
Hańba Bohaterów

zapiski anonimowe

Historia Niepokrzepiająca wydana w K.
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Twórca
Spoglądał za okno z mieszaniną dumy i lęku. Łzy spływały mu po policzku i wmawiał sobie, że to zapalenie 

spojówek, no i już dawno nie był u okulisty, by zmienić szkła na nowe, bo były w cenie samochodu małolitrażowego, 
taki to był chytrusek. Ostatni z nich znikał za rogiem, powłócząc nogami, w kurtce z lumpeksu i rozwiązanymi 
sznurówkami. Smutek szarpnął jego sercem, na szczęście nie płucami, zreflektował się po chwili. Wiedział, że już 
nigdy lepszych nie znajdzie.

"Jaka to była rozkoszna banda wisusów" i aż uśmiechnął się na wspomnienie co bardziej udanych bezeceństw 
swych podopiecznych. Tamten zasypiał tylko z misiem, inna nigdy nie zapominała wbić szpili w przedszkolny jeszcze 
igielnik-serduszko, naparstkiem po babuni. Pięknie się ze sobą kłócili, kto ma większego, zasięga, oczywiście, i 
powodzenie u płci przeciwnej. Głośni byli jak fabryka młotów pneumatycznych i nigdy nie spuszczali wody w 
klozecie.

Mieszkanie zrobiło się puste i zimne, aż musiał nałożyć kolejny sweter pod sztruksową marynarkę. Fajka 
przestała smakować i chyba rzuci to cholerstwo w kąt, teraz, kiedy nie musi budować dłużej autorytetu. 
Charakterystyczny terkot maszyny do pisania stał się nieznośny i aż przestał pisać, bo od tego warkotu wszystko go 
rozbolało i łzy znowu pociekły.

Musi się w końcu wybrać do tego okulisty, nawet jeśli w tym celu będzie musiał wziąć kredyt w tych jakże 
niepewnych czasach. Coś za często ostatnio płakał, łzy leciały absolutnie bez powodu.

Jaki przymus formalny nim kierował?



Wakacje
Wylewałem właśnie ciasto, kiedy usłyszałem jakiś rumor w przedpokoju. W pierwszej chwili pomyślałem, że 

wariuję od tej kwarantanny z pandemią, więc postanowiłem nie reagować. Dźwięk jednak nie zanikał, dlatego 
chwyciłem to, co leżało najbliżej mnie, był to nożyk do warzyw, oryginalny Solingen po dziadkach, i ruszyłem z misją 
zwiadowczą. Zdarzyłem się z podejrzanie znanym mi typem. Spacerował w metrowym przedpokoju tam i z powrotem. 
Za każdym nawrotem elegancko, jak to on, uchylał kapelutka.

No, i doigrałeś się, Pisaszu, widma przeszłości widzisz, w końcu udało ci się regularnie zwariować, nie tak jak 
kiedyś, kiedy nawet to spierdoliłeś i teraz włóczysz się po świecie co najwyżej jako nieudany socjopata. Kiedy chce ci 
się akurat wyjść z domu, teraz to ci się chce jak cholera, a nie możesz.

Była to niezwykle satysfakcjonująca myśl, jednak rychło poczułem swąd spalenizny. Patelnia! Czysty węgiel 
odnalazłem, a tuż obok na piecyku gazowym rozłożył się chłop w stroju praskim z połowy zeszłego wieku i pożerał 
moje placki w ilościach hurtowych. Z cukrem! Zdawało mi się, że słyszę gdakanie, choć to fizycznie niemożliwe, od 
kiedy domy poniżej zburzono pod poniemiecką autostradę. 

I tak jednak wylazłem na balkon, a tam dwumetrowy dryblas piękny jak śmierć sama, gęsta czupryna z 
pierwszymi maźnięciami dystyngowanej siwizny, syczał i wił się po zażyciu ecstasy w wiejskiej dyskotece w 
heroicznych najntisach, kokodżambo i do przodu, próbując obronić się przed pazurkami czarnej pantery. Piękna to była 
bestia, powtarzam, ten kotek taki niewinny i ufny zdawał się patrzeć na niego z politowaniem, jedno kłapnięcie szczęką 
i byłoby po człowieku.

W dużym pokoju, przez nowobogackich nazywanym salonem, unosił się pył i aż mi się słabo zrobiło, kiedy 
pomyślałem, co to będzie z perskim dywanem przywiezionym przez rodziców z wakacji w Bułgarii w 75 roku. 
Kryształów to na bank nie domyję już nigdy. Łysy zakapior stał na środku i młotem pneumatycznym rozbijał posadzkę 
czy też sufit, patrząc od strony sąsiadów oczywiście Obok niego człowieczek, widmo ludzkie bardziej, na pierwszy rzut
oka zniszczony życiem i alkoholem niewiadomego pochodzenia, wykrzykiwał w podnieceniu: Miał przecież nie pisać, 
kurwa!!!

Trzy małe pieski przeleciały mi przed oczami, bawiły się w pościgi na moim komunistycznym metrażu, więc 
już wiedziałem. Misio, Puciul i Ogar. Jedna dama strofowała mężczyznę o azjatyckich z lekka rysach, w sutannie, 
pewnie nestorianin, że nie tak się rysuje laurki, druga siedziała w wannie z lodem. Przy biblioteczce stał smętny jakiś 
typ, musi być Ślązak, to od razu widać, i pieklił się jak chujowa ta moja biblioteczka. Zaraz, przecież ten gizd z 
Raciborza nawet nie był moim bohaterem?

Poleciałem z nóg, przewrócony przez świnię. Nie, nie że ktoś coś brzydkiego na mnie napisał, do tego jestem 
w moim zawodzie przyzwyczajony, tylko najprawdziwszy prosiak mnie staranował. Usłyszałem: "Łapej go Krzysiu, bo
premiowego boczku nie byndzie". To jakiś niewyraźny człeczyna krzyczał, spojrzałem raz i nic, drugi i nadal nic nie 
pamiętałem. Nawet brzucha nie miał zbyt charakterystycznego.

W fotelu bujanym, co to go piętnaście lat temu wyrzuciliśmy na śmietnik, bo się rozlatywał, siedziała sobie 
kolejna znana mi jakby nieznajoma i spokojnie dziergała kocyk. Jej uśmiech był równie tajemniczy jak ten Mona Lisy. 
Do drzwi ktoś się dobijał, ludzie teraz przerażeni, dzwonić się boją, to łokciami walą i kopią jak jacyś barbarzyńcy.

Potężnie już skołowany odryglowałem wszystkie cztery zamki i dwie zasuwy. Plażowicz, i to taki z Chałup, 
tyle chyba mogę powiedzieć? co pięć sekund uchylał kapelusza przepraszając mnie z pełną kulturą. W drzwiach stał 
brodaty jakiś mężczyzna, pewnie kolega tych dwóch roboli z salonu i zrezygnowany chciałem drogę wskazać. Ale nie:
- Podpisać proszę tu, tu i jeszcze tu. Dziękuję. - I wręcza mi kopertę.
- A co to takiego? Pakiet wyborczy?
- Ależ nie, Panie Adamie. - Obaj słyszymy krzyk z głębi mieszkania: Wyborów nie będzie, to ceniony prywaciarz, sól 
tej ziemi, pisze zdalnie tekst o ogrodzeniach na moim komputerze. - To tylko pismo o zawieszeniu nakazu eksmisji. - I 
pochylił się do mnie konfidencjonalnie. - Ale Dziekana naprawdę bym nie zawiadamiał, Panie Adamie.
- I jeszcze pocztówkę przyniosłem. Trzeba pomagać naszej poczcie w tych jakże dziwnych czasach, co nie? - Grzecznie
się ukłonił i z werwą dwudziestolatka zbiegł po schodach. Na kartce panda wielka wspinała się na wieżę kościoła w 
Rijece. Pozdrowienia z wakacji były bardzo miłe.

Po prostu koszmar.



Księga
Korzystając z zawieszenia części restrykcji epidemiologicznych udałem się do miasta wojewódzkiego K. 

celem wykonania kilku życiowych rytuałów niezbędnych dla zachowania równowago duchowej a także psychicznej. 
Kiedy skonsumowałem już trzy kebaby, w tym jednego na grubym, z dolewką sosu, ostrego, żaden wirus ani inne 
paskudztwo tego nie przetrzymają, zakupiłem pączki na drogę i pooglądałem co urodziwszych mieszkańców naszego 
regionu, udałem się do znajomego eks bikiniarza, bukinisty-antykomunisty, celem zakupu książek na dalsze 
zamknięcie.

Zgromadziłem już całkiem piękny stosik i podczas wymieniania ostatnich poglądów na temat tego, kto za tym 
wszystkim stoi i dlaczego komuszki, tylko nie wiadomo czy tym razem chińskie czy amerykańskie, trafiłem na książkę.
W tym miejscu prychniecie ze złości, bo czyż to dziwne, że u antykwariusza księgarskiego można znaleźć akurat 
książkę? No cóż, ale ta książka była jakaś inna i od razu poczułem ten doskonale znany wszystkich bibliofilom zew 
natury, choć moją ekscytację próbowałem zamaskować pytaniem:
- A cóż to takiego, to jakieś kuriozum?
- Ach, taka sobie książeczka. - Łypnął na mnie zza grubych jak denka butelek szkieł - Zapomniana.
- To pewnie nie za droga?
- Bezcenna.

Nie dał się oszukać, stary chytrus, i tak rozpoczęliśmy negocjacje. Ostateczna cena dalece przekraczała moje 
aktualne możliwości, dlatego jeszcze raz przekartkowałem niepozorny tom zszyty ręcznie, na jednej stronie typ bez 
twarzy cwałował na nosorożcu, na kolejnej gang prowincjonalnych? prawników odpalał golfa, i to jeszcze czarnego, na 
styk. Nie potrafiłem powstrzymać ekscytacji. To musiała być dobra książka.
- Za godzinkę wrócę, niech pan ją trzyma dla mnie, dobrze?

Za rogiem był bankomat, wyciągnąłem wszystkie oszczędności. Za mało - przeliczyłem i udałem się do 
lichwiarza. 20% na tydzień to nie tak wiele, szczęśliwie mamusia ma dobrą rentę po ojcu. I tak brakowało. 
Skierowałem więc się do stacji krwiodawstwa. Spóźniony co najwyżej o minutę, zdyszany i blady podszedłem pewnym
krokiem do znajomego stoiska. Mojego znajomka nie było, zastępował go czterdziestoletni młodzian, co to go pierwszy
raz na oczy widziałem. Szkoda, że nie ta blondynka o fantastycznych nogach, mogłem to nawet wycharczeć na głos, 
rozumiecie, taki był mój stan w tamtej chwili i zacząłem wyciągać pieniądze. Spora kupka tego była.
- Proszę pana ja tu miałem książkę odłożoną dla mnie, kolega musiał powiedzieć. - Rękę wyciągnąłem ku? pustce. 
Książki nie było.

Zachowałem się może nie nadmiernie elegancko, ponieważ zacząłem krzyczeć, a w pewnym momencie 
mogłem leżeć na chodniku przed stoiskiem i panikować w różowej kurteczce, ale pamiętajcie proszę o moim stanie, no 
i ogólnej atmosferze tamtych strasznych i dziwnych czasów. Młodzieniec przypatrywał mi się z pogardą i pełnym 
profesjonalizmem, uzyskanym dzięki ciężkim treningom w Kiejkutach, a może i Quantico. Zrozumiałem to jednak 
znacznie później.
- Panie Adamie, proszę się nie wygłupiać - Zgadliście, wtedy nie zajarzyłem. - Teraz wsiądzie pan grzecznie do 130 i 
wróci do domu. A książka?"Powrót bohaterów", tak?, no cóż, nigdy nie istniała. Tak jak i ślepy sprzedawca o 
fundamentalistycznych, a może tylko fundamentalnych, poglądach i przekonaniach. Rozumie pan, panie Adamie. Jest 
tyle książek na świecie, aż zbyt wiele, każdy może wydać kolejną albo i dwie, bo przecież nie napisać, po cóż upierać 
się przy akurat tej?

Pożegnał się grzecznie i zaczął układać charakterystyczne tomy Rodowodów Cywilizacji według zakresu 
tematycznego. Erudyta, jego taka owaka mać, mruczałem, pochmurnie, wlekąc się przez dworzec.
****

Promienie słoneczne cierpliwie przebijały się przez żaluzję, ptaki za oknem dawały pierwsze koncerty, kiedy 
obudziłem się i odruchowo spojrzałem na budzik. 5:59. Oczywiście. Od kilku dni spałem gotowy do wyjścia, ubrany w 
dżinsowe spodnie, koszulę z krótkim rękawem oraz wełniane skarpetki. Wystarczyło wdziać buty i sztruksową 
marynarkę, i już byłem gotowy do wyjścia. Pod kamerami telewizji publicznej, prowadzony przez agentów jednej, z 
jakże licznych i zawsze profesjonalnych, służb naszego kraju, udałbym się najpewniej do najbliższej prokuratury. 

Gorzej jakby kamer nie było. Mógłbym wylądować w bunkrze. Albo w dole.
Najbardziej obawiałem się lichwiarza, który nie przyjął zwrotu pożyczki, nawet z należnymi procentami trzy 

tygodnie w przód, tylko wyrzucił mnie za drzwi, krzycząc, że tak to on prowadzić interesu nie będzie i poszedłby z 
torbami, gdyby tak wszyscy postępowali, i mam poczytać, jak jestem takim inteligentem, czym jest procent składany, i 
że on kogoś do mnie wyśle. Po dług. Oraz nerkę. I długo gadał o zawodowym honorze i o knypkach takich jak ja, co to 
ich w więzieniu tygodniami?, szczęśliwie zadzwoniła jego komórka, "Fear of The Dark" wiadomego badziewia, co 
mnie trochę zdziwiło, ale korzystając z chwili nieuwagi mojego współrozmówcy, uciekłem w te pędy.

Wracając do tamtejszego poniedziałku. Kiedy tylko 5 i 9 zamieniły się w dwa zera, a pierwsza piątka w 6, 
załomotano do moich drzwi z całą mocą. Takie mamy czasy, że nikt nie dzwoni, nikt nie używa dzwonka, tylko woli 
walić pięściami, bo rzekomo zdrowiej i łatwiej takim zarazkom czy innym wirusom utrzymać się na powierzchni 
kontaktu, czy jak właściwie nazywa się to, czym cywilizowany człowiek dzwoni dziś, by zawiadomić o swym przyjściu



niczego niespodziewających się mieszkańców, choć oczywiście nie mówię teraz o mnie, bo ja się najścia jak 
najbardziej spodziewałem, o czym świadczyły chociażby elegancko związane buty wyjściowe w przedpokoju, niż na 
całej powierzchni drzwi wejściowych, więc oczywiście lepiej w takie drzwi kopnąć, niż zadzwonić.

Buty więc wzułem, poprawiłem rękawy mej jedynej marynarki, sprawdziłem czy euro dobrze schowane za 
telewizorem i głęboko oddychając, drzwi moje wejściowe rozwarłem jak Samson dwie kolumny w pałacu? cholera czyj
to był właściwie pałac?, nieważne, a mógł człowiek wyłysieć z godnością, zamiast szaleć z rudymi lafiryndami, i się 
bardzo zdziwiłem. Stało mianowicie przede mną dwóch niepozornych mężczyzn u progu wieku średniego, z czego 
jeden wyglądał jak proboszcz niewielkiej parafii, a drugi jak jego kościelny. Jeden miał maseczkę w barwach Unii 
Europejskiej, drugi flagę biało-czerwone nosił dumnie na twarzy i tylko ich oczy spoglądały na mnie uważnie, 
rzekłbym z nietajoną ciekawością i interesownym niepokojem.
- Przyszliśmy porozmawiać o Księdze! - Zaczął ten drugi, ten o aparycji kościelnego, choć może trochę zbyt młody był 
do tej funkcji, rok czy dwa zaledwie starszy ode mnie, tak mi się zaczęło wydawać.

"Jehowy" pomyślałem odruchowo, co do teraz, wyznaję jak na spowiedzi, przyprawia mnie wstydem. Jakże 
nisko upadłem, oceniając człowieka po pierwszych jego słowach! Postanowiłem wybrnąć z sytuacji tymi słowy:
- Ale ja już mam książkę. I to nawet kilka. - Po prawdzie moja biblioteka nie jest zbyt obszerna, ale odpowiednio 
rozlokowana na półkach, uprawniałaby mnie do występowania w dowolnej telewizji informacyjnej. W roli 
komentatora. Albo nawet eksperta.
- Ale ja mówię o Księdze.
- Ach, o Księdze. Muszę wyznać, że nigdy nie czytałem, poza może wersją dla? - I tu mi przerwano.
- No przecież ja też jej nie znam, panie Adamie. - Uspokajająco podjął ten drugi. Albo pierwszy. Pogubiłem się. 
Zwłaszcza, że odsunęli swe maseczki, spuścili na brodę, i teraz wyglądali jak bracia. Mroczkowie. Dwadzieścia lat 
później.
- Pan jest ochrzczony? - Prawie zapytał ten pierwszy, który mógł być drugim. Prawie, ponieważ był to typowy przykład
pytania retorycznego i konfliktu tragicznego, co natychmiast zrozumiałem, kiedy odezwał się drugi (albo pierwszy).
- Daj spokój, sprawdziliśmy na plebanii i nawet dzwoniliśmy do Ch, gdzie był topiony. W stanie wojennym. Pewnie 
dlatego wygląda tak głupio. Katolik jak ja albo ty, Waldek.
- Tak, książę proboszczu. - Przeczuwałem to od dobrej chwili, ale nie chciałem wierzyć. Nie, nie w Boga, to akurat nie 
odgrywało w tym momencie najmniejszego znaczenia, ale w to, że przynajmniej jeden z facetów przede mną jest 
księdzem, nawet jeśli w tym momencie całkowicie incognito. Niby poziom nauczania w seminariach nigdy nie był zbyt 
wysoki, ale żeby nie znać Biblii, co mi przed chwilą niemal radośnie wyjawiono? Stary, co to miał być księdzem, się 
pewnie w grobie przewraca. Trzeba by mu kwiatki podlać, przypomniało mi się, cmentarze już są otwarte?
- Panie Adamie, proszę tej Księgi nie czytać. Naprawdę nie warto. - I familiarnie się do mnie przysunął, strzepując mi?, 
wiem co pomyśleliście, świnki, niewidoczny pyłek z mojej eleganckiej sztruksowej marynarki.
- Ale że Biblię? Ależ to zabytek literatury światowej i jeden znajomy Major twierdzi, że polska literatura byłaby lepsza,
gdybyśmy ją czytali. Wie p? - Połapałem się - Wie ksiądz, i gdybyśmy szli ciemną doliną i zła się nie ulękli? I ja do 
dziś też nie przeczytałem - Skończyłem smętnie.
- Cóż za zabawne nieporozumienie! - Zakrzyknął ksiądz albo jego kościelny.
- O Księgę chodzi! - Zawtórował kościelny albo jego ksiądz, znowu nie rozróżniałem. - Co to ją pan miał w rękach w 
K. niedawno. Ona lepiej, żeby nigdy nie powstała.
- Nachodzić pana będą teraz różne takie ciemne typki z pytaniami przeróżnymi. Lepiej nie odpowiadać. W ogóle nie 
otwierać. Nigdy pan o niej nie słyszał, nie widział i nic nie wie. Szczęść Boże. - Zakrzyknęli chórem i zaczęli zbiegać 
po schodach, ani razu nie dotykając poręczy. Pandemia wszystkim dawała się we znaki.
- Glik auf, Kamilu - Odpowiedziałem odruchowo, bo pochodzę nie tylko z duchownej rodziny, ale i górniczej. I trochę 
piłkarskiej.
- Tylko aramejską wersję? - Dobiegło mnie z parteru i chwilę potrwało, zanim zrozumiałem, że chodziło o Ewangelię.



Hańba

1. Lewiathan
Obudziłem się w ciemnym pokoju. Straszliwie bolała mnie głowa. Zza okna dobiegało światło neonu. Ból 

pulsował, rozrywając zatoki zgodnie ze zmianą długości fali optycznej. Nie pachniało najlepiej, fetor środków 
czyszczących mieszał się z aromatem tanich perfum i jeszcze tańszych alkoholi. Sięgnąłem dłonią do tyłu czaszki i 
syknąłem odrywając kapelusz od włosów, coś lepkiego przykleiło mi się do dłoni. Druga ręka machinalnie sięgnęła do 
włącznika lampki na szafce nocnej.

Kolejna fala bólu ogarnęła całe moje ciało. Zwymiotowałem na zniszczoną wykładzinę przy łóżku. Rzygałem 
jakby żółcią, niestrawionym alkoholem i kawałkami steku. I to bardzo krwistego. Przecież poprzedniego wieczora 
jadłem jedynie płatki z mlekiem. Zalałem garść kukurydzianych, a potem dosypałem kolejną, tym razem 
czekoladowych. Teraz tępo wpatrywałem się w barwy Jamajki, którymi to kolorami odznaczał się obraz na ścianie, 
ukazujący - chyba - statek wielorybniczy na pełnym morzu w pogoni za Lewiatanem. Miałem na sobie wymięty 
garnitur pośledniej jakości, z krzesła zwisał krawat.

Przecież poprzedniego dnia zasnąłem w swoim pokoju, na zbyt wąskim łóżku z materacem wżynającym się w 
tyłek przy każdym poruszeniu. Teraz siedziałem na jeszcze węższej pryczy w obskurnym pokoju hotelowym pokoju. 
Na nogach miałem paskudne mokasyny z tajemniczą szyszką i bałem się je ściągnąć, bo jeśli w nich spałem całą noc, to
musiały walić nieziemsko. Przyjrzałem się kapeluszowi z bliska. Metka nic mi nie mówiła. Pershon&Synowie. 
Wyglądał na stareńki.

Obok lampki nocnej stał równie wiekowy, ebonitowy telefon. Z tarczą. Sięgnąłem po słuchawkę i po chwili, 
samemu nie wiedząc, dlaczego właśnie te, wykręciłem cztery cyfry. Sygnał był jakiś niezwyczajny. Tony niemal 
bliźniacze do tych codziennych, ale właśnie tylko - albo aż - niemal bliźniacze. W końcu odezwał się miły kobiecy, 
skojarzył mi się z jedną taką Martą, którą niegdyś znałem. Złamała mi serce. Raz. Potem drugi. Jej kojący melodyjny 
głos mógłby przywoływać anioły i powstrzymywać trzęsienia ziemi. Niestety, teraz, miły kobiecy głos odezwał się po 
francusku. Nic nie rozumiałem. Także z sytuacji w jakiej się znalazłem.

Podniosłem butelkę i pociągnąłem łyka. Paskudna, najdroższa whiskey ze średniej półki jak z zestawu 
prezentowego dla szefa biura w pomniejszym korpo. Gdzie się podziała moja piersiówka z wódą na stresowe sytuacje? 
Wtedy już wykiełkowało. Pewne podejrzenie. By je sprawdzić, udałem się do łazienki. Karaluchy, albo coś większego, 
uciekało przede mną w popłochu. Z lustra spojrzała na mnie rozlazła, czarno-biała, jakby lekko bandycka twarz 
gliniarza z filmy Melville'a. To byłem ja i zarazem nie ja. Tanie zwierciadło uwypuklało najgorsze cechy męskiej 
urody. po prostu masakra.

Już wiedziałem.
Moi bohaterowie zaczęli mnie pisać.

2. Bunt na pokładzie
Bujało.
I nie pachniało najlepiej. Budziłem się już w życiu w różnych dziwnych miejscach, ale na liście 

najdziwniejszych to zajęłoby jedną z czołowych lokat, zaraz za pewną bramą w mieście B. i przejazdem kolejowym w 
osadzie L. Było ciemno jak w okresie lutowych cięć budżetowych w większości śląskich miast, a fetor niemytych nóg i 
zjełczałego tłuszczu baraniego dusił człowieka jak hajducki przemysł chemiczny w latach 80. Skądś dobiegały 
zduszone jęki i młodzieńczy płacz, w końcu ucichły i jakieś postaci przesunęły się koło mojego? hamaka.
- A ten? Też ledwie zmusztrowany.
- Widziałeś jego gębę? Pół roku nie przeżyje, syfilityk.
- Rozdziewiczałbym.
- Kuśka uschnie. Choćmy spać.
- Wachtę mam. - I znowu tylko szum jęczącego drewna wlewał się do mych uszu, jego skarga poruszała najciemniejsze 
zakamarki mej duszy, nie pozwalając zasnąć ponownie.

Poprzedniej nocy, po dwóch dniach oczekiwania w pokoju hotelowym, zmuszony byłem wyjść. Papierosy się 
skończyły. Jestem raczej niepalący, a tu odrywałem filtr od mentolowych papierosów i kurzyłem jak ciuchcia kolejki 
wąskotorowej w Prusach Wschodnich za Kajzera. Nic się nie działo. Portier nie handlował czymś aż tak niezdrowym, 
proponował mi w zamian LSD, haszysz, metaamfetaminę, kostkę do ubikacji oraz osoby do towarzystwa obu płci, a 
nawet trzeciej, jednak zawsze byłem raczej skromnym człowiekiem i to mi nawet teraz pozostało, łysinkę 
przyozdobiłem więc kapeluszem, zapiąłem wyżej prochowiec i ruszyłem na poszukiwania działającej traktierni w 
najpodlejszej dzielnicy Paryża.

Tak wylądowałem w knajpie "U Lu", kupiłem paczkę cameli i już miałem wychodzić, kiedy przysiadł się do 
mnie sympatyczny bezzębny staruszek. Nigdy nie potrafiłem pozbyć się takich natrętów, zazdroszczę ludziom - i 
pisarzom - którzy to potrafią, którzy bez cienia sentymentu kończą rozmowę i po prostu dostojnym krokiem odchodzą - 
albo wykreślają danego bohatera z książki, opowiadania, powieści, był i już go nie ma, zero sentymentów dla 
nieudanych kreacji zmęczonego pisaniem umysłu - i w którymś momencie musiałem stracić świadomość. Zawleczono 
mnie na szalupę angielskiego liniowca patrolującego Kanał La Manche, podstępny staruch otrzymał swą dolę w 
trzydziestu banknotach eurowych, tak to sobie wyobrażam, a ja stałem się członkiem załogi HMS "Lewiathan".



Moje zwyczajne słowiańskie imię i nazwisko, choć rodzina była prawie całkiem przecież niemiecka, 
wywoływało rozpacz i zniechęcenie na twarzach bosmanów, a mnie raz w tygodniu przywiązywało do masztu i 
darowywało moim plecom po pięć batów. W końcu więc pękłem i pozwoliłem na siebie mówić Robinson. Dlaczego 
właśnie tak? Chuj jeden wie. Nie żartuję. Tak się nazywał nasz kapitan, zangielszczony Holender o nazwisku de Goey, 
ale czytało się to i wymawiało właśnie tak. Tak słyszałem przynajmniej od jawajskiego kuchcika.

Załogę drugorzędnej dumy Marynarki Wojennej Jej Królewskiej stanowiła zbieranina równie barwna jak 
poczet nieudanych bohaterów podrzędnego pisarza, równie roszczeniowa i trapiona niewyrażanymi pragnieniami oraz 
pasjami? Stop. W tym miejscu mógłbym oczywiście napisać wiele dziesiątków stron o życiu na żaglowcu, dla mnie to 
nic, kilka godzin roboty, o refowaniu żagli, walkach z piratami na Oceanie Indyjskim, namiętnościach spadających na 
białego człowieka w tropikach, febrach i śmiertelnych zapaleniach płuc, ale zanadto szanuję moich czytelników i 
zakładając, iż nie posiadają oni, oraz One, jak mógłbym nie wspomnieć Moich Czytelniczek, żadnych braków 
kulturowych, skrócę całą tę nudnawą fabułę do jednego zdania:

Tak to sztorm przeokropny, jakby sam Jehowa obraził się na swoje dzieci, za ich grzechy oraz występki, spadł 
na nasz okręt i przez trzy dni oraz noce trzymał w stalowym uścisku, nie sposób było rozpalić ognia pod piecem w 
kubryku i przez trzy dni oraz noce zmuszeni byliśmy jeść przemokłe morską wodą suchary, sól zgrzytała w zębach tych
z nas, którzy nie utracili ich ostatecznie na skutek szkorbutu i losowaliśmy, kto ma iść na pokład tym razem, bo choć 
związani liną wychodzili nasi kompani, to do nas wracał może co drugi z nich, ściągaliśmy z powrotem linę pustą, 
poszarpaną przez wiatr albo i jakowąś bestię biblijną, prehistoryczną, każdy z nas w sercu wył i skowytał, kiedy 
dzieliśmy skromny majątek naszego towarzysza, graliśmy o spodnie, kaftan, z rzadka fajkę w trzy karty albo w 
tryktraka, a nawałnica ponad nami nie zamierzała ucichnąć, statek nasz płynął dalej, gdzieś tam, dryfował przechylony 
na jednym boku, aż w końcu los wskazał i na mnie, ubrałem więc kapelusz szkutnika, płaszcz wełniany i ufność mą 
powierzając w Bohaterach, ruszyłem na pokład, słysząc jakiś jakby śmiech okrutny i ironiczny ponad swą głową.

3. Świnki
Suszyło.
Śniło mi się, że od trzech dni balowałem, cały weekend, i w poniedziałek musiałem iść do roboty. Co gorsza, 

w tym śnie, wykonywałem najmniej potrzebny zawód świata, byłem mianowicie prowincjonalnym jurystą i właśnie 
wiązałem krawat w nagie niewiasty do mojego jedynego garnituru, oczywiście z Bytomia, kiedy usłyszałem znajome 
głosy:
- Patrz, Robinson.
- Ukrzyżowany.
- Po prostu Cruzoe.

Odruchowo sięgnąłem do tyłka i jakąż poczułem ulgę wymacując parciane portki na moich wychudłych 
czterech literach. Moi współtowarzysze niedoli wybuchnęli śmiechem.

Bosman Długi John i starszy mat Krępy Erwin, legendarni sodomici z Lewiathana, byli jedynymi uratowanymi
z niedawnej morskiej katastrofy. No i jeszcze ja. Pomijając analną fiksację, o której dopiero za kilkadziesiąt lat miał 
pisać niejaki Freud albo Freund, Austriak, wiedeńczyk i do tego Żyd, choć nie wiadomo czy polski, okazali się miłymi 
kompanami. Wybudowali szałas, znaleźli wodę, wiedzieli które owoce jeść można, a których nie - wszystkim którzy 
uważają, ze kokosy spadają z nieba poleciłbym wdrapanie się na choćby jedną palmę - a i mnie traktowali przyzwoicie.

Erwin to nawet był prawie rodak, Ślązak ze Ślaska austriackiego i próbowaliśmy pogodać w naszej mowie, ale 
dialekty okazały się tak od siebie odległe, że wróciliśmy do języka klubowych dżentelmenów. Angielskim może 
trudniej odmalować uczucia, ale jakże zyskuje się na zwięzłości fabularnej!, czego jesteście świadkami, jeśli czytacie 
właśnie te słowa. Brał Erwin udział w bitwie pod Sadową, jako artylerzysta jego cesarskiej mości, przez moment 
chciałem powiedzieć, że mój prapraprapradziadek też, ale spojrzałby pewnie na mnie jak na szaleńca, po klęsce 
Austriaków zdezerterował i imał się różnych zawodów. Był dziwadłem w cyrku Rilkego, męską prostytutką w 
Hamburgu, socjalistą w Londynie, nożownikiem w boskim Beunos, wielorybnikiem w Ameryce, aż w końcu trafił do 
angielskiej marynarki i poznał Długiego.

Była to piękna i niełatwa relacja miłosna, naprawdę się wzruszyłem, jednak kiedy nadeszła jesień, zrobiło się 
zimno i zjedliśmy wszystkie kozy, moi towarzysze zaczęli z niepokojem spoglądać w niebo, aż w końcu sklecili tratwę 
z kawałków drewna wyrzucanych przez ocean. Nie chciałem płynąć z nimi, krypa nie wyglądała na godną zaufania 
nawet dla mnie, synka z Rybaczówki, i właśnie kłóciłem się o to z moim śląskim Erwinem, moim w tym sensie, że 
prawie rodakiem, Wy świnki, kiedy poczułem uderzenie w tył głowy, chwyciłem ją powoli obiema rękoma, dojrzałem 
krew na nich?

Zemdlałem.

4. Medusa

Ocknąłem się, kiedy kość już prawie mnie zadusiła.
Wycharczałem kosteczkę z kawałkami ścięgna, ale trochę szpiku musiało spłynąć do żołądka, bo rozejrzałem 

się przytomniej po wnętrzu. I gdybym miał jeszcze choć trochę siły, roześmiałbym się w głos. Triumfalnie.
- Chciałeś mnie zeżreć, a to ja zeżarłem ciebie. - Wyszeptałem do, niestety stale kurczącej się, kupki mięsa metr dalej.

Nigdy nie rozumiałem tego tabu związanego z kanibalizmem, no pod względem etycznym, jeśli każdy rocznie 
zjada i wydala tony naszych braci mniejszych, no ale chyba rzeczywiście były jakieś przeciwwskazania medyczne. Bo 



kiedy ocknąłem się ponownie, nie zbudził mnie głód ani zimno, tylko słowa hymnu Związku Radzieckiego. No tego 
napisanego przez ojca Konczałowskiego i Michałkowa. No, tego samego, co napisał też hymn Rosji. I jeszcze niejeden 
napisze.
No wiecie?
****

Opatuleni w futra mężczyźni wyładowywali na lód sanie, psy pociągowe, zapasy żywności, zapasowe części 
ubioru, sterty butów, strzelby i karabiny, płaszcze przeciwdeszczowe, lampki na naftę i tłuszcz foczy, drewniane 
elementy nośne, zapasy konserw, surowe mięso, worki cukru i woreczki soli, harpuny, kotły różnej wielkości i 
przeznaczenia, wełnianą bieliznę, lornetki i lunety, zapalniczki krzemienne i płozy, heble i siekiery, chininę i lekarstwa 
na podagrę, kawały wielorybiego tłuszczu, liny pozwijane jeszcze w Manchesterze, tony węgla, sprzęt narciarski i 
rakiety śniegowe, płótno pergaminowane.
****

Coś mnie powinno tknąć, kiedy Długi John nazwą naszą tratwę Medusą.
Płynęliśmy już drugi tydzień po Oceanie i choć cały czas mieliśmy deszczówkę, zapasy jedzenia zaczęły się 

niepokojąco kurczyć. Koźlina skończyła przed trzema dniami i od tego czasu jedliśmy suszone na słońce ryby oraz po 
kawałku jakiejś bulwy.

Ku mojemu lękowi i zaskoczeniu Erwin się zrobi jakiś taki sympatyczniejszy względem mnie. Raz po raz 
klepał mnie po tyłku jakby badając jego jędrność. Jako Ślązak jestem dość tolerancyjny, ale jako Polak naprawdę się 
przestraszyłem.

I były powody. Ale nie takie jakich się obawiałem.
Kiedy mianowicie Johnowi zaczęły się ruszać pierwsze zęby, pewnego popołudnia bosman spojrzał jakby tak 

porozumiewawczo na Erwina i pochwycił mnie. Od tyłu.
Zawsze wiedziałem, przemknęło mnie przez głowę, próbując się uwolnić. Mój współrodak, który za chwilę 

miał stać się moim eks współrodakiem, zbliżył się do mnie z nożem i szepcząc: Panie Boczku, wybacz, zrobił znak 
krzyża. Na mojej piersi. A do mnie:
Ale bym jodł żymloka albo krupnioka?

5. Korniki w Sojuzie

Obudziły mnie trzaski.
Od ścian dochodziły dziwne szumy. Korniki, ci pasażerowie na gapę arki Noego, pomyślałem, ale za moment 

przypomniałem sobie, gdzie jestem.
Hotel obskurny jak ośrodki wypoczynkowe w latach 90. w górach Beskidu.
Na każdym piętrze siedziała niechlujna baba na piętrze i pilnowała, by nic się nie działo.
Fikusy usychały z pragnienia.
Ośrodek KGB w Mińsku był po prostu straszny.
Gorsze od niego były tylko przemowy Breżniewa puszczane przez 24 godziny na dobę w czarno-białych 

telewizorach.
Byłem zmęczony.
Byłem znudzony.
Miałem dość.
Cholerni Bohaterowie.

Rzucają mnie/mną po całym świecie.
Atomowa łódź podwodna "Chwałą Stalinowi". Marynosi w w szturmowych koszulkach. Flaga radziecka nad 

Biegunem Południowym. I ja, z kością w gardle.
Bohater Sojuza. Trzeciej klasy.
Co następne?!

****
Wylałem wiadro wody na akowca, krew pot i gorsze ustrojstwa spływały z niego do dziury w kącie betonowej 

celi. Nie chciał nic mówić, skubany. A ledwie wczoraj ordynans wypastował nowe oficerki. Musiałem zapalić. 
Machorkę. Niczego innego nie było, nawet amerykańskich z konwojów do Murmańska. Nienawidzę tej wilgoci, 
skończy się tym, że złapię gruźlicę i umrę. 

Na służbie. Bez emerytury.
Zacząłem rozkręcać stołek. W podręczniku enkawudzisty pisali, że wszystko może służyć do tortur, wystarczy 

trochę inwencji. A może to był podręcznik ekonomii z liceum? Moje wcielenia mi się mieszały. Zacząłem spokojnie 
ostrzyć drewno. I kiedy już chciałem?
- Adam, nie przesadzaj, to tylko rekonstrukcja!
- Może choć biceps sobie przy tym wyrobi, wypłoszek, boroczek jeden? - Zapytała ta najładniejsza. Zawsze pytają te 
najładniejsze. Tak działam. Na wszystkie koleżanki.

Moja ofiara uśmiechała się do mnie. Widzowie wokół klaskali. Redaktor TVP gratulował performansu. Pod 
mundurem Armii czerwonej uwierała mnie koszulka z najnowszej kolekcji ReDIsBat. Musiałem sobie golnąć. Spirytus 
na biurku czekisty okazał się być czystą wodą.

Bohaterowie! Co Wyście ze mną uczynili?!



Idę stąd!
Możecie mnie w rzyć moją tłustą pocałować. Jak i reszta Polski!

Ende
No i co jo ci godoł synek o Polokach? - Dziadek warzył w kuchni żur. W niedzielę! Ale na tym etapie nic mnie już nie 
dziwiło.
Większość z nich to Ślunzoki, mają dziadków spod Rybnika albo Raciborza.
A ty to skąd mosz jak nie ze Toszka?
Te sytuacje są nieporównywalne! To Europejczycy.
Jak żech był w Todcie, to żech poznoł tylu Europjeczyków, że mom ich po dziurki w nosie - I dorzucił białej kiełbasy. 
Wzdrygnąłem się. Zauważył:
No przeca robia drugi garnek bez wusztów! - I wskazał chochlą na palnik obok.
Ale dziadku, dlaczego cie widza?
Sam Diyboł mo dosć twych przygód, to mnie przysłoł.
Jaki Diyboł?
Ano zwyczajny. Wyglądoł jak wujek Helmut z Chropaczowa, co to się z ciotką Trudą ożenił. Prawdziwy Niemiec to 
był. Nowak mioł na nazwisko. Mały byłęś, to niy wiesz. - Zaczął wyciągać talerze z bifyja.
No i co mi mioł do przekazania?
[jakieś słowa po niemiecku, których nie zrozumiałem]
Dziadku!
Ano nie pisz więcej. I skasuj się najlepiej. Dobry ten żur, nie to co leją do polskich kotłów w piekle...
Dziadku, a jak tam jest?
Jak w Polsce. Normalnie.


