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Siostrzyczka

Asia, Asia!

„Palce  ojca,  stopy  mojego  starego,  oto  sekret  nawiedzenia  Elżbiety”  –  oto
pierwsze co pomyślałam, kiedy zobaczyłam mojego wnuka. Dwa tygodnie już miał,
w końcu go wypuszczono ze szpitala, taki kurczak ze sterczącymi włoskami, a i to
niezbyt  wielki.  Kruszynka.  I  tylko te  ogromniaste  stopy  mojego  starego,  dziadka
znaczy się, a Elżunia taka dumna, matka Polka w szesnastym roku życia. I tylko nie
dotykaj, nie noś, nie tak. A co myśli, że kto ją nosił, Święty Mikołaj w worku? Ten
jej  absztyfikant,  ojciec  znaczy  się,  z  dnia  na  dzień  bardziej.  Bardziej  pijany
oczywiście. Niby się chowa, krople w oczy leje, ale co ja ślepa jestem, nie widzę?
Nawet maturę ma, z dobrej rodziny czyli taki bardziej. Pokurcz zalękniony, nie po
nim Hubercik ma te oczka ciekawskie, niebieskie. Po mnie, oczywiście. Jego stary
niech  jedzie  sosny  ogromniaste  rąbać  do  tej  tundry  w  Norwegii,  ale  niech  się
przedtem wysoko ubezpieczy, na życie albo i kalectwo, bo jak go taka sosna rąbnie,
to tylko raz. A Hubercika to my już tu pospołu wychowamy, a małą to by trzeba jak
najszybciej do wieczorówki z powrotem zagonić i na studia, może pozna jakiegoś
miłego profesora. Albo profesorkę, w końcu za moment mamy XXI wiek, koniecznie
z muzyką coś, bo mały ma takie długie paluszki jak Rubinstein albo Zimmermann –
o, to by profesorka z -an w nazwisku być mogła – szkoda, by te palce zmarnować. Na
chrzest małego mogłaby już przyjść z tą swoją profesorką, zrobilibyśmy ją chrzestną,
a potem młode by się ożeniły gdzieś w Hiszpanii albo na Florydzie, to by mały miał
od  razu  start  zapewniony  i  wsparcie  państwa.  Tylko  ten  jego  stary  mógłby  już
zniknąć, choćby na Islandię dorsze patroszyć jak już się boi tych pił, i łykam na niego
zło-wróżebnie  spod  oka,  ale  on  strasznie  niedomyślny,  choć  z  maturą  i  nic  nie
rozumie, i tylko dziecku świetlaną przyszłość niszczy. Jaka to zresztą dziś matura jak
ja musiałam, by w ogóle być dopuszczoną, najpierw wszystkie egzaminy techniczne
pozdawać, zlać kwas do wody, co oczywiście było pułapką i się nie złapałam, bo jak
stary belfer, Ernest na niego wołaliśmy, od Borgnine’a, taki był kanciasty, chciał nam
pokazać, że jednak można, to tak pieprznęło na pół dzielnicy, że milicja miesiąc do
budy jeździła i esbecja się rozpytywała, nas, grzeczne panienki w spódnicach dwa
centymetry za kolana. Kilka nawet chcieli zamknąć, te najbardziej urodziwe i nikomu
nie zdradzę, czy byłam w tym gronie, świnie jedne, ale trafili na taką Jadźkę, jej stary
był szychą w województwie, to jak potem biegali przepraszać, z kawą i goździkami,
to pół budy miało hecę na sto fajerek! Stary patrzy się na kruszynkę i tylko z nogi na
nogę przestępuje, pęcherz nie ten co dawniej, a i na ryby by najchętniej wybył. Na
ryby? Teraz, w marcu? Co on myśli,  że ja taka głupia i nie wiem nic o okresach
ochronnych? Do tej wywłoki z drugiego piętra serce go gna, tej co cycki ostatnio
zwiększyła, raczej nie za swoje. Zamieszkać nawet może, jeśli tak chce, będzie pokój
dla  Hubercika,  łóżeczko  już  naszykowane,  a  i  wielką  przytulankę  już  dawno  na
szmatach  kupiłam.  Słoniątko takie  aseksualne,  trąba  ino  długa,  bo czy to  mi  kto



powiedział, czy to chłopczyk, czy dziewczynka się urodzi? Nikt! Ale to chyba nawet
lepiej, że chłopczyk, do trzydziestki to głupie jak but, a potem jeszcze głupsze. No,
ślini się. Młody tato, cycki Elżuni urosły, to się ślini. A szwedzkie borówki czekają,
wabiąc  takie  ofermy  jak  on.  Ach,  gdyby  tak  wpadł  do  studni  zapomnianej  w
opuszczonym gospodarstwie.  Tylko, że musiałby się odnaleźć, jeśli  ubezpieczony.
Trzeba  by  go  jakoś  podpytać  w  tym  temacie,  podejść,  że  jest  teraz  poważnym
młodym człowiekiem, on student filozofii, czyli nawet nie pół mężczyzny. O, stary
już wziął kapcie i schował do chlebaka, co to sobie kupił na Wigilię, niby na zanętę,
zaraz się urwie z haczyka – Śmieci zabierz, krzyczę dziadowi i tak się zastanawiam,
ile by kosztowało jego zdjęcie z tamtą lafiryndą? Hubercik uśmiecha się tylko do
mnie, kiedy nie śpi, ich wszystkich ma głęboko w buzi, jak i kciuk, który delikatnie
ocieram maluszkowi.

****

Babka  zawsze  chciała  bym  został  pianistą.  Nawet  keyboard  mi  kupiła  na
czwarte urodziny i ciągle palce rozciągała na desce do krojenia. Hubercie, patrz jakie
piękne  lakierki  ci  sprawiłam  na  konkurs  szopenowski,  żebyś  tymi  olbrzymimi
stopami  po  dziadku  jury  nie  straszył,  kiedy  dorośniesz.  Wpatrywałem  się  w
eleganckie pudełko, potem w moje malutkie łapki w kapciach z pieskami i budziło
się we mnie poczucie winy. Dziadka prawie nie widywałem, od rana chodził na ryby,
rok później wyprowadził się do cioci Hanki do bloku naprzeciw. Babka wtedy niemal
wzięła kredyt na pianino na jego dowód, na szczęście w banku się pokapowali, i o
mały włos, by babkę serio po sądach ganiano. Ojciec podjechał z uczelni i babkę z
aresztu  w  końcu  wypuścili.  Całe  życie  potem na  nią  wyrzekał,  bo  jakby  zdał  z
Arystotelesa  na  4,5,  to  miał  obiecaną  asystenturę  na  UŚ,  a  tak  mordował  się  na
ekonomicznej  dwulatce.  Tak  po  prawdzie  to  stary  był  zawsze  słaby  z  filozofów
starożytnych, i  i  tak by tego etatu wtedy nie dostał,  przynajmniej  dopóki staremu
Wawrzyńczykowi się nie umarło.  Ten to był  kosa straszliwa z Platona i  Plotyna,
Państwo miał  w  małym  palcu.  Mieszkał  niedaleko,  w  Jaskini,  jak  bełkotliwie
nazywał swą kawalerkę, na Tauzenie i co mojego starego spotkał na zakupach, to do
niego startował z ironią: Jak tam pański Arystofanes? Podpalił  już Ateny? Na co
ojciec męł przekleństwo w ustach, krótkie urwa tylko słyszałem i witał się elegancko,
Panie Profesorze, to i tamto. Ale dla mnie profesor był dobry, kiedy tylko dostawał
saszetkę ze stikersami przy kasie, to mi oddawał – Pilnuj młodzieńcze, dziękowałem
pięknie jak mnie babka uczyła od małego. Kłaniałem się więc głęboko i szczerzyłem
moje  mleczaki  w szczerym uśmiechu,  kiedy  na  parkiet  spadały  pierwsze  bukiety
kwiatów i części kobiecej garderoby. Głowę podnosiłem dopiero, kiedy sprzątacze
pozbierali  wszystko do koszy, a stikersy bezpiecznie ukryłem głęboko w kieszeni
kurtki.  Można więc powiedzieć,  że  byłem szczęśliwym chłopcem i  rezolutnym.  I
wtedy urodziła się moja siostrzyczka.

****

Nigdy  nie  rozumiałam,  o  co  im  wszystkim  chodzi.  Święci  jacyś  albo
pierdolnięci, najpóźniej koło pierwszej komunii przestałam to rozgraniczać. Matka
mi chciała ufundować korektę nosa, ojciec myślał o rowerze – bo za jego czasów



wszystkie dzieciaki dostawały, on nie, jakiś fiśnięty kompleks Edypa się tu nam w
pełnej  krasie  wieku  średniego  objawił  –  szczęśliwie  dostałam  iPhone’a  prawie
najnowszej generacji. Tylko, uwierzycie?, pierwotnie miał być na firmę i jeszcze do
lata do mnie dzwonili różni dyszący faceci z ofertami. Halooou? – odbierałam. Ja,
dziewięciolatka.  Stare  obleśne  dziady  traciły  język  w  gębie,  pewnie  sprawdzali
panicznie,  czy  nie  wcisnęli  przez  pomyłkę  wybierania  sekstelefonu  przy  swoich
sekretarkach. Słodka Lolka albo co, płatne z góry i z biedaemerytury. To i tak nic w
porównaniu z tym, co wychytrzyła babka. Zadała mi mianowicie keyboard. Casio.
Nie  bacząc  na  to  zupełnie,  że  już  kurwa  jeden  w  domu  mamy.  Kompletnie
nieużywany.  Ale  sobie  wymyśliła,  że  Hubercik  się  przy  mnie  podciągnie  i  na
najbliższy konkurs chopinowski jeszcze zdąży, w końcu ten za cztery lata. Hubert to
wtedy ganiał z nożem po całym osiedlu i prędzej by sobie tą kosą palce upierdolił,
niż gamę machnął bez ani jednego potknięcia, albowiem słuchu nieborak to nie miał
absolutnie.  Nic.  Null.  Niente.  Taka  to  była  nieekskluzywna  sytuacja  familijna,  a
jesienią zrobiła się jeszcze gorsza, bo ojciec się wyprowadził do akademika, choć
stary  był  już  nieźle,  ile  to,  ze  35 lat  musiał  mieć?,  zamieszkał  ze  studentką.  Co
semestr  inną,  jak  gorzko  ironizowała  mama,  kiedy  wracała  z  kolejnego  unijnego
doszkolenia w sobotnie popołudnia.

****

…patrzę na te dziewczyny z kursów nie tak wiele przecież ode mnie młodsze i
nie chodzi mi o moje koleżanki bo one są równie zmęczone ja ja ale o prowadzące i
nie potrafię zrozumieć dlaczego to wszystko poszło aż tak źle że ja dziś siedzę w
szkolnej ławie w sukience z lumpeksu a one w kostiumach i z paznokciami długimi
jak szpony każdy jeden w innym kolorze tęczy tłumaczą mi jak założyć firmę może
być kwiaciarnia  i  dostać dotację  na rok potem się  zobaczy proszę przyjść znowu
wypełnimy  druk  ten  i  tamten  i  zawsze  przecież  można  wyjechać  do  pracy  w
Niemczech szukają tam opiekunek dzieci i osób starszych wiedza medyczna nie jest
niezbędna i nawet Hubert dzwonił ostatnio czy bym nie przyjechała i nie zajęła się
Jonatanem i Mary bo oboje z żoną pracują no do lata od września dzieciaki pójdą do
publicznego przedszkola bo miejsce w kościelnym żłobku to od ręki i za darmo ale
głupio by potem dalej nie płacić podatku kościelnego wiesz mama przyjedź zapłacę
ty sobie odpoczniesz od całej tej Polski i myślę sobie wtedy że nie jest zły chłopak
ten Hubert choć mówili że życie sobie niszczę że taki zabieg to prawie nie boli ale
jakoś tak wyszło że nie potrafiłam a i  filozof zasrany tradycyjnie akurat nie miał
wtedy kasy jak zwykle i nie mamy mówić na swoje sukienki że z lumpeksu tylko że z
butiku ze specjalnie wyselekcjonowanymi ubraniami bo to podniesie naszą wartość w
oczach  pracodawcy  i  dziś  matura  prawie  nie  ma  wartości  liczą  się  głównie
kompetencje i umiejętności i jesteśmy tu właśnie po to by je pozyskać telefon wibruje
oby to tylko nie była matka z jej obsesjami…

****

No no, w życiu bym się nie spodziewał, że Hubert znajdzie taką ładną żonę.
Trochę ciemna, nie ma co ukrywać, i nie mam na myśli umysłu, broń Boże, karnację,
ale ciało, że hoho! Prawie ze sobą nie rozmawiamy, bo ja w językach jestem słaby, a



jeszcze  teraz  z  tym  rozgrzebanym  przewodem  nie  mam  czasu  ani  ochoty  się
dokształcać, całe dnie w robocie, tu godzina wykładu, tam ćwiczenia, w weekendy
jeszcze  uczelnia  prywatna.  Co  mnie  podkusiło,  by  pisać  o  średniowiecznych
beginkach i myśli Wiklefa w kontekście twórczości Umberto Eco, to sam nie wiem.
Jaki to jest niedobry pisarz, to się w głowie nie mieści! Terminy mnie gonią, bo jak
do przyszłego roku nie zdążę, to tym razem rektor już nie wybroni, tak mi po cichu
przekazano,  najlepiej  by  było  zamówić  habilitację  u  specjalisty,  mało  się  takich
reklamuje w internetach? W miesiąc napiszą, potem do recenzji i już belwederska
profesura  tuż  tuż,  trzeba  tylko  garnitur  dać  do  odczyszczenia.  Ale  dopóki  córuś
kochana studiuje, to nie ma bata, by kasę odłożyć, alimenty ich mać i 500+. Może
Huberta  by  poprosić?  To nie  jest  zła  taka  myśl.  I  cofam rękę,  którą  już  miałem
pogłaskać synową po nagim ramieniu, tu trzeba się pilnować i całość rozegrać jak
partię warcabów, pamiętając, że smarkacz nigdy nie lubił przegrywać i pionki latały
po całym pokoju. Siedzi w tych lustrzankach,  we własnym domu,  i  nie wiem, co
myśli.  Pewnie ma ubaw ze starego, a jeśli  tej  swojej,  jak jej? Annabel specjalnie
kazał tak się ubrać, obcisłe dżinsy, biust na wierzchu, to rączki na kołdrę Michasiu,
trzeba się pilnować. Nie pożyczy ani pensa jak tylko wyczuje, że go bajeruję. Może
na litość spróbować? O tempora, o morele i dzieci chowanie!

****

W  lutym  wyciągam  rower  po  raz  pierwszy.  Myję,  dokładnie  czyszczę
wszystkie linki, sprawdzam i smaruję przerzutki. Pompuję koła, jeszcze starą pompką
z Wigier. W mieszkaniu starannie przeglądam torby i jeśli czegoś brakuje, zamawiam
przez internet. Teraz zimy są jakieś łagodniejsze, więc w sumie mógłbym cały rok
jeździć na moim stareńkim poniemieckim holendrze, ale – jak to mawiano w moich
czasach – tradycja zobowiązuje. Od lat 10 marca podjeżdżam na najbliższą stację
benzynową  i  punktualnie  w  południe  inauguruję  sezon.  Dzwony  z  parafii  Św.
Rodziny biją, a ja odłączam elektroniczne ustrojstwo z wentylu i ruszam w drogę.
Koła  mam teraz  bezdętkowe,  więc  nie  muszę  dodatkowo sprawdzać  ciśnienia  w
oponach,  ale  –  jak  to  mawiano  w  moich  czasach  –  tradycja  zobowiązuje.  Na
drzewach  nie  ma  jeszcze  liści,  ale  spod  śniegu  coraz  chętniej  przebijają  plamy
zieleni.  Czuć  pierwsze  powiewy  wiosny  i  mimo  zadyszki  po  zimie  z  każdym
kilometrem  pedałuję  pewniej,  z  każdym  obrotem  korby  odzyskuję  zagubioną
przyjemność jazdy. Ptaki ćwierkają po polsku. Od kilku lat nie ma śniegu za bardzo,
ale – jak to mawiano w moich czasach – literacka tradycja zobowiązuje. Na miejscu
bezpiecznie  odstawiam rower pod drzewem i rozsiadam się na ławeczce.  Czasem
jestem sam, czasem obok mnie rozstawiają się inni mężczyźni. Kilku znam z imienia,
większości tylko kiwam porozumiewawczo głową. Siedzimy cichuteńko nad wodą i
sobie rozmyślamy, niby osobno, w jakiś sposób razem, i tylko pikanie od czasu do
czasu przerywa nasz wspólny trans. Myślałem o kupnie takiej zabawki, ale – jak to
mawiano w moich czasach – tradycja zobowiązuje.

Wieczorem pakuję wędki do torby i wracam do mieszkania, które do dziś wstydzę się
nazwać swoim domem. Mieszkam z Anką, moją konkubentką i choć pozostajemy w
białym związku, a ja mam osobną szafę na wędki, kołowrotki, podbieraki, zanęty, to
nie potrafię nazwać naszej relacji nowoczesną. Jak to mawiano w moich czasach –



tradycja  zobowiązuje.  Małżeństwo  to  małżeństwo  i  nic  co  ludzkie  nie  może  go
przerwać. W tym związku zawsze chodziło tylko o ryby.

Szulerzy

– Od małego bajtla to najbardziej chciałem być moździerzowym – Profesor
huknął  żołędziowym  dupkiem  o  stół.  –  Siedziałbym  sobie  w  takim  no  okopie,
rozstawiłbym  swoją  maszynkę,  szynkę  z  amerykańskiej  konserwy  wpierdzielał  i
czekał. Aż ruszyłaby ichnia ofensywa. Ja wtedy hyc taki pocisk w łapę i ładuję ją, ten
tego pocisk,  do lufy.  I  on wtedy takim pięknym łukiem wylatuje  i  rozbłyska sto
metrów dalej  i  słychać tylko wrzask trafionych,  ich kończyny z  korpusami  latają
pięknie w powietrzu i opadają na głowy przerażonych kolegów. I tak fala za falą,
tylko  poganiałbym  noszowych,  by  donosili  nowe  granaty,  pyk  pyk,  kiedy
skończyłaby się woda do chłodzenia, i skończyłaby się do picia, dzielnie siusiałbym
na lufę aż amoniak by parował, pyk pyk granata, raz dwa trzy. I wtedy wypuściliby
na mnie  czołgi,  ale ja bym się  nie  bał,  tylko dalej  łup łup granatem,  żeby tamci
podjechali pod pierwszy rów przeciwpancerny i wtedy odezwałyby się schowane na
flankach zakamuflowane działa przeciwpancerne i by te wszystkie tanki w powietrze
sru, a ja bym tylko się kulił w okopie, by urwane działa krzywdy najmniejszej nie
poczyniło… Takie to patriotyczne wychowanie odebrałem.

– Jorguś, a to nosze wojsko by było czy jakieś inksze? – Zapytał Pan Radny i
na  stole  wylądowała  dama  czerwona  jak  krew.  –  Ale  że  mieliśmy  lepsze
wychowanie, to fakt.  Całe dnie graliśmy w fuzbal,  w szkole wszyscy bimbaliśmy
sobie równo i cieciowi ganialiśmy po cygarety. Po placu się chacharowało z kluczem
na szyi  i  nikt  nie  słyszał  o  jakiś  tam pedofilach,  jak  się  kieremu  przydarzyło  to
nieszczęście, to przynajmniej mógł pedzieć, że ma pierwszy raz już za sobą. Latawce
puszczaliśmy. No i starych nigdy nie było w domu, matka w partii działała, no w
Solidarności, stary dumnie nosił wpinkę ZMP, no opornik taki, tak to wszyscy byli
politycznie zainteresowani. Kto dziś jeszcze puszcza latawce? Ruszyć się dupy na
wybory nikomu nie chce i Polska wymiera…

– W tej twojej partii to wiedzą, że w 89 mieliście wyjechać na pochodzenie
Pyjter, ino nie zdążyliście? – Rzekł Obwieś i zaczął liczyć punkty. – Martę ostatnio
poznałem, wiecie?

– Taka blondynka? Ładna, ale wredna?

– Dyć, jakby ta sama.

– Bo one wszystkie takie są, te Marty.

Na karcianym stoliku wylądowała specjalność zakładu, hamburger z wkładką.
Jak się będzie miało farta, to mięsną. Italo Disco Bar.

–  Wiecie,  że  w  Katowicach  sprzedają  burgery  w  cenie  połowy  trzynastej
emerytury?

– Fandzolisz!

– Na grób matki przysięgom!



– Twoja matka żyje, belfrze!

– To fatra.

– Z czego te burgery? Ze słonia?

– Krowy. Ale argentyńskiej.

– A co, taka lepsza od naszej? – Zdziwił się Pan Radny – I to kupują ludziska?

– Ano.

– Ci co to ich nie stać, są naszymi wyborcami! – Triumfalnie zakrzyknął Pan
Radny.

– A bodnij się w rzyć, Pyjter. Ciula tam, symetrystami zostają. Po nocach śnią
o dostępie do krowy argentyńskiej, by na żywca swój kawałek wołowiny wykroić –
Podsumował  Profesor.  –  Jakby  im  liberałowie  tę  krowę  dali,  to  by  do  śmierci
głosowali. Albo głodowali. Takie to bezradne. Gadam ostatnio z młodymi, żeby mi
trawę skosili, za piątaka, a ci tacy bezczelni, że co najmniej pięćdziesiątak i do tego
ciepło jak diabli. To ja im mówię, że nie są przeca negrami, tylko białymi ludźmi, to
mają całą misję cywilizacji za sobą. To mi taki odpyskował, żebym się pierdolił z tą
cywilizacją, po maturze i tak śmiga do Holandii. Och, gdyby nie te komary w tych
cisach, to ja bym im pogonił, ciulom jednym, kota. Na Sybir powinni iść, niech ich
tam owady zeżrą, nie mnie.

–  Niemiecki  pradziadek  za  Polską  głosował  w  21,  bo  miała  być  krowa.
Zwyczajna, łaciata – Rozmarzył się, widocznie zawieszony, Pan Radny. – I tak go
Ruskie w 45 wywiozły do Donbasu, to ostatnio medal umęczonego przez komunę
dostaliśmy od prezydenta.

– Zmarło się starzykowi na tej Małorosji? – Zainteresował się profesor.

– Gdzie tam, zurik wrócił. Nawet zegarek od Gierka dostał jak na emeryturę
szedł. W 65 to było. – Żachnął Pan Radny. – Posrebrzany, a nie złoty, w lombardzie
się okazało, kiedy zastawić chcieliśmy. Pierdoleni komuniści.

–  Ale  wiecie  –  Powiedział  Obwieś,  łakomym  wzrokiem  wpatrując  się  w
resztkę burgera – jak się kurewa ostatnio przestraszyłem. Siedzę na kiblu i cieknie ze
mnie dwu albo i trzystronnie. Patrzę, czerwone to wszystko jakieś i już sobie myślę:
koniec Zyga igrania z kuchnią orientalną, do trumny warzywa żreć będziesz i robił
pod siebie do woreczka, koniec z kebabami i chińszczyzną. Obwiesić się chciałem –
Wybuchnęli śmiechem dwaj pozostali  kumple – ale potem mi się wspomniało,  że
stara chłodnik, boćwinkę na obiad zrobiła i musiało mnie przeczyścić. – Zręcznie
przetasował karty przed ostatnim rozdaniem. Była to talia pamiątkowa, ze zdjęciami
zwycięskich generałów drugiej wojny światowej (na październik ’42) i sygnowana
podpisem samego generała Paulusa.

Nie wiadomo, kto tego wieczora wygrał w szkata, bo to gra towarzyska, nie
hazardowa!, zrozumiała jedynie dla uczestników, grano oczywiście na zapałki. Pan
Radny  na  mopliku  zajechał  do  ciągle  budowanej  willi  dwie  ulice  dalej,  Obwieś
gdzieś się miał obwiesić, chociaż krzyknął „do zobaczenia do jutra!” kamratom, a



Profesor wrócił do domu, gdzie sprawdził, czy matula już śpi. Nigdzie mu się nie
spieszyło, pierwszy dyżur w podstawówce miał jakoś 25 sierpnia.

Życie pisarza pełne przygód przez niego samego spisane i opatrzone 
wyjaśnieniami

Mamusia weszła więc do sklepu rzeźniczego i zapytała grzecznie od progu:

– Pani Nowakowa! Jest jakieś mięso?!

… choć wokół na hakach było pusto i tylko w jednej ladzie, nie podłączonej co
prawda do prądu – czy takie już wówczas w Polsce Ludowej się zadomowiły? – coś
się ruszało. O tym jednak za chwilę.

– Co?! Ano nic,  nawet  na kartki!!  –  Równie grzecznie  odpowiedziała  Pani
Nowakowa w białym fartuchu, nadal atrakcyjna mimo czterdziestki na karku oraz
wąsika nad wargą. Wykonywana praca zwiększała jej urok. – Choć w sumie. Rano
przywieźli, ale ludziska coś nie biorą. Proszę spojrzeć.

I mamusia podeszła do lady, a tam coś jakby się nadal  ruszało i  wierzgało
ledwie wykształconymi nóżkami.

–  Ślimaki?  Francuzi  to  jedzą,  nie  może  być  takie  złe  –  Myślała  głośno
mamusia. – Może jak dam do rosołu, to nikt się nie zorientuje?

– Co też pani, przecież to dzięcina. Jeszcze żywa, z wczorajszej nocy. Tego się
nie gotuje.

– To ja może poproszę na spróbowanie, jakieś pół kilograma – Mamusia miała
już dość tej dyskusji i chciała jak najszybciej skoczyć do monopolowego. Była już w
końcu piąta rano, wódkę mieli niedługo przywieźć.

– Nie kroimy! Cała albo nic.

– To ja poproszę… najmniejszego.

– Nie ma sprawy. Pani patrzy, tu leży taki pokurcz, może być?

Mamusia skinęła głową.

– Dwa tysiące sto – Ciężarki stukały na solidnej wadze, kiedy Pani Nowakowa
nimi manewrowała z długoletnią wprawą. – Rzeczywiście trochę malutki, ale proszę
się nie martwić, urośnie. Zapakować? – I już zawijała mnie w papier.

Tak to trafiłem do Domu.

****

Czytać nauczyłem się mocno przedwcześnie, bo w wieku lat dwóch. I pół.

Tatuś się po prostu zbuntował.

Nie mógł znieść dłużej zwycięstw Wielkiego Górnika.

I  w  pewien  pokolejkowy  poniedziałek  późnym  latem  Orwellowego  roku
pedzioł  do  mnie  tak:  „Synek,  byda  ci  kupował  Sport  jak  dotychczas,  ale  do
lekturowania mnie nie zmusisz”.



Ja stałem chybotliwie przed Tatuńciem i zastanawiałem się, czy taktycznie nie
zapłakać, ale spojrzałem raz jeszcze na Tatę i nie, tym razem, to by nie zadziałało,
choć ogólnie Tatuńcio był całkiem wrażliwy na takie próby. A że mówić za bardzo
nie  umiałem  jeszcze,  to  i  negocjować  na  tzw.  argumenty  nie  było  jak.  Choć  w
myślach  miałem  gotową  całą  retorykę  obrończą,  godną  jeśli  nie  Mlaksisa,  to
przynajmniej Rapiera.

Rozsiadłem  się  wokół  klocków,  drewnianych,  nie  to  co  współczesne
wietnamskie podróby, i rozciągnąłem szpalty katowickiego – jakby był jakiś inny! –
„Sportu” i zacząłem literować, potem sylabizować. Całkiem łatwe to czytanie było.
Trochę tylko trudniejsze od pisania na blogu wiele lat później.

Z  tym  Górnikiem  to  jest  tak,  że  wszystkie  porządne  Hanysy  kibicowały
Ruchowi  i  ja,  dumny  mieszkaniec  Pętli  na  Batorym,  wypożyczany  tutejszym
dziewczętom do pchania w wózku – jakże już wtedy miałem wielkie powodzenie!,
także  powinienem,  a  jednak  pewne  traumatyczne  przeżycia  uczyniły  ze  mnie
zdradzieckiego Żabola, tak jakby moi przodkowie carowi, a nie cesarzowi wiernie
służyli w wojsku poborowym i ochotniczo w innych, choć wówczas się o tym głośno
nie mówiło.

Dwa roki wcześniej oddawałem się grzecznie drzemce technicznej, po ulicach
czasem  przejechał  wóz  opancerzony,  na  nowiutkich  trybunach  przy  Cichej  tłum
ekscytował  się  grą  patałachów  I  nagle  jeden,  do  dziś  nie  wiadomo,  z  drużyny
gospodarzy  czy  przyjezdnych,  chciał  oddać  strzał  stadiony  świata,  ale  piłka
zawirowała w powietrzu i tak długo leciała, i tak już siły nie miała, że ostatnią mocą
wpadła do mojego spacerowego wózka przy aucie, budząc mnie ze snu przepięknego,
o maszketach z Rajchu i Hucie Luna. Automatycznie odkopnąłem piłkę i trybuny aż
zamarły w zachwycie, tak silne było to zagranie i zawsze potem pan Gerard, kiedy
jeździliśmy  na  Kalinę  gryźć  szklanki,  żałował,  że  nie  rozwijam  swej  kariery
piłkarskiej, bo byłbym na pewno lepszym fusbalerem niż on sam, a może nawet niż
Ernest i – tu pan Gerard zniżał głos, bo kto to mógł wiedzieć, kto pilnie słuchał nad
wuzetką przy stoliku dalej – … i nawet Ernest.

Ja  już  wtedy,  kiedy  w  maju  wszyscy  maszerowali  pod  czerwoną,  wiernie
stałem pod ruską flagą i tak Hajduki Wielkie straciły kolejnego wielkiego piłkarza, a
polska piłka nie zyskała nic.

****

Rok wcześniej  w moim życiu pojawił  się  Maluch.  A krótko potem jeszcze
jeden.

Do dziś korelacja tych dwóch wydarzeń wydaje mi się niezwykle podejrzana i
empirycznie nieprzypadkowa.

Pierwszy był piękny. Miał bagażnik na dachu i był w kolorze kości słoniowej.
Można było nim wspaniale jeździć po polskich drogach i nawet dysponowałem, dość
szybko, własnym fotelikiem. Mieścił rodzinę 2+2, ze cztery walizki, komplet pierzyn,
garnki, dwa nocniki i całą górę łopatek do piasku, kiedy jeździliśmy do Ustki.



Ale to później. Kiedy te +2 robiło różnicę.

Wczesnym latem tamtego roku musiałem stanąć przed przerażającą wizją, że
jest mnie już dwóch! Starzy złamali nasz pakt. I załatwili mi braciszka. Poczułem się
zdradzony,  stojąc  przed  porodówką  i  patrząc  jak  mama  niesie  tłumoka.  Tłumok,
znaczy się, bo słusznie słynny krytyk literacki zarzucił mi niedawno nieumiejętność
odmieniowywania końcówek.

Czyli nie są ze mnie zadowoleni? Co jest ze mną nie tak? Już nie wystarczam?
Zły model?  Zepsuty? Stałem i  wielkie łzy leciały mi  z oczu,  trzymając  się coraz
silniej babci, a wszyscy wokół zdawali się nie dostrzegać narodzin małej  ludzkiej
tragedii.

****

Kropelki rozbryzgiwały się o porcelanę. Z dumą po raz pierwszy sikałem w
nowym mieszkaniu. Dzielnie stałem na obu nogach i samodzielnie oddawałem mocz,
leciutko tylko opierając się o pralkę.

Mamusia mówiła do Tatusia za otwartymi drzwiami, że wkrótce trzeba będzie
zrobić  coś  z  tym jego  siusiakiem,  ale  to  może  dopiero  w przyszłym roku,  teraz
dzieciak i tak ma stresy. Trzymałem w jednej łapce i z tego zdziwienia wpatrywałem
się w drugą, a braciszek pętał się gdzieś w pobliżu.

Był to rok wielkich zmian.

Opuściliśmy przede wszystkim Batory, przemieszczając się całkiem niedaleko,
bliżej kopalni Tatusia, ale już w innym mieście. Od tego momentu pewien zegar już
nie jest moją współwłasnością, mogę go obserwować jedynie jako przyjezdny.

Pamiętam pierwszą noc w nowym mieszkaniu. Łóżeczko na środku pokoju i
gumę  rozpuszczalną  na  półce.  Są  to  jednak  wspomnienia  nieprawdziwe,  bo  jak
twierdzi Mamusia, wcale tak nie było. Co osobiście uważam za oczywisty skandal i
rodzicielskie niedopatrzenie.

Jesienią  poszedłem do przedszkola  i  na  dzień  dobry  straszliwie  pokopałem
panią Jankę. A ona mi potem, ale raz tylko, no może dwa, tyłek myła! Jako świeży
przedszkolak od początku błyszczałem urodą, inteligencją i wrodzoną charyzmą, co z
wejścia wzbudziło zawiść kolegów, separując mnie od nich, oraz zainteresowanie, a
następnie nienawiść, koleżanek.

Tak to osiągnąłem wiek męski.

****

Wkrótce po czwartych urodzinach…

Przepraszam wszystkich moich czytelników za przerwanie memuarów właśnie
w  tym  momencie,  do  drzwi  jednak  zadzwonili  panowie  od  gazu  i  nie  tylko
zaproponowali  nową  niższą  umowę,  ale  również  sprawdzili  szczelność  całej
instalacji. Czuję się bezpieczniej, bo doszli do wniosku, że w najbliższym czasie nic
raczej nie pieprznie, a jak by się zdarzyło, to przecież i tak nic nie poczuję i polecę
wprost  do  nieba.  Jak  obrońcy  Monte  Cassino,  dopowiedziałem po  ich  wyjściu  i



przeżegnałem się.

Powiada  Imć  Cohelet  w  swym  Dziełku  „Gdzież  szumią  kontrabasy?”,  że
przypadki chodzą po ludziach, dlatego nie zdziwiło mnie zanadto, że jestem pilnie
potrzebny w ogródku, z takim to wezwaniem zadzwoniła cioteńka. Wujaszek znowu
ma te swoje mecyje.

Podszedłem  trzy  przystanki  i  patrzę,  a  wujcio  wariatuńcio  już  krasnale
rozstawił  podług  szarż  i  odtwarza  bitwę  pod  Lenino.  Tam  nasi,  tam  oni  i
komenderuje.  Ledwie  biedaka  zaprowadziłem  na  stryszek  i  położyłem  w  łóżku
pośród popularnonaukowych publikacji o II wojnie światowej i żydowskiej zdradzie.

Wujaszek to, można powiedzieć, weteran. Jak bawili się w 61 niewybuchami,
to  jednemu jego koledze  kaszkiet  zdmuchnęło  z  głowy i  do  dziś  ma  traumę.  Bo
dziadka wtedy zamknęli, za trzymanie granatów w piwnicy. Na 48 godzin, ale co się
staruszek nadenerwował to się nadenerwował i potem syna posłał na polonistykę, by
nikt nie mógł zarzucić familii, że niemiecka. I przez to wujka w 88 nie przepuścili
przez granicę.

W ramach rewanżu od trzydziestu lat toczy teraz bitwę pod Lenino. Parę razy
nawet wygrał.

Położyłem wujaszka, nocnik i lekarstwa rozstawiłem na stoliku, wróciłem do
domu i  zjadłem kolację.  Mogę więc już zasiąść ponownie do mych wspomnień i
zacząć  opisywać  wszystkie  ciekawe  wydarzenia,  jakie  to  przytrafiły  mi  się  po
czwartym roku życia

****

Ten  mój  mały,  muszę  to  z  bólem  przyznać,  był  wielkim  rodzinnym
problemem.

Ileż  to  niedzielnych  obiadów,  zaczynających  się  w  miłej  atmosferze
powszechnego zrozumienia i obopólnej sympatii,  na skutek mojego nieopatrznego
zsiusiania się, zmierzało natychmiast w złym estetycznie kierunku mojego małego.
Rolada  przestawała  dorosłym smakować,  a  i  mnie  w pewnym momencie  śląskie
kluski stawały w gardle. Potem każdy popijał swoją porcję kompotu czereśniowego
w samotności, każdy osobno, każdy w swoim pokoju. By być dokładnym, to dopóki
się nie przeprowadziliśmy do większego, choć nie powierzchniowo, lokalu, to Tatuś
kompot kończył w toalecie, kurząc przy tym te okropne sporty, potem popularne. Tak
było.

Mamusia w kuchni uspokajała się dziergając skarpetki dla małego w łóżeczku
obok,  któren  to  nasz  wspólny  mały  był,  w  mojej  ocenie,  znacznie  większym
zagrożeniem dla ładu rodzinnego niż mój prywatny mały. Musiałem jeść zawsze jako
drugi, ubierano mnie na chybcika i ja, niedawny elegant, wyglądałem teraz jak ostatni
łazęga, co, uprzedzając nieco narrację, pozostało mi do dziś i uniemożliwia, w tym
jakże  skomercjalizowanym,  nastawionym  na  urodę  i  pozłotę  blichtru  świecie,
odniesienie  prawdziwego  sukcesu.  Ach,  gdybym  wyglądał  jak  Agent,  to  cała
Warszawa jadłaby mi  z  ręki,  celebryci,  dziennikarze i  politycy ustawialiby  się  w



kolejce  po  autografy.  A  ja  bym  temu  wielkiemu  światu  pokazał,  i  to  nawet
dosłownie, dupę!

Przede wszystkim musiałem się małym opiekować, by nie zrobił sobie czegoś
głupiego. Ileż nocy nieprzespanych, bo zawinięty w tłumok nie umiał zasnąć. Ileż
wypraw  do  kuchni  z  meldunkiem,  że  kwili.  Ile  misiów  i  autek  mu  do  łapki
wciśniętych, a były to wówczas towary mocno deficytowe, nie to co teraz. Gips z
dziury na ścianie dozowany, kiedy małemu brakowało minerałów. Tak to mijała moja
młodość najwcześniejsza i nie miałem kiedy zająć się na poważnie kwestią małego,
co  w przyszłości  sprowadziło  na mnie  potężne  fizyczne perypetie  i  nie  mniejszy
dyskomfort psychiczny.

****

Agent jest to imponujący mężczyzna o zniewalającym uśmiechu.

Sam się  zgłosił,  by otoczyć mnie  swoją opieką.  Wertowałem wtedy wielką
encyklopedię  PWN,  by  odnaleźć  źródło  inspiracji  –  jeszcze  jako  nastolatek
schowałem gdzieś odziedziczone po starszym sąsiedzie fotosy z tygodnika Razem, i
do dziś nie potrafię ich odnaleźć – kiedy stwierdził, że dalej tak być nie może i on już
załatwi, że razem podbijemy świat. Miałem nadzieję, że nie trzeba będzie się w tym
celu rozbierać, ale nie pisnąłem ani słowa. Musiałbym trochę ujędrnić cycki.

I tak to się kręci.

Ma swoje słabostki ten Agent, na ten przykład lubi ludzi. Kiedyś zapytałem,
czy nie boi się, że go w końcu zamkną za kanibalizm, to prychnął i powiedział, że nie
po  to  był  studentem  prawa,  by  się  teraz  strachać  byle  czego.  Poza  Kotą,  dodał
filozoficznie i trochę niezrozumiale, chwilę później i aż się wzdrygnął.

Albo jak podjeżdża limuzyną na moje osiedle, to zawsze chce zadać szyku.
Trąbi,  klaszcze,  pali  opony.  Serio,  wyciąga  z  bagażnika,  oblewa  specyfikiem
ropopochodnym i podpala. Starowinki z obu bloków gapią się na niego z okien, a on
unosi ręce w geście triumfu i maszeruje do mojej klatki jak Gołota do szatni po walce
z Tysonem. Najchętniej wymieniłbym zamki, ale no cóż, cały czas ma w szufladzie
biurka naszą słowną umowę.

Biały opel stoi na parkingu na dole i Agent zza firanki sprawdza, czy coś się z
nim nie dzieje. Bo wy tu na Śląsku dawno takiego cuda nie widzieliście! No racja, od
czasu jak wyjechał  z fabryki w Gliwicach,  to nie widzieliśmy.  Ładnie go turecki
handlarz w Bochum odpicował przed wysłaniem z powrotem do ojczyzny, ale z tym
licznikiem to serio przegiął.

No, ale jest kochany. Nie Turek, choć trochę go przypomina, ale Agent. Kiedyś
zaczął  rozrzucać  banknoty  po  podłodze,  a  potem  legł  na  dywanie  –  specjalnie
odkurzyłem na tę okazję – i zaczął przystawiać dziesięciozłotówki do lica. Prawda,
że  podobny?  -  Zapytał  z  dumą.  Potwierdziłem ostrożnie:  No jakby  zgolić  wąsy,
przyciąć włosy,  rozmyć rysy,  to wypisz wymaluj.  To mój  pradziadek – ogłosił  z
emfazą – i zaczął chrapać.

Na trawniku wypalał się grill.



Najciężej jest jednak z szamponem. Zużywa go tyle, że nie ma zmiłuj. Przed
każdą  wizytą  jadę  do  hurtowni  i  kupuję  całe  pudła.  I  tak  nie  starcza.  Niby  eks
metaluch, ale chyba z krypty. Porządny Hanys kąpie się co sobotę, śląski metal raz w
miesiącu.  Faktury po tych szamponach zabiera, bo ma zaprzyjaźnionego speca od
podatków w WARSZAWIE – musielibyście  usłyszeć  jak wymawia  nazwę naszej
zaborczej stolicy – i to są jego prawa. Intelektualne. Udaję, że rozumiem.

Ostatnio się martwi. O Ryśka.

Riedla?, zapytałem. Szczęśliwie nie żyje od lat,  niczego już nie nagra. Bez
strachu. I poklepałem go po barkach w geście pocieszenia. Spojrzał na mnie jak na
zmarnowany talent i nazwał Brożkiem.

Zabolało. Jak siusiak, kiedy byłem mały.

****

Ile ja się namęczyłem za młodu z siusiakiem, to dziś tylko ja pamiętam. Był
moment,  że  myślałem,  że  tak  właśnie  mam na imię,  Siusiak,  takie  gorące  spory
rodzinne odchodziły nie tylko nad rosołem. Siedziałem sobie pod stołem, próbując
wstać, i nagle łup główką, od dołu, ja w płacz, a rodzice w awanturę, że w końcu coś
trzeba zrobić  z  tym siusiakiem.  I  tak mi  się  jakoś skleiło.  Ciągle  boli  i  nie  będę
Państwa zanudzać tym tematem.

Kończąc  więc  ostatecznie  wątek  siusiaków,  muszę  wspomnieć,  że  ostatnio
Agent przyjechał nie sam. Przywiózł jakiegoś dziwnego bladego typa, w waciaku,
hawajskiej  koszuli  i  mokasynach  z  wężowej  skóry.  Pokaz  mody  codziennej,
Pruszków ’95. Pierwszy raz Agent wyglądał na trochę zmieszanego, i tłumaczy, że to
krewniak daleki, my na Mazowszu wszyscy jakoś skoligaceni, szlachta zagrodowa, a
na Wielkiej Prerii to już żadnych zahamowań nie mają, zimy długie i brat z siostrą na
przypiecku,  ojciec  z  babką,  matka  z  sąsiadem,  tak  się  składa,  że  kuzynem  w
pierwszej linii, to potem na świat wychodzą takie… i wskazał dyskretnie paluchem
na Bladego, jak ośmielę się go tu nazywać.

Ten się w ogóle nie zorientował o czym gadamy. Ale jak poświęciłem jedną
torebkę Liptona, i to taką w ogóle, no najwyżej raz, nieużywaną, to zamiast cukru i
plasterka  cytryny  wsypał  coś  sobie  z  kieszeni  do  kubka,  to  coś  zaświeciło  na
powierzchni i dopiero po chwili zatonęło i wypił ze smakiem, a jego twarz, jakby
jeszcze tępsza, stężała i zaczął chrapać. Z żołądka cały czas biła poświata.

Taszczyliśmy  go  we  dwóch  po  schodach,  głowa  tup  tup,  i  już  prawie
wrzuciliśmy biedaka do piwnicy, no ale Agent przestraszył się bodaj Małżonki, że
jakby ośmielił się zgubić krewniaka, to by mu cały pegieer nie przebaczył i kto by
wtedy te  wszystkie  traktory  kupował  za  kaskę  z  unijnej  dotacji,  tak  wrzuciliśmy
Bladego na tylne siedzenie opla. Agent go nawet przykrył kocem.

– Na festiwal wiozę.

– Przecież Off  dopiero za miesiąc – Wiem to nawet ja,  bo mnóstwo mych
znajomych  cały  rok  haruje  ciężko,  by  przez  trzy  letnie  dni  poudawać  o  10  lat
młodszych typów i dwadzieścia razy atrakcyjniejszych niż w rzeczywistości.



– No gdzież to tam. Do Ostródy. Dziś się zaczyna święto polskiego reggae –
Pochylił się ku mnie konfidencjonalnie, jakie równe zęby! – a to przecież Rasta.

Opel odjeżdżał z piskiem opon. Z jego głośników niósł się nad trzyelementowym
blokowiskiem hymn pokolenia.

Jah jest prezydentem,
Jah jest kierownikiem,
Jah, Jah jest trenerem, 

ja jestem jego zawodnikiem.

****

Na Kalinę jeździliśmy gryźć szklanki, kupować buciki, ale przede wszystkim
naprawiać Malucha.

Nie  mojego  brata  oczywiście,  któren  jako  potężny  wcześniak,  a  nie  taki
wypłosz  jak  ja,  i  tak  ciężko  chorował  i  jeździliśmy  go  czasem  odwiedzać  w
szpitalach, gdzie Mamusia nie mogła brać go nawet na ręce, bo od razu wszystkie
inne maluchy otwierały oczka i wyciągały łapki, że też chcą do góry i się wszystkim
smutno robiło.

Jeździliśmy na Kalinę, z Tatuniem, naprawiać nasz cudowny samochodzik, ja
Tatuś i niestety czasem ten drugi maluch. Mamusia była zbyt mądra, by wikłać się w
takie awantury.

Ile  ja  się  musiałem za nim nachodzić  i  upilnować!  Żeby nie  jadł  węgla,  a
przynajmniej – nie za dużo. Absolutnie nie można się kłaść na pasie transmisyjnym!
Raz go ściągałem prawie z samej góry, jak już miał spaść, prawie że do pieca! I nic,
dalej gaworzył radośnie.

Tatuś w tym czasie w garażu, absolutnie na lewo, próbował odkryć co tym
razem znowu się stało z Maluchem, a ja mogłem odetchnąć dopiero wtedy, kiedy
udało mi się tego małego gizda przywiązać do transformatorów, za co, kiedy Tato w
końcu wyjeżdżał Maluchem, nieziemsko mi się obrywało, ten mój brat wyglądał jak
aniołek,  taki  pulchniutki  i  jeszcze  te  loczki!  Czyściutki,  a  ja  cały  z  pyłu i  miału
węglowego, sznurowadło na bank rozwiązane, spodenki rozdarte, gęba naznaczona
siniakami.  Oj,  obrywało  mi  się  od  Mamuni  jak  już  wracaliśmy  do  Batorego,
natychmiast lądowałem w kąpieli, choćby gaz odcięli i nie było ciepłej wody.

Ten mały lebiega zazwyczaj już spał, kiedy ja, z porządnie wyczyszczonymi za
karę uszami, mogłem zasiąść do kolacji.

****

Przeglądam poprzednie  akapity  i  zastanawiam się,  czy  nie  traktuję  w nich
braciszka nadmiernie surowo?

Któż uwierzy, że trzeba go było cały czas pilnować, a jak kiedyś utknął w
przesiewaczu  w  elektrociepłowni,  to  pół  Batorego  nie  miało  ciepła  i  prądu,
szczęśliwie wszyscy sąsiedzi i tak obwinili o to komunistów? Toż to była pełzająca
bestia,  chybotliwy  lewiatan  zagłady  i  jeździec  apokalipsy  na  pluszowym koniku,



kiedy jeździliśmy na Szombierki, do kuzynostwa. Posiadali oni na własną własność
olbrzymiego  konika na biegunach,  wyglądającego z  mordy na wiecznie  głodnego
zresztą,  co  sprawiało,  że  tak  inteligentne  dzieciaki  jak  ja  spoglądały  na  niego  z
permanentnym brakiem zaufania i wolały się do stwora nie zbliżać.

Gdzie twój realizm, grafomanie!, zakrzykną za chwilę najwierniejsi czytelnicy,
w liczbie dwóch i pół, bo cała pozostała reszta, a już na bank żeńska, mnie od dawna
nienawidzi.  Takie  małe  gizdy  są  po  prostu  ciekawskie  świata  i  zawsze  łażą  za
starszym rodzeństwem.  Nie ma  w tym żadnej  złośliwości  ani  złej  woli,  boroczki
zwyczajnie  też  chcą  być  częścią  rodziny i  wypełniają,  według swego malutkiego
rozumku, obowiązki familijne.

Tak?

To  dlaczego  spoglądam  teraz  na  pewne  zdjęcie,  wykonane  u  mistrza
fotograficznego  na  Szarleju,  którego  to  Szarleja  nie  należy  mylić  z  Piekarami
Śląskimi,  które  rozpoczynają  się  trochę  wyżej?  To  zdjęcie  to  dowód  ostateczny
systemowych  niecnot  mojego  braciszka  w wieku  wczesnożłobkowym i,  zarazem,
moich niezmierzonych pokładów cierpliwości,  która  to  cierpliwość charakteryzuje
mnie najbardziej po dzień dzisiejszy. To Babcia wysłała nas do fotografa i słusznie
poczyniła, bo mam teraz w ręku ten jakże ważki dokument epoki!

Siedzimy na tym zdjęciu w fotelu bujanym i mnie, ledwie, ledwie co widać, tak
jestem ściśnięty między pupą brata mego i lewym oparciem zabujanego mebla. Ja,
syn starszy, muszę ustąpić przed cielesnym naporem syna młodszego. On siedzi jak
na tronie, iście po królewsku wpatruje się w aparat, z miną przyszłego zwycięzcy. Ja
nie wiem, gdzie schować oczy, tak mi wstyd z całej tej sytuacji i wyglądam, nie ma
co ukrywać,  jak  i  dziś  zdarza mi  się  wyglądać.  Sznurowadło – oczywiście  przez
przypadek – nie zawiązane i furkocze w eleganckim atelier, guzik oderwany, więc
spodnie ze mnie lecą, fryzura w nieładzie. A on, nie dość że mnie ścisnął, to wygląda
jak z żurnala albo gazetki promocyjnej Lidla w tygodniu dziecięcym. I jeszcze… je.
Ciastko albo chleb.

Czyż  trzeba  mocniejszych  dowodów  na  wrodzoną  huncwotowość  mojego
brata?

****

Rozmyślałem właśnie nad kolejnym rozdziałem mojej autobiografii twórczej,
czy pisać mianowicie o latach szkolnych, czy w końcu przejść do triumfów i klęsk
dorosłości, kiedy odechciało mi się po prostu wszystkiego. Otrzymałem mianowicie
ultimatum  od  grupy  NAJWIERNIEJSZYCH  CZYTELNIKÓW  i  wobec  tego
skandalicznego wydarzenia postanowiłem zawiesić moje pisanie na czas absolutnie
nieokreślony.

Wy już wiecie komu dziękować. Asiu.

Potem przypomniało mi się, że mogę się poświecić pisaniu na zamówienie i
nadrobić  kilka  odcinków sagi  fantastyczno-realistycznej  o  katowickim harpagonie
Sprawiedliwości.  Dołączam  więc  kilka  fragmentów  na  dowód  mej  niewinności.



Proszę się jednak nie łudzić, nawet gdyby mnie wszyscy błagali o powrót do super
interesującej historii mojego życia, ten projekt uważam za ostatecznie zakończony.

Wy już wiecie komu dziękować. Asiu.

Teraz mogę z czystym sumieniem wrócić do odysei Sondziego.

Powiadają,  że  nie  można  dwukrotnie  wejść  do  tej  samej  rzeki  ani  zostać
ponownie napromieniowanym tym samym pierwiastkiem, jednak Sondzia miał takie
powiedzonka głęboko gdzieś. Zbiorek „Aforyzmy polskie i prawnicza łacina na co
dzień”  leżał  na  biurku,  przywalony  tonami  akt  i  najnowszych  rozporządzeń
urzędniczych. Dlatego też ponownie opalał się na atolu Bikini, czekając na Lenę.

Tym  razem  zabezpieczył  się  znacznie  lepiej,  mianowicie  wziął  do  bagażu
podręcznego krem do opalania z filtrem 50! Ptaszysko zdaje się tęskniło za nim, bo
samo podeszło do Sondziego, okazało się, że ma pięć łap i ogon, i ufnie położyło
łepek  na  kolonach  naszego  bohatera,  z  których  to  kolan  skóra  właśnie  zaczęła
odchodzić całymi płatami. Ten zaczął machinalnie głaskać zwierzaka, marząc jednak
o zupełnie innych krągłościach.

Tym razem Amerykanie nie byli już tak mili i choć podleczyli, to oznajmili, że
jeszcze jeden taki numer i Sondzia wyląduje na liście 10 najbardziej poszukiwanych
członków Al Kaidy. W pracy nikt nie zareagował na jego powrót i tylko góra akt,
dotychczas  bardzo  spokojny  stos  teczek,  w  najdalszym  kącie  służbowej  klitki
wydawała jakieś dziwaczne odgłosy.

Sondzia westchnął i zaczął czytać artykuł o mistrzowskich szansach GieKSy.
Ledwoń, Bała i  Kucz na plakacie cieszyli  się ze zdobytej przez Wojciechowskiego
bramki.  95  rok,  okazuje  się,  finalnie  nie  był  taki  zły  jak  się  wtedy  wszystkim
wydawało.

****

Po wczorajszej publikacji odezwał się do mnie pewien słynny były zakapior
znad  Zalewu.  Nie  życzy  sobie  zaprzestania  publikowania  dalszych  części  mojej
opowieści. Trumienki mu szkoda na takie barachło jak ja, ale zawsze mogę dostać…
Co  będę  streszczał,  jeśli  mogę  wrzucić  całą  rozmowę  z  systemu  wiadomości
prywatnych pewnego portalu towarzysko-społecznościowego. Zachowano pisownię
oryginalną,  wykropkowując  jedynie  słowa  powszechnie  uznawane  za
nieparlamentarne.

R.: Trumienki szkoda na takie barachło, ale zawsze możesz dostać szpadla.

Ja: Elektrycznego?

R.: Jakiego kurwa elektrycznego. Zwyczajnego. Ręcznego.

Ja: Bo ja widziałem takie szpadle. W internecie. Dawały lepiej niż fendery.

R.: Srendery.  Dół  sobie  zgrabniutki  wykopiesz,  int…ciku  w br…ach,  jeśli  nadal
będziesz mnie tak wkurwiał. Aż bąble ci wyskoczą na jaś….skich rączkach.

Ja: Przepraszam.



R.: Ale to dobry pomysł z tym pisaniem o elicie naszej praw…ej, hajs z tego może
być. Żeby tak dobrze pisać, to zapłacą już stu…ci prawa jebanego, a sędziowie to
zapłacą, by o nich nie pisać.

Ja: Agent nie pójdzie na to. Do Dziekana zgłosi, choć ten legijny.

R.: Czniam takiego Agenta. Wypromował cię choć raz? A sam lam…ni pomyka po
połowie Europy. Ar…ta pierdolony, Piast Kołodziej. Z ducha. Jak Eryk, tylko nie z
Par…yża.

Ja: Ale lubi ludzi.

R.: Zwłaszcza  na grillu.  Byłem,  jadłem.  Niedosoleni.  Zostawmy to.  Ale mogę ci
opowiedzieć super historię. No ze trzy lata temu taki jeden int…cik pyskował jak Ty,
to dostał  szpadelek.  I  jak już dół  wykopał,  patrzę,  Bursztynowa kurwa Komnata.
Własnym  gałom  kurwa  nie  wierzyłem.  W  garażu  teraz  mam  kurwa  wypasioną
boazerię. I tylko int….ika trochę żal, bo miał iść na przestraszenie, a tak musiał drugi
dół kopać. Jak to jęczało, to nie do wiary. Wol…ość, dem…acja, kon…cja. Czy ja go
zmuszałem do brania tej panienki?

Ja: To ja to ładnie opiszę.

R: Pisz. Pisz.

Ja: Był kiedyś taki piłkarz. Leszek.

R: Ano był. Mandrysz lepszy.

Ja: Z Rybnika synek. Dymkowskiego to zazdrościłem. I Majdana.

R: Rod…ka,  hihi.  Łysy  był  wtedy  bardziej  niż  teraz.  Z  jakich  ja  go  miejsc
wyciągałem, to nie uwierzysz!

Ja: No.

R: No ale nie przestaniesz pisać biografii? Szkoda tak dobrego boh…era.

Ja: Że ja? A dziękuję.

R: Gdzież  ty  imt…cie  w  dupę  ruchany.  Braciszek,  od  razu  widać  jaki  cwany
skurwysynek. Ten to w życiu da sobie radę, nie jakieś barachło lit…kie.

Ja: No.

Na tym zakończyliśmy wieczorną dyskusję. I co ja mam teraz zrobić?

****

Miałem  cichą  nadzieję,  że  jak  mały  w  końcu  zacznie  mówić,  to  wszyscy
poznają  się  na  nim  tak  (nie)dobrze  jak  ja  i  skończą  się  zachwyty  nad  pyzatym
aniołkiem z loczkami jak u świętej Panienki.

Jakże straszliwie się myliłem!

Szedł dalej  przez życia  jak mały  huragan,  na swych nóżkach kolebiących i
wpychał tyłkiem, gdzie tylko mógł. I wszyscy się z tego cieszyli, immunitet jakby
miał. Nic dziwnego, prababka, zaraz po narodzinach, powiedziała do Mamy:



– Beata, to cała ty jak byłaś mała!

Oczywiście  przy  mnie,  co  mnie  trochę  podłamało.  Szczęśliwie,  mimo  że
przyniesiony od rzeźnika, byłem rzekomo podobny do Tatusia, co wpływało nieźle
na nasze rodzinne relacje.

No, dopóki nie pojechaliśmy odebrać małego. Na porodówkę. Tam porządne
dzieci  to  jednak  rzadkość.  Wszystkie  jakieś  takie  niewyraźne,  z  noskami
spłaszczonymi i wzrokiem wściekłym na cały świat.

Muszę jednak przyznać, że miał ten swój urok i był skuteczny. Zaczynał na
przykład pewnego ładnego dnia taką konwersację:

– Rodzice, a nie chcielibyście małpek w zoo pooglądać?

I  do  końca  tygodnia  oglądaliśmy.  Ciekawe,  jak  teraz  myślę  o  tym,  że
wchodziliśmy jakimś bocznym wejściem, którego za Chiny ludowe nie odnalazłbym
i byliśmy od razu przy dinozaurach i małpach. Te dinozaury to podobno budował
jakiś  znajomy  Tatusia,  jak  w  chorzowskim  zoo  znalazły  się  małpki  wolę  nie
wiedzieć.

I kiedy poszliśmy w końcu na pierwszą katechezę, to miał mały cwaniak wielki
zgryz, bo było napisane, że Pan stworzył na swoje podobieństwo, a on w jakiś sposób
słyszał o Darwinie i jak nie odpali potem w domu wielkiego pytania:

– Czy Pan Bóg jest małpą?

Miał zero zahamowań moralnych, wielką słabość do szesnastoletnich panienek
i umiejętność migania  się od sprzątania i  innych prac („Czy widziałaś kiedyś, by
robotnicy sprzątali narzędzia w czasie budowy?”), wszyscy więc w familii myśleli, że
jak dorośnie, to zostanie prawnikiem.

Na szczęście tak się nie stało.

****

Zmuszony okolicznościami do udania się w podróż, przygotowałem się do niej
adekwatnie. Wyciągnąłem z szafy przedpokojowej solidne, specjalnie wzmacniane,
buty turystyczne,  sprawdziłem pogodę w aż trzech serwisach meteo  i  na wszelki
wypadek dotroczyłem puchową kurtkę do plecaka. Śpiwór, zrolowany, już dawno był
przymocowany na paskach.  W kieszeniach miałem pełno medykamentów,  w tym
kilka  pożyczonych  od  Wurmana,  w  plecaku  trzydniową  zmianę  bielizny,  onuce,
żelazny  zapas  żywności  oraz  zapasowy,  potwierdzony  notarialnie,  zestaw
dokumentów i urządzenie do filtracji moczu.

Gotowy byłem ruszać w drogę.

Moi  współpasażerowie  patrzyli  na  mnie  jak  na  debila.  Nie  pierwszy  raz.
Przyzwyczaiłem się.  Zobaczymy jak pojawią się perturbacje! Kto odpadnie, a kto
ruszy dalej.

Podjechał  pojazd,  który  z  trudem  nazwałbym  eleganckim.  I  jeszcze
klimatyzacja działała aż zbyt dobrze, obwinąłem się szaliczkiem.



Kierowca był szaleńcem i próbował nas wszystkich zabić.

Na kolejnych przystankach wsiadały typu coraz mniej gotowe do tak dalekiej
wędrówki.

To się musi skończyć tragedią, pomyślałem.

Jakimś cudem dojechaliśmy i tak po morderczym kwadransie znalazłem się w
centrum Katowic.

Za dwie godziny czekała mnie droga powrotna.

Na razie jednak mogłem odetchnąć.

****

Budzono nas o porze nieludzkiej, myto, ubierano i Mamusia prowadziła nas do
przedszkola. Tajemnicze sowy, które wiele lat później okazały się być biologicznymi
gołębiami,  hmykały  i  gruchały,  kiedy  przedzieraliśmy  ciemność  oraz  dekadę
Jaruzelskiego.

Byliśmy  pierwszymi  dzieciakami  w  placówce  oświatowej  i  dzięki  memu
braciszkowi  pilnujące  nas  kucharki  wiedziały  absolutnie  wszystko  o  aktualnym
rozkładzie  sił  w  rodzinie.  Mały  się  nie  krygował  absolutnie  przy  ujawnianiu
familijnych tajemnic. Ale dzięki tej znajomości do dziś wszyscy w rodzie wiedzą, że
najlepsze mielone robi z mikroskopijnej ilości mięsa i wielkiej ilości bułki, który to
sekret Mamie poufnie zdradziła zachwycona lokatym harpagonem w rajtuzach kadra
kulinarna przedszkola.

Z reguły to Mamusia odbierała nas także po południu i wtedy jadaliśmy po trzy
obiady dziennie, oczywiście jeśli śledzia w śmietanie można uznać za posiłek godny
rozumu człowieczego, bo na bank nie żołądka małego człowieka. Niby mamy wolną
Polskę, a do dziś nikt nie wpisał karmienia pokoleń małych Polaków śledziami na
listę zbrodni reżimu komunistycznego, to się pytam: Dlaczego?

Czasem jednak, kiedy Tatuś miał nockę, wsadzał nas do Malucha, mniejszego
z  nas  przypinał  do  jedynego  fotelika  dziecięcego  jaki  posiadaliśmy  –  i  wbrew
rozsiewanym gdzieniegdzie plotkom nie byłem to ja – i ruszaliśmy po Mamę, pod
słynne zakłady chemiczne z Motylkiem. Były dwa wejścia i nigdy nie rozumiałem
skąd Tata wiedział, którędy Mama dziś wyjdzie.

Zapach chemicznych świństw kręcił w nosku. Miewałem wizje, że rozjeżdża
nas  pociąg  z  cysternami  terpentyny,  bo  Maluch  zepsuł  się  na  torach  bocznicy  i
światła migają, syreny wyją i kiedy Mamusia w końcu wychodzi z pracy, wszyscy jej
straszliwie  współczują.  I  tylko zły  dyrektor  się  piekli,  że  tyle  narodowego dobra
poszło na zmarnowanie, wsiąkając w podkłady.

****

Ach ten mój nosek! Ileż to z nim było problemów!

Choćby literackich.

Kiedy  przedstawiłem  Agentowi  zgrubny  plan  niniejszej  powieści



autobiograficznej, jako wybitnej prozy autotematycznej idealnej na debiut młodego i
zdolnego autora ze średniego pokolenia, ten pokręcił głową i stwierdził:

– Wszystko ok, ale ten N**. To się absolutnie nie sprzeda. Dzisiejsza publika
szuka  ciągłej  ekscytacji  i  nieledwie  erotycznych podniet.  Nie  możesz  być  nazbyt
wrażliwy,  mój  ulubiony  polski  autorze,  tylko  ciągle  uderzać  z  lewa  i  z  prawa
sensacjami, by przykuć uwagę czytelnika na każdej stronie – Tak po prawdzie Agent
użył  innych  słów,  w  tym  powszechnie  uznawanych  za  niegodnych  człowieka
wykluczonego,  ale  jakże charakterystycznych dla  próżniaczej  klasy  prawniczej  na
dorobku.

Tak to w opisie mych dziecięcych perypetii zastąpiłem N** siusiakiem.

I  choć  to  może  wydawać  się  trochę  dziwne,  albo  nawet  bardzo  dziwne,
wymagające  ekspresowej  interwencji  psychologicznej  albo  psychiatrycznej,  ale
Agent jest zachwycony. Wczoraj mi napisał eska, esemesa znaczy się, czyli krótką
informację tekstową o tej treści:

Genialne! Wysyłam Jagovskiego z borderami. I pięcioma litrami bimbru. Do Pana
Stasiuka.  Jak  on  nie  wybębni  kontraktu,  to  niech  szczeznę,  jakiego  twórcę  traci
Polska! Spróbujemy w Rosji… albo Izraelu…

Czekam cierpliwie. Na razie zmilknę. Więc. W oczekiwaniu na sukces.

Kot Eliego

Jest jeszcze malutki, wygląda jak ocelot, ciągle piszczy z głodu i ma ciekawską
mordkę. 

Jest kotem Wurmana.

Ma przejebane. 

Nie,  nie  chodzi  o  powszechnie  znane pedalstwo,  legendarną aspołeczność  i
wszechstronną  hipochondrię  z  hipotermią.  Wiele  porządnych  kotów  wiodło
szczęśliwe życie, mimo takich i jeszcze ciekawszych cech ich właścicieli.  

Kotek  ma  takiego  życiowego  pecha,  że  w  momencie  adopcji  stał  się
automatycznie kotem śląskim.

Polskie myszy nigdy nie będą mu smakować tak jak niemieckie.

Któryś z jego prakotów musiał jechać w furmance na Moskwę w 41. Inny za to
służył w kuchni u Andersa w 45. Kolejnego, ale raczej z bocznej linii, zjedzono w
obozie na Zgodzie, daty dokładnej tego wydarzenia niestety nie zanotowano.

Kotów śląskich nie trzeba fizycznie kastrować, bo są mentalnie ubezpłodniani
przez otoczenie od chwili w której po raz pierwszy przejrzą na oczy.

Kiedy  miauczą  ze  zdumieniem  się  dowiadują,  że  akcent  nadal  jest
wyczuwalny. Jaki, ciulu, akcent?



Kiedy wszyscy śpią, konsumują czekolady z paczki z Rajchu. Rano nie wiedzą,
o co chodzi i jakie marki w sreberku?

Nocami śnią o latających krowach. Plebiscytowych. 

Jak chcą rzygać, konsumują węgiel, zamiast gryźć trawę.

Nie gonią gołębi. One je trenują.

Kotek  Wurmana,  gdyby  miał  choć  trochę  oleju  w  głowie,  uciekłby,  gdzie
pieprz rośnie i haszysz kwitnie. No, ale wtedy by nie był kotem śląskim.

Pewnikiem dożyje  kociego  odpowiednika  osiemdziesiątki  i  jeszcze  na  łożu
śmierci będzie pomstować na wszystkich wokół, jednym okiem pilnując szklanki z
gibisem i w duchu ciesząc się z niespodzianek jakie Wurman znajdzie w ogródku
działkowym, kiedy na koniec życia zacznie kopać grządki i podlewać trawnik, co
czyni każdy fajnopolacki emeryt w tym kraju. 

Aha. Kotek oczywiście umrze na hercklekoty. 

Trójca

– To był mały chujek.

– No bardzo malutki.

– Taki siusiaczek bardziej.

– Przestań, zaraz umrę ze śmiechu!

– A wiecie, że pomylił Julkę z Margot?

– Serio?

– No serio. A potem się bronił, że nie miał niczego złego na myśli. I jeszcze na
babcię się powoływał.

–  No  tak,  wystarczy  ich  lekko  poszturchnąć  i  w  każdym  się  budzi  mały
chłopaczek. Co trzymałby się mamcinej kiecki.

– Babcinej.

– Nieważne. Każdej kiecki.

– A łapa najlepiej pod…

– Że miała na imię Małgorzata i wołali na nią Margotka. A moje córki to małe
damy, ciężko to przeżyły.

– Która chce jeszcze wódki?

– Lej. Jak się skończy, mamy spirytus.



–  W  ogóle  nieśmieszny  się  zrobił.  „Można  wyciągnąć  dzieciaczka  z
Szombierek, ale nie wyciągniesz Szombierek z chłopa”. Bla bla bla.

– Kurwa, jakbym go czytała!

– Choć w sumie to nawet racja.

– Płyt dobrych też dawno nie poleca.

– No, mi polecił. I wtedy musiałam się wstydzić przed Chacińskim.

– Chujek.

– Malutki.

– Jezuuuu. Ma któraś chusteczkę? Łzy mi makijaż zniszczą.

– Co to za maseczka?

– Z Ali Express.

– Dobra na parchy?

– Ok.

– Ten z medycyny to o której będzie?

– O czwartej.

– Zdążymy. Zresztą oni biorą wszystko. Jak zostanie trochę mięsa, to może da
nawet więcej kasy.

– Ale czaszkę sobie postawię na biurku.

– Zwariowała. Poznają po zębach.

–  Po  jakich  zębach?  Od  razu  widać,  że  u  dentysty  ostatni  raz  był  w
przedszkolu. Stary satyr.

– No dobra, dzielimy.

Posłowie

Autor  niniejszego  zbioru  jest  obecnie  najwybitniejszym  polskim  pisarzem
młodego pokolenia. Z radością oddajemy do rąk czytelników najnowszy tom jego
opowieści wzbogacony błyskotliwą mikropowieścią.   

Krótki  życiorys  pisarza  jasno  obrazuje  zakres  podejmowanej  przez  niego
tematyki. Przypomnijmy więc. W wieku pięciu lat po raz pierwszy trafił do  kopalni,
gdzie  spędził  trzy  następne  lata,  wyjeżdżając  na  powierzchnię  dopiero,  kiedy
najwęższe korytarze stały się dla niego zbyt ciasne. Posłano go wówczas do szkoły
podstawowej, równolegle realizował program górniczej zawodówki, którą ukończył z
wyróżnieniem.  Nie  udało  mu  się  niestety  ukończyć  trzech  klas  nauczania
podstawowego, przez zawiść uczycielki uporczywie próbującej nauczyć go języka
polskiego. W wieku trzynastu lat wrócił na grubę i przez kolejne 20 lat zjeżdżał szolą
na dół. Słusznie nazywany jest gnomem kopalnianym, nawet jeśli jest to wyrażenie -



w zamierzeniu licencjata B. Rasty – pejoratywne.
W wieku Chrystusowym, jako młody emeryt górniczy, znudzony podlewaniem

ogródka,  poczuł  w  sobie  literackie  powołanie  i  od  tego  momentu  cyklicznie
uszczęśliwia nas wszystkich kolejnymi prozatorskimi arcydziełkami.

Niniejszy  zbiór  traktuje  o  przemijaniu,  narodzinach  i  śmierci,  kryzysach
codzienności  i  zwyczajnych  nadzwyczajnościach  życia.  Autor  z  ironią,  ale  też  z
nieskrywaną  nutką  sympatii,  wyłapuje  powszechne  ludzkie  słabostki.
Umiejscowienie  akcji  utworów  na  Górnym  Śląsku,  krainie  magicznej  i  pełnej
dziwów,  jedynie  wzmacnia  uniwersalny  wydźwięk  całości.  Pięknie  to  widać  w
króciutkim opowiadaniu traktującym niby to o kotku, ale czy na pewno?

Pełnię  swego  geniuszu  autor  ukazuje  w  mikropowieści,  która  stanowi  tyle
pastisz, co hołd złożony „Tristramowi Shandy'mu”... Przynajmniej tak myślałem ale
kiedy zapytałem o to  pisarza,  ten zaśmiał  mi  się  w twarz.  Z klasyków to  czytał
jedynie Stachurę i trochę Hłaski. Co tylko potwierdza skalę talentu tego wielkiego
samorodka polskiej litery Wobec takiej riposty nie miałem już odwagi zapytać, czy
bohaterkami jego ostatniej  historii  są  Erynie czy też wiedźmy z Makbeta? Bo na
pewno nie ma w nich mowy o jabłkach złotych, co najwyżej może Adama...

Marcin Mlaksistowski
Radca
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