
dworzec kolejowy. I  zostaliśmy tylko my, skryci za wrakami tramwajów na Pętli.
Toniemy w błocie po pachy, wczoraj puścił mróz, fetor rozkładających się ciał, krwi,
palonego  żelastwa  stał  się  nieznośny.  Przypominają  się  nam  poetyckie  opisy  z
„Dracha”,  rzeczywista  wojna  jest  równie  pikna.  Józek  od  nocy  wyje  z  bólu,  nie
jesteśmy  w  stanie  mu  pomóc,  nie  dość,  że  leży  na  ziemi  niczyjej,  to  ibuprom
skończył się wiele godzin temu. Zostały tylko redbulle.

Dyć słychać jakieś larmo od strony Kafauzu…

Hałda
Jesienne słońce zachodziło krwawą czerwienią.  Bezpańskie  psy  skowyczały

tęsknie  w oddali,  zapóźnione  dziki  chyłkiem przemykały  ku zagajnikom,  gołębie
oddawały królowanie nad podniebną przestrzenią nocnym łowcom. W biedaszybach
na horyzoncie brudni,  obszarpani ludzie  kończyli  harówkę na dziś,  noga za nogą
wlekąc się do ziemianek wkopanych w północne zbocza, na których śnieg wiosną
topniał kilka tygodni wcześniej niż po drugiej stronie osuwiska. Wielkookie dzieci o
twarzach  przeoranych  znużeniem  wpatrywały  się  w  rodziców  pustym wzrokiem,
naznaczone wielowiekowym doświadczeniem przodków, pokoleniami harówki bez
najmniejszego błysku nadziei na odmianę losu.

Przez rozpaczliwą, a jednak hipnotyczną w swej czarniawej powtarzalności,
pustkę wędrowało dwóch mężczyzn. Długie płaszcze nie maskowały fatalnego stanu
ich miejskich ubrań, kompletowanych najwidoczniej w pośpiechu. Wyższy podpierał
się sękatym kijem, nad kapeluszem triumfalnie powiewało kurze pióro, nad brodą
migotały  dobroduszne oczy.  Niższy,  bosy i  z  głęboko naciągniętą  czapką-uszanką
niósł na plecach wielką torbę. Zatrzymał się na chwilę.

Idymy dalej?

Tak. Tam, po prawej, widać ognisko.

Rzeczywiście, nad suchą, dziko rozrośniętą trawą dwa kilometry na wschodzie,
unosiły  się  kłęby  dymu,  coraz  słabiej  widoczne,  przytłaczane  granatowym
majestatem zmierzchu.

Dyć niy bydo to chachory?

Zobaczymy, Alojz.

Przez następne pół  godziny słyszeli  jedynie swoje przyspieszone oddechy i
szelest parującego ortalionu, na hałdzie temperatura obniżała się nocą gwałtownie.
Słońce  całkiem znikło  za  krawędzią  odwiecznego  płaskowyżu.  Formacje  kamieni
pozostałych po wydobyciu węgla rzucały fantazyjne cienie, utrudniając drogę i tak



już zmordowanym wędrowcom. W wyrobisku, przed jednym z nieczynnych szybów,
huczało wielkie ognisko, rzadki widok w tej krainie, w której każdy kawałek węgla
był świętością, i na sprzedaż.

Dobry wieczór.

Gluck Auf.

Mężczyzna  przy  ognisku  skinął  głową,  ręką  wskazując  na  ławę  po drugiej
stronie.

Rozgoście się. Poczęstujcie żurem.

Nad  ogniem,  na  trójnogu,  wisiał  żeliwny  kociołek.  Bardziej  obszarpany  z
wędrowców  wyciągnął  ze  swego  plecaka  dwie  aluminiowe  menażki.  Jedli  w
milczeniu,  dyskretnie  przyglądając  się  gospodarzowi.  Nawet  tak  doświadczeni
wędrowcy nie potrafili rozpoznać, kim może być, a była to podstawowa umiejętność
w ich świecie,  w którym szybkość reakcji  decydowała o życiu i  śmierci.  Łowcą?
Sędzią? Kapłanem? Najwyraźniej czytał w ich myślach.

Jestem Halba. A to Woytek. Chodź że tukej, nie chowaj się przed gośćmi, lebrze.

Dopiero teraz dostrzegli drugiego człowieka, skrytego dotychczas w wejściu
do  biedaszybu.  Powolnym  krokiem  zbliżył  się  do  ognia.  Łysy,  straszliwie
wychudzony,  ubrany  jedynie  w  kamizelkę  odblaskową,  sprawiał  przygnębiające
wrażenie, zwłaszcza przy olbrzymie jakim był jego kolega, który nagle jakby jeszcze
urósł.  Cylinder na głowie Halby połyskiwał aksamitnie,  wyjściowy frak wyglądał
jakby ledwie co wyszedł spod ręki najlepszego londyńskiego krawca. Metodycznie
głaskał Woytka po głowie.

Okrutne nastały czasy,  pra dżentelmeni? Kiedyś i tu mieliśmy cywilizację, opiekę
społeczną, dotacje państwowe. Jak szybko umiera kultura, kiedy pojawia się chaos,
jego ręka coraz szybciej przesuwała się po czaszce Woytka. Kręcą się i po hałdzie
różni wykolejeńcy, zbóje, gotowi bliźniemu albo i bratu rodzonemu, rzucić się do
gardła za garść miedziaków, worek węgla zrabować.

Żur  jak  mojej  omy,  zjodbych  i  szałotu  z  żymłą,  bardziej  obszarpany  próbował
przerwać mowę Halby, ten tylko na moment wstrzymał potok słów.

Ja, gotowany na kościach. Upadek człowieka, zaśmiał się zgryźliwie, cóż to był za
wspaniały  problem,  wtedy,  tam  daleko  w  wielkich  miastach,  ileż  na  ten  temat
zapisano  stron,  atramentem,  a  pustych.  Ten  tu  nasz  Woytek  też  pisał,  jego  ręka
delikatnie pieściła zarośnięty policzek kompana, wojował, wierzył w lepszy świat,
bez Boga, winy, kary i odkupienia. I cóż z tego wynikło? Wstał i okręcił się wokół
własnej osi, uśmiechając się drapieżnie.

Akcent olbrzyma stawał się nierozpoznawalny. Nie był to czysty język polski,
nie  był  to  też  wykoślawiony  dialekt  śląski,  jaki  panował  w  tych  stronach  od
niepamiętnych  czasów.  Przemawiało  przez  niego  coś  starszego  niż  człowiek,
straszniejszego  niż  ludzkość.  Cienie  falowały  coraz  gwałtowniej.  Głos  brzmiał
metalicznie,  bez  litości.  Tak,  kiedyś  byliśmy  ludźmi,  ciągnął,  niezrażony  lękiem
malującym się coraz wyraziściej na twarzach rozmówców, wręcz karmiąc się paniką



przybyszy. Zacisnął potężne dłonie na szyi Woytka.

Ktoś chce jeszcze żuru?, zapytał odsuwając sztywniejące już ciało trochę dalej.

Train S Potting
Ciulato być Hanysym.

hlb

Moja familia od zawsze miała bliskie związki z koleją.

Prapradziadek ciągnął wózki na grubie od dziesiątego roku życia, szesnaście 
godzin dziennie, póki polakożerca Bismarck nie wprowadził socjalizmu, skrócił 
dniówkę do 12 godzin i starzykowi się od tego nieróbstwa zwariowało. Łaził w 
samych gaciach po chałpie, ślubnej mu się chędożyć zaiste nie chciało, dzieci nie 
bijał, aż w końcu – w wieku dwudziestu lat, z wąsem ledwie wysypanym i 
kamieniem w płucach – wyszedł o czwartej na szychta i nie wrócił. Rozpłynął się w 
powietrzu, ani słychu ani widu, nawet Brynica na wiosnę niczego nie wyrzuciła.

T rzy córki miał i dwóch synów, najstarszego Adolfa i pogrobowca Kazika. Alojz
szkołę powszechną siedmioklasową skończył, poszoł na gruba, potem służył 
Kajzerowi. Już miał wracać zurik, kiedy Gavrilo Princip w Sarajewie zastrzelił 
Franza Ferdynanda i zamiast do rezerwy trafił pod Marnę. Wkrótce potem na front 
poszedł Kazik. Nikt nie wie, co się tam, w okopach pod Verdun między nimi 
wydarzyło, w każdym razie z wojny wrócili śmiertelnie skłóceni, i tak Kazik wstąpił 
do Freikorpsu, a z Adolfa się zrobił nagle wielki Polok, po Kalwarii w mycce z 
orzełkiem na spacery chodził. I w trzecim powstaniu go ubili, kiedy tramwajem 
konnym zajeżdżał na zbiórkę oddziału na Szarleju, tam gdzie teraz mieści się szpital 
ortopedyczny.

Kazik potem zginął we wrześniu, przypadkiem czy celowo nie sposób 
powiedzieć, znaleziono go w tak wielu kawałkach na dworcu w Hajdukach, ale 
rodzina dostała mocną dwójkę na liście i osiemnastoletni Stanislaus już w 1942 roku 
trafił na wschód. Dwa lata później się żenił i kiedy po miesiącu miodowym wracał 
pod Leningrad, ruszała właśnie ofensywa Bagrationa, radzieccy partyzanci wykoleili 
jego eszelon. Jego grób znajduje się gdzieś na Podlasiu. Gunther rodził się jak 
wszystkie dziecioki wtedy, w piwnicy, na plac wjeżdżały na tankach ruskie sałdaty, 
skośnymi oczyskami wypatrując zegarków. Na szczęście babka umiała się po polsku 
przeżegnać. Imię mu potem, temu niemowlakowi, tak się składa, że mojemu fatrowi 
nieszczęsnemu, zmieniono na Włodzimierza, ale dla wszystkich znajomych zawsze 
był Gintrem.

Nie martwcie się, stary nadal żyje. Pociągnie jeszcze długo, jakby nie miał, 
jeśli od 50 lat na rencie? Było tak: robił zawodówkę, górniczą i siódmą klasę od razu,
kiedy z kamratami najebali się jabolem i poczęli zakładać, kto do jakiego pociągu 
wskoczy. Stary biegł, biegł, biegł, odbił się od podkładu i stopa mu się omskła, i  od 
kolana prawa noga całkiem kaputt. Dobrze, że go sokista przyuważył, bo pizdy, nie 



kumple, pitły od razu. Od tego czasu stary sobie bimba, wyłazi z domu jedynie 
pograć w szkata we szynku i nie pozwala renty na konto w banku przesyłać, 
wielkopańskim gestem co miesiąc listonoszce 2 złote wręcza i w rękę całuje.  Nie 
wiem, czym zwiódł moją mamusię, bo to piękna kobieta była, no i jest!,  w każdym 
bądź razie zbałamucił bidulę, dzięki czemu możecie czytać te wiekopomne frazy.

Rodzinne fatum jednakowoż ani myśli odpuszczać. Robiłem co mogłem, 
brałem korki z angielskiego (herod, nie korepetytorka…) i z fizyki, ale matury nie 
oszukasz – jestem więc ochroniarzem, nie takim zwyczajnym, po licencjacie z 
socjologii i magisterium na wyższej szkole biznesu, ochroniarzem w prawdziwym 
mundurze, kolejowym. Choć po prawdzie nie do końca kolejowym, bo na 
kopalnianej bocznicy stróżuję, przeganiam chacharów z pobliskich familoków i 
odsyłam spacerowiczów skracających sobie torami drogę do lasu. Pilnie notuję 
numery lokomotyw, oblewając się potem przy każdym wizgu sczepianych wagonów. 
Rzuciłbym te robote w chuj, psychiatra mi to co miesiąc radzi, ale nie bardzo mogę, 
kredyty żyć nie dają, a tu mam nawet etat. I w związku pozostaję.

Może się wkrótce ożenię?

"Zwyczajny śląski życiorys"
Oj Szczepcio, Szczepcio

Ratujcie,  ludzie! Jezus! Jezus! M a r i  o! - Po korytarzach dortmundzkiego
Domu Opieki Osób Starszych co kilka nocy niósł się krzyk pensjonariusza z pokoju
271.  Dręczyły  go  koszmary,  łatwo się  jednak  uspokajał.  Wystarczyło  podejść  do
łóżka, poprawić poduszkę i do rana spał jak niemowlę.

Josef "Juzek" Krencischek był jednym z najstarszych gości domu starców, ale
też jednym z najspokojniejszych i najłatwiejszych w codziennej obsłudze. Zachował
dyskretną elegancję starych czasów, z niewielką tylko pomocą codziennie rano się
golił i ubierał sztruksową marynarkę ze skórzanymi łatami na łokciach. Zasiadał w
fotelu  przy  oknie  i  godzinami  spoglądał  w  dal.  Posługiwał  się  staroświecką
niemczyzną, z lekkim tylko obcym akcentem. Umysł miał jak brzytwa.

Nocami krzyczał w języku polskim. Odkryła to salowa Marta, której rodzina
przeniosła się do Zagłębia Ruhry w połowie lat 80. z Olsztyna i  potem rozjechała po
Niemczech. Marta urodzona już tutaj, mówiła kilkoma językami, polskim co prawda
najsłabiej, ale rozumiała wszystko i szybko rozszyfrowała, że są to słowa modlitwy.

Ale ogólnie był to bardzo miły, spokojny starszy pan.

****

"Mioł żeś gizdzie pieruńskie szczęście".

Dziś wstyd się do tego przyznawać, ale do wojska poszedł sam. Miał prawie
osiemnaście  lat,  nie  uśmiechała  mu  się  robota  w  rodzinnej  piekarni,  nawet  z
dyplomem cukiernika.  Kopalni  się  bał  od  dziecka,  od  czasu  jak  pochowali  ujka



Antka, jeszcze w wielkim kryzysie. Pamiętał strach ludzi wokół, straszliwą biedę,
nieledwie głód, czerstwe bułki, które przynosili z rodzeństwem do szkoły znikały z
ławek długo przed pierwszym dzwonkiem.

Zgłosił  się więc do Wermachtu sam, kilka miesięcy czy nawet  rok,  już nie
pamiętał,  przed  terminem.  I  latem  42  roku  forsował  rzeki  na  Ukrainie.  Kłosy
pszenicy falowały po horyzont, nigdzie potem już nie widział takich zmierzchów, a
oni  maszerowali  maszerowali  maszerowali  na  wschód.  Czasem  tylko  podwożeni
furmankami.  Mijali  kolumny  sowieckich  jeńców,  spalone  wsie,  masowe  groby.
Wyganiali tutejszych z chałup i piekli prosiaki na ogniskach, o innych rzeczach nie
chciał pamiętać. Nie był nawet jedynym mówiącym po polsku w swym pododdziale.

Ale  miał  przecież  szczęście.  Nie  dotarł  do  Stalingradu.  Tak  go  poharatali
wcześniej.  Blizny,  od  brzucha  po  łydkę,  teraz  już  były  prawie  niewidoczne,
wyglądały jak rozmyte tatuaże.

****

W Polsce już by pewnie nie żył. Żona tak bardzo nie chciała jechać. Krótko
przed śmiercią mamrotała do siebie, skarżąc się wszystkim wokół, jak to porwał ją z
Szarleja  wbrew  woli.  Trzeba  było  jechać.  Najmłodszemu  synowi  rozpadało  się
małżeństwo, a w 87 roku pieniądze na zagospodarowanie dla  auslanderów to był
potężny geld. Żałował tylko jednego, że nie zostawili sobie mieszkania. Dwa lata
później padł mur i wszelkie lokale znacznie zyskały na wartości. Niektóre wnuki, ku
jego  zdziwieniu,  obecnie  wracały  na  Ślunsk,  próbowały  robić  tam  interesy  albo
zwyczajnie kupowały kawałek ziemi. I się budowały.

Dzieci  z  pierwszego  małżeństwa,  z  prawdziwą  Niemką  z  Chropaczowa,
wyjechały  na  początku  lat  osiemdziesiątych.  Najstarszy  nawet  wcześniej,  przed
Solidarnością,  sam  mu  załatwiał  wyjazd  na  mecz  z  Holandią.  Rodzinę  synek
sprowadził  trzy  lata  później,  jego  żona  -  "tam"  (czy  "tu",  sam  nie  wiedział)
absolwentka studiów polonistycznych - zaczynała od pracy w MacDonaldzie. Do dziś
pamiętał opowieści, że trzeba umieć robić wszystko, od szmaty po sprzedaż. Inne
dzieci  przyszywały  metki  różnych  producentów  do  identycznych  ubrań  albo
pakowały parówki, zawsze po pięć czy sześć sztuk, do słoików. Wnuki z Polski, bo
dwie córki, z drugiej żony, zostały tam - czy tu - objadały się nimi do oporu.

****

Ponownie powołano go latem 44 roku. Na wschodzie było źle, brali wszystkich
i nie miało znaczenia, że jelita mogły mu się rozpłynąć w każdej chwili. W końcu,
jakby  nie  patrzeć,  był  starym  frontowcem.  Tym  razem  trafił  do  Prus,  tych
prawdziwych, 500 km na północ. Siostrze w prezencie ślubnym przesłał zegar, do
dziś  pamięta  markę,  oryginalny  Gustav  Becker,  wyszabrowany  w  jednym  ze
wzmacnianych na chybcika bunkrów.

Tradycyjnie  miał  farta.  Przetrwał  zimową ofensywę.  Przetrwał  marsz  przez
Zalew Wiślany. I trafił do radzieckiej niewoli. Rosjanie nadal robili straszne rzeczy,
ale  niesieni  pewnością  zwycięstwa  krasnoarmiejcy  nie  rozwalali  już  na  miejscu
każdego w niemieckim mundurze. Potem, po latach, czasem rozmyślał o paradoksie



współczesnej  wojny,  która  większe  prawa  pozostawia  żołnierzom,  walczącym  i
mordującym, niż cywilom.

Głupio mu było, spędził przecież kilka miesięcy z tymi dzieciakami z oddziału,
ale w obozie przyznał się do polskości. Nawet nie musiał sam się zgłaszać. Pewnego
piątku, chyba, został wezwany do biura, czyli największego baraku w byłym obozie
koncentracyjnym Stutthof, a tam już siedział kapitan Ludowego Wojska Polskiego i
przeglądał  jego  papiery.  Starannie  wykaligrafowane  miejsce  urodzenia,  Deutsch
Piekar, dało wolność prawie automatycznie.

Słyszał potem, że Polakom zdarzało się rozstrzeliwać na miejscu niemieckich
żołnierzy.  Tych,  którzy  próbowali,  tak  jak  on,  się  wybronić  polskim  językom.
Prawdziwych Niemców zostawiali w spokoju. Teraz jednak od razu wcielili go do
LWP.

****

Do domu wrócił  więc w polskim mundurze,  zdemobilizowany, nie wiedząc
nawet  czy  do  niego  ma  prawo.  Munduru  i  domu.  Nie  walczył  już  więcej,  jego
wojenna  tułaczka  zakończyła  się  w  okolicy  Szczecina.  Pilnowali  odwiecznych
polskich  praw do  tego  miasta  przed  Niemcami,  Rosjanami  i,  jak  lata  później  ze
zdziwieniem  przeczytał  w  "Polityce",  Czechami.  Wtedy  wszyscy  chodzili  we
fragmentach mundurów, radzieckich czy niemieckich, prawdziwym rarytasem były
amerykańskie battledresy.

Poszedł do szkoły. Jako weteran, jakby nie było, polskiej armii miał tu pewne
ułatwienia.  Zaraz po niej zaczął  pracować jako nauczyciel,  wtedy nie trzeba było
umieć dużo więcej od uczniów, by nauczać. Ożenił się,  miał dzieci,  cały czas się
dokształcał.  Żona zmarła  na  raka,  ożenił  się  ponownie.  Po trzydziestce  ukończył
studia. Był na meczu z Ruskimi w 57 i cieszył się z tego zwycięstwa, skryty w tłumie
wrzeszczał jak opętany, choć nawet nie przepadał za fusbalem, a w 54 roku, po cichu,
kibicował Węgrom. Powoli piął się po szczeblach kariery, sukcesywnie, co dziesięć
lat  zmieniał  mieszkania  na  większe.  Centralne  ogrzewanie  zastępowało  kaflowe
piece. Wokół znikali ludzie. Najstarsza siostra wyjechała już w 62 czy 63 roku, inni
krewni i znajomi niedługo potem. Na wzgórzach jego dzieciństwa wyrastały pierwsze
bloki, osuszano glinianki i asfaltowano drogi.

Na  emeryturę  odszedł  jako  wicedyrektor  zespołu  górniczych  szkół
zawodowych. On, który gruby bał się jak niczego innego i sporo życiowych decyzji
podjął  tylko  dlatego,  by  tam  nie  trafić.  Paradoksalny  szczęściarz.  Te  wszystkie
coroczne akademie, państwowy blichtr górniczego znoju zaprocentowały. Nawet ten
ośródek jego dzieci mogły opłacić tylko dlatego, że w Polsce - jako prawie hajer -
miał  wyższe  zaszeregowanie.  Z  niemieckiej  emerytury  opłacić.  I  dodatku
wojskowego.

****

Gdzieś  zgubił  tę  książkę,  pewnie  została  w  mieszkaniu  w  Wuppertalu.
Mieszkał w nim teraz jeden z wnuków z rodziną, może nie wyrzucili? Poprosić przy
następnej wizycie? Zresztą nieważne, to zdjęcie pamiętał doskonale.



Leży  na  brzuchu,  w  hełmie,  ale  w  samej  mundurowej  koszuli,  i  strzela  z
karabinu  maszynowego.  Młody,  uśmiechnięty,  grzywka  -  taka  była  wtedy  moda,
nawet w armii zostawiali loki na podgolonym karku - fantazyjnie opada mu na czoło.
Podpis głosi: "Ciężkie walki w Rosji, wiosna 1942.". Co jest nieprawdą. Zdjęcie było
pozowane, już latem. Nie jest pewien, czy wystrzelił wtedy choćby serię.

Czasem myślał o ówczesnym sobie i swych kolegach. Większość z nich dotarła
do  Stalingradu.  Większość  tam umarła  albo  niedługo  potem w niewoli.  Większą
szansę miały te dzieciaki z zimy 45 roku. Może wracali po latach, w 53 albo nawet
56 roku, do NRD i potem, przez Berlin, to tych prawdziwych Niemiec.

Wtedy  ustawiali  Żydów  w  szeregu  i  strzelali.  Seria  za  serią,  szereg  za
szeregiem. Czasem tylko osłaniali inne oddziały. Mężczyźni i kobiety. Dzieci - na
szczęście  -  zabierano.  Wtedy  nie  zastanawiał  się,  gdzie  dokładnie.  Czy  mógł
wiedzieć? Nie miał nawet dwudziestu lat. Podkładał ogień i maszerował dalej.

O meandrach literatury erotycznej i grozach
wspomnieniowej

Kamilokowi beltsville

Popularna  teoria  literatury  głosi,  iż  wszystkie  opowieści  tak  naprawdę  są
historiami miłosnymi, więc pisanie scen erotycznych, a im dłuższe – same sceny, a
przede  wszystkim  zdania  opisowe  –  tym  lepiej,  pisanie  więc  scen  erotycznych,
pełnych rozkoszy, potu i  wszechobecnego zapachu perfum, i  nie tylko perfum, to
obowiązek każdego pisarza,  nieledwie barometr  odmierzający wszelkie  zawahania
stylu i elegancji. Ja jednak skłaniam się do sądu całkowicie odwrotnego. Po erosie
można poznać pisarza bardzo dobrego, pisarz prawdziwie wybitny tylko jedną naukę
może wyciągnąć ze wszystkiego co przeczytał, a zwłaszcza z tego, czego nie napisał
–  nigdy  nie  skrobać  erotyków.  Chwila  wytchnienia  samotnego,  o  zgrozo:
snobującego  się  intelektualnie,  maniakalnego  onanisty  nie  wynagrodzi
wielogodzinnych  męczarni,  wertowania  podręczników,  wspominania  łóżkowych
triumfów, a  tym bardziej  klęsk.  To najcięższe przegrane,  a  nie  fartem odniesione
zwycięstwa, uczą nas najwięcej.

Dlaczego więc i ja, w tym tutaj oto tekście ośmielam się postawić na szwank
mój honor jako literata, dlaczegóż kładę sławę pisarza jeszcze młodego, ale już z
gronem  wiernych  czytelników  i  niemożebnie  utalentowanego  na  szalę,  finalnie
czemuż ryzykuję wyprawę w otchłanie ludzkiej psychiki i prehistorii rodzinnej? Bo
muszę! – Tak brzmi jedyna prawidłowa, jedyna możliwa odpowiedź – Muszę.

Kąpaliśmy  się  już  wtedy  częściej  niż  tylko  w  soboty,  tak  ze  dwa  razy  w
tygodniu. Mięso jadaliśmy, haźliki mieliśmy w sieniach, nie trzeba było na plac latać
z każdą potrzebą, zwierzęta futerkowe trzymali głównie hobbiści, choć psów – jak
sięgam pamięcią – nikt jeszcze na smyczy nie prowadzał przez osiedla robotnicze. Ta
ekstrawagancja pojawiła się z mieszkańcami, budowanych na podmokłych łąkach,



bloków  z  wielkiej  płyty.  Tak,  to  poprzez  smycz  pierwszy  raz  doświadczyliśmy
dobrodziejstw  nowoczesnej  cywilizacji,  nawet  maluchy  i  duże  fiaty  pojawiły  się
dopiero później, uwięziliśmy nasze czworonogi i poczuliśmy się mieszczuchami. I
muszę popełnić herezję straszliwą, jednakże sam Mistrz Kaźmirz zlekceważył w swej
genialnej, nie przeczę, trylogii tenże aspekt życia w Chropaczowie, Chebziu, Ligocie,
Lipinach, pierwszy go tu wspominam i opisuję.

W  każdą  niedzielę  były  rolady,  kluski  i  modro  kapusta;  poprzedzone  tak
gęstym, że aż strach, rosołem. Już od rana, wszyscy trzej,  ojciec był prowodyrem
naszych  rajz,  właziliśmy  do  kuchni  i  próbowaliśmy  skubać  mięso  rosołowe,
najwstrętniejsze  przecież  z  mięs,  i  podkradać  pokrojoną  w  idealne  sześciany
marchewkę.  Mama  wyganiała  nas  w  połowie  tylko  żartobliwym  krzykiem.  Po
obiedzie przebieraliśmy się i następowała najświętsza chwila weekendu, co ja mówię:
tygodnia,  nawet  homilia  farorza  Lisika  nie  mogła  się  w  tym  starciu  liczyć,  o
podniesieniu  Pańskim nie  wspominając,  następował  moment  najdonioślejszy,  cały
tydzień śniony przez nas, mnie i młodszego brata mego, przez nas obu, na wąskich
łóżkach, stawianych przy kuchennym piecu zimą i bliżej okna latem, śpiących.

Fater wyciągał z najwyższej półki piłkę i  rzucał ją nam, mnie i młodszemu
bratu memu, już karnie ustawionym w nieledwie wojskowym szeregu.

Nie  była  to  jakaś  tam piłka,  z  polsportu  czy  składnicy  harcerskiej,  a  piłka
władczyni wszystkich piłek; piłka szyta grubym sznurkiem, piłka ciężka, ale piłka
jaką grać i trenować nie mogli na co dzień zawodnicy słynnego Ruchu z nieodległego
Batorego;  tak,  nawet  słynni  Faber,  Piechniczek  i  Herman  szpilali  balą
pośledniejszego  gatunku,  kiedy  ogrywali  Górnik  z  niemieckiego,  choć  równie
bliskiego  Zabrza  (choć  częściej  wtedy  przegrywali,  by  pozostać  wiernym
kronikarskiej  prawdzie),  a  my  graliśmy  piłką  skórzaną  i  z  cudownym  logiem
adidasa… Przesyłał ją ujek Achim, brat ojca, co to po wojnie nie wrócił tu, pozostał
tam,  i  najpierw  przez  znajomych,  za  późnego  Gomułki  już  prawie  oficjalnie,
utrzymywali żywe kontakty epistolarne. I wyznać muszę prawdę jak na spowiedzi
powszechnej, bijąc się w pierś: jedynie dzięki tej piłce miałem pewny plac w naszych
podwórkowych  rozgrywkach,  pomiędzy  trzepakiem  a  torem  kredą  na  ścianie
wykreślonym,  prowadzonych,  nie  tylko  w  niedzielę,  ale  i  w  tygodniu.  Inaczej
musiałbym samotnie  o  ten  mur  obijać  piłkę  tenisową,  co  ja  piszę  –  szmaciankę
najpewniej kopać; młodszy brat mój nie, on miał talent najprawdziwszy, choć jak
wiele  jego  talentów  w  halbie  się  on  rozpłynął.  Z  Uranii  Kochłowice  po  niego
przyjeżdżali, pliki kolorowych banknotów kładli na stole, ale nie dało się, nie dało
się… zrobić nic.

Pierwszy  raz  wybiegnę  tak  daleko  w  przyszłość  w  tej  opowieści,  ale
kosztowała mnie ta piłka sporo nerwów i później, już w Polsce wolnej, wstrząsanej
wstrząsami wtórnymi kuracji Balcerowicza i afery Olina. W Polsce nie tak dumnej
jak dziś, ale z reumatycznych kolan się wznoszącej, napiszmy więc, że w Polsce w
przykucu – słowiańskim, nie azjatyckim, oczywiście – dzielnie, jakby to była figura
nowej, jeszcze lepszej,  bo katolickiej jogi, dzielnie sterczącej. I syn mój, mój syn
równie  nieszczęsny  co  ja,  zapytał  o  te  piłki  coroczne  i  ujka,  z  pytaniem



wstrząsającym,  strasznym,  pytaniem  gnostycznym,  rzekłbym,  dualistycznej
naiwności i niewinności dziecięcej przez demony zesłanym wystartował, a pytanie te
brzmiało: „A Achim to służył u Andersa czy Maczka?”. Ten Achim, wtedy ledwie
siedemdziesięciolatek,  szykowny,  farbujący  włosy  na  czarno  weteran  licznych
ofensyw Mainsteina, z nieodłączną laską dębową a może bukową, w płaszczu i w
kapeluszu z lat pięćdziesiątych, po Dortmundzie spacerujący. Szymonie Kobyliński,
coś ty mej familii uczynił!

Wyganiał nas więc ojciec na plac, sam zaś z matką zamykał się w izbie. Nie
natychmiast obudziła się w nas, we mnie i młodszym bracie mym, ciekawość. Nie od
razu zaczęliśmy zastanawiać się,  co się  tam dzieje,  wiele  miesięcy trwało,  zanim
zrozumieliśmy  –  na  styku  dziecięctwa  i  dojrzewania  przecież  będąc  –  zanim
podejrzeliśmy  najgorsze.  Pewnego  popołudnia  mrugnęliśmy  do  siebie  spiskowo,
lękliwie,  a  jednak  zataszczyliśmy  ławkę  starzyków,  ławkę  na  której  wieczorami
kłócili  się  o  starą  Polskę  i  wspominali  Verdun  kurząc  najtańsze  cygarety  w
nieodłącznych fifkach,  pod nasze okno, i  wskoczyliśmy na nią,  i  dojrzeliśmy.  Na
wielkim małżeńskim łożu,  spadku  po  babce  Brolce,  chudy  tyłek  naszego  tatusia
wystawał  spod  pierzyny  i  podrygiwał  rytmicznie,  a  jeszcze  niżej  leżała  nasza
mamusia, i widać było tylko jej twarz, drobny fragment twarzy pod rozpuszczonymi
włosami.  I  chyba  to  nas  zatrwożyło  najbardziej,  nie  sam akt,  ani  nawet  oznaki
czułości już po, ale te włosy wydały nam się najgroźniejsze, bo mama nigdy ich nie
rozpuszczała  w  pełni,  zawsze  były  upięte  w  kok  albo  przynajmniej  przesłonięte
opaską. Zawsze. Kiedy kładła nas do łóżek, kiedy budziła nas rano – też.

Druga reminiscencja z przyszłości w tym miejscu wkrada się nieuchronnie. Bo
czyż ta figura, ta odwieczna jedność w dwoistości, nie jest najlepszym przypisem,
najlepszą  przypowieścią,  do  obecnego  stanu  duchowego naszego  kontynentu?  Bo
mama była dość pulchną, trzeba to przyznać, blondynką, a tata chudy jak dzisiaj, w
erze dyktatu politycznej  poprawności,  nie bywają i  modelki  na wybiegach,  włosy
czarne i śniady jakbyśmy od wieków nie pozostawali w kręgu kultury niemieckiej, a
sarmackiej,  tureckiej.  Byk na Europie, rodzą się takie obrazy i  archetypy w głębi
nawet nie mózgu, a rdzenia kręgowego, najeźdźca na zniewolonej, Czarny na Białej,
Syryjczyk na Polsce…

Teraz nie wiem, czy to naprawdę widziałem, czy tylko sobie wymyśliłem tę
scenę  erotyczną,  tak  zwyczajną,  a  tak  piękną  w  zgrzebnej  śląskiej  codzienności
schyłkowego  Gomułki?  A może  był  to  już  sam początek  ery  Gierka?  Może  już
chodziły po naszych – jeszcze, ale już niedługo – gruntowych uliczkach niedostępne
piękności pierwszej połowy lat siedemdziesiątych, jedna z drugą podobne do Maryli
Rodowicz?  Nie  pamiętam…  Może  wyczytałem?  U  jednego  z  tych  okropnych
Latynosów, wydawanych w Literackim z zapałem godnym lepszej literatury. Wiec
może u Rulfo? U Donoso? U wielkiego Marqueza podpatrzyłem? Na pewno nie był
to Cortazar, on to pisać w ogóle nie potrafił, byłem pionierem tegoż odkrycia na skalę
polską,  jeśli  nie  europejską,  choć głośno tego nie  głosiłem,  takie  sądy ówcześnie
niwelowały wartość seksualną do zera, jeśli nie do zera bezwzględnego.

Ale czemu byśmy wtedy, ja i  młodszy brat  mój, patrzyli  na urodzoną kilka



miesięcy  później  siostrzyczkę  z  aż  tak  wielkim zwątpieniem?  Z  taką  mieszanką
zgrozy  i  fascynacji  obserwowalibyśmy  ten  czerwonawy,  z  każdym  dniem  coraz
większy i bardziej komunikatywny, trzeba przyznać, strzęp ludzkiego mięsa? I czy to
nie  za  przyczyną  tego  naszego,  mojego  i  młodszego  brata  mego,  dystansu,  tego
naszego  dziecięcego,  więc  tym  bardziej  okrutnego,  milczącego  odrzucenia,  nie
wyjechała siostra dwadzieścia lat później do Rajchu? Że wyjechała to jeszcze nie
była najgorsza tragedia, kto tylko mógł, wtedy wyjeżdżał, ale że nigdy nie wysłała
ani  feniga,  najmniejszego nawet  paketu  na  święta,  nam,  gnębionym normalizacją
późnego Jaruzelskiego, to już był najprawdziwszy i bardzo smutny skandal rodzinny.



Wielkie mikrości i historie
niewypowiedziane

Mama
Kiedy Mama tak zabawnie marszczy brwi, wpatrując się w telefon, to takie

urządzenie dzięki któremu można rozmawiać z innym człowiekiem nie widząc jego
twarzy,  choć  wygląda  wtedy  szczególnie  uroczo,  obie  z  siostrą  natychmiast
przestajemy się kotłować i nie mamy odwagi choćby pisnąć. Mama jest młoda, ładna
i kochana, jednak kiedy budzi się w niej tygrysica, lepiej nie ryzykować kontaktu z
jej pazurkami.

Pewnie znowu zirytował ją jakiś troll z internetu. Żeby tylko nie przyjeżdżał!
Raz odwiedził Mamę taki jeden, na oko i węch całkiem do rzeczy, przywitał się z
nami  grzecznie,  wytarmosił,  że  potem  godzinę  musiałam  doprowadzać  się  do
porządku. Bardzo chwalił wegańską kolację Mamy, ja w życiu bym tego nie zjadła.
Mama pokazywała nam wzrokiem, że mamy natychmiast iść spać, zwlekałyśmy z
odejściem, a ten facet, nie uwierzycie, podłączył laptopa do prądu, nam nie wolno się
zbliżać do kontaktów, i cały wieczór oglądał seriale. Rano zastałyśmy Mamę przed
telewizorem, zmarzniętą, przykrytą tylko swetrem i nawet siostrę ruszyło sumienie,
wtuliła się w nią równie mocno jak ja. „Kochane grzejniki”, usłyszałyśmy.

***

Oczywiście  nie  mogę  pamiętać  naszych  z  siostrą  narodzin,  jednak  Mama
twierdzi, że byłyśmy cudowne, kuleczki, i miałyśmy oczy dokładnie jak ona. Kocie.
Opowiada jak na nas czekała i że przyniosła nas do domu w specjalnym koszyku
wymoszczonym kocykiem i na początku bała się wziąć nas do ręki, takie byłyśmy
malutkie. Mogę słuchać tych historii bez końca, ale siostra prycha z irytacją i ucieka
do drugiego pokoju.

Moja  siostra  w  ogóle  miewa  dziwne  pomysły  i  uwielbia  zadawać
niezrozumiałe  pytania.  Kiedyś  wystraszyła  mnie  pytaniem,  czy zjadłabym Mamę,
gdybym  musiała?  „Pewnie  byś  się  brzydziła,  co?”,  wymruczała  z  tym  swoim
bezwzględnym błyskiem w oku, potem zaczęła chichotać złośliwe, już ja znam ten
ton. Wczoraj znowu snuła opowieść o tym, że Mama tak naprawdę nie jest naszą
prawdziwą mamą, że jesteśmy adaptow…, no, przysposobione, i w ogóle nie ma za
co być wdzięcznym. Wariatka.  Próbowała wzuć sucze  szpile,  sucze,  rozumiecie?,
Mamy i chodzić po mieszkaniu, nie rysując parkietu, oczywiście klepka odpadła. Ale
się jej oberwie!

Trzeba przyznać, że ciężko bidulka znosi zimę. „W tym antyludzkim państwie



mamy  antyludzki  klimat,  pogoda  leci  sobie  w  chuja”  jak  mawia  Mama;  po
słonecznym, ślicznym, wiosennym dniu, kiedy to Mama zmieniła szalik na apaszkę i
chelsea boots na adidaski, potrafi sypać śnieg! Siostra by już chciała wyjść, pobiegać
po umajonych łąkach, zapoznać rówieśników, połobuzować.

***

Mi pogoda nie przeszkadza, jestem raczej domatorką. Kiedy Mama musi rano
wyjść,  całuje  nas  i  tuli,  śmiejąc  się,  że  musi  zarobić  na  nasze  śniadanie,  i
rzeczywiście zostawia nam jedzenie na cały dzień, uwielbiam wygodnie umościć się
na parapecie, co jest absolutnie zakazane, kiedy Mama jest w domu i oglądać świat
za  oknem.  Albo  wdrapuję  się  na  szafę  i  siadam  na  półce  z  Dostojewskim,
Limonowem, Cypkinem, Wiktorem Jerofiejewem, Pielewinem, wdycham rozkoszny
zapach książek i wyobrażam sobie, że sama jestem autorką wszystkich tych ważnych
dzieł. Mama nazywa mnie bibliotekareczką. Lubię to.

Choć najbardziej lubię, kiedy to Mama czyta nam bajki, mojego ulubionego
„Konika Garbuska” albo inne rosyjskie bajdy. Siostra preferuje baśnie braci Grimm.
Są okropne,  pełne  okrucieństwa i  ludzkiej  podłości.  Zapewne  odzywa się  w niej
wówczas  teutoński  zew,  niwelując  we  krwi  słowiańską  dobroć,  naiwność  i
umiłowanie wolności.

***

Mieszkamy w Olsztynie, to takie sympatyczne małe miasto na północy Polski,
i  rzadko  kiedy  je  opuszczamy,  jednak  moje  najpiękniejsze  wspomnienie  z
dzieciństwa jest związane z takim wyjazdem. Jechałyśmy pociągiem, w przedziale
oprócz nas była tylko starsza pani, która mówiła, że jesteśmy śliczne, co akurat się
zgadza  i  częstowała  cukierkami,  ale  nie  możemy  jeść  cukru…  Mama  w  letniej
sukience i kapeluszu wyglądała przepięknie, czytała „Annę Kareninę” w oryginale i
chyłkiem ocierała łzy z twarzy. Pewnie znowu miała zapalenie spojówek. Za oknem
przesuwały się słupy trakcji. Patrzyłam i nie mogłam się nadziwić oglądanym cudom.

Może wyśniłam sobie ten dzień?

***

Zwykłe weekendy, jeśli Mama akurat nie nabiera silniejszej ochoty na wutkie i
nie umawia się z pięknymi koleżankami na mieście, też spędzamy miło. Oglądamy
mianowicie nagrane realne szoły z całego tygodnia. Razem śmiejemy się z kudłów
Gesslerowej  w zupie,  to  już nawet  my z  siostrą  mniej  liniejemy albo próbujemy
odgadnąć,  która  to  twarz  śpiewa.  Nie  byłoby  to  tak  straszne,  gdyby  Mama  nie
próbowała podśpiewywać, ale i tak śmiejemy się do rozpuku.

O, słychać już klucz w zamku, muszę szybciutko zeskoczyć z parapetu:

– Julka! Margot! Wróciłam. Gdzie się chowacie?



Przyjemności 
Nie pisałem nic od roku, bo byłam trochę zła na mamusię. Po olśniewającym

literackim debiucie miałam propozycję publikowania w kilku periodykach i pewne
uznane wydawnictwo chciało opublikować moją książkę, mama się nie zgodziła. To
najlepsza,  najładniejsza  i  najukochańsza  mama  na  świecie,  ale  nas,  swoje  córki,
traktuje jakbyśmy były dziećmi. Siostra miała poważne propozycje w modellingu, bo
symetrycznie jest trochę ładniejsza ode mnie, choć to zależy co kto lubi, i też się nie
zgodziła. Macie czas, powiedziała, idźcie teraz pohasać w ogródku. Tam nic się wam
nie stanie.

Miejsce w czasopiśmie dostał Majorek.

****

Nie byłoby to tak oburzające, gdyby sama nie hodowała tych swoich trolli w
internecie.  To przecież skrajnie  niebezpieczne.  Ona swoich Adasiów, Piotrusiów i
Marcinów bierze pod włos, co jest taaaaak strasznie przyjemne, ale natury trollowej
przecież nie oszukasz. Fantastycznie móc zanurzyć łapki w futerko, lekko posmyrać
trolla i wbić pazurki, ale troll to troll, choćby w kaszkiecie i z teczką, zawsze trzeba
pamiętać, że wyszedł spod mostu i pewnie śmierdzi piwskiem. Atawizm z czasów,
gdy nasi przodkowie biegali po sawannach, polowali na stawiające pierwsze kroki
małpoludy i uciekali przed większymi drapieżnikami. Genetycznie zakodowana wizja
utraconego raju.

****

Wyczytałem o tym w jednej takiej książce, co to ją szczególnie lubię. Bo jest
gruba  i  ma  miękką  oprawę,  ale  mamusia  od  razu  przegania  jak  tylko  zobaczy  i
wyrywa tom z łap. Nie jest wielką fanką papieru ta mama, oj nie jest. Można się
zaciąć i jeszcze strasznie śmierdzi, tak mawia, a ja niczego tak nie uwielbiam jak
zapach czytanego papieru o poranku. Gdzie byśmy byli, gdyby nie Guttenberg i jego
Biblia?  W  jaskiniach  byśmy  żyli  i  po  sawannach  biegali...  Oj,  chyba  się
zagalopowałam...

****

"Znowu filozofujesz,  moja droga,  jeszcze sztudentką zostaniesz" -  mamusia
często tak się do mnie zwraca i cudownie się wtedy śmieje. Nie obrażam się, nawet
jeśli to śmiech ze mnie, a nie do mnie, bo ma trochę racji, czasem aż się sama boję
tego  mojego  myślenia.  Niemyślącym jest  w  życiu  ogólnie  łatwiej.  Pełna  miska,
miejsce do spania, własna kuweta - tylko kanapowi intelektualiści mogą wyśmiewać
takie marzenia jako szczyt aspiracji, kiedy tylu spośród nas pozostaje bezdomnymi.

****

Siostra znalazła nowy karton i teraz się bawimy. Jest coś hipnotyzującego w
strukturze sześcianu, a nawet w samej fakturze marszczonego papieru. Nie sposób się
oderwać.

****



Zdarzyła się nam przeprowadzka. Nie lubię przeprowadzek. Lubię jak mama
mówi językami.

****

Jestem pewna, że nie napisałam o czymś bardzo ważnym, ale nie potrafię sobie
przypomnieć, co by to miało być takiego. Bo chyba nie "Kaczyński chuj"? To wiedzą
wszyscy w okolicy, jak mama słyszy, że to skandujemy, to wychodzi na korytarz i
krzyczy, że spać przez nas nie może i jesteśmy niedobre.

Sama nas przecież wychowała. Swoje drobne przyjemności życiowe.

Bajka o redaktorze i żabie
Jak będziecie  cicho bajtle,  to  opowiem baśń piękną i  pouczającą.  Chcecie?

Siodejcie na ryczkach.

Dawno dawno temu, w kraju nad rzeką wielką i prawie całkiem uregulowaną,
żył sobie dostatnio redaktor W., słynny publicysta, powszechnie szanowany i znany z
szeregu nonkonformistycznych poglądów na ekonomię, prawo i kwestię kibicowską.
Pewnego dnia postanowił przetestować swe teorie w praktyce i w porze urlopowej
udał  się  na  węglem,  Solidarnością  i  familokami  stojący,  przez  Niemców  i
komunistów dawno już zindustrializowany nosz pikny Ślunsk. Na Lipinach pogodoł
z  hajerami.  w  Piekarach  porzykoł  ze  starzykami,  nocą  Kostuchnę  obtańcowoł  z
frelkami, na Ruchu kibicowoł za naszymi chopokami, a na Radoszowach wskoczył
do glinianki, by się z tego znoju obmyć i wyrychtować ancug na drogę powrotną.

Płynie  kraulem  redaktor  tam  i  z  powrotem,  od  lewego  brzeg  po  prawy,
podziwia hałdy nieodległe, śmieci do lasu wywiezione i szyb królujący nad okolicą,
kiedy  go  coś  kłuje  na  ciele,  i  to  w  miejscu  cokolwiek  niewymawialnym.  Nie
chichrajcie  się  smyki,  ino  słuchejcie  co  było  dalyj.  Patrzy,  a  to  żabka  malutka,
śliczniutka  cała  taka,  przyssała  się  do  miejsca  niewymawialnego.  Już,  już  ma  ją
oderwać,  kiedy  ta  szelma  mruga  do  niego  filuternie  i  się  głosem jak  najbardziej
ludzkim odzywa w te oto słowa:

– Jak pozwolisz mi skończyć, to spełnię trzy życzenia, jakie sobie tylko wymarzysz!

Redaktor W. hołduje naukowym koncepcjom, dialektyce i racjonalizmowi, nie
dla  niego  takie  zaprzeszłe  szmoncesy  i  bery,  książki  poważne  czyta  i  pisze,  a
jednak… a jednak go kusi, by w te cuda i dziwy uwierzył, by zaryzykował i zgadza
się więc, kierowany może chłopskim rozumem? Tego to już mi babka nie objaśniła.
Żabka  robi  swoje  w  miejscu  cokolwiek  niewymawialnym,  redaktor  W.  wdziewa
portki  na  swą  chudą  rzyć,  głupio  tak  gołemu  stać,  nawet  przed  płazem  i  bez
zastanowienia pierwsze życzenie wymawia:

– A gdyby tak ruszyć z posad bryłę ziemi?

Nic się nie dzieje przez sekund trzydzieści, redaktor W. już obmyśla specjalne
menu na  kolację  w pendolino,  spoglądając  znacząco na  żabkę,  jak  tu  nie  jebnie,
dupnie i zatrzęsie się pod nogami umęczona ziemia. Ledwie ledwie się redaktor W.



przed  upadkiem  zdołał  uchronić,  ale  rękę  jedną  wraził  w  pokrzywy  i  jak  nie
zakrzyknie z bólu. Ale to nic, trza drugie życzenie szykować:

– Chciałbym spotkać szczęśliwych robotników.

Pstryk, chlast i  już redaktor W, widzi górników z porannej szychty idących
radośnie i lekko sprośne, acz robotniczo dopuszczalne przecie, piosnki o Karolinie i
Jasiczku wyśpiewujących. Oczy redaktor przymyka, własnym uszom nie wierzy, ale
ni ch…steczka ni wydra – są, dziarsko do aut się pakują i do domu jadą w wielkim
uradowaniu.  Pomyślał  redaktor  W.,  że  to  nie  przelewki,  że  trzecie  życzenie  musi
obmyślić starannie, nie czas na pierdoły. Myślał, myślał, ledwie co się zećmiło, aż
obmyślił:

– Niech sprawiedliwość powszechna zapanuje w tym kraju, bo prawo mamy okrutne
dla dołów społecznych szczególnie.

Krzywi  się  żabsko  nasze  złośliwe,  ale  cóż  czynić  –  obiecało,  udko  jedno
prostuje i bęc, nową ustawę przyjętą w jeden dzień mamy w samiuśkiej Warszawie.
Uradowany redaktor  W.  w mordę  płaza  całuje,  żabka cała  czerwona się  robi,  co
dziwne,  bo  na  zbyt  nieśmiałą  dotychczas  nie  wyglądała,  redaktor  W.  twittuje
zwycięsko. Rozstają się w zgodzie najmilszej.

I  tylko  żabka  nasza  myśli  sobie,  że  pierdoli  to  wszystko,  jeśli  takimi
naiwniakami są w tym kraju wpływowi lewicowcy, spierdala do Szwajcarii i będzie
tam wykładać ekonomię. Liberalną na dodatek. Takiego wała. Żeby o tąpnięciach nic
nie wiedzieć, pijanych górników 15 każdego miesiąca nigdy nie widzieć i w kolejne
odpolityczniające reformy PiS wierzyć, to trzeba być kurwa symetrystą.

Epopeja czajniczkowa
Surowa woda

Miałem trudne dzieciństwo.

Oczywiście  dziś  każdy  takie  posiada,  inaczej  psychologowie  nie  mieliby
roboty,  a  branża  coachowska  by  zbankrutowała,  ale  uwierzcie  mi  –  ja  naprawdę
miałem trudne dzieciństwo.

Koledzy przychodzili się pobawić, mieliśmy z bratem nowe resoraki z erefenu
albo lego kupione za prawdziwe marki  w peweksie,  i  wszystko było ok, a nawet
lepiej, dopóki mama nie serwowała gościom herbaty. To były czasy, kiedy nie można
było ot tak wejść do sklepu i kupić soczki czy inne wody cudowne, syfon pozostawał
marzeniem, a oranżadę w woreczkach rzucano raz na kwartał; piłem to niedawno,
straszne  świństwo.  Tak  więc,  kiedy  mama  wnosiła  do  pokoju  herbatę,  mamusie
kolegów  zaczynały  dyskretnie  chrząkać  i  pospiesznie  ubierać  swoje  pociechy,
ewakuowały się z nimi pospiesznie, nie dając się przekupić nawet kolekcją obrazków
z gum Turbo.



Nie muszę dodawać, że była to z reguły ostatnia wizyta.

W szkole siedziałem w ostatniej ławce,  w stołówce inne dzieci się ze mnie
śmiały i  rzucały suchymi bułkami.  Jakaż ulgę poczułem, kiedy w czwartej  klasie
zmieniłem szkolny budynek i skończyły się te męczarnie i nie wmuszano we mnie
picia  ciepłej  herbaty z wielkiego gara,  gorzkiej,  bezsmakowej,  przede wszystkim:
gorącej.

W  okresie  dorastania  bynajmniej  nie  było  lepiej.  Przychodziły  różne
dziewczyny, to zeszyt pożyczyć, to z zasuszonymi roślinkami na biologię, dawały się
skusić nawet na progu przekroczenie, rozbierały się – z kurtek, jeśli była zima – aż
wkraczała mamusia. Z herbatą. Czyż muszę pisać coś więcej?

Studia to był koszmar! Do dziś mam uraz do parówek.

Zaczęło się wszystko w 1871 roku, kiedy to prapradziadek lał Francuzów pod
Sedanem i wysłali go z wielkim kotłem nad strumyczek, by wodę na kawę przyniósł i
zagotował. Fajer rozhajcowany, woda dochodzi i jak nie jebnie, pocisk w sam środek
ogniska, prapradziadek w strzępach. Kanonier francuski się podobno Sagan nazywał i
był przodkiem znanej później francuskiej pisarki. Medal dostali obydwaj, bo to ponoć
był  ostatni  wystrzał  tej  wojny,  dziadek  też.  Podobno ładnie  wyglądał  na  trumnie
okrytej cesarskim proporcem.

1914  rok.  Pradziadek  taszczy  kocioł  przez  ledwie  co  zdobyte  historyczne
belgijskie  miasteczko,  stawia wodę,  tym razem na herbatę,  krótki  strzał  snajpera.
Karne dotychczas pruskie szeregi idą w rozsypkę, mordują, gwałcą, podpalają, i tak
dziadek przechodzi do historii, w 1918 roku powstaje wolna Polska, przynajmniej
herbata wsiąkła w ziemię nie na darmo.

1945  rok.  Tym  razem  co  prawda  dziadek,  i  radziecki  bombowiec,  reszta
zasadniczo taka sama. Cykoria rozsypana po śniegu hen daleko. Razem z dziadkiem.
T-34 się nie zatrzymały choćby na chwilę.

Tatuś.  Elektryk  na  kopalni.  Sam jeden,  gołymi  rękami  kable  równie  gołe,
aluminiowe, bo innych nie było, ciągnął i nigdy nic. Ani razu go nie pokopało. Aż
chciał czajnik elektryczny, z darów, pierwszy raz użyć. I co? Tak pierdolnęło, że w
dzielnicy przez tydzień prądu nie było. Tatuś też już nie był taki sam. Latem nawet
beczkowozów się lękał i dokładnie mierzył temperaturę każdej wody. Kąpaliśmy się
w zimnej.

Spalonych  na  gazie  czajników  i  innych  pomniejszych  nieszczęść  to  ja  już
nawet nie będę wymieniał. Kojarzycie upadek przemysłu w 89 roku? Nastąpił, kiedy
zrezygnowaliśmy  ostatecznie  z  prób  ich  używania.  Pierwszy  krach  chińskiej
gospodarki z 91? Ostatni ekspres do kawy oddaliśmy w darach.

Nie gotujemy. Wody. I już.



Czajnik na wydmach
– No jak tam Marta?

Wróciła. – Rodzinny czterolatek się uśmiechnął, jednak niemal natychmiast na
jego buzi pojawił się smutny grymas – Ale nadal mnie nie lubi.

Cóż można odpowiedzieć czterolatkowi na takie dictum? Tłumaczyć mu, że z
Martami już tak po prostu bywa i ma czas, dużo dużo czasu, by się przekonać o tym
jeszcze bardziej osobiście? Miłość to ważna sprawa, ale umówmy się, czterolatek
miewa poważniejsze problemy. Choćby konieczność spożywania brokułów, plątania
grzyw konikom młodszej  siostrzyczki  i  uciekania  przed tatą,  lęk przed nuklearną
zagładą, liczenie do dwudziestu (bez palców).

Przedzieraliśmy  się  przez  wydmy.  Wokół  piętrzyły  się  istne  kopalnie  kup.
Wiatr rozrywał mi parawan, ale Jaś oprócz swoich ulubionych zabawek, misia i kilku
autek,  dzielnie niósł  czajnik.  Była dopiero piąta rano,  znaleźliśmy więc przytulne
miejsce  jedynie  100  metrów  od  brzegu.  Jaś  zasnął  na  kocu,  a  ja  do  dziewiątej
próbowałem wbić śledzie  w sypki  piasek.  Mogliby już przekopać tę  Mierzeję,  w
przyszłym roku może pojechalibyśmy w góry.

Dzieciak  obudził  się  spłoszony.  Przez  chwilę  wyglądał,  jakby nie  wiedział,
gdzie i z kim się znajduje. Bardziej nawet, tak jakby przyśniło mu się, że wszyscy go
opuścili  i  został  sam na  tej  plaży.  Poszliśmy  się  wysikać.  Na  wydmy,  gdzieżby
indziej?

Przy okazji pozbieraliśmy trochę gałęzi na ognisko. Paliły się całkiem znośnie.
Nalałem wody do czajnika i postawiłem na ogniu. Wyglądają bardzo ładnie, można je
podłączyć  do  prądu  nawet,  ale  niestety  szybko  się  palą.  Plastik  z  którego  są
wykonane, to już nie ten plastik co dawniej. Jakie wspaniałe rzeczy powstawały np.
w takim Łuczniku, no ale teraz mamy kulturę konsumpcji i kupowania wszystkiego
na jeden raz. Nie ma problemu, jak będziemy wracać do pensjonatu kupimy sobie
następny. W jakimś ładniejszym kolorze.

Popijałem neskę,  na  lepszą  kawę  mnie  nie  stać,  ale  jakby  tak  Schetyna  –
rozmarzyłem się – zrobił ustawę o 250+ na pierwsze dziecko, to może i wosebę bym
mógł, słyszałem („kobiety lubią brąz” – Rysiek chyba nigdy nie biwakował przy tej
wydmie),  że  to  dobra kawa.  Jaś  siorbał  kakao,  specjalnie  (i  chyłkiem)  wydoiłem
krowę gospodarzom przed wyjściem na plażę. Nadal go coś nurtowało:

– Wujku, a co to jest Polska? Bo wiesz, ja mieszkam w Polsce.

Już chyba wolałbym porozmawiać o Martach. Ale chłopak jeszcze wierzy, że
wujek, choć jest leniem i pogubił swoje lego, bo nie pilnował, wie dużo o świecie.
Nie mogę go zawieść, nie teraz, niech mnie szanuje przez jeszcze choćby dwa lata:

– Polska?  Hmmm. Wiesz  Jasiu  teoretycznie  to  państwo,  które kamieni… –
Patrzy we mnie ufnie, ale zaplątałem się okropnie – No więc był sobie Mieszko, taki
wódz starszaków i on dawno temu, kiedy nawet babci i dziadka nie było na świecie –
Dziwi się, muszę zacząć jeszcze raz, poddaję się – Dawno dawno temu, za trzema
morzami  i  dwoma  pasmami  górskimi,  była  sobie  cywilizacja,  która  udomowiła



ogórka, zbudowała Rzym i zarianizowała Europę.

– Nie lubię ogórków.

–  Dlaczego?  Przecież  są  dobre  –  Kiwa  głową,  że  nie  i  zaraz  śmieje  się
łobuzersko  –  Ten  wódz  starszaków,  pamiętasz?  –  Kiwa,  że  tak  –  Miał  córką,
nazywała się Wanda i Niemca nie chciała – Przerywam, znowu coś mu nie pasuje.

– Ale ciocia Karolina i Laura z Niemiec przyjechały??

No tak, zaraz będę musiał opowiadać o pogmatwanej historii Górnego Ślunska,
o  tragifarsie  jaka  ma  tu  miejsce  od  pokoleń,  może  nawet  „Dracha”  czytać  na
dobranoc.  Wszystko  przez  hulajnogę,  od  cholernych  kuzynek  dostał,  niech  ja  je
spotkam,  nie  będzie  tym razem żadnych  kasz  perłowych,  szkloków i  Tyskich  w
prezencie, figę dostaną. Metaforycznie, bo na prawdziwe figi nadal mnie nie stać, ale
jak już Schetyna…

– To skomplikowane, Jasiu – Mruczę i już absolutnie nie wiem, co powiedzieć.
Na szczęście  nadchodzi  huragan,  Emilia  się  nazywa i  wpada między nas  dwóch,
śmiejąc się od ucha do ucha. Korzystajac z okazji, dyskretnie zmieniam temat – Jaś,
nie bądź taki bobo! Nie jesteś chyba bobo?

Nie jest. Ale jego siostra poważnieje i z całą mocą wyszeptuje:

Emi bobo. Dzi-dzia – Akcentuje mocno drugą sylabę. Pewność malująca się na jej
prawie  dorosłej  w tym momencie  twarzy  jest  rozczulająca.  Szczęśliwa  mała,  ma
swoje miejsce na ziemi i rolę społeczną do spełnienia.

Przez resztę dnia budowaliśmy zamki. Na piasku.

Opowieści bytomskie
Bałamut

Wyszedłem z dziewiątki, zadowolony że i tym razem nic mi się nie stało na
wysokości  Kafauzu,  z  pewną  dozą  zdrowego  rozsądku  zawsze  z  niepokojem
spoglądam na pasażerów wsiadających lub wysiadających akurat na tamtych trzech
przystankach, bo skąd dwudziestoletni koleś z licznymi więziennymi dziarami, za to
bez zębów, ma tego smarfona na którym sprawdza wiadomości na Fejsie i dzieli się
nimi z kumplami wiozącymi złom w reklamówkach? No skąd? Zarobił rwąc szpargle
w Efie? Nie wydaje mnie się, przecież to jeszcze nie sezon na szparagi.

Wysiadłem więc uszczęśliwiony na Szombrach, przy kościele, minąłem kebaba
i oszałamiająco męskim krokiem ruszyłem do Tesco zabić pół godziny oczekiwania
radosnym  szopingiem,  kiedy  zauważył  mnie  on.  Postawny  brodacz  błysnął
łobuzersko zza okularów i uśmiechnął się cokolwiek lubieżnie (już tylko ja znam
takie starodawne słowa) i… Nie zrozumcie mnie źle, wolę zasadniczo dziewczyny,
ale wzdrygnąłem się i rzuciłem do podniecającej ucieczki. Nie gonił mnie, chachar
jeden,  mimo  to  postanowiłem poszukać  pewniejszej  kryjówki  na  pobliskich  łąki



łanach, tam gdzie szukałem skarbu piratów we wczesnym dziecięctwie mym, już za
blokowiskiem, a nawet za osiedlem domków fińskich, tam gdzie harcują dzikie jesze
zajadające się robakami i pełne wścieklizny.

Kryłem  się  przemyślnie  w  chaszczach,  pośród  rur  cieplnych  chyłkiem
przemykałem, kuląc się w sobie i marząc o powrocie do rudzkiej cywilizacji. Nic z
tego, znowu mnie dopadł. Stał w kasku i białym fartuchu, kiedy zdążył się przebrać?,
stukał w industrial wielkim młotem i próbował mnie zbałamucić pokazując dziwne
obrazki  w  swej  pracy,  jak  usłyszałem,  inżynierskiej.  Nie  uległem  jednakże,
szczątkowo  trochę  dumy  i  uprzedzeń  posiadam,  przyznaję  to  zgoła  niechętnie,  i
znowu musiałem biec biec biec. Za sobą usłyszałem: „Wystarczy nie golić brody”
gromkim śmiechem okraszone.

Nie wiem jak skończy się cała ta awantura, jestem już spóźniony na spotkanie
z łowcą motyli i na targ staroci pewnie nie zdążę, ale cieszę się nieodmiennie, jak to
tylko typowi nieinwazyjnemu przystoi, że za bezpieczeństwo energetyczne tego kraju
odpowiadają wyłącznie ludzie odpowiedzialni.

Inferior
Ze wszystkich miast upadłych jakie miałem okazję w swej karierze odwiedzić,

a byłem w Detroit, Wałbrzychu i Aleppo, najtrudniejsze chwile przeżyłem właśnie w
tym. Jako ceniony pisarz i uznany przedstawiciel mediów obywatelskich powinienem
zachowywać bezstronność i brak uprzedzeń w każdej sytuacji, ale uwierzcie mi – w
tym miejscu nie sposób wierzyć w symetryzm. Wszystko wyje i płacze nad upadkiem
infrastruktury,  klęską  nie  tyle  materiału,  co  ludzkiego  ducha.  Coś  w  człowieku
dogorywa w konwulsjach i nie próbuje się ratować.

Podjeżdżasz od Rudy Śląskiej, urokliwego konglomeratu wsi, przedmieścia i
miejskiej zabudowy, ale nawet to nie jest w stanie przygotować Cię, mój czytelniku,
na to co uderzy w Ciebie z całą mocą po wysiadce na Zamłyniu. Długim białym
podziemnym  korytarzem,  jak  z  filmów  von  Triera,  zmierzasz  w  ciemność,
jarzeniówki z epoki późnego Gierka skwierczą, rozkopujesz tony niedopałków, wiatr
śmieje Ci się w twarz i już jesteś w centrum.

Bytomia.

Historyczna osada na przecięciu szlaków handlowych i kulturowych, notowana
w kronikach już przez braciszka Helmuta von Chruszczowa w roku pańskim 1224.
Złupiona przez najazdy mongolskie i husyckie, w późniejszych wiekach przysiółek z
którego  na  polowania  w  pobliskich  lasach  kochłowickich  ruszali  feudałowie,  a
finalnie prężne centrum wczesnoindustrialnego pruskiego rozwoju, miasto graniczne,
wreszcie modelowy przykład realizacji idei komunistycznego raju w praktyce.

Stajesz przed dworcem, za kołnierz cieknie Ci, domniemany czytelniku, woda,
jeśli  nie  coś  gorszego  i  próbujesz  przejść  przez  ulicę.  Cóż  w  tym  trudnego?  –
Zapytujesz  sam siebie  w tym momencie.  Ha,  w normalnym kraju,  w normalnym



mieście dałbyś radę. Ale nie tu! Światła nie działają, miedź znowu poszła w górę w
okolicznych punktach skupu. Nawet jeśli działają, musisz przedrzeć się przez sznury
służbowych aut, bo nikt w tym mieście nie zaryzykuje zwolnienia poniżej 30 km/h,
jeśli nie zostanie do tego przymuszony brutalną siłą.

„Tu nawet gołymbie wykupują bilet na pociąg do Krakowa” – Tyle usłyszysz
w kasie biletowej, zanim zatrzasną Ci, czytelniku, okienko. Przerwa obiadowa. Od
7:00 do 21:00.

Idziesz dalej. Mijasz odrapane kamienice, zmęczonych pięćdziesięciolatków z
ulotkami  i  lękiem  w  oczach  (potem  dowiadujesz  się,  że  ledwie  przekroczyli
trzydziestkę),  kolejne lokale z wódką i  chińskim badziewiem za dwa złote. „Tani
tytoń,  tani  tytoń”  słyszysz  głosy.  Przed  szkołą  muzyczną  spotykasz  pierwszych
młodych  ludzi.  Bladych,  wymizerowanych,  kamuflujących  swe  instrumenty  w
dresowych spodniach z powstańczą kotwicą. Nie powiedzą Ci tego pod nazwiskiem,
czytelniku, ale i oni chcą jak najszybciej opuścić to przeklęte miejsce, rodzice się
jednak uparli i teraz ćwiczą się, z równym zapałem panny i młodzieńcy, w gamach i
palcówkach.  Oddychać  jednak  –  jak  tu  się  godo  „świeżym luftem”  –  zaczynają
dopiero, kiedy pospieszny do Katowic mija Tesco, tuż przed Chorzowem, już za Arki
Bożka…

Największym problemem jest jednak unosząca się w powietrzu i wyczuwalna
na  każdym  kroku  desperacja  seksualna.  Kwestia  ta  dotyczy  przede  wszystkim
młodych  mężczyzn.  Jak  twierdzą,  nie  sposób  zaprosić  dziewczyny  do  Bytomia.
Randka rozwija się należycie,  dochodzi do tego i  tamtego, ale  kiedy absztyfikant
przechodzi do kolejnego etapu i z nadzieją w oczach pyta „Jedziemy do mnie?” i to
„do mnie” okazuje się być Bytomiem, dziewoje kończą wszelkie tetate, co słabsze
psychicznie  do  domu  odwozi  karetka.  Podobno,  podobno,  dawno  dawno  temu,
jednemu się to udało, przywiózł ukochaną do Bytomia, ale to najprawdopodobniej
miejska legenda.

Małoletni pasjonaci muzyki klasycznej twierdzą zresztą, że tu, w centrum, nie
jest jeszcze tak najgorzej, że musiałbym obejrzeć Szombierki. Zapinam więc kurtkę,
mocniej wiążę buty i wiedziony pasją oraz instynktem doświadczonego podróżnika
ruszam w nieznane. Blokowisko jak blokowisko. Pełno takich na pokomunistycznym
Wschodzie. Malownicze ognie na pobliskich hałdach. Jedyne co rzuca się w oczy, to
liczne  punkty  małej  gastronomii  i  absolutny  brak  wolno  biegających  zwierząt
domowych. Starsi panowie wyprowadzający pieski wyglądają jak weterani specnazu,
w swych wąsach i wojskowych kurtkach z demobilu. Smycze pupili są bardzo krótkie
i noszą ślady licznych walk o ich życie.

Mijam  kolejne  bloki,  na  każdym  napisy  „Polonia  pany”  oznaczające
przynależność  miejscowych  gangów  i  tak  dochodzę  do  stadionu  słynnych
Szombierek, mistrza Polski z roku 1980, legendarnej drużyny, której połowa miesiąc
po triumfie „pitła do Rajchu i szpilała w heimacie”. O! Comiesięczny targ staroci.
Stosy  plastikowych  lalek,  papierowe  książki  –  kolejny  dowód,  że  nie  dotarła  tu
jeszcze cywilizacja – podtatusiali panowie klepiący po tyłku dwudziestoletnią, krągłą
strażniczkę miejską inkasującą opłaty za stoiska. Tak musi wyglądać piekło, myślą



sobie, ale autochtoni wyprowadzają mnie z błędu – musi Pan Redaktor koniecznie
obejrzeć jeszcze Miechowice albo Bobrek.

Nie  mogę,  nie  mam  już  czasu  na  dalsze  terenowe  badanie.  Jutro  lecę  w
bezpieczniejsze miejsce. Będę kręcić dokument o meksykańskich kartelach.

Pantera
Kiedy rozpoczynałem oficjalną karierę literacką, oczywiście spodziewałem się

natychmiastowego napływu rzeszy wiernych fanów, w końcu w dzisiejszych czasach
upadku obyczajów i krachu kultury prawdziwa sztuka broni się sama, świecąc jak
perła w zalewie szmiry, literatury sprzedajnej i, nie bójmy się tych słów, cynicznej
grafomanii promowanej przez obce ambasady. Będę pisał po polsku i po polsku! –
takież  to  przyjąłem  założenie,  nie  uchylając  się  od  najtrudniejszych  spraw  i
problemów  polskich,  kontynuując  linię  najwybitniejszych  twórców  wolnej
Rzeczypospolitej, wcześniej Wielkiego Lechistanu, bo też nasza cywilizacja, w brew
temu  co  mówi  tzw.  nauka,  tysiące  lat  sobie  liczy  i  to  my  zabiliśmy  ostatniego
dinozaura, czego świadectwem choćby słynna legenda.

Manewrowałem więc pomiędzy wrodzoną głupotą moich kolegów po fachu, a
jawnym zaprzaństwem, mozolnie poszukując praźródeł prawdziwej polskości. I tak
to zawędrowałem na Prerię.

Cóż za cudowne przestrzenie dla wolnego ducha! Po horyzonty rozciąga się
mazowiecka ziemia, od tysięcy lat uświęcany krwią bohaterów sam środek Europy,
zapomniana i wielokroć zdradzona, kolebka. Duchy traw szepczą o pomordowanych,
o obcych najazdach, o Gotach i Rzymianach, Krzyżakach i Litwinach, Niemcach i
Rosjanach, co tu znaleźli jedyną możliwą karę za ręki podniesienie na glebę świętą.
Majowe łąki  i  jesienne bagna,  oto polskość w swej pełnej  krasie tętniąca,  jedyna
możliwa,  nieujarzmiona,  niepokonana,  nieulękła.  Nie  da  nauczyć  się  tego  w
gimnazjum, tu trzeba się pokłonić, ziemię wziąć w dłonie, pokruszyć, powdychać.

I jedno jedyne drzewo, ostatni prastary dąb ze słowiańskich gajów, co nie padł
pod wichrami, ani siekierami barbarzyńców. Każdego Polaka to widok rozczulający,
w piastowskim DNA od stuleci zapisany jak wódka czy chleb solą posypany.

A na tym drzewie wiszę ja i mi się to kurwa absolutnie nie podoba! Do góry
nogami wiszę, krew napływa mi do głowy, krztuszę się, muszę być cały czerwony na
gębie,  sarmackie  brzuszysko  mi  się  sponad  paska  wylewa,  a  pode  mną  wielkie
mrowisko, a nawet dwa, bo widzę jak czerwone mówki gryzą się z czarnymi. Jeszcze
nie  wykapowały,  tyle  dobrego,  że  dwadzieścia  centymetrów  wyżej  wisi  kąsek
smaczniejszy  od  tych  listków,  o  które  wojny  toczą  od  pokoleń,  tym  kąskiem
smakowitym jestem oczywiście  ja,  ale  co  to  będzie  jak  się  zorientują  i  przerwą
wojaczkę?

Ci, co to mnie tu powiesili, płonący pentagram wbili tuż przy świętym dębie,
bioszkodnicy niedouczeni. Żeby się nie rozhajcował, bo wtedy już będzie naprawdę
źle.  Coś  też  osy  i  muchy  zaczynają  latać  wokół  mnie,  czyżbym  już  cuchnął
rozkładem?



W poszukiwaniu  źródeł  prawdziwej  polskości  całą  Prerię  przewędrowałem,
noclegów  szukając  u  ludku  tutejszego,  biednego,  skromnego  i  po  staropolsku
gościnnego. Nie zginęła całkiem kultura mazowieckich chudopałków, nie rozpłynęła
w zalewie zdradzieckiego chłopstwa, co to zrzeczenie pańszczyzny od obcych carów
brało, na Polskę plując, dosłownie też, własną śliną co dzień Matkę znieważając. Na
proste,  z  trzech  nieheblowanych  desek  zbite,  stoły  wjeżdżały  potrawy
najsmakowitsze, dostarczane białymi rękami uwarkoczewionych dziewoj, czym chata
bogata,  w dzień i  w nocy, czego tu nie  zrelacjonuję,  bo moje wspomnienia  będą
kiedyś lekturą szkolną i po cóż przyszłych redaktorów nieobyczajnością frasować?

Dobrze  niemożebnie  więc  było,  kiedym,  zmęczony  już  z  leksza  bimbrem
okowicznym, ruszył na zwiedzanie obór i stodół w gospodarstwie mnie tak hucznie
przyjmującym. I w klatce najdalszej stwór jakiś nie polski był, że kot to z daleka było
widać,  ale  czemuż to taki  wielki  –  zapytywałem się  w duchu.  Pantera  – dumnie
wskazał syn gospodarza – najprawdziwsza pantera. Pijany byłem, to zacząłem się
wykłócać, że pantera to zwierzę nie bardzo narodowe, że polskie to ryś lub żbik, a
najpewniej wilk, ale nie pantera, łypnął na mnie jednym okiem, drugie wrzód nie
leczony mu przykrywał, i zaczął ojców z fuzją wołać. Stary przybiegł, na muszkę
mnie wziął, a ten bastard wielką nokię skądś wyciągnął i do Płocka, po wybieraniu
numeru rozpoznałem, zadzwonił.

No i przyjechał Magister, niby z miejska ubrany, a jedna sitwa. I orzekł, że kto
Pantery nie szanuje, ten na karę najsroższą zasługuje. No i wiszę. Mogło być gorzej,
mogło być jak w ruskim filmie, a to tylko taki żart, pocieszam sam siebie, i zaraz
przyjdą mnie uwolnić. A jak nie oni, to dobrzy ludzie z ludku okolicznego, w drodze
na pola, mnie odetną.

Obywatel Wojciech
Nim opiszę niedawne wydarzenia, które wstrząsnęły stolicą naszego średniej

wielkości  i  znaczenia,  acz  starożytnego  i  dumnego  państwa,  muszą  przedstawić
czytelnikom  tej  kroniki,  prowadzonej  z  pełną  pulą  mego  niewielkiego  talentu,
skądinąd dobrze gdzieniegdzie znanego i lubianego redaktora Wojciecha O.

Był  to  człowiek niemłody,  ale  też  jeszcze  nie  zgrzybiały  – jego skroni  ani
czaszki nie okalała senatorska siwizna. Prostej postawy, z niezgasłym młodzieńczym
błyskiem w oku i mocnych przekonań, przedstawianych ku wykształceniu publiki,
czyli nas samych, jego duchowych wychowanków, wszędzie, gdzie tylko zachciano
go słuchać. Elokwentny, dowcipny, cierpliwy dla opinii innych; sądy – nielicznych,
dodajmy  –  przeciwników  przecinał  błyskotliwymi  ripostami,  z  precyzją  miecza
laserowego uderzając w najsłabsze punkty ich retoryki.

Dziś jednak muszę, dokładnie znając wydarzenia i nie chcąc fałszować relacji,
stwierdzić, iż była to wielkość już z lekka przebrzmiała, nieprzystająca do wyzwań
czasów  obecnych.  Jak  wszyscy  najwięksi  w  jego  pokoleniu,  kosztem wyrzeczeń
rodziny i ufny w swą inteligencję, studiował chemię na uniwersytecie w …, udzielał



się wtedy w ruchu prawdziwie socjalistycznym, szedł pod prąd ówczesnych tendencji
powszechny  poklask  mających w naszym kraju.  Czasy  to  tak  nieodległe,  a  jakże
dawne – chce się zakrzyknąć!

Jednak życie każdego z nas skazuje, by w końcu otrząsnął się z młodzieńczych
złudzeń  oraz  próżnych  nadziei,  nadchodzi  więc  pora  dorosnąć,  zgodzić  się  na
kompromisy, i Wojciech O. – na skutek pewnych wydarzeń, których tutaj nie musimy
relacjonować – wylądował w słynnej spółce, onegdaj pierwszej w kraju, o wpływach
i kontaktach ponadregionalnych. I tak, pozostając w chwiejnej równowadze między
swymi ideami a prozą życia mierzoną w nabywanych suvach, przepracował w niej 20
lat,  ślepy na wszelkie  możliwości  awansu kosztem innych, nawet  mniej  od niego
uzdolnionych.  Jeden  z  jego  synów,  po  wizycie  w  redakcji,  powiedział  „Stary,  ty
wiesz, naczelnym by cię tu zrobili, aleś głuchy i głupi jak byłeś, tak jesteś”. Synów
miał trzech, co jeden to dorodniejszy i mądrzejszy, ale złośliwe były to charaktery
ludzkie. Nie z ich winy zresztą, a na skutek trendów wychowawczych panujących w
ich dzieciństwie, którym to okcydentalnym modom Wojciech O. wiernie i ku swej
późniejszej, jak się przekonamy, zgubie hołdował.

Było to dwadzieścia lat, nie ukrywajmy, życiowego i intelektualnego marazmu,
jedynie  raz  przerwanego  energicznym  działaniem.  Ileż  się  szacowny  obywatel
Wojciech wtedy nadenerwował, namęczył, nastraszył. Serce tłukło jak oszalałe, kiedy
przemierzał kilometrami korytarze, spiskował w kawiarniach, konspirował jak Róża
Luksemburg z Leninem. Jakież to miny mieli w związku, gdy on, słynny Wojciech
O.,  przyszedł  się  zapisać i  w wianie przyniósł  prawie cały  nasz klub towarzyski.
Gapili  się  na  niego  jak  na  Hugo-Badera  pracującego  nad  głośnym  reportażem
współczującym,  ale  do  związku przyjęli.  I  nawet  wąsa  zapuszczać  nie  kazali,  co
Wojciech O. przyjął z ulgą, bo zarost miał od dziecka niezbyt spektakularny.

I tak oto dotarliśmy do wydarzeń niedawnych, które to wydarzenia wstrząsnęły
naszą  małą  stolicą,  a  Wojciecha  O.  uczyniły  słynnym  w  całym  kraju.  Stanęły
naprzeciw siebie dwie demonstracje, potężne, ludzkie, każda setki tysięcy obywateli
licząca. Jedna głębokie modły do Boga zanosiła, „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”
niosło się pod niebem błękitnym, druga na znicze pluła i hit dawny „Chcemy bić
ZOMO,  jeszcze”  skandowała  w antypolskim zacietrzewieniu.  Twarze  nienawiścią
przepełnione,  dłonie  wzajemnie  sobie  wygrażające,  kije  z  transparentów
gdzieniegdzie w ruch szły. Policmajstrzy na koniach powariowali w tymże rejwachu,
sprzeczne  rozkazy  powarkiwały  z  krótkofalówek,  telewizje  informacyjne
transmitowały jak świat długi i szeroki ten upadek ducha ludzkiego.

Pośrodku  stanął  on,  dumny  inteligent  starej  daty  i  wszechstronnego
wykształcenia,  dzielny  nasz  Wojciech  O.  Powiewał  flagą  Solidarności  ze
związkowego  magazynu  wyfasowaną,  wszystkie  oddziały  w  W…  musiały  na
demonstrację  iść,  więc  i  on  znalazł  się  w  związkowym tłumie.  Serce  go  jednak
ciągnęło ku ludziom po drugiej stronie linii niewidzialnej, acz strasznej, ku ideom w
zaprzeszłej młodości głoszonym, złamał więc szeregi i stanął między kordonami. On
to, wielki człowiek czasów minionych, powiewał flagą biało-czerwoną, gorączkowo
nucąc,  co  wyłapały  telewizyjne  mikrofony  „Wyklęty  powstań  ludu  ziemi”,  na



klęczkach – bo tyka ciężka była – opamiętania,  zmiłowania Boga,  jeśli  On tylko
istnieć może, dla tej tłuszczy przebrzydłej, wypatrując.

I  wtedy  obie  fale  zwarły  się  z  sobą,  topiąc,  dusząc  Wojciecha  O.  z  furią
nieujarzmioną, nienawiścią czystą i okrutną, ponad moralnością stojącą, nieludzką i
bezczasową zarazem. Jak to się stało, szeptaliśmy potem, można się było przecież
dogadać; człowieka zawsze szkoda najbardziej, do takiego to ostatecznego wniosku
doszło grono klubowych weteranów, kończąc nasze dywagacje i spory.

Porozmawiajmy
Nie  uważam  się  za  twórcę,  ani  choćby  współtwórcę  terminu

symetryzm,  choć  ze  skromności  nie  zaprzeczę  -  byłym  przy  połogu,
nieledwie zarodzaniu się tej słynnej i szeroko komentowanej obecnie idei. I
z tego miejsca czuję się na siłach wtrącenia słów kilku symetrycznych w
rzeczonym temacie. Posłuchajcie więc mojej  opowieści,  z samego serca
płynącej, ku uciesze przynajmniej, a może i pożytkowi z niej płynącym.

Ze wszystkich bibliotek na świecie musiała wejść akurat do tej. Jeden
z  największych  mych  życiowych  błędów,  kiedyś  na  nią  prawie
głosowałem. Na wysokich obcasach, w modnej sukience. Wyglądała jak
Sharon  Stone  w  "Nagim  Instynkcie"  i  podobnie  też  rozsiadła  się  w
czytelni, zakładając jedną nogę na drugą. Dyskretnie rzuciłem okiem na
tytuł  foliału.  "Ziemie  piastowskiego  Górnego  Śląska"  nakładem
Ministerstwa Obrony Narodowej z 61 roku, zacna pozycja, nie czytałem.
Niżej  wstydziłem  się  spojrzeć,  więc  uklękłem  i  zacząłem  poprawiać
skarpety w moich sandałach. I nie, nie zdradzę wam, czy miała, czy nie
miała..., bo ujawniłoby to mój mizoginizm i zazdrość do inteligencji przez
duże  "I"  pisanej.  No,  majty  Dudy  to  nie  były,  nie  żebym  żałował
nadmiernie albo co...

Przy kontuarze jakiś bykowaty pięćdziesięciolatek awanturował się,
że on tu przywiózł furmanką kolekcję książek, zbiór całego życia swego i
jako  jednostka  publiczna  są  zobowiązani  do  przyjmowania  darów.
Bibliotekarka mu tłumaczy, że to "Panie fototapety przecież, nie książki" i
niech  może  spróbuje  w  skupie  obok  albo  w  meblarskim,  no  co  pan
obrażony  wychodzi  trzaskając  drzwiami  i  krzyczy,  że  przyprowadzi
kolegów.

I  faktycznie,  nie  zdążyłem  nawet  wygrać  kolejnego  flejma  na
Twitterku, notabene męczą mnie już te wszystkie łatwe triumfy, ani nawet
dopisać  błyskotliwego  akapitu  do  pracy  habilitacyjnej  ("Twórczość



Szczepana  Twardocha,  a  kwestia  niepodległości  Rybnika  w  szerszym
kontekście  kulturowym"),  wpada  jak  wicher  i  ciągnie  za  sobą  dwóch
koleżków.  Niewyraźni  jacyś,  trzeba  to  jasno  powiedzieć.  Pierwszy  to
facecik przypominający nieudanego Hitlera - powinienem w tym miejscu
zakończyć tę relację, przegrałem - ale naprawdę tak jest: tłustsze włosy,
mniejszy wąsik i trochę grubawy, próbuje więc ten facecik doskoczyć do
kontuaru  i  spojrzeć  w oczy  bibliotekarce,  a  sekunduje  mu młodzian  w
moim wieku, choć wyglądający nie tylko fizjonomiką na przedwojennego
gimnazjalistę, takiego męczonego przez łacinnika i przez to zbierającego
pasem w dupę od ojca, co sam z chałupy wylazł na ludziów i został ck
urzędnikiem,  a  synek  głupszy  niźli  rusińska  Krasula.  I  może  przez  to
zawsze jęczy pod nosem"podmiana populacji",  pytany (przez profesora)
albo i nie.

Nie koniec to zadziwień dnia tegoż, święto jakoweś abo co? Na tenże
rwetes  bowiem  że  ze  salki  obok  wylatuje  osławiony  felietonista  i
publicysta endecki, chłop z chłopów, fantasta wielgi jak dąb i krusowiec
zażarty,  przeciw  komunie  i  późniejszym  zaborom  spiskujący  pismami
ulotnymi  y  knigami.  W szorty  i  surdut  ze  lenu,  w  rabacyi  Angory  s
fenigów wydarty, obleczon, a pod niem, pod marynarą, koszula z Bolkiem
Wielkim Którymś Tam, nie rozpoznaję, pod szortami to nie wiem co nosi i
wiedzieć  nie  chcę,  spozieradło  z  czubka  buta  dyskretnie  chowam  do
kieszeni.  Ryczy  jako  ten  odyniec  luboMisiecki  i  się  z  panami  trzema
cmokają, tulaskowują, widoczni znajomi z miedzy albo i może sejmiku?
Bo widuję, że szorty pasem słuckim przewiązane.

Larmo takie,  że ida terozki do izby obok. I  co widza? Chłopów i
baby  wiecujące  jak  za  Gierka,  z  takiej  jakby  kozatelnicy  uczony  leber
klaruje.  "Koniec  popisów.  Nowa  Polska  dla  wszystkich"  rozczytuja
polackie litery nad piecem. Godo jak najsztajger Pomianowski, co to AGH
w Krakowie ukończył i jak ten Polok, ino po polskiemu rozprawioł. W 87
maluchem do Rajchu pitnął na pochodzenie i  klamoty w doma ostawił,
mundur hajera tyż. Godka mo fest, kokot jedyn, ale im dużej tym gupiyj i
wszystko przeinaczo. Może to z tej hicy? A może i temu galantowi hercka
z  familoka  na dekiel  zlecioła?  Znoł  żech kiedyś  takiego synka,  biedny
bebok. Wyłaża, klapsznita z karminadlem hab do ancuga.

Nie wstydzę się tej drobnej kradzieży, bo głodny jestem jak poseł na
delegacji, by wilków nie obrażać takimi zrównaniami, a zresztą ledwie co
usłyszałem,  że  trza  się  bratać  z  dołami  społecznymi,  oswajać  ich
antysemityzm  albo  antysemityzmem,  nie  dosłyszałem,  mesjanizować



wśród kibiców i bezrobotnych. To niech się Pan Mówca uczy z praktyki, a
nie  książek,  kontakt  bezpośrednimi  z  odrzuconymi  jest  najważniejszy,
filiżanka sojowej latte nie może już dłużej przesłaniać nam niedoli ludu
prostego. Prawe to i sprawiedliwe, zaprawdę.

W czytelni haja (awantura) jeszcze większa niż przedtem, śliczna i
inteligentna  pani  z  drugiego  akapitu  nosek  sobie  w  tak  zwanym
międzyczasie  poprawiła,  operacyjnie  chyba  nawet,  i  ze  znanym
felietonistą/publicystą  są  już  na  ty  i  wspólnie  śmieją  się  z  żartów
doskonałych pospólnych, chyłkiem pod regałami przemykam ku drzwiom,
przeskok tygrysi nad katalogową skrzynią czynię, pękają mi żebra i dech
tracąc powolutku ku nieprzytomności zmierzam, i już nie wiem, czy to
zwidy  jakieś,  czy  widzę  łysielca  z  GW  pod  pachą  i  w  koszulce
"Solidarności",  co  w  progu  stoi  -  Lem  to  czy  nie  Lem?  -  i  głosem
stentorowym wykrzykuje nad tym harmidrem okrutnym i orgią umysłów
rozpasaną:

- Nie blejmujmy wiktima w Obrzydłówku!

Warga 
Marzyliśmy o Sofii i piliśmy Komandosa. Przeżywaliśmy pierwsze doznania

erotyczne  i  ponosiliśmy  wyłącznie  seksualne  klęski.  Słuchaliśmy  T  Love  i
śpiewaliśmy Kazika.  Nie  wierzyliśmy w Boga,  a  najmniej  na  lekcjach religii.  W
pierwszych wyborach głosowaliśmy na Kwaśniewskiego lub Korwina. Chodziliśmy
do  podrzędnego  liceum w  niewielkim mieście.  Przyszłość  nas  przerażała.  Pijacy
kupowali nam pierwsze vanpury i EB. Na pecetach biliśmy rekordy okrążeń w Need
For Speed III. Jerzy Buzek wprowadzał nas do NATO. Na juwenaliach skakaliśmy
przy  samych  barierkach.  W  wakacje  pracowaliśmy  na  czarno  na  budowach,  co
odważniejsi z nas żukami wozili cement. Wiedzieliśmy, kim jest Ecik Janoszka. W
namiotach strasznie żarły nas komary. Dyskutowaliśmy o niczym i baliśmy się testu
Coopera.  Znikaliśmy  na  godziny  w  hipermarketach,  nie  stać  nas  było  na
MacDonalda. Rzygaliśmy niewinnie.

Dlaczego więc teraz przygryzam do krwi  wargę i  chce mi  się  wyć,  i  mam
biegunkę?

…kurwa kurwa kurwa…

Gdy w radio usłyszałem, że Varga wydaje nową książkę, natychmiast zebrało
mnie na mdłości. Nie żebym miał coś przeciwko, nie interesuję się i w ogóle, jednak
węgierskiej kuchni organicznie nie znoszę i zawsze mi jest smutno jak spoglądam na
gulasz. Nie umarłem w dwudziestym siódmym roku życia, czy to moja wina, czy
zasługa? Pić nie mogę, jestem niepijącym niealkoholikiem, bo nawet to mi się kurwa
w życiu nie udało, a w tym sezonie kurwa moda na alkoholików. I psychiatra fałszuje
mi kartotekę, bym mógł dostać nowe środki wychwytu zwrotnego w refundacji. Tak



jest.  A oni  się  byczą  w  swoich  służbowych  suvach  i  w  pracy  przerzucają  się
bonmotami o klasie średniej i jej głupocie, najmądrzejsi z mądrych w dupę jebani
albo i nie, co skrycie wywołuje u nich poczucie winy.

Spałem więc, a i tak wszystko mnie bolało. Już nie jestem taki młody, by się
przejmować każdym bólem. Stopy, kolan, trzonowca. Mógłbym już nie żyć. Albo
pójść  w  kokainę.  Gdybym  nie  był  takim  tchórzem  jak  to  całe  moje  zafajdane
pokolenie, z ich emigracjami, wczasami w Norwegii i dziećmi z in vitro. Tyle kasy,
tyle starania, a wychowywane później przez babcie, bo jeden rodzic w Londynie, a
drugi na Lazurowym Wybrzeżu myją podłogi burżujom, i żeby tylko podłogi.

Te rojenia, to spowiedź moja osobista jest. Krew z ust skapuje na kafelki, 120
złotych metr kwadratowy, chińskie, ale z samych Włoch ściągane na zamówienie.
Inwestycja na całe życie. Jeb je jeb je jeb… kolejne krople rozbijają się o gres, ich
napięcie powierzchniowe pęka jak moja czaszka od uderzeń o beton…. beton jaki
beton, płyty gipsowo kartonowe… już nawet nie ma sobie jak rozwalić łba, nie bez
obniżenia wartości lokalu i kaucja w pizdu, „ić się przewietrz” szepce coś w mojej
głowie, ignoruję, zapadam w sen bez snów i tonę szczęśliwy ponownie…

„Historia Polski jako logistyczne zaplecze podróży
do wnętrza Ziemi”

Harolda Lewisa Bishopa obudziły oklaski. Coraz gwałtowniejsze, frenetycznie
unosiły  się  w  zamkniętej  przestrzeni  i  przez  moment  myślał,  że  znowu  usnął  w
operze, na corocznym koncercie wieńczącym sezon wyścigów w Ascot, i królowa
obetnie mu premię jak poprzednio. Ale nie, znajdował się przecież w samolocie i to
jego współpasażerowie świętowali udane lądowanie. Tu, tak daleko od cywilizacji,
idiotyczne postępowanie było normą od zawsze. Horrendalne kurioza i dziwy Europy
Wschodniej  opisywały  już  pierwsze  bedekery.  Ale  nie  tylko  dlatego  przyjeżdżał
najrzadziej jak tylko mógł.

Bez problemu przeniósł neseser przez kontrolę. Starszy dystyngowany pan, ze
skroniami okraszonymi siwizną, w stylowym trenczu i butach szytych na miarę, w tej
smutnej krainie wzbudzał jawny i w sumie nawet szczery podziw, z lekka tylko nutą
zawiści. Trochę się martwił, co będzie jak Wielka Brytania opuści w końcu Unię,
szczerze powiedziawszy w ostatnich dwóch miesiącach nawet bardziej niż trochę, ale
do tego czasu załatwi  sobie portugalskie obywatelstwo. Albo hiszpańskie,  nie był
jeszcze pewien. No, ostatecznie niemieckie.

„Taxi  senor?  Very  tanio,  zu  centrum  Krakau”  –  Laseczką  odegnał
naprzykrzających się taksówkarzy w skórzanych kurtkach i z nieodłącznym wąsem.
Pamiętał  takich ze swojej,  szczęśliwie – dzięki  licznym sesjom terapeutycznym –
wypartej młodości. Nie zatrzymał się również na parkingu strzeżonym, zignorował
przystanek  autobusowy.  Podszedł  do  zaparkowanego  w  chłopskim  obejściu,  pod
brzozą oczywiście, białego opla. Wolałby swojego vauxhalla, ale to nie on podstawił
tu auto. Pięknie: „Nie jestem nawet godzinę w tym kraju, a spodnie już całe ujebane



błotem”. Przed odpaleniem motoru włożył eleganckie zamszowe rękawiczki. I ruszył
do miasta.

Tak naprawdę był zdrowy jak jamajski batat, ale utykanie na jedną nogę weszło
mu w krew. Dzięki  temu mógł bez podejrzeń używać bambusowej laski.  A w jej
wydrążonym środku mógł przewozić różne, mniej lub bardziej, ciekawe przedmioty.
To  była  łatwa  robota.  Miał  zatruć  krafty  czterech  słynnych  ćwiterian,  którzy
cechowali się wrodzonym imbecylizmem. Nic więcej o nich nie wiedział. I dobrze.
Naprawdę, nadmiar szczegółów w jego zawodzie tylko szkodził i powodował mętlik
w głowie. A on był przecież profesjonalistą. Sam siebie stworzył. Od 1978 roku, od
pierwszej chwili, kiedy tylko zobaczył w jaki sposób są traktowani obcokrajowcy w
jego rodzinnym kraju, chciał być tym czym oni – obcokrajowcem w jego własnym
kraju. I to mu się udało.

Siedział  teraz  na  samym  rynku  i  czekał.  Rozrzucał  gołębiom  rozkruszone
kawałki bajgla, z rozkoszą pożerając kolejne ogórki małosolne. To jedna z tych kilku
rzeczy, które się Polakom naprawdę udały. Musiał przyznać. Receptory z lubością
rejestrowały  smak  dzieciństwa.  Taką  samotność  lubił  najbardziej.  Jeszcze  ćwierć
wieku wcześniej  padłby ofiarą  licznych w tym mieście  intelektualistów,  co  jeden
doktor  z  profesorom  rozrywaliby  go  miedzy  sobą  w  licznych  kawiarniach,  na
szczęście jednak i tu zaszły zmiany, w końcu także i tu wszyscy mieli go w dupie i
już nie zaczepiali, nie pytali o tak absurdalne tematy jak historia Polski i jądro ziemi.
Zadzwonił telefon. Ten numer znała tylko jedna osoba na świecie. Chwilę słuchał:

-Wolałbym nie.

I wyłączył komórkę. Kurwa, pomyślał, skąd stary zawsze wie, że wróciłem do
domu?

Prawdziwa historia powstania
1 sierpnia

W  Godzinę  W  ruszyliśmy  całym  odziałem,  zwarci  i  bardzo  męscy,  na
Starówkę.  Każdego  napotkanego  Niemca  braliśmy  na  lufę  i  przeszukiwaliśmy,
konfiskując dokumenty, pieniądze oraz wszelkie inne wartościowe ruchomości.

A potem poszliśmy na mały afterek.

4 sierpnia

Śmierć Baczyńskiego uczciliśmy wieczorkiem poezji.

Nikt nie znał jego wierszy, dlatego recytowaliśmy Stachurę, Herberta i Wencla.
Dziewczęta płakały.

7 sierpnia

Dotarła do nas wieść o rzezi Woli.

Podjęliśmy patriotyczną decyzję, że nie będziemy dziś jeść u Turka. Zatrudnia



Ukrainki, fajne dziewczyny, ale w taki dzień to na Ukrainki tylko do burdelu, jak to
ujął „Mieczysław”.

Przyklasnęliśmy. Tylko żaden z nas nie miał kasy.

15 sierpnia

Prezydent klęczał, a arcybiskup grzmiał w kazaniu o mieszaniu dwóch tradycji
historycznych, przez, tu cytat, „chłopaczków w krótkich spodenkach” w dniu cudu
nad Wisłą. Nie pamięta, że wieszaliśmy i księży, jak trzeba było, dla Polski?!

Nie mamy czasu na głupoty, kiedy ruski tank na zbojkotowanie czeka.  I  ty
możesz polubić na Buniu funstronę „Nie oglądam Czterech Pancernych (i psa)”.

22 sierpnia

Tzw. warszawiacy patrzą na nas coraz częściej tzw. wilkiem. Dzieci rzekomo
nie mają co jeść, a my się tu w wojnę bawimy, zamiast w końcu iść do roboty, choćby
rowy kopać.

Nieodczekanie wasze, KODowcy i wyborcy PO. Choćbyście mieli zginąć co
do jednego, walki naszej nie przerwiemy.

30 sierpnia

Przedzieramy się kanałami. Śmierdzi, cieknie na głowę, szczury wielkie jak w
niemieckim supermarkecie. Bhawo Hanka…

Niewiadomego czasu

No i kurwa byliśmy w tym kanale, wysłaliśmy czujkę, by rozbroiła minę, to
miała  być  atrapa,  nie  po  to  stworzyliśmy  grupę  rekonstrukcyjną,  by  ryzykować
zdrowiem, tylko by dobrze się bawić i wyhaczać panienki oraz dofinansowania, przy
okazji promując wielką historię wielkiej Polski, ale jak jebło, to tak jakoś prawdziwie
i  kiedy  pył  opadł,  byliśmy  w  lesie.  Dosłownie.  GPS,  zanim  siadł  ostatecznie,
wskazał, że to Bułgarska w Poznaniu, jeden z młodziaków nawet zdążył zaśpiewać
„Legia, Legiaaa Warszawa”, ale uciszyliśmy go natychmiast, bo jakoś nic wokół nie
przypominało stadionu.

Puszcza szumiała, mi się nawet zwidział żubr, nie piwo, niestety (uwielbiam,
prawdziwie prapolskie prażubry), a potężne bydlę łypiące na nas spode łba, tak jakoś
groźnie. Stałem więc na polance ja, skromny autor tychże zapisków, nasz dowódca
„Mieczysław”,  „Dąbrówka”  z  Pragi,  aktualna  dziewczyna  nie  tylko  jego,  ksiądz
Wojtek, no i ten nasz Rodrigo Samuel da Gama z nieodstępnym kolegą Danielem
Weilfailem.  Składu  dopełniało  kilku  chuderlawych  licealistów  i  dwie  albo  trzy
gimnazjalistki,  które  starym  powiedziały,  że  idą  do  galerii,  bo  na  rekonstrukcję
Powstania by ich z pewnością rodzice nie puścili.

Później

Dawno nie pisałem, a tyle się wydarzyło, że nie wiem od czego zacząć.

Albo  zwariowałem  albo  wszyscyśmy  zostali  przeniesieni  nie  tylko  w
przestrzeni, ale i w czasie. Musi być połowa X wieku, i chyba właśnie ochrzciliśmy



Polskę, my Grupa Rekonstrukcyjna Powstań Warszawo. Innej opcji nie ma.

Tkwiliśmy  w tej  puszczy,  żadnych  asfaltowych  ścieżek,  tylko  chaszcze  po
kolana, aż zaczęły na nas wyglądać zza krzaków mordy jakieś zakazane, nieufne i
szprechające w dziwnie znajomym narzeczu. Niemoty jakoweś, więc przezwaliśmy
ich Niemcami i pogonilim za Odrę. Nie sami, bowiem inne jakoweś dzikie plemię
nas przyuważyło i już mieliśmy do nich strzelać z wiatrówek, kiedy prawdziwie Boże
natchnienie nas przed tymże nieszczęsnym krokiem powstrzymało. Patrzymy, gęby
jakoś takie bardziej swojskie, męskie i żeńskie sarmackimi wąsami przyozdobione,
wojowie dzidami niby groźnie potrząsający, ale jednakowoż w łapcie ze skarpetami
przyobleczeni. Do chałup prowadzą, bieda straszna, ziemianki w glebę po trzy metry
wkopane, ale każda jedna płotem od sąsiadów odgrodzona, a na parkingu szpilki nie
wbijesz, tyleż furmanek powypadkowych i służbowych stoi. Wódką i korniszonami
częstują, więc to muszą być nasi albo Ruskie, ale ci drudzy już by dawno nas etapami
do Władywostoku wywieźli.

Nasi więc!

Dużo później

Piszę  te  słowa  sterany  życiem,  na  łożu  Śmierci  wyczekujący.  Głupie
przeziębienie w zapalenie płuc się rozwinęło, antybiotyki z apteczki się skończyły i
mój osłabiony organizm nie strzymał. Przyjdzie zdechnąć w dwudziestym siódmym
roku życia.

Większość tej historii znacie z lekcji historii. Znaczy znalibyście, gdyby III RP
nie  była  najbardziej  niszczącym  państwem  w  dziejach  Polski.  Dla  krótkiego
przypomnienia:  Ksiądz  Wojtek  zaślubił  Mieczysława  z  Dąbrówką  (przepięknie
wyglądała  w  bieli,  choć  dziewiczość  mocno,  jak  wspominałem,  przechodzona)  i
potem  ruszył  na  północ,  do  Prus,  gdzie  zginął  śmiercią  męczeńska  –  zatruł  się
sporyszem w czasie seansu hipnozy, ale w Żywotach świętych się rzecz naprostuje
odpowiednio. My zaś, wykorzystując resztki sprzętu i wiedzę z kółka historycznego,
zbudowaliśmy  Polskę  z  naszych  i  waszych  marzeń.  Choć  pod  Cedynią  było  już
bardzo niehalo, na szczęście ostało się kilka naboi do pistoletu alarmowego i Fryce
pryskały jak pod Wiedniem 650 lat później, przed husarią.

Umierać  tym  smutniej,  że  i  nasza  drużyna  się  rozpadła.  Rodrigo  Samuel
stwierdził, że ma w dupie takie zadupie, co jak co, ale w kniei mieszkać nie będzie,
wyszperał papiery muzułmańskich przodków i repatriował się do Andaluzji szukać
protoplastów, azyl uzyskać jak nie polityczny, to choćby wyznaniowy. Razem z nim
wychodźcą został Daniel, choć niekoniecznie z własnej woli. Z Mieszkiem się ściął,
chciał  wprowadzać  wolny  rynek,  a  ten  powiedział,  że  po  jego  trupie.  Budować
będziemy, powiedział, państwo solidarne i narodowe, wiec on sam będzie handlować
swymi poddanymi i żeby mu się żaden Żydek do interesu nie mieszał, bo zostanie
doliczony  do  którejś  z  transakcji,  no!  Emigrował,  a  w  ramach  zemsty  napisał
paszkwil  zwany  Dagome  Judex,  jakoby  nasz  Mieczysław  wielkim  łotrem  był  i
szachrajem.  Próbowałem  mediować,  to  zamknął  mnie  Mieszko,  władca  ludzki  i
sprawiedliwy w lochu, no loszku, na dwa tygodnie i pozbawił kawy latte. A nie, to
gorączka miesza mi w głowie, latte była tam, tu pijemy głównie niedowarzone piwo.



Chyba się najebałem. Znowu.

SmokOne
- SmokOne, Smok One. Odezwij się!

- Tu SmokOne. Słucham.

- Leć nad wydmą. Po lewej masz SmokaSeven.

- Ok. Rozłączam się.

Patrol przebiegał  rutynowo. Polskie Smoki w pełnym uzbrojeniu szybowały
wzdłuż morskiej granicy z Niemcami. Na dalekim bałtyckim horyzoncie zamajaczyły
Walkirie  Luftwaffe,  polscy  piloci  skierowali  się  natychmiast  ku  nim.  Babki
wyglądały majestatycznie płynąc w charakterystycznym kluczu V przez rozgrzane
powietrze z tytanowymi mieczami w ręku i z atomowymi łukami przytroczonymi do
pleców. Gdzież im jednak do naszych smoków, skrzydła płoną Walkiriom ledwie
muśnięte ogniem z polskich paszcze. Pobaraszkowały więc chwilę dwa smoki nad
Walkiriami i wróciły na lotnisko.

Tam już rzucili  się ku nim stajenni  w mundurach Wojska Polskiego,  już je
prowadzą ku stajniom królewskim, a te kręcą łbami z lubością i parskają radośnie
wyczekując  niedługiej  kąpieli  i  wyżerki.  Jeszcze  tylko  krótki  przegląd  pancerza,
poszczególne łuski maścią antybiotykiem przesmarowane i już można ułożyć się w
luksusowej jamie na górze skarbów i rozkoszować się smakiem pieczonych, winem
podlewanych, owieczek.

****

Kiedy na Ziemię spadła mgła nadzwyczajnie lekka i powróciła w nasze czasy
prawdziwa magia, Polacy jak zwykle mieli pod górkę. Walkirie już stały do poboru,
Dziadek Mróz zapił się i kolejną połowę Rosji mrozem skuł, a ukraińskie Chochły
ostrzyły kosy, by rzezać Polaków, a w Polsce nic, żaden magiczny stwór narodowy
się nie objawił. Kilku, kilku świadków zarzekało się, ze widziało Naszego Papieża
pośród  chmur,  jednak  była  to  pomyłka,  okazało  się  bowiem szybko,  że  to  tylko
Gandalf Szary zmierzał ku pagórkom Albionu razem ze Lwem. Nawet Etiopia (Hajle
Selasie) z Rumunią (Vlad albo Caucescu, do dziś nie wyjaśnono tej kwestii) miały
już swoich Herosów, a  Polska nic,  posucha bohaterów straszna jak w roku suszy
najstraszniejszej. Już baliśmy się wszyscy, ze będzie jak z tym Rogiem zagubionym...

...  aż w końcu gruchło,  jak kraj  szeroki y sadłem obrośnięty,  że hajerzy na
Ślunsku znaleźli coś, z poziomu 600 wyfedrowali na powierzchnię i teraz się Rząd
nad  tym czymś  głowi.  Bo  były  to  artefakty  też  z  literatury  zaczerpnięte,  tyle  że
obcojęzycznej,  a  nie  naszej,  jaja  jakowyś  kamienne  i  niewyklute.  Co  z  takimi
poczynić? A jak z nich Bazyliszek straszliwy się zrodzi? Co z takim poczynić, jak
światu pokazać takiego stwora jak gdziekolwiek indziej się piórkami obnoszą dumne
Feniksy albo choćby Orły Bieliki amerykańskie i urocze Czupakabry? Ale dłużej nie
było co czekać, próby sztucznego wyhodowania Husarza klęską się zakończyły i jaja
pojechały dehaelem do Mittens Najlepszej Mamy na odchowanie. I smoki się pod jej



wzrokiem, pewnie zalęknione, ze skorupek chybcikiem wykluły i je pięknie Mittens
odchowała, choć czasem zanadto kocie zwyczaje przyjmują, prężąc grzbiet i ogonem
waląc  gdzie  popadnie.  Mittens  w  podzięce  medal  dostała,  potem  ją  oczywiście
osądzono  i  nawet  zrehabilitowano  pośmiertnie.  Jeszcze  płonąc  na  stosie  obiecała
wrócić i nadal czekamy z utęsknieniem.

Polskie Smoki są absolutnie wyjątkowe i katolickie. Chińczykom też się trafiły,
ale nasze są większe,  groźniejsze i  jeszcze srają diamentami oraz sikają płynnym
złotem, co ma dobroczynny wpływ na budżet brutto i netto, jak już wszystkie podatki
zostaną  odliczone.  Potrafią  być  upierdliwe  i  czasem  zjadają  swych  pilotów,  ale
ogólnie to bestie dumne z biało-czerwonej szachownicy na swych bokach, no i broń
okrutnie  skuteczna.  By  je  pokonać  musiałyby  się  dogadać  pospołu  i  ze  trzy
mocarstwa,  o  państwach  ościennych  nie  wspominając,  na  szczęście  dyplomację
mamy światową i wszelkie potencjalne sojusze są bez szans.

Można wiec z dumą ogłosić, że nastał koniec historii. Po Pax Polonica nic już
nie będzie.

Abrakadabra
Śnieży  od  zeszłej  niedzieli,  przez  co  nie  sposób  wyrobić,  już  przedtem

wziętych z kosmosu, tygodniowych norm. Krążę po mieście, które niegdyś może i
odwiedził  minister  lub  premier,  lecz  było  to  jeszcze  w  erze  Gomułki,  jeśli  nie
Kutschery.  Kres  przemysłowej  rewolucji  pięćdziesiątego  któregoś  roku,  krzywe
mury, domy z czerwonej cegły, niewyrosłe żywopłoty i dziury w jezdni – łubu dubu
dup –  kurde, dopiero co, w środę, wziąłem nową toyotę. Rundy po unijnym rondzie,
obowiązkowy  słup,  informujący  o  brukselskiej  dobroci,  od  uroczystego  finiszu
inwestycji  obrósł  brudem i  rdzą,  GPS nie  powiem w co  leci,  choć  głos  lektorki
kojący. … wyścig prezydencki – słyszę w eremefie, osobiście preferuję Trójkę, ale
nie  dochodzi,  pewnie  jej  wstyd.  O  punkcie  medycznym „Eldmed”,  według  listy
zleceń – prężnej instytucji publiczno-społecznej, nikt nic nie wie. Dopiero miejscowy
obwieś, cuchnący wódką i niemytym od tygodni cielskiem, bełkocząc coś pod nosem
i sępiąc górę drobnych jednym ruchem ręki, ciągnie mnie w głąb ulicy, to coś to to?
Piętrowy kloc,  większość  okien  bez  szyb,  osłony  z  dykty,  beton i  znowu słupki,
ponoć z  ołowiu,  sterczące  wprost  z  chodnika.  Nic  z  tego,  nie  chroni,  i  tak  czuć
śmiertelne promienie syfu.

Domofon  o  dziwo pełni  swą  funkcję,  nieczęsty  widok,  cud  jezusowy  porą
niezbyt  pielgrzymkową.  –  Dzień  dobry.  Jestem Wiesiek… – Budź dobre emocje,
uczyli od pierwszego kursu szkoleniowego, mądry człowiek z Francji się męczył z
exelem  i  polskimi  nielotami  hurtowej  konsumpcji  –  Ofertę  …  –  Niczego  nie
potrzebujemy.  –  „Mów ciągle,  niech  nie  powstrzymują  cię  pierwsze  odmowy” –
Oferujemy kolejną formułę leków przeciwbólowych – Rzeźnikowi? – Słyszę tępą
ironię w głosie rozmówcy – Koleś, my tu świnie bijemy – Nieposkromiony śmiech i
kwik niosą się po drucie. Rzeczywiście, odchodzę krok do tyłu i widzę: rozkosznie
różowe prosię kręci ogonem z witryny.



Stoję więc, kretyn, z torebką z firmowym logo. W środku wino, chilijskie, bo szef
pochodzi z drugiej półkuli, do pieczeni czy deserowe? Nie wiem, i tylko ze świnią
mógłbym  kwestię  omówić,  pusto  niczym  w  kieleckim.  Wicher  goni  kolorowe,
jeszcze jesienne ulotki cyrku bez zwierząt. Lecz z zębem! – Copywriter do dziś jest
dumny ze sloganu.

Co je przypędziło, skąd się wzięły, z którego mordoru powróciły w mroźne
lutowe popołudnie?

Aborcik
Na  chrzcie  imię  mu  dali  po  dziadku,  Albert,  jednak  odkąd  tylko  zaczął

raczkować  nikt  się  do  niego  tak  nie  zwracał.  Dla  wszystkich,  poza  matką,  był
Aborcikiem.  Całe  to nieszczęście  zaczęło się  właśnie  od rodzicielki,  od jej  fachu
wyuczonego w dekadzie Gierka, była bowiem matka akuszerką w pobliskim szpitalu,
swój zawód wykonywała fachowo, z sercem i, jak chciały złe języki, nie tylko w
miejscu pracy. Na jej pomoc mogły ponoć liczyć co biedniejsze mieszkanki małego
śląskiego  miasta,  choć  trafiały  się  również  panienki  z  dobrych  domów,  które
absolutnie nie chciały, by ktokolwiek się dowiedział, drogą oficjalną, o ich stanie.

Rok  89  niczego  w  tej  kwestii  nie  odmienił.  Przynajmniej  w  perspektywie
Aborcika. Mama bywała bardziej nerwowa niż wcześniej,  za to ich poziom życia
wyraźnie  się  poprawił,  nowe  meble  co  5-7  lat  zastępowały  już  wysłużone,
samochody też rosły w oczach, a mieszkanie zostało wykupione. Aborcik pozostawał
Aborcikiem, czy to za prezydentury Wałęsy, czy już za Kwacha, koledzy nie zwracali
się  do  niego  inaczej  niż  tym mianem,  nawet  w  dzienniku  klasowym corocznie,
najpóźniej 17 września, jakiś złośliwy duch wykreślał jedne litery i dopisywał inne.

Słabszy by się już dawno załamał, może nawet obwiesił. Aborcik też czasem
miewał  takie  myśli,  prawdziwym koszmarem był  okres  dojrzewania  i  wczesnego
liceum. Nigdy nie wiedział, czy dana dziewczyna naprawdę się nim interesuje, czy w
ten sposób raczej  szuka kontaktu z jego matką.  Miewał koszmary o rozkosznych,
pulchnych bobaskach,  śnił  o  gaworzących niemowlakach,  wzdrygał  się  na  widok
placów zabaw.

Matka, jak to matka chciała dla syna najlepiej, marzyła więc, że pójdzie w jej
ślady,  ale  już  z  prawdziwym  dyplomem.  Znajomy  ordynator  nie  widział
najmniejszego problemu, chłopak przeszedłby studia jak burza. Ale Aborcik zaparł
się, wyrzekł matki i wybrał studia wymagające moralności. Za trzecim podejściem
zdał na prawo, studia ukończył z wynikiem ledwie pozytywnym. Nie żeby był głupi
albo co, jednak zawsze hołdował swym zasadom, co w tym środowisku jest raczej
niemile  widziane.  Pewnie  dlatego  wszystkie  aplikacje  brały  w  łeb,  wylatywał  z
kancelarii najpóźniej po tygodniu.

Przebranżowił się, został doradcą. Jednak i tu panował straszliwi terror, tym
razem co prawda głównie ubraniowy, bo o etyce nie było co rozmawiać. Etyki nie
zapalisz,  już  na  wstępie  rzucił  mu  pryncypał  razem  z  grubym  cygarem  i  kazał
następnego dnia przyjść w prawdziwym garniturze, koniecznie z poszetką, zamiast w



tym  czymś  z  Bytomia.  Aborcik  wziął  kredyt,  ubrał  się  elegancko,  ale  do  biura
przyszedł z poszewką (na kołdrę), wszyscy tam mało co ze śmiechu nie poumierali,
na co trzasnął drzwiami.

Założył  konto  na  ćwitterku,  stworzył  portal  i  zaczął  pracować  w  biurze
poselskim. Teraz sam jest posłem. Obecnie sam jest posłem. Tak, to wasza wina, elito
inteligencka i śmieszki internetowe!

Prawdziwa sztuka
Waldemar Badura, docent habilitowany Uniwersytetu Śląskiego, lekko tęgawy

i  całkiem  łysy  mężczyzna  w  zaawansowanym  wieku  średnim,  lekkim  krokiem
zmierzał ku sali wykładowej i taksując wzrokiem co zgrabniejsze tyłeczki studentów
płci obojga – zawsze się szczycił tolerancją i zrozumieniem dla odmienności – po raz
milionowy rozmyślał nad tym, co w jego życiu poszło nie tak . W odróżnieniu od
większości ludzi, w tym jak sądzę zarówno mnie, jak i was, drodzy czytelnicy, mógł
z precyzją co do dnia określić moment, w którym wszystko poszło się jeb…, znaczy
się, popsuło – na skutek tradycyjnego śląskiego wychowania poprawiał siebie nawet
w myślach.

Trzydzieści lat wcześniej, pod innym imieniem i nazwiskiem, był przeciętnym
studentem  zaocznej  socjologii  na  politechnice  w  Gliwicach  i  swoją  przyszłość
widział raczej marnie. Przed maturą myślał o farmacji, była to rzecz jasna jedynie
młodzieńcza  fantazja  wyrajfurowana  przez  zakoksowanych  twórców  serialu
„Breaking Bad”, wyniki egzaminu dojrzałości musiały zweryfikować plany. Jedynym
kierunkiem pozwalającym na zatrzymanie renty rodzinnej, a przy odrobinie szczęścia
nawet  na  stypendium  naukowe,  była  socjologia  i  teraz  uczył  się  o  Lloydzie,
Webberze i Mannheimie.

Dorabiał,  oczywiście  na  czarno,  w  małej  firmie  ze  swego  miasteczka,
zajmującej  się  obsługą  techniczną  przeróżnych  imprez.  Jej  szef  od  rana  zionął
nieprzetrawioną wódą i miał jakieś dojścia do urzędu miasta, co sprawiało, że niemal
w każdy weekend jeszcze nie Waldemar od trzeciej rano taszczył żelastwo, rozstawiał
światła  oraz  krzesełka,  ciągnął  kable  i  kłaniał  się  kontestującym  postęp  prac
znerwicowanym urzędniczkom w obowiązkowych żakietach i  kostiumach z C&A,
przywiezionych jako najnowszy krzyk mody przez familię z Rajchu i podarowanych
kochanym szwagierkom w corocznym odruchu dobrego serca.

I właśnie jedna z takich fuch po raz pierwszy odmieniła jego życie. Impreza
nazywała  się  „Z  Uśmiechem  Przez  Życie”  i  była  dwudniowym  szkoleniem  dla
pracowników miejskiego magistratu. Takim nieobowiązkowym, ale jak podsłuchał w
damskiej ubikacji – kiedy wymieniał zepsutą żarówkę – lepiej na nim było być, bo
imprezę prowadził siostrzeniec kuzyna brata prezydenta miasta, aktualnie próbujący
swych  sił  w  coachingu.  Jeszcze  nie  Waldemar  siedział  tuż  za  kurtyną,  pilnował
nagłośnienia – nie do wiary jakie ludziska miewają parcie na posiadanie prywatnego
mikrofonu! – i chcąc nie chcąc słuchał pajaca występującego na scenie. Po latach
wie, że miał do czynienia z karykaturą, błazeńskim wykoślawieniem wszelkich zasad



świętej nauki coachingu, hochsztaplerem kalającym prawdziwą sztukę, wtedy słuchał
zafascynowany,  pełen  podziwu  dla  wyżelowanego  młodzieńca  w  modnych
okularkach i w szytym na miarę garniturze. I tylko dlatego nie zmienił swego życia
natychmiast, nie posłuchał rad płynących ze sceny i nie wykrzyczał swej nienawiści
szefowi, bo chłodno wykalkulował, że nie będzie przecież płacił za kursy jak jakiś
przygłupawy Polak, pruska oszczędność po raz kolejny wyparła słowiańską fantazję
w jego rozrzedzonej krwi (był astmatykiem).

Przez rok nie opuścił ani jednego eventu coachingowego organizowanego w
województwie. Pracował za darmo, przekupywał majstrów, sypiał z ich małżonkami,
czynił wszystko, by się za darmo uczyć i zbierać doświadczenia. Z każdym kolejnym
show był coraz bardziej pewien, że to coś w sam raz dla niego, życiowe powołanie i
triumf woli nad okolicznościami. W jakim innym zawodzie tępy, choć niestety nie
głupi,  niezbyt  przystojny,  ale  i  nie  brzydki,  nieustosunkowany  człeczyna  mógł
zarabiać grube tysiące bez wielkich inwestycji, jedynie siłą nieograniczonego tupetu
własnego?  Podpatrując  najlepszych  polskich  coachów  kupił  sobie  okulary  z
zerówkami, zrzucił pięć kilo, zapuścił brodę, z garderoby zagarnął kilka garniturów i
dwie  kamizelki.  Najwięcej,  to  prawda,  się  nauczył  oglądając  „Magnolię”  i  Toma
Cruise’a w życiowej roli, przez chwilę myślał nawet o zapuszczeniu kucyka, ale już
wtedy, w młodości,  najwięcej włosów miał na nogach, więc musiał się zadowolić
samurajską kitką na czubku głowy.

Nie  będziemy w tym miejscu  zanudzać  czytelników drobiazgowym opisem
rozwoju kariery jeszcze nie Waldemara, wystarczy stwierdzić, że w krótkim czasie
wyrobił sobie liczącą pozycję na polskim rynku coachingu, wbrew kłodom rzucanym
pod  nogi  przez  zawistnych  kolegów  i  bez  uciekania  w  ceny  dumpingowe.
Szczególnym  uznaniem  cieszył  się  autorski  kurs  „Jak  wyginęły  dinozaury”,  w
którego  kulminacyjnym  punkcie  jeszcze  nie  Waldemar,  przebrany  za  Freda
Flinstone’a, ogłuszał maczugą najładniejszą dziewczynę na widowni i yabadabadu,
odbywał  z  nią  akt  miłosny  ku  początkowej  konsternacji,  a  następnie  gromkim
wiwatom, widowni. Mimo iż nie zawsze były to uzgodnione profesjonalistki, nigdy
nie  skończyło  się  publicznym  oskarżeniem,  co  jest  dowodem,  że  zawsze  trzeba
czytać notacje drobnym drukiem poczynione, nawet na bilecie komunikacji miejskiej,
a  co  dopiero  w  takim  miejscu.  Prawie  równie  wielkim  powodzeniem,  i  tylko
nieznacznie niższą ceną,  odznaczała się pięciodniowa szkoła przetrwania „Jak nie
popaść w depresję w Katowicach po 18:00” za którą otrzymał dyplom z miasta i
dofinansowanie z unijnego programu Stop Samobójcom. I tylko czasem pozwalał
sobie na chwilę refleksji, zastanawiając się, dlaczego tyle mu płacą ludzie, którzy na
parkingu nie daliby mu ani jednej złotówki i poszczuli psem, gdyby tylko napomknął
o popilnowaniu służbowego mercedesa.

Wiódł  więc  jeszcze  nie  Waldemar  spokojne,  ustabilizowane  życie,  powoli
rozmyślał o zakupie w leasingu sklonowanego tygrysa szablozębego, który jeszcze
bardziej uatrakcyjniłby jego występy, kiedy przez kraj przetoczyła się zorganizowana
fala antycoachingu. Jego koledzy z branży, którymi w większości głęboko gardził,
zaplanowali sobie zarejestrowanie coachingu jako religii, co spotkało się z odporem
nie  tylko dotychczasowych kościołów,  w tym tego najważniejszego,  niewątpliwie



mającego fioła  na punkcie monopolu,  ale i  aktualnie  rządzącej  partii.  Jeszcze nie
Waldemar od początku z powątpiewaniem patrzył na poczynania Trustu Coachingów
(TM),  dzięki  wrodzonej  intuicji  oraz  kilku  wizytom  w  paru  niczym
niewyróżniającym się budynkach rządowych, z całej afery wyszedł względnie cało,
choć  z  zerowym  stanem  konta  i  zmienioną  tożsamością  w  programie  ochrony
świadków.

Państwo  nie  zostawiło  go  samego,  wbrew  doniesieniom  tabloidów  system
działał  sprawnie,  przynajmniej  dopóki  podopieczny  się  nie  wychylał  i  z  pokorą
donosił na współpracowników. Został młodszym wykładowcą w Instytucie Literatury
lubelskiego KUL, a po kilku operacjach plastycznych, w stopniu magistra, wrócił w
rodzinne  strony  i  od  dwudziestu  lat  prowadził,  cieszący  się  nieustającym
powodzeniem, kurs kreatywnego pisania na pierwszym roku polonistyki UŚ. Gryzł
się trochę tym, że w życiu wydał ledwie trzy książki, w tym dwie jeszcze w czasach
coachingu,  a  trzecią,  opublikowaną  przez  św.  Jacka  „Bioenergetykę  katolicką”
oficjalnie sygnował biskup, jednak jego uczniom najwidoczniej to nie przeszkadzało.
Już  Waldemar  dawno  dał  sobie  spokój  z  pisaniem  i  wysyłaniem  utworów  do
wydawnictw,  wszystkie  odesłano  na  koszt  adresata  z  dość  obelżywymi  listami
odredaktorskimi.  Po prawdzie sam też nie czytał  zbyt  wiele,  bazował głównie na
wiedzy zdobytej w czasie kariery coacha i prywatnie, w naprawdę wąskim gronie,
propagował ideę głoszącą: czytanie szkodzi osobiście człowiekowi jak i państwu.

Dziś  miał  omówić  twórczość  największego  żyjącego  polskiego  pisarza,
etatowego  kandydata  do  Nagrody  Nobla  i  kilkukrotnego  zdobywcy  Zajdla,
opiewanego prawie wszędzie i znienawidzonego gdzieniegdzie – co tylko dodawało
mu sławy –  Łukasza  Hassliebe,  i  bardzo  się  cieszył  na  ten  wykład.  Był  to  jego
ulubiony aktualnie autor i absolutnie nie przeszkadzała mu smutna okoliczność, że
najczęściej zasypiał w okolicach piątej strony najnowszej powieści pisarza, a dalsze
próby kończyły się powrotem elementów chrapania. Urocza studentka przytrzymała
drzwi  wejściowe,  uśmiechnął  się  szelmowsko  i  głęboko  ukłonił,  maskując  ból
niemożności jakim znowu przepełniło go wspomnienie dni pełnych chwały i majtek
Freda.

Złe Awokado
Mieliśmy  po  czternaście  lat  i  właśnie  założyliśmy  pierwszy  zespół.  Jacek,

Mały i ja. Oczywiście nie potrafiliśmy grać na niczym: ja na gitarze, Jacek na basie -
struny miał naciągnięte jak kable telefoniczne albo stalowa lina, najgrubsza miała z
pół centymetra średnicy,  po kilku plumknięciach rwało skórę na palcach, Mały skądś
wykombinował  perkusję.  Spadła  z  ciężarówki  przy  przeprowadzce  miejscowego
domu kultury albo jego stary dał za nią butelkę wódki, nigdy nie dowiedzieliśmy się
jak to właściwie było. Jeśli my, na wiosłach z recyklingu podpiętych do dwóch wież i
deathmetalowych przesterów, byliśmy okropni, to o Małym lepiej zamilczeć.

Ale był uparty. Skulony, z tymi swoimi 198 centymetrami wzrostu, siadał na
starym taborecie i godzinami walił w bębny. Pakowaliśmy gitary w skórkopodobne
futerały i wracaliśmy do domów, a on ćwiczył do późna i wysypiał się na pierwszych



lekcjach.

Potem poszliśmy do bierzmowania, rozpoczęły się wakacje i dziewczyny, we
wrześniu  każdy  z  nas  wylądował  w  innej  szkole.  Tak  skończyły  się  marzenia  o
podboju  rockowego  świata.  Jacek  zginął  na  drugim  roku  studiów  na  torach,
plotkowano o samobójstwie, ale wujek ksiądz z KUL załatwił normalny pochówek. Z
Małym czasem spotykaliśmy  się  na  boisku  do koszu,  mijaliśmy  na  przystankach
autobusów, ale czasu starczało co najwyżej szybkie cześć-cześć i do widzenia. Po
maturze wyjechał. Do Berlina.

****

Obaj  wróciliśmy.  W  jakże  różnych  rolach!  Ja,  rozbity  po  bezstresowym
rozwodzie osiadłem w mieszkaniu po rodzicach, obarczonym długiem, na szczęście
niewielkim. Jestem wolny, na tyle na ile może być dziś wolnym zwyczajny (prawie)
czterdziestolatek. Pewny etat po znajomości, więcej nie mogę zdradzić, od czasu do
czasu złapię jakąś dodatkową fuchę, popiszę tu i tam. Jakoś się kręci.

Gdzie mi jednak do Małego. W Berlinie grał wszystko i wszędzie. Punk, retro
trash,  electrotechno,  avant  pop.  Jako  szczeniak,  jeszcze  na  przełomie  tysiącleci
współpracował i balował z samym Alekiem Empire. Podobno to on stoi za sukcesem
ostatniej epki projektu Niewiasto, łączącego obecnie klasyczny norweski Black metal
z  tradycją  polskich  pieśni  wojskowych  i  biesiadnych.  Już  za  kilka  dni  mają  być
wielką gwiazdą Offa i wystąpić na jednej scenie z samą Marylą.

Przyjechał  do  nas,  by  uświetnić  otwarcie  nowego  klubu  z  aspiracjami,
stworzonego w ramach projektu Rudzkie Innowacje, w odrestaurowanym, z unijnych
dotacji,  parku.  Lokal  pękał  w szwach.  Mały  puszczał  muzykę z  płyt,  w nowych
jednak  aranżacjach.  Lady  Punk  miksował  z  Aphexem,  Perfect  z  Ronim  Sizem,
legendarny głos Cugowskiego rozsadzał burialowskie tło. Ludziom się podobało, ale
większość była najebana jak na juwenaliach. Albo na darmowym koncercie Kultu.
Tak, Kazika też zmiksował. Ze Stuhrem.

Mały mnie nie poznał, kiedy próbowałem dostać się na zaplecze. Nie poznał.
Mnie. Musiał być naćpany, zdecydowanie. Zresztą też posiwiał, zbrzydł i utył. Co nie
przeszkadza najwidoczniej naszej wiceburmistrzyni, tej co to się często odgraża, że
pokaże, no i tym razem chyba pokazała wszystko. Ale nie mnie. Małemu. Podoba mi
się ta gra słów.

Kupiłem sobie piwo w plastikowym kubku. Postawiłem drinka we szkle.

****

W  tym  miejscu  powinniście  przeczytać  o  skotłowanej  pościeli  i  otwartej
paczce z kondomami w szufladzie przy łóżku. O moim lęku, czy rano będzie leżała
obok mnie, czy ucieknie pierwszym autobusem... Albo o tym jak wpatruję się w jej
plecy i chude łopatki budzą we mnie wątpliwość - Czy to ostatnia młoda kobieta w
moim życiu? Lub też, bo przecież nie ujawniłem płci odbiorcy/odbiorczyni mojego
drinka, o homoseksualnej orgii pełnej [..] i [...], któren to opis wzbudziłby zazdrość
części  mego  bombelka  i  wzburzenie,  czasem  połączone  ze  zgrozą,  reszty



czytelników.

Tak  byłoby,  gdybym  tworzył  literaturę,  a  nie  opisywał  zwyczajne  życie.
Mógłbym  może  nawet  pospekulować  o  wątpliwościach  względem  własnej
tożsamości? O Polsce napisać. O kondycji moralnej narodu z perspektywy łóżka i
widoku za oknem. Albo że tym razem z pewnością zwyciężymy. Kiedyś w końcu
przecież musimy.

Stop!

****

Piwo było odgazowane, smakowało ohydnie i piłem je ze smutkiem. Drink nazywał
się Złe Awokado.

Raport z oblężonego
kontynentu

Dzień 0

Chopecku łoblekej się, jodymy do Rajchu.

Takie to słowa obudziły mnie pewnego pięknego poranka i aż się ucieszyłem.
W końcu Dojcze poszły po rozum po głowy i ściągają zurik z powrotem do Hajmatu
ostatnie zagubione na Wschodzie niemieckie plemię – Ślązaków. Już widzioł żech
siebie na wypasionym socjalu, pomykającego golfem przynajmniej czwórką autobaną
z Dortmundu do Wuppertalu, szpanującego w Aldim fryzurą na łysego Podolskiego,
kiedy brutalnie mnie zastopowano. Ty nie pij, ty do rodziny jodziysz, nowe ciuchy i
gyszynki szykuj. I tak ciężko zarobione piastowskie złotówki zamieniły się w jewro,
nową reiszmarkę niemiecką, jak to pisują gdzieniegdzie ci lepiej poinformowani, nie
żebym im wierzył  na  słowo.  Ale  coś  w  tym  musi  być.  Orła  ucałowałem przed
oddaniem w niewol kantorowską.
Dzień 1

Prawie mnie cofnięto na granicy. Jestem młody, przystojny i w koszulce z Che,
to sobie pewnie policjant, świecąc latarką w oczy, pomyślał, że jadę na G20 podymić.
Na  szczęście  wykazałem  się  wrodzoną  bystrością  i  zacząłem  krzyczeć.  Keine
grenzen, Katschinski,  TrójPomorze,  Wiedeń 1983. Podkręcił  wąsa i  wpuścił,  musi
być obeznany w realpolitik.

Ale  widać  musi  być  tylko  jeden  dobry  Niemiec  w całym kraju,  bo  już  za
Ringiem blitzło nas jak w 39 i Pan Joschke, nasz kierowca z Krapkowic, strasznie się
wkurwił. Bo to tylko Polaków tak męczą mandatami, Niemców ani trochę. Z kolegą
zrobili proste doświadczenie, jechali obok siebie i do kolegi mandat nie przyszedł. A
ma bawarskie blaty. Pan Joschke kredyt wziął by spłacić swój mandat. Nie wiem, czy
wierzyć, bo po co Polakowi niemieckie numery rejestracyjne, jak w Polsce taniej.



Dzień 4
Nie żebym był rasistą albo co, ale dawniej niemieckie miasteczka były jakieś

takie czystsze. Żywopłoty przystrzyżone równiej, drogi wylane asfaltem, a nie łatane
żwirem, ani jednego chwasta na chodnikach z eleganckiej kostki Bauma. A dziś…
wstyd godoć,  same Murzyny,  Azjatki  i  Turcy  albo Rumuni  na  ulicach.  Jak  biała
twarz, to na uśmiech odpowiada Nix fersztyjn, spierdalaj albo śpiewa petersburskie
piosenki, Kałmuk kazachski. 20 lat w Niemczech i ani słowa w mowie Goethego!  

Jakie ja tu rzeczy widziałem…
Białe  kobiety  pracujące  na  budowach.  Białe  kobiety  obściskujące

Tanzańczyków. Białe kobiety w szortach. Na deskorolkach.
Dzień 6

Jadłem royala w Maku i jeden Niemiec wręcz padł mi w ramiona i zapłakał.
Jesteś prawdziwym Menszem powiedział i wytłumaczył, że nikt w Niemczech całych
nie kupuje już w Maku, by nie skazić się wieprzowiną; halal, koszer i delikatesy u
Turka  –  oto  jadalnie  Niemca  w  XXI  wieku.  I  opowiedział  smutną  historię  o
kaczkach, co sobie w stawie obok pływały od 73 roku, jak za Brandta stawek zalano,
a od dwóch lat ich nie uświadczysz – zjedzone.  Na ganz kaputt.  Ucieszył się,  że
jestem z Polski, bo widział obrazki z Warszawy i bardzo ucieszył się ze słów Trumpa,
bo to kolejny z długiej listy wybitnych Niemców, który wyjaśnia Polakom jak być
Polakami, ku chwale naszej cywilizacji. Lubi redaktora Karnowskiego.

I ten to Niemiec, zupełnie niepytany, powiedział, że jak dzieci tylko skończą
szkoły, przenosi się na Bielany. Bo to już nie jest ta Europa, co dawniej. A u nas
spokój i mężczyzna może być mężczyzną, nawet jak nie nosi brody. Bezpieczeństwo
iber alez! Zresztą, jak wyjaśnił, w jego wypadku to prosta formalność, bo jedna z
jego prababek była z domu Schltyschek, a dziadek Alfred, jej syn zresztą, za młodu…

Dzień 7

…dziadek Alfred kilka lat spędził w Warszawie, piękne miasto, ale trochę zniszczone i
ludzie jacyś tacy osowiali, po zmierzchu życie społeczne wręcz zamierało, puste ulice
przemierzane  jedynie  przez  żandarmów  i  bandytów.  Ale  kobiety  cudowne  i
niewymagające tyle co te współczesne, na skinienie lufy karabinowej gotowe pójść
do łóżka z każdym żołnierzem wermachtu. Komu to przeszkadzało, za Franka to był
welt i szpas, nie to co teraz.

Powinienem zakończyć znajomość już wtedy, ale myślałem, że coś zaginęło w
tumaczeniu, bo gadaliśmy w języku pogranicza. Sygnałów przyszłego niesczescia,
jak teraz o tym myślę było więcej. Ot, rozprawialiśmy o symetryzmie, próbowałem
wyjaśnić wszystkie niuanse tej nowe teorii politycznej, ale on tylko pokiwał głową i z
kolegą,  Niemcem rzecz  jasna  kazachskim,  innych  już  nie  ma,  wskazał  na  mapie
Wisle: dąs is neu Linke simetrie!

Zaprosił mnie jednak do Kolonii, jak jest się w Dojczach to po prostu trzeba
obejrzeć  tę ostatnia  redutę  cywilizacji.  To  tu  przez  wieki  dzielni  obywatele
imperialnego Rzymu bronili się przed zalewem barbarzyńców ze Wschodu. Aż padli.



Dziś takim miastem, miastem bohaterem Zachodu jest oczywiście Warszawa. I z tymi
słowy zaciągnął mnie na narodowego wuszta z piwem, do jednej z licznych knajpek.
Wtedy to też musiałem paść ofiar pigułki, gwałtu, bo…

 
Dzień 9

… kolejna rzecz jaką świadomie zanotowałem pochodzi wręcz ze skandynawskiego
kryminału lub amerykańskiego horroru. Jestem przed ołtarzem, obok stoi znajomy
Niemiec,  a  poddenerwowany  ksiądz  w  języku  niemieckim  udziela  nam  ślubu.
Zamknąłem ozzeta, pewien,  że to koszmar, z którego  zaraz się obudzę, dyskretnie
szczypię w pośladek (swój, choć wiem, co musleliscie) i nic, wizja nie znika!

Naprawdę stoję w dumnej katedrze kolońskiej, słynnej na cały świat reducie
chrześcijaństwa i myślę, że źle zrozumiałem słowa: podoba mi się Karnowski, bo
temu Niemcowi naprawdę się on podoba, a nie jak prawdziwemu Polakowi podoba
się  myśl  głoszona  przez  każdego  z  bliazniakow,  razem i  osobno,  i  intelektualna
swada Karniaków z jaką objaśniają świat, temu Niemcowi się seksualnie podobają, a
nie  duchowo,  dociera  do  mię,  poniewczasie,  a  ponad  mną  powiewaja  klatki  że
szkieletami nawroconych drzewiej heretyków, a przede mną – stoi kapelanek, młody,
spocony i przerażony niemniej niż ja. To on mnie uratował.

Już mieliśmy wymienić obrączki, kiedy krzyknął: Moj ci on i walnął mego, na
szczęście  niedoszłego,  choć  jakby  wyglądał  jak  kolega  Szary,  to  kto  wie…,
oblubienca ewangelią w głowę i w nogi zakrzyknął jak Pan Zagloba pod Zbarazem
albo Częstochową, juz nie pamietam.

Gnaliśmy  katakumbami,  pędziliśmy  średniowiecznymi  uliczkami  jak
Inkwizycja  za  uczestnikami  powstań  chłopskich,  a  dokładniej  to  uciekaliśmy  jak
szwedzka policja przed muzułmanami, i ksiądz Tymoteusz mi wytłumaczył, że takie
to zadanie Merkel, że albo będą dawać śluby pedałom albo stracą odpis z podatków
na Kościół,  a  to i  sto euro od osoby. Miesięcznie! Ci Niemcy jacyś głupi,  cztery
stówy dawać, zamiast zostac ateistą… Ale on ma dość tej presji i wraca do mamy, do
Polski.

I tak to uprawiałem ciemną nocą biegactwo, choć jako Polak absolutnie nie
popieram tej rozrywki w porze dziennej. Na sczescie miałem na sobie garnitur, letni,
lniany,  a  nie  suknię  ślubną,  bo  nie  przebieglbym na  wysokich  obcasach  i  trzech
metrów. A taki garnitur to dobry na wszystko, w maratonie można pobiec, a i odpisać
od podatku jako koszta własne. Ale i tak nas powoli doganiali, mafia gejowska czy
inksza, więc z księdzem Tymoteuszem rozdzielilismy się, życząc sobie wzajemnie
szczęśliwego powrotu do Ojczyzny. Biegłem tak, dopóki kroki za mną nie ucichły.
Zziajany przystanalem. I wtedy wzrok mój padł na szyld z napisem: Mówimy po
polsku.

Dzień 10

Obudził mnie śpiew muezzina. Leżałem nago w niskim łóżku, czyżbym, jak to
mawiają w moim kraju, wpadł z deszczu pod rynnę? Mocniej ścisnąłem poszetke
bezpieczeństwa,  jedyne  co  pozostało  po  moim  ślubnym  garniturze.  I  wtedy



przypomniałem sobie wszystko.

Kolonia.

Na  szczęście  jedne  z  drzwi  prowadziły  do łazienki,  bo  inaczej  pekl  by  mi
pęcherz. Mieli nawet nieużywaną szczoteczkę do zębów, na taborecie leżał, jak się
domyśliłem szlafrok, a nawet recznik (do głowy chyba). Tak ubrany odważyłem się
wyjrzeć  na  korytarz  polskiego,  tak  myślałem,  konsulatu.  I  pierwsze  co  widzę,  to
Arab. Machający do mnie radośnie. Zamknąłem drzwi. Wiecie, nie jestemrasista, ale
tyle się teraz słyszy o tych zamachach.

Ale ten ładuje się za mną do izby, szczerzy zęby, cóż więc dziwnego, że znowu
rozważam kwestię rynny (to tylko drugie pietro) i mówi do mnie po polsku: sallam
alejkum. Zemdlałem. Po raz trzeci w tym tygodniu. Jak tak dalej pójdzie, to zrobię
sobie jakąś krzywdę.

Dzień 13 

Wiem wszystko.  Raszid\Dennis  mi  opowiedział.  Znaleźli  mnie omdlałego u
drzwi  szkoły  koranicznej  w ostatniej  chwili,  bo  z  uliczek unosił  się  już  pedalski
wrzask triumfu. Biedny ksiądz Tymoteusz.

Ojciec Raszida\Dennisa studiował w latach 80. medycynę w Poznaniu, w 89
uciekł do NRD i Raszidowi\Dennisowi pozostało z tego wszystkiego niemieckie imię
po  mamie  kulomiotce,  arabskie  nazwisko  po  tacie,  zadeklarownym  syryjskim
socjaliscie z tendencjami do ateizmu, szczątkowa znajomość polskiego, słabość do
blondynek i,  tu  mu było  naprawdę  wstyd,  fanatyczny podziw dla  piosenek  Lady
Pank.

Przerzucili  mnie  natychmiast  na  Bajery.  No,  do  meczetu  boja  się  Niemcy
wchodzić,  bo  od  razu  informujemy  ONZ,  Strasbourg  i  Adama  Bodnara,  ale
strzeżonego Allah strzeże i znowu wvbucha tym swoim młodzieńczych śmiechem, a
zęby ma zachwycajace, całkiem niepolskie, równe, białe… ostre…

Piękne jest Monachium, nawet bez Mittens stalinoskiej z corkami, ale wtedy to
już byłby nadmiar piękna,  ponad ludzkie pojmowanie;  piękne są jeziora i  Alpy,  i
traktory  porsze  na  landowkach,  i  zapach  gnoju  o  poranku,  i  kapliczki  z  Issa  na
każdym  zakręcie.  Zwiedzamy  Bawarię  z  Raszidem\Dennisem  i  odkrywamy
podobieństwa, różnice się zacierają, polubił Myslowitz, moze wyskoczy na Offa. On
też tylko chce, by było na świecie jak dawniej. On też wielbi średniowiecze, z jego
pozorna tylko prostotą, porządkiem społecznym, umiłowaniem naturalnej medycyny
i islamską potęgą, Sulejmanem u wrót Rzymu. No, w tym ostatnim punkcie się trochę
różnimy. Jeszcze.

Próbuję  go  podpusczczac.  Idziemy  dolinką  w  Alpach,  nad  nami  wiszą
dwutysięczniki,  ledwie  co  zrobiłem  sobie  zdjęcie  z  Malyszem  w  Ga-Pa  (jego
rekordem starej skoczni), 30 stopni w cieniu i wskazuję typową niemiecką rodzinę.
Pan  gładko  ogolony  i  w  krótkim  rękawku,  synek  biega  w  krótkich  gaciach.
Nastoletnia córka ubrana od stóp do szyi, niesie plecak, włosy jeszcze rozwiane, za to



matka z zasłoną na twarzy. Czy to XXI wiek pytam Raszida\Dennisa, czy prorok
jezdzil  kamelami  po pustyni  w majtach Dudy? Szelma zna jednak odpowiedź na
wszystkie pytania, one same tak chcą, w tych upałach lepiej zakrywać wszystko, a to
muzułmańscy  mężczyźni  ponoszą  trudy  asymilicji  kulturowej  i  poca  sie  jak
wieprzowina. No, raczej nie jestem przekonany.

Dzień 15

Kiedy kutas swędzi coraz bardziej, a sytuacja staje, nie bójmy się mocnych
słów, się chujowa.

Takie  to  sobie  przyjemne  prowadziliśmy  sobie  rozmówki  z
Raszidem\Dennisem.  O głębokim wydźwięku historiozoficznym i  cywilizacyjnych
perturbacjach, choć teologię wolałem pozostawić innym, zawsze byłem cokolwiek
nieśmiały  wobec  cudów,  zwłaszcza  natury.  Pyskate  bardzo.  Widząc  me  wahanie
zafundował  mi  bilet  na  U  bahn,  S  bahn,  SS  bahn  i  jeszcze  jakieś  bahn.  Jedź,
powiedział, sam zobacz, sam oceń, sam zadecyduj.

Wysiadłem więc w samym centrum. I wpadłem, nieświadomy niczego, też w
samo centrum, ale gomorii i sodomii porównywalnej jedynie z późnymi wieczorami
na Twitterze. Wychodzę z banhofu, a mija mnie tłum stewardes o urodzie cokolwiek
dyskusyjnej. A opinie o Niemkach są zdecydowanie przesadne w tym względzie! Ale
te  były  prawdziwie  brodate!  Mały  chłopiec  stawia  los  na  tęczowej  loteryjce,  a
dwumetrowy  transwestyta  o  szpilach  dwunastocentymetrowych  (przynajmniej)
pozuje grupie japońskich turystów. Wtedy mnie olśniło! Monachijska parada lesbian i
szwulów, co zresztą dumnie głoszą transparenty.

A to mnie ciapaty podszedł podstępnie jak Azja Oleńkę w Tuskolasach, myślę
sobie, ale nawet nie mam siły dywagować. Dup dup, dudni techno. Tir gwiżdżących
roznegliżowanych  panów przebija  się  przez  zbombardowane  w 44 i  odbudowane
Monachium, tuż obok inny, napakowany jak redaktor Jastrzębowski, ale ze trzy razy
młodszy i błyszczący oliwą, rozdaje ulotki. Flagi Bayernu powiewają na tęczowo!
Osiemdziesięcioletnie  staruszki  całują,  ale  nie  wnuki,  tylko  siebie  nawzajem!  Na
targu sprzedawca tureckich, podkreślam: tureckich galaretek, chwali sie exfrojdiną z
Polski i mówi dzień dobry na do widzenia. Biali ludzie żebrzą na chleb. Dup dup,
dudni techno. Chińczycy i  muzułmanie. Chińscy muzułmanie i bratwuszt  z woka.
Wiruje  przed  oczami.  Cały  świat  wiruje  mnie,  i  tylko  Mittens  Dobrej  Matki  nie
widzę, pewnie nadal cyklinuje podłogę z córkami…

Dup dup, dudni techno.

Chcę się schować w kościele. Otwarte, choć remontują fasadę. W przedsionku
młodzian z kitką handluje świecidełkami. Dygoczę. Przy ołtarzu trwa chrzest, a para
Hindusów fotografuje instalację na rzecz pokoju, która – jak się okazuje – gości w
tych  dniach  tutaj.  Wysoko,  tuż  pod  samymi  oknami,  zawieszono  setki,  nie,  nie
małych  samolotów  bombardujących  irackie,  jemeńskie  i  syryjskie  wioski,  a
papierowe, czy może plastikowe gołębie. Czyż może być dobitniejszy obraz upadku
tego kontynentu? Nigdy nie zakładaj się z losem, bo okazuje się że tak! Wchodzą
australijskie studentki z lodami i gołymi nogami, mój wzrok spłoszony ucieka, a za



nim biegnę i ja.

Padam na ziemię: Boże dlaczego nas opuściłeś?! Krzyczę. 

Daj jakiś znak!!

Wtedy  najeżdża  na  mnie  szereg  rozpedalonych  tęczowych  aniołów  na
ośmiometrowym rowerze. Nikt nie zwraca uwagi. Dup dup, dudni techno. Płaczę. I
widzę  wokół  nogi,  setki  gołych,  zgrabnych,  na  kukurydzy  odkarmionych,
australijskich, a może amerykańskich nóg.

Raszid\Dennis  do  niczego  mnie  nie  zmuszał.  Sam  zadecydowałem.  Wręcz
odradzał:  Polska  nigdy  nie  miała  kolonii  (aż  mnie  zęby  zabolały,  co  zrozumiałe,
chyba mi się zgorzel robi), nie musisz, nie musisz, nie musisz..

Stoimy w korku na wysokości Drezna. Kutas chyba zaczyna krwawić, środki
przeciwbólowe  przestają  działać.  Przynajmniej  pierwszy  raz  w  życiu  nie  mam
stulejki. Korek też już stoi. Podobno wszystkie drogi do Polski zapchane. Niemcy
skończyli rok szkolny i teraz milionami migrują do Ojczyzny. A ja jej przywożę, jak
to było za proroka Mahommeda, niskie podatki.  Dla wiernych. Kierowca puszcza
pierwszy tom sagi o Wiedźminie, słuchamy jak dzielny Geralt z walczy z żabnicą.
Przypadek?  Nie  sądzę.  Kutas  coraz  intensywniej  swędzi,  to  nawet  przyjemne.
Dotykam saszetki szahida.

W tym tempie mogę nie zdążyć dojechać na przystanek Woodstock.
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