






Dwudziestego czwartego maja

      Andrzej Bitelow

Mówiąc w skrócie, to jest nienawiść. Ukierunkowana, target, wielka pieprzona kokoszka ujeżdżająca 
Polskę, mój sąsiad. Mieszkam pod trójką, gówno pod czwórką. Jak wyjrzę czasem przez okno, to widzę te 
wielkie niezgrabne dłonie grzebiące przy groteskowych kwiatkach. Jak wyjdę czasem na korytarz czy klatkę, 
widzę galeretowate monstrum popychane złośliwymi ścianami kamienicy. Nie wiem, co jest trafniejszym 
porównaniem: przejedzony mors nie trafiający do przerębla czy za długo dmuchana przez boga bańka, która 
powinna się rozbić na pierwszym parapecie czy kancie sofy, a jakoś się trzyma tyle lat w atmosferze, nie wiem 
czym podtrzymywana, może podmuchami skurwysyństwa. Jaśnie pan tirowiec, wąsata papka w wielkiej 
jeżdżącej stonodze, pan Maciej Grzegorzewski, który dorobił się przed laty na szmuglu alkoholu i papierosów. 
Mówi do mnie per „Młody”, ja do niego w myślach per „Chuj”. Sapiąca lokomotywa na chamskich torach. 
Mówię nie i poluję w myślach, ja z wielką strzelbą, on za zagrodą z tłuszczu i skóry, umyka podwórkami 
i uliczkami, ja tropię i znajduję. 
 Raz z tych pieprzonych wschodnich wojaży przywiózł piękną słowiańską łanię, łagodnego baranka, 
jędrną kunę. Sarenkę prosto z elfickich lasów Ukrainy. Z krainy rusałek, nimf, smukłą czarodziejkę. Teraz ją 
widzę w starych płaszczach z targu, z plastikową torbą. Magia ucieka, grubas zjada zaklęcia. Dorwę, dorwę. 
Wybuchną petardy twych wspomnień, odliczajmy, 10, 9, zawita sylwester twej śmierci. Nowy rok i 7 lat tłustych 
już tylko z nią. Gruby indorze, pierdolisz Polskę, ja pierdolę twą łanię. Jak cię nie ma, jak ślizgasz się 
w niepewnych interesach, wracając jeszcze tłustszy, śmierdzący kiełbasą i z wielkim portfelem. Ona się skarży 
niepewnym polskim, nie umie czasem wyrazić, jak bardzo jesteś jej niedrogi, ludzka taniocho. Przypominasz 
mi dużego fiata, zajeżdżonego na śmierć po wschodnich traktach. Z kapiącym olejem, bez ważnego przeglądu. 
Podetnę żyły hamulców, przebiję bak brzucha i rychło przywita cię złomowisko. 
 Jest coraz gorzej, szarpią naszą Polskę. Złowrogie wilki z przeklętych ruczajów. Podgryzają, wygryzą 
serce. Jednak nie to jest najgorsze, jądro zgnilizny jest wewnątrz. Sarmackie bakterie w nowych czasach. A ty 
to projekcja wszystkich lęków i nienawiści. Będziesz słodkim potrzebnym początkiem. Meta w zgliszczach 
piekła, celny cios szpadą w dziewięćdziesięciokilowy  kawał mięsa, ciosać, ciosać jak świniaka na gyros. I sycić 
się łanią, z tą delicją iść za rękę ku nowemu ładowi, stop. Słyszę pukanie. Wróg u bram, fatalny ułan puka 
w drzwi. 
 – Napij się wódki ze mną Młody – chrząknął dziki zwierz. – Zaraz tam do pana przyjdę, zamknę tylko drzwi 
– odpowiedziałem potulnie, czekałem na ten, trzeba poznać jego przyzwyczajenia i to ja będę górą w tym 
łańcuchu pokarmowym. Zamknąłem drzwi i poszedłem do obcej nory. Znałem ją dobrze, ukraińska lisica 
pokazała mi wszystkie kąty. Bałem się tylko, że nie starczy siły na trwanie w obserwacji, na szybkie zapiski 
w głowie. Chodzący bimber pił wódkę jak mleko, pan tradycja. Nie miałem słabej głowy, ale mała foczka nie 
pobije morsa wiarusa.
– Co ty robisz ze swoim życiem? – grzmiał.
– Studiuję, proszę pana – odpowiedziałem jak grzeczna uczennica.
– Kurwa! Co? Weź się, weź za pieniądze, będziesz miał dobrze, patrz, co ja mam, jebane studia nie są potrzebne 
– wskazał ręką na ściany nory i cichą lisicę siedząca na krzesełku. – Wie pan, chyba nie jestem jeszcze gotowy 
– piszczałem jak myszka złapana przez grubego kota szefa. Dzikie plany gdzieś się rozpłynęły, nie wiem, czy 



w ostatecznym momencie pociągnąłbym za cyngiel, popchnął sopel noża. – Chcę odłożyć plany życiowe na 
kilka lat, studia są potrzeb… Przerwał mi waląc łapą w stół. – Masz kasę i ruchasz świat! Rozumiesz? 
          Wódka szumiała już w głowie, on siedział nieporuszony nawet najmniejszym powiewem upojenia. 
Przygoda nie mogła się dobrze skończyć, łańcuch pokarmowy chwiał się i pewnie się obróci. To wielkie koty 
jedzą małe myszki, nie inaczej. A może wiedział, że mały szczurek dobiera się do myszki? Może spije i zabije? 
Pierwsza fala strachu odbiła się na kręgach.
– Masz kobietę? – wrzasnął, wyrywając mnie z paraliżu. – Masz!? – powtórzył jeszcze głośniej. 
– Nie, proszę pana, była jedna, ale to już nic – skamlałem jak mała płotka na żyłce. 
– Tak, tak! Wszystko składa się w całość! Obserwuje cię już od pewnego czasu, potrzebujesz męskich wzorców. 
Jak ty pijesz tę wódkę! Co to za grymas! – zaczął się dziki taniec wąsa i pięści. Pomyślałem, że to zbliża się 
wielkimi krokami, że za chwilę wbije się we mnie wielki nóż skurwiel, którym torował sobie drogę na 
przygranicznych ścieżkach. On, nyska, wódka i nóż. Wylewał fundamenty kapitalizmu z szalonym grymasem 
i „mocnym” w gębie. Nie wygrasz z takim czołgiem, masz tylko siebie i bagnet, zmiażdży nerwy i kości. 
Uciekłem. Potem pijany sen, straszne koszmary, wyrzuty sumienia, lizanie ran, próba rekonstrukcji.
 Łania Natasza opowiadała, że żuk gnojarz, pchający swoją kupę gówna, ma pewien dziwny zwyczaj. 
Minął tydzień od felernego spotkania przy wódce. Doszedłem chyba do siebie. Mogłem znowu zacząć latać 
jak sokół nad kipiącym miastem i wypatrywać naturalnego wroga. Ustaliłem, że nie byłem jeszcze przygotowany 
na ostateczne starcie, dlatego wygrał, ale to tylko bitwa, wygram wojnę dla nas wszystkich, dla biednej wróżki 
z tymi blond włosami do pupy. Wystrugasz sobie nową różdżkę, stworzysz nowe runy, zapomnisz o czasach 
klatki i niewoli. Wracając do dziwnego zwyczaju, to rzeczywiście był niesamowity, jak na takiego troglodytę. 
Był to jedyny fragment tych jego brudnych puzzli w głowie, którego nie mogłem zrozumieć. Tłusta ewolucja 
musiała zwariować. Dwudziestego czwartego maja sapiący Maciej Grzegorzewski rozdygotaną i niezgrabną 
dłonią wyrzucał książkę z okien swojej jamy. O pierdolonej ósmej rano każdego 24 maja, a działo się to już od 
trzech lat, wyrzucał napisaną przez siebie książkę. Pisał ją pewnie prawie cały rok, drukował i szedł oprawić 
do introligatora. Wydawał jeden egzemplarz swojej szemranej dłubaniny. Zostało trzy dni do znajomej daty. 
Trzy dni! A wiecie, kto przejmie tym razem egzemplarz? Sprytny lis chytrusek spod trójki, łup, trofeum, którym 
go zniszczę, najmocniejsza broń w mieście wyjęta ze skał ulicy, tak!
 Czasem gdy stoję przy oknach swojego mieszkania, patrzę za okno i zaczynam pierożkować. Tak to 
nazywam, oglądanie obcych ludzi i dopowiadanie ich historii. W sumie wszyscy tak robimy, nie znamy ludzi, 
znamy to, co zbudujemy z cegiełek w swojej własnej głowie. Tak stoję i pierożkuję na wasz temat, wkładam 
w was swój farsz, więc każdy istnieje na miliardzie różnych płaszczyzn, jesteśmy tysiącem pierogów z szaloną 
bandą skwarków.

Widziałem, że gruby ostatnio się koło czegoś krząta, chyba zaczął się proces wylęgania książki. A potem 
coś rzeczywiście niósł w wielkiej torbie. Jeszcze kilka dni i przejmę ciebie, i to będzie ostatnia część układanki, 
padlina będzie cała. Chimeryczna hiena już się nią zajmie, seria ugryzień i … 

W ostatnich tygodniach starałem się ustalić, co stało się z trzema poprzednimi egzemplarzami i mam 
sporo rewelacji. Pan burzowe chmurzysko kapiące wódką złamał kilka istnień. Jego cholerne pioruny trafiły 
w kilka wspaniałych życiorysów. Podobno 90 % ludzi nie ginie od uderzenia pioruna, oni padli jak muchy kilka 
chwil po przeczytaniu. Bałwanie z zasranego śniegu, będę topił każdą twoją kulę na piekielnych palnikach, 
pętla się zaciska, sikaj już po nogach.

24 maja 2009 roku mały Benek Mróz jechał zapłakany na swojej energicznej damce. Ciężki egzemplarz 
w wydatnej skórze prawie zabił chłopca. Spadł na jego bagażnik i wywrócił rower. Chłopiec otrzepał ubranie, 



obejrzał to dziwne znalezisko i postanowił zabrać do domu. Wydarzenia poranka nie dawały mu spokoju, a tu 
jeszcze tajemnicza księga.
 Chłopiec spotykał się ze starym zasuszonym woźnym w kazamatach szatni szkolnej. Uwielbiał te 
spotkania, pan Franek dawał mu cukierki i opowiadał historię o wojnie. Pewnego razu woźny poprosił o coś 
w zamian. Sam nie umiał czytać, a miał książkę, którą chciał zawsze poznać. Były to, o ile nie myli się jego 
żona, bajki Andersena. Pana Franka zawsze fascynowały niesamowite obrazki, wytarte już przez czas. Dostał 
tę książkę w okolicach dwunastych urodzin, niestety sztuki czytania nikt w nim nie zaszczepił. Benek ochoczo 
deklamował kolejne zaczarowane historie. Szatnia szkolna zamieniała się w zielone łąki, gwarne miasteczka, 
królewskie złote komnaty. Często razem płakali, ocierając łzy obcymi kurtkami. Woźny Franek okazał się 
wielkim łasuchem Andersena, nie miał go dosyć, przełykał, gryzł, żywił się kolejnymi zdaniami. Czasem 
Benek nie miał czasu, ale Franek stanowczo zatrzymywał swoją papużkę, bo tak zaczął go nazywać.

 Raz ptaszek chciał odfrunąć przez okno szatni, jednak wciąż sprytne dłonie suchego jak stara kromka 
woźnego zatrzymały go w słowiczej klatce szatni. Żeby zapobiec kolejnym wzlotom ku słońcu, przywiązał go 
smyczą do drążka.
– Czytaj! Czytaj! – darł się i skamlał jak rozochocony kojot. Chłopiec łkał i czytał. Piękne historie stały się 
dziwnie rzewne. Andersen, wróć i nie pisz, odwiąż go piórem od tej przeklętej piwnicy. Nie przyszedł, za to 
suchy Franek zaczął energicznie się onanizować. Spazmy zdań, radość sylab, tak tajnych, zakamuflowanych 
przez tusz, duch literatury, ciało stron. I wtedy chłopak się wyrwał, uleciał prosto ku damce, naciskał na 
pedały, ile sił w nogach, rozbijał kolejne metry, ciepło-zimny szloch i… właśnie spadła ta cholerna księga. 
Chłopiec powiesił się za trzy godziny, książki nie uznano za żaden dowód, śledczy mówił, że gdyby zabiła, 
spadając mu na głowę, można by mówić o przestępstwie. Suchy Franek pożył niewiele więcej, suchoty i tak 
dalej, ale chociaż osiągnął przed śmiercią literackie góry, wspinaczka na sucharach i nieświeżej wodzie. 

Elektryczny sekundnik jego żywota kończy się. Bateria na wyczerpaniu, panie gruby. Jest 22 maja, za 2 
dni kajdanki złapią twoje wielgachne nadgarsty, a jeśli ciała niebieskie nie pomogą, zrobi to samotny, czarny 
jastrząb. Zatłukę cię tą księgą, będę szarpał tętnice ciętymi stronami, bez znaków zapytania, wykrzykniki 
śmierci, niedźwiedziu, we wnykach miejskiego trapera. Uwolnić niedźwiadka, który musi przepraszać, że spał 
w swoim łóżeczku i jadł w swojej miseczce. Strzały dzikiego Siuksa z dachu domów dosięgną twej gardzieli! 
Dla nas i dla potomnych pięknej łani i mistrza sytuacji. Rach, ciach, ciach, gruby wąsal spadł!
 Kurwa, drapią Polskę. Zmuszają ją do kaszlu i wymiotów. Psują słowiańszczyznę, kochanych braci 
lasów i łąk. Najbardziej polskim słowem jest wyraz łąką. Tego nie spierdolicie, literka ‘ł’ jest w nas. Oddychamy 
nią. Nie zbudujecie burdelu dla literek ‘ł’, żadne umlauty nie będą ich pierdolić za 20 euro, żadne chore chińskie 
krzaczki nie wtopią się w nie za garść jenów. Obiecuję, póki starczy sił i mocy w dłoniach. Obiecuję.
 Dwudziestego czwartego maja 2010 roku młoda i piękna dziewczyna w łachmanach zauważa leżący 
przedmiot na chodniku. Jest to literacka sraka, która defekował Maciej Grzegorzewski. Monika Płońska bierze 
tomiszcze pod pachę i idzie do parku czytać.  Dziewczyna jest w złej kondycji emocjonalnej, niedobre rzeczy 
się stały. Rok wcześniej dowiedziała się, że jest w ciąży. Podejrzewała ducha świętego, a był to brudny sekciarz 
Gracjan. Jadła mu pokręcone ewangelie z rąk. Kiedy się dowiedział o błogosławieństwie, jakie spłynęło na 
Monikę, powiedział, że rodzi się mesjasz, a on musi zniknąć i szukać pustyń. Monika uwierzyła w natchnioną 
sytuację. Malowała kolorowe obrazy i kochała życie. Czekała na mesjasza, który pęczniał w jej trzewiach. Na 
USG dowiedziała się, że powinna łykać kwas foliowy, a mesjasz jest dziewczynką. Była to więc Maryja, a kwas 
foliowy to cudowna mikstura, niezwykły cieplik. Tak powiedział Gracjan, który telefonował z Kopenhagi. 
Wierzyła, kochała, a świat był piękny jak nigdy. Mesjasz się powił, wyglądał zwyczajnie, na dodatek tylko 2,2 



kg spirytualizmu i wcześniak. Czekała na eteryczne czy elektryczne cuda, a dziecko płakało i wrzask był 
zwyczajny. Gracjan się nie odzywał, nie wiedziała za bardzo, co robić i za co żyć. Nie miała nikogo. Biblia dała 
rozwiązanie, podała dłoń, pozwoliła kupić wiklinowy kosz i puścić dziecko Odrą. Wiklinowy pływak, przyszły 
zbawca naszych dusz. – Płyń Mojżeszu, płyń – śpiewała cichutko do dziewczynki, która była już tylko małą 
plamką na horyzoncie rzeki.

Była szczęśliwa i udała się na wielogodzinny spoczynek. Niedługo w mediach zawrzało. Kryjówka 
gadziej rodziny Masłowskich wreszcie odkryta. Ostatnią ofiarą idiotów, kreujących się na Mansonów, było 
dziecko, które wyłowili z Odry. Policja katuje Masłowskich i szuka matki dziecka, chcą obciąć jej głowę gilotyną 
sądów. Czar chyba prysł, magiczne kropelki pękły. Nastało życie, Monika coś zrozumiała. Szła samotna ulicą, 
nieładnie ubrana, zła, smutna, oszukana przez świat i ujrzała felerną księgę Grzegorzewskiego. Jest do tej pory 
w szpitalu dla psychicznie chorych, książka przepadła gdzieś w syfie biurokracji. 

Napinam cięciwę, czyszczę i ładuję broń, ostrzę szablę. Czas zbierania plonów, czas wgryzania się 
w miąższ. To już jutro. Nastawiam zegarek na 6:45, umyję rano zęby i nieruchomą twarz. Przygotuję wszystko 
starannie jak największy urzędniczy pedant. Myślę, że powinieneś strzyc wąsami ze strachu, zabierać swój 
kaczy kuper daleko za miasto. W polskie dżungle, gdzie i tak cię wytropię. Zmiażdżę jak robaczka, pęknie 
chitynowy pancerzyk z tym moim ulubionym dźwiękiem. Wyzwolę moją larwę, stanie się wreszcie motylem. 
Nadam jej kolorów. Słyszysz coś? To dźwięki zagłady, apokalipsa fatalnych cwaniaczków, oddzielę skórę od 
mięsa, mięso od kości, kości od istnienia. 

Dwudziestego czwartego maja 2011 roku, starszawy pan, typ krzyżówkowicza w wymiętej wiatrówce, 
nerwowo wyprowadzał psa. Wyglądał fatalnie, okulary lepiły się do świeżych blizn, chyba pługi i brony całego 
świata zagrały w tylko im znane gry na twarzy tego biedaka. Spadła opasła księga, mały kundel Stanisława 
Pruszcza mocno się wystraszył. Zmizerowany staruszek także wystraszył się nie na żarty. Myślał, że znowu 
przyjmie pięści i zniewagi. Zapadnie w znajomą ciemność, a obudzi go blady poranek gdzieś na pustkowiu. 

Stanisław nie odpuszczał takich okazji, wziął książkę do torby, miał nadzieję, że będą jakieś krzyżówki. 
W domu zaczął czytać. Dwa miesiące wcześniej pan Stanisław założył sobie Internet, chciał być nowoczesny 
i mieć kontakt ze światem. Radował się możliwościami, a po czasie do jego giętkiej, krzyżówkowej głowy 
wpadł pewien pomysł. Zjazd wszystkich osób z kraju, które mieszkają na ulicy Mickiewicza pod numerem 
22/3. Wieści o zjeździe szybko puścił w świat. Odpowiedzi było dużo. Pan Stanisław sądził, że musi mieć coś 
wspólnego z tymi ludźmi, czasem ślepy traf  ma coś do powiedzenia i daje niezwykle owocne rezultaty. Ustalił 
datę zjazdu na pewną sobotę, wynajął piękna salę w restauracji. Ludzi było kupę, świetnie się bawił, niezwykły 
przekrój społeczeństwa, aż do czasu, kiedy idąc do ubikacji poczuł pierwsze krople uderzeń, zaczął moczyć 
go pot i krew.

– No kurwa, co za skurwysyn wymyśla takie pojebane zjazdy? – ktoś chichotał, grad pieści bił ciało. 
Spadał w podziemia świadomości, aż obudził się za ileś godzin na fatalnym pustkowiu. Za dwa dni znajdzie 
książkę, za cztery dni podetnie sobie żyły małym nożem do patroszenia ryb. Był też wędkarzem. 

Budzik wyrwał mnie z letargicznych stanów upojenia i szybkiego zwycięstwa. Zrealizowałem poranny 
plan w łazience, czekałem na moment. Ostrza błyszczały jak gwiazdy w wakacyjne noce. Nie wszystko było 
zaplanowane, ale czułem moc, energię, możliwości. Chwila, które jeszcze niedawno wydawała się tak cholernie 
odległa, przyszła jak grzeczna kotka i łaskotała mnie po rękach. Mruczała i kusiła. Suchy cios w głowę, soczyste 
ostrze w jamach ciała. Brzuchaty wieloryb targany falami przy brzegu. Nikt cię nie uratuje w ostatecznym 
momencie, Natasza poda mi broń, a nie podtrzyma ci głowę. Świat tego pragnie, tryska chęcią działania. 
Ostatnie chwile, okno się otwiera, gruba dłoń w światłach poranku i rzut. Gruby tom niczym czarny kot, ale 



tym razem nie spadnie na cztery łapy. Lecę na złamanie karku, zdobycz będzie moja. Zwycięstwo w ręce, 
człowiek tym razem wygra. 

                                                          *

Dzień dobry, nazywam się Andrzej Stępień, znalazłem wczoraj rano dwustustronicową, ładnie oprawioną książkę. 
Zadrukowane były równo cztery strony, od  97 do 100. Tekst wydawał się ciekawy, dlatego przesyłam kopię do Waszej redakcji. 
Nadmieniam, że na końcu książki widniał ten napis – „24 maja 2012 roku, Maciej Grzegorzewski”. 



The meeting place
Michał Mazur

Napastnik gości dostaje prostopadłe podanie, wchodzi między dwóch obrońców, 
dobrze pracuje ciałem, ucieka na wolną pozycję i strzela; Seba robi to samo: kiedy zmysł 
napastnika mówi mu, że zaraz będzie dogodna okazja do strzału, sprawnym ruchem wbiega 
na wolne pole i napina się, jęcząc z wysiłku. Spiker krzyczy „goool” a on opada na spocone 
ciało Magdy i wtula twarz w jej sterczące jak słupki od bramki piersi. 

Później bramkarz gospodarzy wyciąga piłkę z siatki, Seba sięga po papierosa a Magda 
po chusteczki. On pali, ona wyciera uda, na ekranie telewizora pojawiają się statystyki meczu, 
komentatorzy dziękują za wspaniałe widowisko i wspólnie spędzony czas. Magda mówi, że 
następnym razem trzeba będzie uważniej pracować w defensywie i lepiej się zabezpieczyć, 
Seba tłumaczy, że on woli ofensywne nastawienie i szybkie kontrataki, dlatego nie da się 
wciągnąć w krępujący atak pozycyjny. Ubiera się, całuje ją w policzek, wychodzi, a gdy 
trzaskają drzwi jej już się zdaje, że dopadają ją mdłości zwiastujące spektakularną wpadkę.
 Seba wybiega na ulicę, spotyka po drodze starego Budza, byłego właściciela 
delikatesów „Na rogu”, wita się z nim, zagaduje o meczu, „piękny wynik, drogi panie, nie ma 
co”, Budz macha od niechcenia ręką i wytrząsuje z butelki resztki piwa, Seba idzie dalej, Budz 
wchodzi do „Piwosza”, kolejka jest duża, Maciek właśnie kupuje trzy Miodowe Ciechany 
i paczkę czerwonych Marlboro w miękkim opakowaniu, pakuje wszystko do siatki, wychodzi. 
Zaraz na progu sklepu Maciek nadziewa swój wzrok na zjawiskowe nogi Igi, które nijak 
pasują do obskurnego kontekstu śródmiejskich, które wybijają się na absolutną niepodległość, 
a nawet więcej - są w stanie zniewolić niejeden męski wzrok.
 Maciek nigdy nie widział jeszcze tak dobrych nóg, nie widział też nigdy tak wspaniale 
pracujących kobiecych bioder; w ogóle mężczyźni z śródmieścia rzadko widują takie cuda, 
dlatego teraz, kiedy cała ulica Żeromskiego rozbrzmiewa rytmicznym stukaniem obcasów 
Igi, w oknach pojawiają się kolejne męskie zarośnięte i rozczochrane głowy, pomrukujące 
z zadowoleniem i chylące z uznaniem czoła. Maciek też chyli czoło, żeby lepiej widzieć 
łydkę i kostkę, żeby wślizgnąć się wzrokiem pod elegancki pantofel i schronić się tam, 
zamieszkać  w nim, zostać pantoflarzem, który całym sobą czuje napór tego jędrnego, 
kobiecego ciała i któremu dane jest patrzenie na to ciało z wyjątkowo korzystnej, oddolnej 
perspektywy. Dopiero dochodząc do skrzyżowania z Nowowiejską, Maciek orientuje się, że 
zaszedł za daleko, że właściwie to pomylił kierunki i powinien teraz zawrócić. Zatrzymuje się, 
odprowadza stęsknionym wzrokiem  rytmicznie stukające pantofle, wraca. 

  Iga nawet nie zauważyła Maćka, zbyt jest zajęta myśleniem o całonocnym biznesowym 
spotkaniu z którego właśnie wraca i z którego przebiegu jest niezwykle zadowolona 
(w szczególności rozpiera ją duma ze swojej asertywnej postawy); przechodzi jeszcze kilka 
metrów z wysoko uniesionym czołem i rozbujanymi biodrami, zatrzymuje się na przystanku, 
poprawia obcisłą sukienkę i zagląda w lusterko. Makijaż jest w porządku, usta dobrze 



umalowane i wciąż pachnące wodą toaletową trzydziestodwuletniego specjalisty od Public 
Relations, który był tej nocy jak nieposkromiony zwierz, szczególnie wtedy, gdy Iga krzyczała, 
żeby wyszedł i eksplodował na zewnątrz, ale on był tak szczęśliwy, że wziął te okrzyki za 
wyraz rozkoszy i został eksplodując tam, gdzie był. Ostatecznie nic się nie stało, myśli Iga, 
bo spotkanie przebiegało w sposób absolutnie profesjonalny, z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, tak jak uczono ją na studiach i kursach uzupełniających.

Podjeżdża lewe zero, Iga wsiada, zajmuje siedzące miejsce i wlepia wzrok 
w przetłuszczone włosy Rafała, opadające na oblepioną naszywkami dżinsową katanę 
z prawym rękawem mokrym od łez, których Rafał cholernie się wstydzi, ale których nie mógł 
powstrzymać, sam nie wie dlaczego, chyba z samotności, albo z czegoś jeszcze gorszego, bo 
kiedy już płakał to przestraszył się swoich własnych myśli; z tego strachu zaliczył wizytę 
w kilku kościołach będących akurat pod ręką, w których postanowił odprawić coś w rodzaju 
modlitwy, oczywiście w pozycji klęczącej, bo nagle odczuł silną potrzebę klęczenia przed 
kimś i mówienia do kogokolwiek, na przykład  do absolutu. Teraz Rafał jedzie do Centrum 
Duszpasterstwa Akademickiego, żeby komuś o tym wszystkim powiedzieć i znaleźć duchowe 
wsparcie, ale zanim wyspowiada się kompletnie pijanemu księdzu, który zamiast udzielić 
mu rozgrzeszenia i porady duchowej wyrzyga się na posadzkę i wypadnie nieprzytomny 
z konfesjonału, wyjdzie z tramwaju i minie Basię trzymającą pod pachą teczkę ze szkicem na 
temat Etyki Arystotelesa.

Basia wraca właśnie ze spotkania z swoim wydawcą, który miał kilka kąśliwych 
uwag co do szkicu, szczególnie czepiał się zbyt dużej objętości i zbyt fachowej terminologii, 
co Basia przyjęła ze spokojem a później przepaliła każde słowo szefa dwoma metolowymi 
slimami i splunęła na chodnik przed oficyną wydawnictwa. Teraz Basia wskakuje do lewego 
zera, zaciska dłoń na tym samym uchwycie którego trzymał się Rafał, czuje nawet przez 
skórę jego pot; tramwaj rusza. Basia myśli o trzech latach jakie minęły od uzyskania przez 
nią tytułu doktora nauk filozoficznych, dziś przecież trzecia rocznica, a ona zamiast obracać 
się w świecie ludzi nauki użera się z wydawcą szkolnych bryków, które nie mogą być zbyt 
długie i nasycone fachową terminologią, bo przecież chodzi o to, żeby się sprzedały, a główne 
składniki ich esencji stanowi mała objętość i przejrzystość, jak mawia szef Basi, dyrektor 
jednego z największych wydawnictw zajmujących się kieszonkowymi opracowaniami dla 
gimnazjalistów, licealistów i studentów, którego ambicją jest streszczenie wszystkiego co do 
tej pory zostało napisane. 

Tramwaj zatrzymuje się na moście Grunwaldzkim, siwy mężczyzna siedzący obok Basi 
wstaje i wychodzi, Basia zajmuje zwolnione miejsce i natychmiast czuje się tak,  jakby siadając 
na tym siedzeniu wlazła w buciorach w  czyjeś życie, jakby zupełnie niechcący odkryła czyjś 
sekret; Basia czuje na pośladkach mrowienie, przenikające przez spódnicę i majtki, mrowienie 
wczepiające się w skórę i rozlewające po całym kręgosłupie; plastikowe krzesełko jest ciepłe 
(długo musiał siedzieć ten dziadek, myśli Basia), ale to jest ciepło obce, krępujące ruchy, ciepło 
mimowolnie zostawione,  upuszczone, ciepło, które ktoś zgubił.

Drzwi  zamykają się, tramwaj odjeżdża, właściciel upuszczonego ciepła,  performer 
Artur,  wbiega na bulwar Fryderyka Joliot-Curie; nie myśli o tym, że mógł coś zgubić, nurtuje 
go raczej to, że zwykłym ludziom obca jest idea performencu, drażni go, że jego  inicjatywy 



spotykają się głównie z szyderstwem. A przecież ludzie powinni być otwarci na jego sztukę, 
na jego eksperymenty, przecież on, Artur, daje im kolejne powody do zachwytu i zdziwienia, 
a każdy powinien wiedzieć, że historia ludzkości to historia wielkich zdziwień, że człowiek 
jest w pełni człowiekiem o tyle, o ile nie zatracił zdolności dziwienia się. Performer Artur 
nie wie jeszcze, że za pięć minut jego zdziwienie osiągnie najwyższy poziom jakiego dane 
mu było kiedykolwiek doświadczyć, a on sam da najlepszy w swoim życiu performance, 
gromadząc przed sobą wielu skupionych i zainteresowanych ludzi. Niektórzy z tych ludzi 
zobaczą wszystko od początku, a więc będą widzieli jak w Artura uderza rozpędzony 
Ford Focus,  wyrzucając bezładne, podobne do kukły ciało na kilka metrów w górę; będą 
widzieli jak performer Artur spada w dół i uderza o asfalt ulicy (odbijając się kilka razy jak 
piłeczka z kauczuku); ci, którzy dojdą później, będą już tylko widzieli bezładnie leżące ciało 
z rozrzuconymi na boki ramionami, bez buta na lewej stopie i z rozbitą na miazgę twarzą, 
ciało, które przez kilka sekund będzie wydawało się martwe, ale odzyska świadomość, 
podkurczy kolana pod brzuch i wpadnie w rodzaj transu, na kilka minut całe stanie się 
głośnym, spazmatycznym wyciem zagłuszającym syreny nadjeżdżającej karetki pogotowia. 
Sanitariusze zakręcą się wokół tej ułomnej kukły, krzyk będzie rezonował w powietrzu 
i wpadał do Odry ( w taki trans performerowi nigdy, przenigdy nie udało się jeszcze siebie 
wprowadzić), wreszcie wsadzą ją na nosze, wsuną do karetki i odjadą. Wewnątrz ambulansu 
performer Artur będzie wył coraz ciszej i słabiej, aż wreszcie uświadomi sobie, że jest mu 
zimno, że zgubił gdzieś swoje ciepło; zamilknie i ze zdumienia otworzy szeroko oczy, jego 
serce przestanie pracować i w tym samym czasie Basia poczuje, że obce ciepło wyparowało 
z plastikowego krzesełka, że uszło na zewnątrz i teraz to ona nagrzewa siedzenie, a tamta 
krępująca obecność przeminęła, uleciała, można o niej zapomnieć.

Tymczasem Artur mija Instytut Informatyki, jest tak zamyślony, że nawet nie 
zauważa Bogdana wychodzącego z bocznej uliczki, prawie na niego wpada; Bogdan 
nie jest zadowolony, Bogdan uważa, że ludzie powinni chodzić tak jak on – z uniesioną 
głową, uważnie obserwując wszystko dookoła, twardo stąpając po ziemi; tylko taki chód, 
według Bogdana, jest chodem godnym człowieka. Życiowe pokraki, myśli Bogdan, chodzą 
z wzrokiem wbitym w chodnik albo z głową zadartą wysoko w górę, jakby czegoś szukali 
w niebie ( co najwyżej ptak im może nasrać, myśli Bogdan, bo Bóg jest tutaj, na ziemi, stąpa 
między nami z uniesioną głową); takie nierozważne chodzenie może skończyć się pod 
kołami rozpędzonego samochodu, konstatuje Bogdan, i w ten sposób Bóg (który na pewno 
jest wcieleniem praktyczności i twardo-po-ziemi-stąpania) surowo ukarze nierozważnych 
chmurolotów – zginą wszyscy pod kołami samochodów, tramwajów, autobusów; tak, 
sądny dzień dokona się poprzez naturalną selekcję, Pan wyłoni ludzi najpraktyczniejszych, 
a co za tym idzie najbardziej życiowych, do których oczywiście należy Bogdan - wcielenie 
praktyczności i twardego stąpania, prawdziwa Twarda Stopa, istny apostoł jedynej słusznej 
religii – pragmatyzmu stosowanego.

Kilka chwil, nieco wzmożonego wysiłku i Bogdan sprężystym krokiem wchodzi na 
Most Pokoju, skręca w ulicę Wyszyńskiego, zwalnia i wyrównuje oddech. Po raz kolejny udało 
mu się wyprzedzić chmurolota, a to znaczy, że mimo upływu lat wciąż chodzi dobrze, być 
może najlepiej w tym mieście. Na tę myśl Bogdan uśmiecha się do siebie, bo gdyby wszyscy 



tak chodzili ziemia stałaby się niebem, królestwo boże zstąpiło by na ten padół pokraczności 
i oszczędziłoby porządnym ludziom oglądania chodzących karykatur, takich jak ta, którą teraz 
właśnie widzi przed sobą.

Zbyt chuda, myśli Bogdan o idącej przed nim Marcie, niedojedzona, ta jej niedowaga 
odbija się na chodzie, jej chód jest uważny i skupiony ale niezbyt twardy, stwierdza fachowo 
Bogdan, pod auto może i nigdy nie wpadnie, ale wystarczy byle podmuch wiatru i zmiecie ją 
do Odry; co z tego, że dziewczyna należycie zaangażowała zmysły w to co dzieje się dookoła, 
skoro nie angażuje w to wszystko ciała, nie dba o nie, nie pozwala mu wzrastać ku chwale 
pragmatycznej przyszłości; chociaż może to się poprawi, bo niesie w ręku siatkę z zakupami, 
nawet jakiś chlebek widać, może jeszcze nie wszystko stracone, myśli Bogdan, może jeszcze 
uda się uratować tę zabłąkaną owieczkę i zrobić z niej normalną, zaradną owcę. Bogdan bierze 
wdech i wyprzedza Martę, zerka na nią (jest ciekaw, jak wygląda jej twarz), Marta zerka na 
Bogdana (jest poirytowana, że jakiś gruby staruch gapi się na nią), Bogdan uśmiecha się (żeby 
rozweselić tę smutną dziewczynę, która może dzięki jego życzliwości zje caluteńki chlebek 
i przytyje troszeczkę, zaokrągli się tu i ówdzie, i będzie od tej pory stąpała twardo a pewnie 
po ziemi), Marta odpowiada delikatnym drgnięciem kącików ust  (dla Bogdana to drgnięcie 
to już uśmiech – a więc dał tej dziewczynie nadzieję na lepsze jutro), Bogdan jest zadowolony, 
przyśpiesza, Marta przez chwilę obserwuje jego barczyste, falujące od sążnistych kroków 
plecy, następnie zatrzymuje się na przystanku, traci go z oczu, odwraca głowę; jej wzrok 
napotyka na Irka i Marta natychmiast odwraca głowę z powrotem. Wolałaby jednak patrzeć 
na Bogdana.

Irek stoi oparty o tablicę z rozkładem jazdy i to jest dla niego w tej chwili najważniejsze, 
reszta go zupełnie nie obchodzi; nie przejmuje się śliną, która kapie mu po brodzie, ani 
obrzyganym swetrem, ani nawet mokrymi od uryny nogawkami swoich spodni; Irek stoi i jest 
to dla niego czyn heroiczny, czyn, którym udowadnia wszystkim ludziom dookoła, że ma 
prawo trwać – tu i teraz, w swojej skórze,  w tej godzinie i w tym mieście.  

Marta odsuwa się od niego, przytyka dłonią nos, ale odór i tak wdziera się do jej 
nozdrzy i spływa razem ze śliną do żołądka; teraz Marta wie już na pewno, że znowu niczego 
nie zje, wie, że zaraz po powrocie do domu szybko wyjmie z siatki chleb i będzie urywała duże 
kawałki wpychając je do ust, a kiedy już poczuje, że policzki są wydęte, będzie popychała  
placem napuchniętą od śliny papkę w głąb przełyku, tak długo, aż wreszcie zwymiotuje do 
zlewu i zacznie łapczywie nabierać powietrza.   

 Tymczasem Irek napawa się swoim staniem, swoim hardym trzymaniem pionu, które 
urąga wszelkim prawom fizyki, biologii i chemii. Irek powinien był już dawno leżeć, ale 
nie na chodniku, tylko kilka metrów pod ziemią, wąchając od spodu kwiatki; każdy lekarz 
powiedziałby, że człowiek po wypiciu takiej ilości alkoholu nie ma prawa funkcjonować, 
to jest niemożliwe, nawet ludzie z melin na śródmieściu czegoś takiego nigdy w życiu nie 
widzieli; Irek od dwóch tygodni jest w alkoholowym ciągu stulecia, dwóch jego kompanów 
już nie wytrzymało i było zeszło z tego padołu, po prostu legło i nie wstało (jeden wysiadł 
cztery dni temu, drugi  przedwczoraj), a Irek nadal stoi, delektując się swoim trwaniem wśród 
żywych, umęczon ale nie pogrzebion,  spójrzcie tylko: ecce homo.  



Podjeżdża dwójka, Marta wchodzi do tramwaju, odsłania usta i gwałtownie nabiera 
powietrza, inni wsiadający robią to samo, tylko u Irka nic się nie zmienia, stoi gdzie stał, 
obejmując czule słup z rozkładem jazdy. Drzwi zamykają się z łoskotem, tramwaj rusza, 
Irek nadal delektuje się swoim trwaniem poprzez stanie (ależ idioci, pomyślałby pewnie 
gdyby  mógł w tym stanie myśleć, gdzież oni tak biegają, zamiast postać sobie i w spokoju 
pomyśleć o życiu), dopiero za dwie godziny, ponaglany ojcowsko – pijackim  instynktem, 
Irek rozpocznie swoją Odyseję w kierunku śródmieścia, w okolice placu Macieja i gimnazjum, 
do którego uczęszcza jego ukochany syneczek Mateusz. Jakimś cudem, a może i sposobem 
znanym tylko jemu samemu, Irek trafi pod bramę szkoły. Dotrze tam nocą i nie będzie miał 
pojęcia, ile czasu zajęła mu ta heroiczna przeprawa, ale będzie wiedział na pewno, że wszelki 
ruch jest przerażająco męczący i w ramach odpoczynku, na który przecież zasłużył, postoi 
sobie najpierw oparty o bramę, a później, z biegiem minut, położy się, bo przecież zasłużył na 
odpoczynek, przecież wystał i wychodził sobie prawo do odpoczywania. Pierwsza zobaczy 
go woźna, ale będzie zbyt zaspana, żeby zareagować (przecież to będzie ledwie szósta rano). 
Dopiero kiedy dzieciaki zaczną schodzić na lekcje, sama pani dyrektor wyjdzie przed szkołę 
i trąci go czubkiem buta, ale on ani drgnie, bo będzie już w stanie wiecznego odpoczywania 
(które, jak powie ksiądz podczas pogrzebu, raczył mu dać Pan). Mateusz oczywiście rozpozna 
w leżącym pod bramą szkoły, obrzyganym i obszczanym pijaku swojego ojca, ale nie zdradzi 
się z tym, aż do momentu kiedy na zostanie poproszony do gabinetu pani pedagog, po raz 
pierwszy od długiego czasu nie po to, żeby się z czegokolwiek tłumaczyć, ale po to, żeby 
kilka dorosłych kobiet płakało i tłumaczyło się przed nim, zupełnie tak, jakby czuły się 
czemukolwiek winne i myślały, że mogły cokolwiek w tym świecie zmienić.

Dwójka odjeżdża, zostawiając póki co dumnie trwającego Irka, Marta przykłada czoło 
do przybrudzonej szyby, tramwaj skręca na Szczytnicką, strasznie buja, aż jej się niedobrze 
robi, żołądek podchodzi do gardła a przecież niczego jeszcze nie miała w ustach, już jej 
chce się tym wszystkim rzygać, wszystkim, chociażby powietrzem, cuchnącym powietrzem 
tego cholernego miasta. Przystanek. Łoskot drzwi. Marta patrzy na młodą kobietę, Alicję, 
która wychodzi z tramwaju i znika w wejściu do jednej z kamienic; Marta nie myśli o niej 
w kategorii kobiety, o nie, to jest raczej suka w okresie rui,  o tak, suka przyciągająca do 
siebie samców z całej okolicy, zachłanna i rozwiązła, wymalowana i cuchnąca hormonami; 
gdyby tylko Marta mogła się na nią rzucić, gdyby mogła ją połknąć i wyssać z niej wszystkie 
feromony, całą tę kobiecość, a resztę wyrzygać w obskurnej bramie; gdybym tylko mogła, 
myśli Marta i zaciska powieki, już czuje torsje podchodzące do gardła, tylko nie rzygaj, myśli, 
zaczekaj jeszcze chwilę, wytrzymaj, jeszcze tego wszystkiego nie wyrzyguj, jeszcze nie teraz, 
jeszcze chwila, myśli. 

Alicja chciałby na kilka chwil w ogóle przestać myśleć, chciałaby wyłączyć, zawiesić 
swoje myślenie, jedyne czego teraz pragnie to to, żeby ktoś ją porządnie wygrzmocił, tak 
właśnie, nie kochał się z nią, nie uprawiał seks, tylko grzmocił ją aż do utraty zmysłów. Utrata 
zmysłów, myśli Alicja, to najlepsze co może się przytrafić po tak męczącym dniu, kiedy cała 
śmierdzisz i lepisz się od miasta, od innych ludzi, których mijasz, o których się ocierasz, którzy 
na ciebie chuchają, którzy ciebie wąchają, patrzą na ciebie i myślą o tobie, cały czas, zawsze 
ktoś, bez ustanku. Grzmocenie do utraty tchu i zmysłów, myśli Alicja i wchodzi do swojego 



mieszkania, w którym czeka już Seba, cuchnący od progu inną kobietą (pewnie dopiero co 
z niej zlazł), ale  to nie ważne, bo nie o subtelną miłość tu chodzi, a o zwykłe pieprzenie się, 
miętoszenie aż do omdlenia. 

Seba myje zęby (ma nawet w jej mieszkaniu swoją szczoteczkę do zębów) i zastanawia 
się, czy na pewno nikt nie widział, jak tutaj wchodził. Alicja nie ma siły pytać go skąd 
przychodzi i kim cuchnie, w końcu jest tylko kochanką na boku, panną do grzmocenia, 
przecież to jej rola na którą się godzi, więc nie powinna mieć pretensji. Kładzie się na 
łóżku i rozchyla nogi; przez uchylone okno wpada zgiełk ulicy i ciężkie, zalatujące ludźmi 
powietrze. Chciałaby wstać i zamknąć okno, ale nie ma siły, leży i czeka, słucha zbliżającego 
się odgłosu syren pogotowia ratunkowego, zastanawia się do kogo mogą jechać (może jakiś 
wypadek samochodowy, pieszego potrąciło); przymyka oczy i myśli już tylko o tym, żeby 
Seba w nią wszedł, żeby kilkoma ruchami wytłumił w niej zgiełk tego miasta, te wszystkie 
odgłosy, zapachy, spojrzenia i myśli, tak, przede wszystkim, żeby wyłączył jej myślenie.

Seba przygląda się Alicji przez uchylone drzwi sypialni i nie wie, czy ona czeka, czy 
chce świętego spokoju; on sam ma ochotę, cholerną ochotę, przez głowę przelatuje mu nawet 
myśl, że może to jakaś choroba, że to nie jest normalne schodzić z jednej kobiety i pędzić 
biegiem do drugiej, zapinając po drodze rozporek, ale ogólnie czuje się dobrze, więc chyba 
wszystko z nim w porządku (w tej samej chwili  Magda czuje się zupełnie nie dobrze i wraca 
z apteki z testem ciążowym, przekonana o spektakularnej wpadce); Alicja podnosi głowę 
i patrzy na Sebastiana wyczekująco, chce mu tym spojrzeniem dać do zrozumienia, żeby się 
wreszcie zabrał do roboty, żeby w nią po prostu wszedł i zrobił co należy, sygnały karetki 
oddalają się i milkną, Seba waha się przez moment, w końcu szybkim pchnięciem otwiera 
drzwi sypialni, wchodzi. 



9-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jerzy	Andrzej	Krześny

Tę książkę kupił zachęcony trzema gwiazdkami przy recenzji w „Zeszytach Karmelitańskich”. 
Przeczytał ją dwa razy i ciągle wydawało mu się, że czegoś nie rozumie. Pewnie wyjdzie to z niej za 
trzecim razem. Wyjdzie z niego, by spotkać się po drodze z tym, co wyjdzie z niej. Na pozór zwykłe 
notatki inteligentnego, wrażliwego człowieka. Coś jednak było w niej więcej, rosnące zniecierpliwienie, 
zirytowana melancholia, diaboliczny niepokój. Diaboliczny?

Był sam w przedziale, swobodnie mógł rozłożyć książki i notatki. Teraz wybrane fragmenty 
„Prowincjonalnego nauczyciela” przepisywał dla chrześnicy. A to, co przepisał, opatrywał 
prowizorycznym komentarzem. Nie chciał, żeby źle zrozumiała intencje. Bo takie książki mogą stawiać 
księdza w niekorzystnym świetle, jeśli ktoś ma tyle złej woli, by to światło chytrze ustawić. Agnieszko, 
wybieram Ci te fragmenty, ufając naszej szczerej zażyłości, cichemu porozumieniu. Dziękuję Ci 
za ostatni list, i ten długi w nim fragment z Sabato. Rozumiem, że Cię poruszył. Mnie tym razem 
pozostawił obojętnym, lecz starałem się, uwierz, współodczuwać, żeby jeszcze lepiej zrozumieć to, co 
nas łączy.

Kiedy brakowało słów, unosiłem liść. Nie wiem, czy miał mnie zasłaniać, czy mówić sam przez 
się. Był olbrzymi, szkarłatny, cudnie pożyłkowany. I nawet trwał spór, czy on z klonu, czy też z jaworu. 
Sprzeczający się mieli po dziesięć lat, mówili po polsku i padało na nich słońce. Trwaj, chwilo, ale nie 
mów za wiele. Jak ten liść, który w październikowym chłodzie chciał uwydatniać. Bo chyba coś bardziej 
podkreślał niż przekazywał.

Dziesięciolatkowie po wyjściu z lasu rozsypali się po zboczach. Gdzieniegdzie pozostawiono 
nieskoszone trawy i one teraz fantazyjnie płowiały. Zanim zwołam wszystkich i w cichej dolince 
rozpalę ogień, czeka mnie szukanie i nawoływanie. Zupełnie jak Holdena Caulfielda, który na pytanie 
siostry, co właściwie lubi i co chciałby robić, miał problem z odpowiedzią. Wreszcie wyrzuca z siebie 
myśl o pilnowaniu bawiących się dzieci, nieświadomych tego, że pole żyta kończy się urwiskiem. Nie 
adwokatem, sportowcem, scenarzystą, lekarzem, a strażnikiem chce być Holden. Strażnikiem w zbożu.

Nagle jego rozterki wydały mi się bliskie, przypomniałem sobie szczenięce lata. – Kim chciałbyś 
być? – pytali wszyscy wokół i żądali natychmiastowego określenia się. Rodzice, sąsiedzi, szkoła, 
instytucje ponaglające podejmowanie decyzji, bo życie potrzebuje następnych pracowników w określonej 
branży. Najgorsi są ci niezdecydowani, nieokreśleni. I ja do nich należałem. Nie widziałem profesji, z 
którą utożsamiłbym się całkowicie. W wielu było coś ciekawego. Jednak nie widać było sposobu, by 
te ciekawe elementy wyłuskać i połączyć. Nie wychodziły mi prace ręczne, za to cholernie (to chyba 
najczęściej powtarzające się słowo w „Buszującym w zbożu”) lubiłem czytać, miałem smykałkę do 
wierszy i piosenek, do recytowania i występów aktorskich. Potem przyszło pisanie tekstów, tworzenie 
szkolnej gazetki i kabaretu. Zawsze świetnie czułem się z dziećmi i umiałem się nimi zajmować. Jako 
nastolatek fantazjowałem na temat połączenia profesji aktora, bibliotekarza, nauczyciela, tekściarza i 
dziennikarza. Skończyło się to polonistyką, którą rzuciłem po roku. Dwa lata włóczyłem się po kraju, 
wykonując różne, raczej fizyczne, prace. Powrót na studia – filozofia. W czasie studiów już mam rodzinę 



i sporo pomysłów na jej utrzymanie. Głównie myję szyby, maluję, sprzątam. Wreszcie magister filozofii 
ląduje w małej wiosce jako wychowawca w świetlicy. Z okna widzi pole żyta kończące się urwiskiem. 
Codziennie prowadzi swoje stadko w przeciwnym kierunku.

Zmierzam do wypowiedzenia pewnej palącej kwestii. Wielu niezdecydowanych nastolatków 
mechanizmy społeczne popychają do podejmowania przypadkowego zajęcia, do czegoś, co nie licuje 
i nie rokuje. Szkoda że ten świat nie daje im szans na wypowiedzenie ukrytych pragnień, na szukanie 
własnej drogi. Szkoda że nie ma takich poradni zawodowych, gdzie zamiast ankiet oferowano by 
uprzejme i wyrozumiałe posłuchanie czy wysłuchanie, gdzie można by poetycko i obrazowo wypowiadać 
się  w stylu Holdena Caulfielda1: „W każdym razie wyobraziłem sobie gromadę małych dzieci, które 
bawią się w jakąś grę na ogromnym polu żyta. Tysiące malców, a nie ma przy nich nikogo starszego, 
nikogo dorosłego... prócz mnie, oczywiście. A ja stoję na krawędzi straszliwego urwiska. Mam swoje 
zadanie: muszę chwytać każdego, kto się znajdzie w niebezpieczeństwie, tuż nad przepaścią. Bo dzieci 
rozhasały się, pędza i nie patrzą, co tam jest przed nimi, więc ja muszę w porę doskoczyć i pochwycić 
każdego, kto by mógł spaść z urwiska. Cały dzień, od rana do wieczora, stoję tak na straży”.

Kiedy brakowało słów, unosiłem liść i dzieciaki swoje pytania kierowały do niego. To znaczy 
podnosiły wzrok, chwilowo zapominając o mnie i pytaniu. Trwało nieme porozumienie. Nie wiem, czy 
tak kiedyś nie było z rozmaitymi mistrzami ducha, czy nie polecali milczenia, kładąc palec na ustach, 
zrywając owoce, układając kwiaty, depcząc górskie ścieżki. Tylko tyle. Proste gesty zostawiające za 
sobą całą wymowność, zastępujące jedną jaskrawość drugą. (A tak wypuścić przyszłego inżyniera czy 
prokuratora na wędrówkę, niech się nauczy pokory i mądrości, a przy okazji przekona, kim naprawdę 
chciałby być, błąkając się przez rok z owcami po Sudetach, albo coś w tym stylu).

Nie chciałbym stwierdzić na koniec, że na to mi przyszło, z jednej nieokreśloności wrzucono 
mnie w drugą. Sam z uporem trwam przy niej, nie trzeba mnie wrzucać. Jednego dnia jestem z 
dziesięciolatkami, pracując w szkole podstawowej, zaś następnego zgłębiam tajemnice ludzkiej psychiki 
w wydaniu młodzieńczym, wykładając na uniwersytecie. Poza tym pisuję do gazet, nie zapominając o 
wierszach i opowiadaniach. Wystąpień publicznych raczej nie unikam. Tylko kabaret zaniedbałem. Ale 
tyle go wokół. Można rzec, że beze mnie kwitnie.

(fragment większej całości)

1  W tłumaczeniu Marii Skibniewskiej



Plama
Adam Karczek

 Cholernie lubiła de Beauvoir. My wszyscy mieliśmy plakaty piłkarzy i rockmanów, 
a ona szybko zaczęła z wysokiej półki. Byłem u niej pierwszy raz w piątej klasie, aby 
pożyczyć zeszyty do przepisania, bo byłem chory i nawet pan doktor stawiał mi bańki. Jej 
dom był specyficzny. Każdy dom ma swój zapach, u niej przyprawy mieszały się z dymem 
papierosów. Rodzice chyba nie pracowali. Siedzieli w domu, rozważali w kuchni. Matka 
w starych dżinsach, przedartych na kolanach. Ojciec w bujnych loczkach i starym swetrze. 
Mówili o dziwactwach, każde słowo opisywali wieloma słowami, a tamte słowa jeszcze 
następnymi. Gubiłem się w ich piramidach, a oni po prostu nie zwracali na mnie uwagi.
 Gdy przynosiłem pożyczone zeszyty do domu, to je wąchałem. Pachniały mi. W moim 
domu zapach był jednostajny, jakby go nie było, lub każdy z nas nie jest w stanie zdystansować 
się do zapachu w którym się wychował. Moja mama nie lubiła, gdy przynosiłem od nich 
zeszyty. Mówiła o patologii. Babcia przytakiwała, dodawała, że to element wywrotowy, 
artystyczny i abym się trzymał od nich z daleka.
 - Synuś przepraszam, kawę niechcący wylałam… na zeszyt Kasi, sam sobie mogłeś 
przepisać- szedłem na glinianych nóżkach, a to zdanie tłukło mi się w głowie. Matka się 
w ogóle nie przejęła. Kawę wylała na obcy zeszyt. De Beauvoir będzie patrzeć. Rodzice jej 
będą patrzeć. Piramida będzie patrzeć.
 Zapukałem cicho. Otworzył jej ojciec z fajką w ustach. „No jak niby chciałbyś inaczej 
nazwać worek mosznowy? Kokosy boskie?”- wydzierał się do kogoś ukrytego w ciemnościach 
i dymie korytarza.
 - Jest Kasia?
 - Wskakuj, jest u siebie- odpowiedział sennie.
 Kasia siedziała i czytała książkę. To chyba był ten spokój, którego niektórzy szukają 
całe życie.
 - Chciałem ci zwrócić zeszyty.
 - Połóż, połóż na stolę. Ja muszę skończyć. Liczę, że coś się wydarzy, bo się nudziłam 
całe dwie godziny przy książce. I musi się coś wydarzyć w tej historii, bo dwie godziny 
inaczej będą zmarnowane.
 - Tylko Kasia. W zeszycie od matematyki jest plama- zdobyłem się na odwagę.
 - Co, zrobiłam kleksa?
 - No nie, wiesz, moja mama wylała…
 - Co, śpieszyła się na nocną zmianę? Robotnicza rodzinka? Szybki papieros i kawa, 
żeby nie zasnąć w swoich kiełbasianych snach w fabryce włóczek? Myślałam, że jesteś 
inny.
 - Bardzo mi przykro. Może ci jakoś odkupię, przepiszę. 
 - Chodź tutaj bliżej.
 Podszedłem do niej i przysiadłem się na łóżko.
 - Teraz ci coś przeczytam, a ty uważnie słuchaj, jest szansa, że to zapamiętasz na 
kilkanaście lat, więc słuchaj. Kiedyś to sobie może zrozumiesz i zinterpretujesz, tylko mnie 
nigdy nie oskarżaj. No to słuchaj.
 - Nie gniewasz się już o tę plamę kawy?
 



- To tylko przedmioty, złudna materia, jak chcesz możemy te wszystkie zeszyty spalić 
i będzie dobrze. Ale już cicho, słuchaj uważnie:

 - Życie to kastet- powiedział Stanley.
 - Racja, jest ostre, zgniata czaszki, krew z warg, krwi dużo- przytaknął jego wierny 
druch Najs.
 - Raz byłem w niewielkim barze w środkowej Karolinie. Wiesz, maszyny do gry, 
ludzie z kompleksami. Wylewanie smutku za kołnierz i ta chora myśl, że to może dzisiaj 
się coś zdarzy. I się dla nich zdarzyło. Ja Stanley się tam pojawiłem, całkiem przypadkiem. 
Zabrakło benzynówki. Wpadłem do baru podpytać, wypić przy okazji piwko. Zobaczyć, 
czy rzeczywiście w środkowej Karolinie są tak brzydkie dziewczęta, głównie imigranci 
z Niemiec, sam rozumiesz. Wszedłem i od razu poczułem oddech ciszy. Wszyscy się na mnie 
gapili. Twarze nienajładniejsze, prosto z Nadrenii i Westfalii. Czyste obrzydlistwo. „Czego tu 
szukasz, przystojniaczku?” Zapytał z przekąsem pierwszy drągal i od razu puścił mi kijem 
od biliarda salwę w nochal. Leżałem, a oni mnie tratowali. Wtedy wpadło mi to głowy, życie 
to kastet. Ostre i nieprzewidywalne. Kto by pomyślał, że od razu mnie zaatakują w barze 
w środkowej Karolinie?
- Rzeczywiście, było to nie do pomyślenia- skwitował Najs.

 Siedziałem na łóżku koło Kasi ze szklącymi się oczami. To był najwspanialszy 
kawałek literatury, jaki przyszło mi poznać. Płynęły nam łzy, ciekło to wszystko do piwnic, 
wykrochmalone uczucia, mechaniczna bojaźń wraz z uderzeniami szlochu.
 - I co prawda, że niezła torpeda?- Kasia była z siebie dumna.
 - Po prostu zajebiste.
 Powolutku się z nią żegnałem. Znowu zatopiła się w lekturze. W świat bezpardonowego 
Stanleya i Najsa. W świat mężczyzn. Kiedy tak będzie na naszych podwórkach.
 Przed wyjściem pomachałem rodzicom Kasi, ale zajęci byli swoimi sprawami. Mówili 
o Holocauście, że pszczoły ludziom zgotowały taki los.
 Na ulicy pięknie. Gęstość słoneczna. Czas lodów i hulanek. Takich dni się nie 
zapomina.



Narrator     Hubert Pataj

- Narrator! Narrator!- wrzasnął jeden z dzieciaków, biegających na skwerku przed blokiem, 

klepnąwszy innego w ramie. Mały blondynek, który dostał na chwilę berka, był mocno zaskoczony i nie 

wiedział, co zrobić z tym darem, lub przekleństwem.- Jest to opowieść o tym dziwnym panu. - Zaczął 

niepewnie. - Przestań nudzić, klepnij mnie.- Wrzasnął jeden gruby, rudy chłopak.- Nie oddam!- Bronił 

się blondynek. - Dawaj fąflu.- Rudy naciskał. - Ja opowiem. - Włączył się inny. I tak rozpętała się wielka 

bijatyka na skwerku przed blokiem. W budynku jedno z okien było otwarte, stał w nim szczupły, łysawy 

mężczyzna. Patrzył przed siebie i intensywnie o czymś myślał.

Tak, stoję w oknie i patrzę na skwer. Ja przejmę pałeczkę, jest to przecież historia o mnie. 

Nie mam za wiele czasu, w każdej chwili mogą przyjść, nie pozwolą mi mówić. Zabiorą  mi słowa. 

Opowiedzą tak, jak oni tego chcą. Przezornie zamknąłem drzwi. Myślę, że mam przed sobą  kilka 

godzin opowiadania spokojnej historii. Dzisiejsze ciche, ciepłe, zawiesite popołudnie po prostu potrzebuje 

historii.

Moje pierwsze wspomnienia wiążą się ze stołem, obrusem, o byciu pod stołem. Późniejsze części 

mojego życia były naznaczone tym obrazem. Cicha przestrzeń pod stołem, otoczona zewsząd białym 

obrusem. Nie wiem, ile mogłem mieć lat... Było to u ciotki Bożeny. Bawiłem się na na dywanie, gdy 

wszyscy czcili przy stole jakąś rodzinną katastrofę. Zainteresował mnie świat za obrusem. Chciałem tam 

wejść. Cichutko, obok wujowskich nóg, prześlizgnąłem się w biel. W środku było cicho, sterylnie, rozmowy 

praktycznie nie dochodziły do moich uszu. Wtem pod tkaniną zobaczyłem główkę rudej kotki Uli. Wlazła 

do moich czterech ścianek i łasiła się o ręce. Nie spodziewałem się tego, co miało się wydarzyć. Ula 

ścisnęła się jak sprężyna, a potem wystrzeliła fontannę ciekłej, kociej kupki. Trwało to dłuższą chwilę, 

kotka była miotana cieczą, jak wąż strażacki. Przypominała mi srający akordeon, mocno nienastrojony 

i niewychowany. Nie muszę mówić, jak wyglądał obrus. Nie była to już ostoja bieli. Ula leżała jak 

nieżywa na dywanie, tak jak wyciśnięta tubka po skondensowanym mleku. Nikt nie dowiedział się 

tamtego dnia, po za mną, o wyczynie Uli. Nikt nie wchodził pod obrus. Pewnie kiedyś musieli to odkryć 

przy praniu i byli mocno zdziwieni. Jak wyciśnięta tubka po słodkim mleku. Ula, cholero, gdzie ty teraz 

możesz być?

 Po tamtej przygodzie, przy każdej okazji właziłem pod stół. Czekałem na kolejne wspaniałe epizody, 

ale takiej hecy jak z Ulą już nie uświadczyłem. Rodzina i sąsiedzi mieli mnie za dzikusa. Ani się przywitać, 

ani pożegnnać, tylko coś tam bąkał spod stołu. Łatwiej było im gospodarować myślami dzięki mnie, byłem 

kontrastem.  

 Właściwie nie wiem, jak mijało moje życie do czasu kolejnego przełomu. Coś tam mi świta, że brat 

miał sukcesy, a mnie przekreślono podwójną, grubą kreską. Mając 29 lat, pierwszy raz pocałowałem 

kobietę. To jest właśnie moje drugie ważne wydarzenie, o którym już wspominałem. Stało się to, 

oczywiście, pod obrusem. Historia, jak na moje proste życie, wydaje się niecodzienna. Spałem smacznie, 

a tu ktoś się dobija do drzwi. Otwieram, patrzę- jakiś goryl. - Ubieraj się, idziemy!- Wrzasnął. Zląkłem 

się, więc przystałem na jego propozycję. Na ulicy wytłumaczył mi mętnie, że jest wysłannikiem od mojego 

brata, a ten karze zabrać mnie do burdelu. Nawet jakbym chciał, to nie sposób było odmowić. Ten 

człowiek w skórze nie żartował. Byłem jeszcze trochę zaspany, więc przyjmowałem tamten poranek bez 

większych wstrząsów, a przecież miało się to stać! - Wybierz sobie dziewczynę, nie mam całego dnia.- 

Bąknął skórzany. To było straszne, wybrać jak towar. Nie wiem, kto wykrzesał we mnie tę iskrę szacunku 



do kobiet, mój brat jest zupełnie inny. Chciałem zapaść się pod ziemię. Dobrze, że jedna z dziewczyn 

wzięła mnie za rękę, koncząc moje męczarnie. Była ładna, coś do mnie mówiła. Chyba, żebym się nie 

martwił. Szło dość gładko, byłem już w majtkach, ona także. Wtem zaczęła się sieczka. Krzyki, strzały. 

Widziałem w wielkim salonie, przed naszym małym pokoikiem rozkoszy, olbrzymi stół z białym obrusem. 

Poczułem w nim pewność, złapałem dziewczynę za rękę, wybiegliśmy z pokoju i daliśmy nura w biel. Co 

tam się działo za naszym małym światem. Gulgoty, charczenia, jak dzikie zwierzęta. Czasami rozeta krwi 

odbijała się na drugiej stronie białego obrusu. Dziewczyna się bała i tuliła się do mnie. Spytałem się, jak 

ma na imię. - Małgosia.- odpowiedziała łkając. - Nie martw się, wszystko będzie dobrze- powiedziałem, 

nie bardzo wierząc, w to co mówię. Masakra trwała, nagle ucichła. Małgosia mnie pocałowała. Tak 

po prostu, ze strachu. Nie wiem, ile tam siedzieliśmy. Dziewczyna zasnęła. Po jakimś czasie wkroczyła 

policja, długo badali, urzędowali, ale nikomu nie przyszło do głowy, aby spojrzeć pod obrus. Po wielu 

godzinnach ucichło, wyjrzałem. Było pusto. Wziąłem Małgosię na ręcę i przebijąc się przez pajęcze sieci 

policyjne, wyszedłem z domu. Dziewczynę zostawiłem, śpiącą na schodach, a sam poszedłem radośnie do 

mieszkania.

 Historia z burdelu miała po czasie upomnieć się o siebie. Wracałem z pracy. Pewien człowiek 

zaczepił mnie i spytał, czy to ja jestem ten spod stołu.- Tak.- Odpowiedziałem. Wręczył mi kopertę 

i powiedział:- Masz tu pieniądzę, ona jest na Czajkowskiego 45/2. Bierz ją i spierdalajacie. Zacznijcie 

coś w nowym mieście. Jesteś pierwszą osobą, która coś dla niej zrobiła.

 Jestem z Małgosią już osiem lat, mamy dwójkę dzieci. Moja żona jest bardzo cichą osobą, 

nie pokazuje po sobie uczuć. Kocham ją, jak mógłbym jej nie kochać, skoro jestem z nią już osiem lat. 

Słyszałem, że brat ze mnie drwi. Puszczam to mimo uszu. On mówi, że sobie zrobi szklarnię i co lepsze 

dupy będzie w niej hodował. Że wypleni z nich intelekt, że będą tylko do jebania. Nie wiem o czym 

on mówi. Kobiety są tak skomplikowane jak kilka rurek hydraulicznych? Nie wiem, czy jesteśmy braćmi. 

Chciałbym mieć trzecie dziecko, ale podobno to niemożliwe. Małgosia mówiła, że jest zawiązana, 

podwiązana, czy coś takiego. Ma jakiś supeł przez który nie przejdzie bobas. Szkoda, że musiał się jej 

zawiązać. Takie życiowe supełki...

 Ktoś dobija się do drzwi, słyszę wrzaski. Chcą zabrać moje słowa. Mój brat jest ciamajdą... Nie, 

nie, oddaj mi głos. Mój brat jest nieczuły. Chce tu wejśc.... Pieprzona ciamajda! Wyszłam za pośmiewisko, 

nie ma z tobą życia...Przestańcie, oddajcie mi głos... Urodziłam złoto i srokę... Mama, oddaj mi głos. 

Muszę się schować, schować...Ciamajda leć pod stół... Będę bezpieczny pod stołem. Hops. Jest lepiej, już 

ich nie słyszę... Dobrze, że mam chociaż jednego syna z łbem na karku... Tato przestań! Mamusiu, czemu 

tata jest taki dziwny? Ciamajda. Cipka. Ciamajda! Znajdziemy cię... Bezpieczny obrus, stół...Ciamajda, 

ciamajda, gdzie jesteś!? Nie wchodźcie tu! To mój świat! Ciamajda! Ciamajda! Pierwsze dźgnięcie od 

tatusia. Drugie od mamusi. Mama, daj dźgnąć tatę! Rozety krwi... Narrator! Narrator! Berek!- Ja mówię! 

Nie bo ja! 



LUCJAN CHUDDY

BABA

 Ten miły listopadowy wieczór spędziłem z butleką wina w towarzystwie sztucznych szczęk 

moich przodków. Już dawno nie czułem takiej radości i podniecenia, rozkoszy którą przelałem na 

kwiatek mojej babci. Przez kilka poprzednich dni towarzyszył mi bardzo zły humor. Złapał mnie jak 

niegroźne przeziębienie, nieleczone przeistoczone w ciężką grypę, zajmujące krtań i płuca. Pasożyt, 

karmił się moim wybuchem gniewu na babkę, krzykiem, obrażaniem się na cały świat, głośnym 

trzaskaniem drzwiami, irytującym tonem głosu i cynicznym uśmiechem. Na śniadanie podawał 

mi dawkę niechęci do życia. Każdego ranka gdy do pokoju wchodziła babka razem ze swoim 

babcinym zapachem, dusiłem się o poduszkę. Może umrę? Nie chcę umierać, nie chcę żyć, po co 

mnie to pomarszczone widmo człowieka budzi? Nie chcę chodzić ani do szkoły, ani do pracy, nie 

chcę mieszkać w bloku, nie chcę słuchać o drugiej wojnie światowej, bo mnie ona nie obchodzi, 

najlepiej niech ta kobieta w ogóle do mnie nie mówi. Po przebudzeniu, zły humor towarzyszył mi 

przez cały dzień. Pewnego razu nie wytrzymałem podczas śniadania - BABCIA! Kurwa, nie mlaskaj!  - 

tak zasygnalizowałem jej swoją niechęć do jej tłustej błyszczącej od majonezu brody. Nie odzywała się 

do mnie tylko trzy godziny! Spodziewałem się większej obrazy. Wieczorami, podczas Jakiej to melodii, 

życzyłem jej nagłego zgonu. Czasami wyobrażałem sobie jej pogrzeb. Wszytkie ciocie i wujki nagle 

zaczną się zamartwiać co się ze mną stanie, kto się mną zajmie, przecież jestem jeszcze taki młody, 

jak sobie poradzę, może mnie wspomogą finansowo? Babka trzymała się znakomicie, wygrzebała 

z piwnicy dwa stare kijki narciarskie i postanowiła uprawiać nordic walking. Była na tyle skąpa, że nie 

kupiła profesjonalnych kijów, którymi reklamą w biedronce chwaliła się mnie. Ona to miała za darmo, 

z piwnicy!                                                

        - Hanka Mostowiak nie żyje, wczoraj umarła, ta z M jak Miłość, wiesz która? - uświadomiła mnie 

pewnego dnia.  - Ale to jest serial, nieprawdziwe życie. - tłumaczyłem, ale nie docierało to do jej 

zapełnionych łzami oczu. - Dam ci sto złotych jak skoczycz babci do sklepu po jedno piwo, najlepiej 

Żywca! - przy takiej propozycji nie zawachałem się nawet sekundy. Wyskoczyłem do monopolowego, 

skorzystałem przy okazji zakupów, z portfela babci, kupiłem piwo też dla siebie. Gdy wróciłem 

wręczyłem babci resztę, oczywiście okłamałem ją, ile tak naprawdę wydałem i wyszczerzyłem do niej 

swoje żółtoszare ze zdartym szkliwem krzywe zęby, a ona wręczyła mi banknot. - Babciu, ale ty mi 

dałaś dziesięć, a nie sto złotych tak jak obiecałaś. - Wtedy przypomniałem sobie, że babka nie potrafi 

liczyć, jak to mawiała, na nowe. 

W szkole byłem najgorszym uczniem w całej klasie, na semestr groziło mi siedem niedostatecznych 

ocen. Nie miałem zbyt wielu kolegów. Moim najbliższym przydupasem był Maciek z nadwagą, z którym 

nikt nie rozmawiał, bo od niego śmierdziało. Byliśmy świetnym nieprawdziwym duetem. On opowiadał 

mi nieprawdziwe historie o swoich podbojach z dziewczynami z internetu, a ja opowiadałem mu swoje 

nieprawdziwe historie o romansie z moją sąsiadką, która faktycznie mi się podobała. Po szkole nigdy 

się z nim nie spotykałem, bo nie był mi do niczego potrzebny, był nudny i naprawdę śmierdział. Prosto 



z lekcji szedłem na moje podwórko, gdzie spotykałem się z Bartkiem i Gośką, z którymi przeważnie 

piłem tanie wina i rzygałem. Bartek był trzydziestoparoletnim bezrobotnym, utrzymankiem swojej 

matki, a Gośka była jego szesnastoletnią kuzyneczką, która zanim pierwszy raz obrzygała mi nogę, 

wpadła mi w oko. Gdy na dworze robiło sie zimno, Gośka zapraszała nas do swojego pokoju, gdzie 

słuchaliśmy ciężkiego metalu i wszyscy w trójkę w milczeniu wpatrywaliśmy się w ściane. Czasami 

do pokoju Gośki przychodził jej starszy brat, żeby się z nas pośmiać i wyzwać nas od nienormalnych, 

pradopodobnie miał wtedy rację. Gdy do domu wracali rodzice Gośki, razem z Bartkiem wymykaliśmy 

się tak szybko, żeby nas nie zauważyli, ponieważ Bartek nie był zbyt lubiany w rodzinie. Szliśmy 

wtedy na ławkę, żebym ja mógł trochę przetrzeźwieć przy słoneczniku, papierosach i MP3 Bartka. 

Przesłuchiwaliśmy wtedy z reguły jakiś chujowy heavy metal, a Bartek który nigdy nie grał na 

prawdziwej gitarze, udawał że gra na niewidzialnej potrząsając nierytmicznie głową. Gdy wyrzygałem 

juz cały swój wieczór, popłudnie i poranek wracałem do babki. 

Tego wieczoru mialem wyjątkowo dziwnie, miłe przeczucie. Gdy w końcu udało mi się wejść na 

trzecie piętro zauważyłem, że przed naszymi drzwiami stoi moja sąsiądka, do której przed zaśnięciem 

pozwalałem podróżować moim myślom, a mojej prawej dłoni pozwalałem wtedy na energiczną 

dyskotekę w towarzystwie mojego berła namiętności. Zauważyła mnie i zrobiła usta w kaczy dziubek. 

Spodziewałem się tego, że babcia umarła, ale gdy zbliżyłem się do sąsiadki, usłyszałem od niej piskliwe 

- gratulacje, co za szczęście! - Ze zdzwieniem wszedłem do mieszkania, gdzie znalazłem siedzącą 

w dużym pokoju babkę z butelką wina. Wyglądała jak nie ona. Twarz miała taką promienną i radosną, 

ale inną od tej gdy wróciła z sanatorium. Po krótkiej wymianie zdań z babką nagle pokochałem jej 

tłustą brodę, jej szczękę i wszystkie sztuczne paprotki w mieszkaniu. Postanowiłem razem z nią, że 

nie wracam do szkoły, kupujemy bilety lotnicze na najbliższy samolot do bylegdzie, byle było ciepło 

i żeby były tam wielbłądy, bo babka nigdy wielbłąda nie widziała, że idę do sklepu po następną 

butelkę wina, a najlepiej po dwie.  Muszę przyznać, że tamtego wieczoru popłakałem się ze szczęścia 

i usnąłem razem z babką na kanapie w salonie przy TVP2. 

Następnego dnia, z samego rana dowiedziałem się, że moja wielka emocjonalna inwestycja  

w radość była niepotrzebna, ponieważ los z LOTTO okazał się nieważny. Był ważny, ale nie dla mnie. 

Przyniosłem do domu sto złotych, położyłem je na stole, a babka dalej nie mogła uwierzyć w to, że 

jest milionerką. 



Studia w dużym mieście 
    Małgorzata Borycka

 Studiowanie polonistyki to coś jak dar od Boga, tylko z tą różnicą, że ja piszę 
bóg z małej litery i nie wierzę w niego, więc jest to dar, który sama sobie podarowałam. 
Najwspanialszy wybór, produkowanie mocy, a potem żyletki zdań, syczącą moc, długi jak 
u jaszczurki język i strach w przechodniach.
 - Mamo, mamo, prawdy się nie odkrywa, prawdę się stwarza! 
 - Pomóż mi tu z ziemniaczkami. Gówno prawda te twoje studia. Masz tu nożyk.
 - Ale mama, wszystko jest takie relatywne. Ta postmoderna zabija mnie powoli.
 - Co byś chciała do ziemniaczków? Ja już sram tymi piersiami, może mielonego? Tak jak 
za starych dobrych lat. Obiad trzyczęściowy: ziemniaki, mielony i mizeria.
 - No i Staropolanka smakowa zawsze była.
 - Racja, curuś. Szkoda, że przestali produkować te smakowe. Smaczne były.
 - Ale, mamuś, daj sobie to wytłumaczyć.
 - Czego ty chcesz? Obieraj równo!
 - Tak sobie wyobraź. Prawda to nie jest taki skarb schowany w górach, którego strzeże 
smok (przebiega mi w głowie wers Zip Składu- „wolą smoka pogonić, a nad tym nie ma 
kontroli” i od razu bardzo się wstydzę. Rap to muzyka dla ćwierćinteligentów, mi nie może się 
podobać)
 - Smoki masz w bajkach. Czego was uczą na tych studiach?
 - Czekaj, mamo, muszę skończyć. I to nie jest tak, że my musimy ten skarb, tę prawdę 
odkryć. Wygląda to tak, że człowiek najpierw sam tworzy drogę- przewala ziemię, i tak dalej, 
a później znajduje jaskinię i w niej umieszcza skarb, który wypracował podczas długiej drogi. 
I na dodatek chcę szybko zapomnieć i sobie wmówić, że ten skarb był tam od zawsze.
 - Patrz, ile skrajasz! Cieniej obieraj.
 - Słuchasz mnie, mamuś, w ogóle, mamuś?
 - No tak się na momencik… wyłączyłam. O czym mówiłaś?
 - Jesteś okrutna- rzucam nożyk do miski z wodą i uciekam do swojego pokoju.
 Studiowanie polonistyki to coś jak dar od Szatana, tylko, że ja lubię sobie robić żarty 
i napiszę shatana albo sheitena, żeby myśleli, że mam taką manierę językową. Poznałam tam 
wielu fantastycznych ludzi. Nasze rozmowy. To jest meandrowanie wśród znaczeń, dzika pogoń 
za doskonałym wypowiedzeniem się.  Każdy z nas piszę wiersze i prozę. Spieramy się, czy 
można jeszcze pisać w rymach. Moim zdaniem musi być to zdecydowanie uzasadnione, inaczej 
nie ma mowy.
 - Chodź, curuś! Obiad gotowy.
 Udaje, że jestem bardziej obrażona na mamę niż w rzeczywistości i nic się nie odzywam.
 - Smakuje? Czemu tak cicho siedzisz?
 - Myślę.
 - A o czym?
 - Ty nie zrozumiesz.
 - Nie bądź taka dla mamy. Też swoje przeżyłam.
 - Wiesz, mamo, myślę, że jestem ciekawą osobą, mam jedną z lepszych średnich, 
umiem mówić na wiele tematów, wszyscy na uczelni chwalą moje opowiadania, ale gdzieś jest 
taka mała wyrwa, pustka. Brakuje mi…



 - Chłopa?
 - No tak, jakiegoś chłopaka…
 - Na imprezy nie chodzisz?
 - Tylko na domówki, ale tam sami znajomi.
 Dałam się ponieść w głowie. Nigdy nie powiedziałabym czegoś takiego mamie. Wróćmy do:
 - Nie bądź taka dla mamy. Też swoje przeżyłam.
 - Jestem pieprzoną, rozpieszczoną pannicą. My tak wszystko rozumiemy i tak się ucieka 
od schematów, a sami zrobiliśmy taki okrutny schemat i to jest najgorsze, że to jest takie 
nowe, że nie ma, jak tego skrytykować bez wyśmiania przez kolegów z roku. To jest najgorsze.
 - Jesteś rozpieszczona, ale masz dobre serce. Pamiętaj- jak kochasz, to szczerze.
 Znów dałam się ponieść. Wróćmy do:
 - Nie bądź taka dla mamy. Też swoje przeżyłam.
 - Ty kurwo! Czemu mnie spłodziliście? Czemu jestem taka mądra?! Źle mi z tym.
 Matka uderza mnie w twarz i szepcze po literce: P, O, L, O, N, I, S…
 Wracam do:
 - Ty kurwo! Czemu mnie urodziłaś? Jestem diamentem, a takim źle wśród węgla.
 Matka chwilę się zastanawia i uderza mnie w twarz. „Już nie wracasz na studia”- 
szepcze.
 Wracam do:
 - Ty kurewko! Nie chcę żyć, musiałaś mnie urodzić tak, że jest w tym już 
zaprogramowane umieranie?
 Matka uderza mnie w twarz. Uderza drugi raz. „Świat zwariował”- opada na krzesło.
 Wracam do:
 - Ty kochana suko! Jestem w takiej pralce. Wszystko się pętli. Nie ma żadnej przyszłości. 
To nie ma sensu. W poniedziałek znowu tam wrócę i będzie źle.
 Matka robi mi kokosa, a potem wali blachę. 
 - Jak ojciec wróci, masz wpierdol. Dostaniesz tyle strzałów, ile znasz słów.
 - Uczyłam się o przemocy, więc ją przetrwam.
 - Zostajesz tutaj. Nie wracasz już na studia. Mamy dla ciebie chłopaka. Pracuje 
w spożywczaku.
 - Prędzej się zabiję.
 - Wypluj te słowa.
 - Nienawidzę cię, ty tyranie.
 Matka robi mi wiśnię, a potem wali golonę.
 Ojciec wchodzi po robocie do kuchni. Już wie, że coś się stało. 
 Bierze mnie na kolano. Ściąga dżinsy. Przygląda się mojej niebrzydkiej pupce i seksi 
majtkom z H&M’u.
 - Musiałaś klnąć na matkę?- widzę, że mięknie mu serce. Chcę, żeby mnie rozdziewiczył 
tu i teraz.
 - Klnęła na mnie jak szewc, a taka niby wykształcona, studentka.
 Wracam do:
 - Musiałaś klnąc na matkę?- widzę, że stalowa dłoń słabnie. Chcę, żeby mnie 
wydrylował. Potrzebuję seksu.
 - Takiego suspensu nie wypracowałby nawet Hitchcock- mówi ojciec z przekąsem- 
przeżyłaś 22 lata, abym cię teraz zbił po pupie? Przeproś matkę, a będzie dobrze.
 - Nie mam prawdziwych przyjaciół!



 - A to co innego. 
 Ojciec ubiera mi dżinsy.
 Matka zaczyna płakać. Pocieszam ją z bratem. Może on by mnie rozdziewiczył, ma już 
szesnaście lat.
 - Zerżnąć cię?- pyta ojciec. Nie, nie pyta. Nigdy by tak nie zapytał.
 - Odwiozę cię na pociąg? Co nie, kruszynko?
 - Dobrze tato.
 Popycham akcję o godzinę.
 Pociąg wjeżdża na stację. Ojciec bardzo mnie kocha. Widzę, jak szklą mu się oczy. Tak 
jest co tydzień. Dobrze, że nie dają mi już słoików, bo byłby wstyd.
 Ojczulek łapie mnie jeszcze na chwilę i szepcze cicho:
 - Jak kochasz, to szczerze.
 Potem słyszę tylko stukot kół i wymyślony szloch ojca. W poniedziałek koło z literatury 
średniowiecza. Nuda.
 
 



WALDEK PRANKS

Latające Głowy
 
 - Ja widzę, że jesteś niespokojna. No taki jestem, że po prostu 
widzę. Tak sobie niby siedzisz, spokojnie, nogami sobie machasz, ale 
tam jest niepokój. Przecież wiesz, że takie rzeczy zauważam. Twoja 
matka nic nie widzi, ona tak nie zagląda do wnętrza. Nie ma mowy, ona 
nie umie.
 Jestem strugaczką w kieszeni człowieka, który mówi. Ma ładny 
głos, podobny do lektorów w filmach porno. Ze wcześniejszej rozmowy 
wywnioskowałem, że ma swój dzień z córką, jeden dzień na miesiąc aby 
się z nią spotkać. Byli razem w kinie i na obiedzie. Dziewczynka nie 
odezwała się ani słowem. Jest w takim okresie, w którym nie rozumie 
się za wiele i dlatego wybrała milczenie i chlipanie, bo to kieruje 
na nią światła fleszy i ojciec co chwilę pyta „dlaczego jesteś taka 
cicha”.
 - Podobało Ci się? Mi się bardzo podobało. Jesteś już małą 
kobietą. Tylko musisz mówić, jakoś się wyrażać o sobie, o świecie, 
dla świata. Inaczej będą Cię wodzić za nos. Złapią za nocha i będą 
ciągnąć. Ludzie tacy są. Twoja matka na przykład. Ona zawsze próbowała 
kierować życiem innych. Musisz mówić. Mówić „nie”. 
 Chyba jesteśmy w tramwaju. Mężczyzna ma szorstkie, spocone 
dłonie. Obraca mną w kieszeni. Przejeżdża pogryzionym paznokciem 
po ostrzu. Lekko się nacina, czuję krew. Z sykiem wyjmuje rękę 
z kieszeni.
 - Jak u Ciebie w szkolę? Uczą was czegoś? Kiedyś zrozumiesz, 
że szkoła to tylko jedna z perspektyw. Można jeszcze tysiąc takich 
wymyślić, ale jeśli już każą uczyć się takiej właśnie wizji, to zrozum 
ją najlepiej jak umiesz. Nie udawaj buntu. To bez sensu. Najpierw ich 
dobrze poznaj, a potem podgryzaj ich własną metodą. Inaczej to cię 
nazwą wichrzycielem, niszczycielem.
 Kieszeń metodycznie się rusza. Idziemy po schodach. Otwierają 
się drzwi. Mężczyzna odwiesza marynarkę ze mną w środku na 
wieszak. Zostaję sam. Słyszę tylko stłumione głosy. Dzwoni telefon 
w przedpokoju.
 - Halo? Przecież mam jeszcze dwie godziny! Świetnie się 
bawiliśmy. A ty kiedy z nią byłaś w kinie, co? Czy ty ją zastraszasz? 
Jest taka cicha. Co ty z nią robisz? Może ten twój krzykacz, Andrzej 
się na nią drze? Jak coś usłyszę, to tam do was przyjdę i zrobię 
porządek. Obcy gość nie będzie krzyczał na moją córkę, rozumiesz? Jak 
dorośnie, to zobaczysz, że to jest błąd. Córka powinna być przy ojcu. 

 Jestem spinką na włosach kobiety, która rozmawia przez telefon. 
Ktoś ma głowę pod jej sukienką. Ręce obłapiają pośladki.
 - Za piętnaście minut masz ją tu przywieźć. I radziłabym ci być 
punktualnym. Tym razem ci nie popuścimy. 
 Kobieta odkłada telefon. Przyciska głowę pod sukienką do ud. 
Zagryza wargę. Barczysty człowiek wychodzi spod baldachimu sukni. 
Buszuje w jej włosach. Spadam na dywan.
 Życie z takiej perspektywy jest dziwaczne. Kłaczki na podłodze 



przelatują jak krzaczki na dzikim zachodzie. Wszystko jest możliwe, 
podrosnę sobie trochę. Jestem coraz większa. Trzydzieści centymetrów, 
pół metra, mam już półtorej. Mężczyzna agresywnie wchodzi w kobietę, 
ciągnie ją za włosy. Ona krzyczy. Może to ból. Może przyjemność. Walę 
sobą w pośladki mężczyzny. W pierwszej chwili myśli, że dostał od 
kochanki, ale za drugim razem odwraca się i turla się ze strachu na 
podłogę. Mam ochotę coś im powiedzieć:
 - No to moi kochani- za dokładnie trzynaście minut przyjeżdża 
tutaj mała dziewczynka, a ja nie widzę warunków do jej życia 
i rozwoju. Wchodzicie w siebie, wy zwierzęta brudne. Pewnie słyszy 
po nocach, jak ojczym bije matkę, bo ta ma fetysz uległości w łóżku. 
Dziewczynka chce zasnąć, ale nie może, jeszcze nie wie, że pewne 
rzeczy to gra, nieprawda. Bierze to bardzo poważnie. Rano przy 
owsiance szuka na twoim ciele śladów, chce zobaczyć efekty nocnego 
niespania. Pobita matka to obca matka. Bijący ojciec, ojczym 
przepraszam, to mniej niż nic. I co z tym zrobimy? Pociecha ma być za 
dwanaście minut, choć i tak nie wierzę, że ojciec dowiezie ją na czas.

 Nie słyszę nic. Dla narratora siedzenie w ciemnych przedpokoju, 
w kieszeni marynarki to śmierć historii. Nie powiększę się, to już 
było. Może transformacja? Mogę być narratorem wszechwiedzącym, lecz 
nie, dobrze by było, jakby mogli mnie zobaczyć. To co? Powiększymy 
się? Dwumetrowa strugaczka? Zaczną mnie wtedy szanować.
 - Tatuś! Wielka strugaczka jest w pokoju!- mała pierwszy raz 
odzywa się tego dnia, gwałtowne metody wychowawcze.
 Ojciec mnie uderza. Kiedyś dobrze boksował w przyosiedlowym 
klubie. Dalej umie walnąć. Oddaje mu z siebie, a on spada pod kanapę.
 - Nastawiasz dzieciaka przeciwko matce. Nie przesadzasz? I ty 
wszystkie filozofie jej pchasz do głowy. Jest na to trochę za wcześnie. 
Ona się musi bawić, cieszyć życiem, łapać dobry podkład, aby na nim 
dojrzewać jako kobietka. Nie mówię, że jesteś złym facetem, ale jeśli 
już wariujesz- to do końca. Nie oddawaj córki. Możecie być razem. 
Jeśli chcesz, wyczaruje Wam dobry świat. Masz mała- podaję dziewczynce 
kartkę- narysuj tutaj swoją krainę marzeń, a ja Was tam przeniosę.
 Dziewczynka maluje zawzięcie kredkami świecowymi. Ojciec leży na 
podłodze i rozciera guza. Mówi jakby do siebie:
 - Czemu się to tak ułożyło? Mieliśmy małą górkę koło osiedla. 
Życie wyglądało z niej pięknie. W ciepły, słoneczny dzień wszystkie 
okna strzelały refleksami, karuzela świateł, sam bóg się śmiał i miał 
swoją gorączkę tańca w niebie. Przyśpieszyło bardzo nagle, od 
stycznia do czerwca strzelało jak z bicza, wakacje takie krótkie. 
Pierwsza robota. Wstawanie o szóstej, ciepła, niesłodzona herbata 
z termosu. Poznałem ją na potańcówce w Pożarówce. Pierwsze spojrzenia, 
kokietowanie, aż nagle bach- z białej nitki do nitki w środku, a z nią 
zespolona już była mała. W pierwszych dniach po porodzie widziałem 
w jej oczach pustkę. Odlepiło się to wszystko od nas, deszcz nas zmył. 
Świat zwolnił. Obrzydliwa plucha na ulicach, myśli o salsie, kasjerki 
krzyczące w kolejce po pieluchy. Wszystko się stało po środku, jeden 
zły ruch i kończysz bez dodatkowych żyć. Control C raz naciśnięty, 
a potem Control V każdego dnia.
 W opowiadaniach dzieci nie mogą ginąć, nie można z nim też 
uprawiać seksu, nie posuniemy się ku takim draństwom. Mała musi 



przeżyć swoje w krainie marzeń. Nie włożymy jej we mnie, do wielkiej 
strugaczki, ojciec by kręcił i powolutku wyskakiwałyby plasterki 
salami. Jak strugana zachodnia kredka. Rodził się kwiatek. Śmierdzący 
chemiczny ukwiał.

 Gdy wchodził w kobietę był hardy. Teraz bał się mnie, wielkiej 
spinki. Chcesz coś powiedzieć?- spytałam matki. 
 - Czym jest nasza moralność wobec wszechświata- kobieta jeszcze 
z wulgarną, rozepchaną cipką na wierzchu zaczęła mówić- wszystko 
jest jak kostka masła, kładziesz ją na spleśniały chleb, smarujesz, 
zaraz znika w złym żołądku. Zbierane życie z bruku jak kromka 
chleba. Dlaczego nie mogę cieszyć się życiem? Mała ma wszystko. Je 
co chce, ubrania ma firmowe, przecież dobrze zarabiamy. I gdzie jest 
miejsce dla mnie? Co? Lubię seks z moim misiem, tego nawet nie mogę 
mieć? Zapierdalam cały tydzień, mam odciski na stopach od wysokich 
szpilek. Muszę znosić niewybredne żarty mojego szefa. Nieraz mnie 
podszczypywał, a ja musiałam schować godność w dupę, bo muszę robić 
dla córeczki. Jedynym momentem luzu, zapomnienia, jest ta chwila 
pieprzenia. I tyle. I nie mam sobie nic do zarzucenia.
 Prawdopodobnie większość widzów byłaby za zabiciem Andrzeja. 
Typ muskularny z brzuszkiem. Kompletny idiota. Umie tylko wkładać 
w kobiety penis. Teraz boi się wygłosić swoją kwestię. Nie ma za 
wiele do powiedzenia. Czas pędzi. Zegary wachlują wskazówkami, litery 
zamieniają się w papkę. Tak jak w snach. Prawdopodobnie ktoś przenosi 
się właśnie do krainy marzeń.

 Nie zmieniło się kompletnie nic. Rysunek dziewczynki okazał 
się tym samym światem. Właśnie malutka podekscytowana opowiada ojcu 
o swoim wyborze:
 - Dlaczego miałabym coś zmieniać? Nikogo nie oskarżam. Jest 
jak jest. Life is life jak mówią zachodni klasycy. Życie to wcale 
nie piękno. Czasem kokos spada na głowę, czasem na kamień, otwiera 
się wtedy i można go pić bez przeszkód. Pewnie popełniliście kupę 
błędów wychowawczych, może mnie trochę popsuliście, ale każdy tak 
ma. Jesteśmy jak ser szwajcarski, nie chodzi nawet o dziury, nie 
pachniemy zbyt ładnie, zostawieni na słońcu stajemy się twardzi, 
a czasem bywamy przynętą w pułapce, aby złapać boga. Nie pragnę 
doskonałości. Spisaliście się. Moje łóżko to łódź, gdy chcę. Mam 
wyobraźnię. Nie martwcie się. Nawet jak na jelitach zacznie wam rosnąć 
śmierć, jakoś to przetrwam. Wymyślę sobie coś innego, zrobię w głowie 
sati, gdy jedna myśl umrze, druga skoczy za nią w piekielne ognie 
pamięci. Na sam koniec chciałabym podziękować strugaczce i spince, za 
to że się przejęły sytuacją naszej rodziny i postanowiły zadziałać 
i nadać naszej historii innego biegu. Teraz się żegnam, bo przede 
mną jeszcze kawał życia. Chce kochać mamę i tatę, świat i wszystkie 
gatunki zwierząt, nawet te wymarłe (dodo, pozostało po Tobie słowo, to 
przecież bardzo dużo).

 



Pierwszy krok w bractwie kurkowym
        Piotr Blumstein

 Cięcia traw o stopy. Robiliśmy własne ślady, które szybko zamiatał wiatr i mazowieckie pory 
roku. Kurz się unosił. Piach wpadałby nam do butów, gdybyśmy jakieś mieli. Ciężko było grudki ziemi 
wymywać z włosów. Kąpaliśmy się w jednej balii, a potem razem spać na siano.
 Było cicho. Bawiliśmy się w chowanego. Szedłem przy ścianie, rozgniatając kawałki szkła. Dziadek 
lubił się upić i rozbijać butelki w tym miejscu. Zbliżałem się do stodoły. Tam się musieli ukryć. Nie było 
już innych miejsc. Zaszurałem cicho i zrobiłem szybki wślizg w kierunku dziury w jednej z desek, w ten 
sposób musiałem ich wypatrzeć.
 Moje oko zaglądało, ale w stodole była tylko sepia i kilka maszyn rolniczych. Unoszący się pyłek 
ziarna i prześwity światła, w których widać kurz. Nagle usłyszałem ciche piski, jakby zgnieciona mysz 
mówiła, że to czas, aby zejść jej z głowy.
 - Dobrze mi. Rób tak dalej- ktoś szepnął.
 - Ale tak robić to grzech- odpowiedział dziewczęcy głos- to duży grzech.
 - W przyjemności nie ma żadnego grzechu.
 - Jakby mama się dowiedziała, że tak robiłam, wstyd by był.
 - Twoja matka na pewno robiła tak samo, weź go jeszcze.
 Oko patrzyło, ucho słuchało. Połykałem ślinkę jak automat. Tam się musiało coś dziać, ale czemu 
akurat zgadali się teraz. W życiu jest tyle momentów, a oni musieli akurat teraz. Ktoś złapał mnie za 
ramiona. To Janek, ale mnie wystraszył. To on mnie znalazł, a nie ja jego.
 - Co jest z tobą? Chowają się w stodole?
 - Cicho, słuchaj, tam się grzmocą w środku.
 - Kto się grzmoci- Janek powiedział już ciszej.
 - Jakiś chłopak i dziewczyna. Chyba grzeszą.
 Zamilkliśmy, a ze środka dochodziły ciche jęki. Było coś w tym nowego, my tak robiliśmy tylko, 
jak zmęczyliśmy się po piłce. Trzeba było zawsze przynajmniej ze dwa słoiki wody ze studni wypić, żeby 
nie było sucho.
 - Oni się sekszą- Janek drapał się nerwowo po policzku- myślałem, że to tak nie do końca istnieje.
 - Ciało przy ciele- zacząłem smarować ręką o rękę.
 - Brzuch do brzucha- Janek też zaczął smarować
 - Wyobraź sobie to ciepło. Brzuch do brzucha.
 - Nogi splecione- zacząłem zawijać palce
 - Uda w udach.
 - Mokro.
 - Jak nasączone placki na sobie. Usta. 
 - Ale z nich kapie- Janek wypuszczał ślinę spomiędzy warg.
 Naszą litanię przerwał cichy głos z wnętrza:
 - Nie boli cię? Jeszcze nie włożyłem nawet do połowy.
 - Boję się.
 - Nie bój się, to jest jak pierwszy krok… pierwszy krok w internecie.
 - Jak to?
 - Jak pierwsza Amiga. Pierwsza plansza Mario. Ja jestem Mario. Ty jesteś plansza.
 - Czuję to. Zawieś na mnie flagę. Wpuść żółwia.
 - Już kochanie. Mokry dżojstik.
 Spojrzeliśmy na siebie z Jankiem i nie wiedzieliśmy, o co chodzi.
 - Oni tam grają w gry?- Janek zapytał.
 - To wszystko musi być gra.



 - Dlaczego my nie gramy?
 - Jesteśmy za młodzi.
 - Ja chcę też grać.
 - Trzeba by się wtrącić.
 - Weszlibyśmy bokiem przez okno, poobserwowali z góry.
 - Dobrze by było.
 Wspinaliśmy się powoli. Na dole grali już regularnie. Wyjścia i wejścia. Stanęliśmy na jednej 
z belek. Pod nami były dwa ciała. Powoli dogorywały, ruszały się coraz wolniej, aż wreszcie zgasły 
i przestały drgać.
 - Dobrze ci było?
 - Dobrze. Jesteś kochany.
 - A jak już nigdy z ciebie nie wyjdę?
 - Chciałabym.
 - Wiesz o czym myślałem?
 - Ja myślałam o łące, tak bardzo pachniałeś. Cały czas pachniesz jak bożek traw.
 - Wiem. Ja myślałem o Jimie Carrym. Jak jego ciało umrze, to nie będzie już komikiem. Śmierć 
komika jest najgorsza.
 - Jak mogłeś myśleć o tak złych sprawach?
 - Myślałem, o czym chciałem.
 - Chyba się pogniewamy.
 - Jeszcze kilka słów i nie powtórzymy tego. Nie wsadzę już w ciebie.
 - Ja mogę być w ciąży po tym razie i nie będziesz miał wyboru. Będziesz ze mną żył.
 - No chyba cię pojebało.
 Drapaliśmy się z Jankiem po głowie. Stały się rzeczy nie do końca dla nas zrozumiałe, a bardzo 
chcieliśmy zrozumieć i czuliśmy się źle.
 - To był ich pierwszy krok w chmurach?- spytał kpiąco Janek.
 - Tak, tak się to zwykle zaczyna. Złe chmury. Są dla nas nieczułe. Potem spadnie to deszczem, 
znowu będziemy musieli pamiętać. Cholerny cykl przyrody. Cyrkulacja wód. Janek?! Też tak skończymy?! 
Ja nie chcę niczego zaczynać z żadną dziewczyną.
 - Też sądzę, że to okropne. Teraz im będzie głupio. Jakieś wzajemne wspomnienia. Bezsens 
w głosie. Chyba tak się traci niewinność i też ją właśnie straciliśmy.
 - Czuję to. Życie to taka mokra odpowiedzialność. 
 - Zauważyłeś, że najpiękniej do opisu życia pasują metafory związane z wodą?
 - Dokładnie tak, bracie. To chyba będzie przyjaźń na zawsze.
 - Też tak sądzę. Męska przyjaźń przynajmniej nie jest skażona żadną chujową odpowiedzialnością. 
Brzuchy nam nie wyrosną.
 - Nie wyrosną. Tylko nie wpuśćmy do naszej dwójki żadnej dziewczyny. Ona to wszystko zniszczy. 
Nie dajmy się. Biologiczno- społeczna machina nami nie pokieruje.
 - Nie pokieruje! Jesteśmy najmocniejsi!
 - Skaczemy na nich! Pokażmy im, czym jest życie.
 - Do dzieła, brachu!
 Ostatni wielki krzyk do boga stodół i skoczyliśmy z wysokiej belki prosto na wtuloną w siebie 
parę. Lot był długi, ale upadek wspanialszy, niż moglibyśmy sobie wyobrazić.
 



! Syndrom Cotarda

! Jest w jego debiutanckiej powie"ci co" z #artu 
wykraczaj$cego daleko poza literatur% i dotykaj$cego problemu jego 
pisarskiej obsesji - tematu zdrady czytelnika, który za jedyne 
trzydzie"ci srebrników kupuje te ponad trzysta trzydzie"ci stron, 
tylko po to, aby je brutalnie przekartkowa&, nast%pnie bezlito"nie 
obna#y& we wstydliwym akcie lektury i'w ko(cu od)o#y& na pó)k%, 
gdzie dzie)o nad którym autor pracowa) miesi$cami czy te# latami, 
mo#e ju# tylko gni& w"ród dziesi$tek mu podobnych. Zwyk!a, niczym 
nie wyró"niaj#ca si$ ksi#"ka, jest jak przygodnie poznana kobieta. 
Po przeczytaniu, g!adzisz tylko my%lami jej grzbiet, a raz do roku 
%cierasz kurz wspomnie& - mówi jeden z bohaterów Syndromu 
Cotarda, aby po chwili doda&: Prawdziwie intryguj#ca jest ksi#"ka, 
która sprawia w'czytaniu pewn# trudno%(, a mi$dzy wersami skrywa 
dodatkowo jaki% sekret, który odkry( mo"emy tylko po latach 
obcowania z jej niewyczerpaln# znaczeniowo tre%ci#. 
) Syndrom Cotarda po cz%"ci spe)nia te za)o#enia, jest bowiem 
ksi$#k$, która z ca)$ pewno"ci$ skrywa pewien wstydliwy sekret. 
Ca)o"& sk)ada si% z ' trzech cz%"ci podzielonych na pi%& równych 
rozdzia)ów. Pierwsza cz%"& to historia pisarza, który prowadzi 
prywatne "ledztwo. Bohater wyrusza w podró# po ciemnych 
zau)kach i ' zapomnianych miejskich spelunach, szukaj$c ukrytej 
gdzie"'prawdy na temat nigdy nieschwytanego, s)ynnego seryjnego 
mordercy, który mordowa) m)ode kobiety w czasach, kiedy nasz 
bohater by) jeszcze dzieckiem. Po drodze spotykamy ró#ne barwne 
postacie, tworz$ce przekrój orygina)ów zamieszkuj$cych to ma)e 
miasteczko. W'r%ce naszego bohatera wpada te# po#ó)k)y ju# raport 
z ' policyjnego archiwum, którego przytaczane wci$# fragmenty 
wzbogacaj$ tre"& powie"ci. W ko(cu pisarz traÞa do opuszczonej 
willi wygl$daj$cej jak jaki" mroczny pa)ac, tam te# spotyka 
m%#czyzn% chorego na tytu)owy syndrom Cotarda. Nasz bohater 
znajduje go siedz$cego przy maszynie do pisania i'wpatruj$cego si% 
bezmy"lnie w okno, za którym migotliwe miasto usi)uje przebi& si% 
przez g%stniej$c$ z ' ka#dym kolejny zdaniem noc. Ma)y pokoik 
wype)niony jest dziesi$tkami równo pouk)adanych segregatorów, 
zajmuj$cych w ' ca)o"ci dwie przeciwleg)e "ciany. Staruszek 



nie'reaguje na #adne pytania, jakby znajdowa)'si%'w'jakim" letargu. 
Tylko wolno poruszaj$ca si% klatka piersiowa "wiadczy o tym, #e 
m%#czyzna wci$# #yje. Z ' b%bna 'maszyny do pisania wystaje 
w'po)owie zapisana kartka. Pisarz odczytuje jej tre"& na g)os:
! Jestem bezimiennym narratorem, który chocia" widzi 
i ' opisuje, pozbawiony jest jednak wszelkich cech osobowych. 
Nie 'mam wp!ywu na otaczaj#c# mnie rzeczywisto%(, mój podmiot 
liryczny dawno ju" wyrwa! si$ spod mojej w!adzy, r$ce jego zbrukane 
s# czarnym tuszem, a krótkie zdanie nie s#  w stanie go opisa(. Teraz 
niczym jaka% zjawa pozbawiona cia!a, poruszam si$ niezauwa"alny 
mi$dzy tymi wszystkimi s!owami i przenikam wszystkie my%li, 
samemu w!asnych nie posiadaj#c. W trzeciej osobie, w trójcy jedyny, 
znam ja odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcia!by% mi zada( 
moje dziecko.
) Tutaj zaczyna si% druga cz%"& ksi$#ki. W bibliotece 
szalonego staruszka, nasz bohater znajduje bardzo cenny materia), 
który rzuca zupe)nie nowe "wiat)o na jego ksi$#k% i histori% tych 
tajemniczych mordów sprzed kilkudziesi%ciu lat. Jest tam nawet co" 
zdecydowanie'cenniejszego - w tych kolorowych segregator znajduje 
si% kilkadziesi$t genialnych powie"ci, które wystarczy tylko 
uporz$dkowa& i wyda&. Wszystkie one przeplataj$ si% ze sob$, 
tworz$c co" w rodzaju powie"ci totalnej, dzie)a niesko(czenie 
genialnego i ostatecznie doskona)ego. Tre"& maszynopisów 
dos)ownie poch)ania naszego bohatera. Ten odurzaj$cy zapach 
atramentu uzale#nia go, a cudowna tre"&, któr$ nie mo#e si% nasyci&, 
skre"la wszystkie jego wcze"niejsze ksi$#ki, czyni$c w dodatku 
z 'niego samego marnego pisarza o wyj$tkowo mizernym talencie 
i ' sko(czenie p)ytkiej wyobra*ni. Czy po przeczytaniu dzie)a 
zawieraj$cego w 'sobie wszystkie ksi$#ki, b%dzie jeszcze mo#liwe 
czytanie lub pisanie? Czy raczej wszystko b%dzie ju# tylko 
niezno"nym powtórzeniem? Bohater zapomina o ca)ym "wiecie 
i'ca)ym sob$ czyta, zdanie po zdaniu, akapit po akapicie; od tej pory 
#yje ju# tylko czytaniem.
! Przez kolejne pi%& rozdzia)ów staramy si% oddzieli& prawd% 
od Þkcji, literatur% od zwyk)ego ob)%du oraz komentarze i nieustanne 
wtr$cenia g)ównego bohatera od fragmentów przytaczanej nam 
prozy szalonego starca. +ledztwo przenosi si% na inny, Þlologiczny 



wymiar. Pisarz powoli odkrywa przed nami kolejne elementy 
uk)adanki, jednak my wci$# odnosimy wra#enie, #e wszystkiego nam 
nie mówi. Równolegle w ' przypisach, które odgrywaj$ tutaj 
niezwykle istotn$ rol% i stanowi$ dodatkow$ p)aszczyzn% opowie"ci, 
rodzi si% pragnienie pisarza, aby zamordowa& staruszka 
i 'przyw)aszczy&'sobie dzie)o jego #ycia. I dok)adnie w momencie, 
w'którym pisarz wyci$ga z kieszeni naostrzon$ brzytw% i przyk)ada 
j$ do szyi nieistniej$cego m%#czyzny, ko(czy si% druga cz%"& ksi$#ki 
i zaczyna trzecia. 
! Trudno mi cokolwiek powiedzie& na temat ostatniej cz%"ci 
tej dziwnej powie"ci. Jest ona bowiem niedost%pna dla czytelnika. 
Ciekawy pomys) wydawniczy zyskuje tutaj znakomite uzasadnienie 
w tre"ci. Na czym polega ten zabieg? Otó# trzecia cz%"& ksi$#ki jest 
zamkni%ta i zaplombowana tak, #e nie mo#na jej otworzy& bez 
uszkodzenia ok)adki. W miejscu, gdzie znajduje si% plomba, czyli na 
samym ko(cu drugiej cz%"ci, mo#emy przeczyta& krótki tekst, 
b%d$cy ostrze#eniem autora:
! Czytelniku!  Nie wa" si$ prze!amywa( tej piecz$ci! Nie czytaj 
dalej! Tajemnica ma w sobie co% nieopisanie pi$knego, rozwi#zanie 
b$dzie mia!o za% charakter cyrkowej sztuczki. Na kolejnych stronach 
znajduj# si$ odpowiedzi na wszystkie wa"ne pytania, jakie pad!y 
w ' trakcie wcze%niejszej lektury, jednak nie b$dziesz z nich nigdy 
zadowolony. W dodatku znienawidzisz mnie, gdy" w trzeciej cz$%ci 
postanowi!em u%mierci( mojego bohatera. Póki plomba chroni 
zawart# w niej tre%( przed twym ciekawskim spojrzeniem, póty on 
"yje, a ty nadal mo"esz rozmy%la( nad prawdziw# to"samo%ci# 
mordercy. Zrywaj#c plomb$, zabijasz nie tylko jego, ale tak"e ca!# 
powie%(, mordujesz ca!#' literatur$! Je%li jednak zdecydujesz si$ to 
zrobi(, wiedz, "e ja przygotowa!em si$ dobrze i w tre%ci ostatniego 
rozdzia!u ukry!em s!owa zemsty wymierzone przeciwko tobie. 
Przekl$ty b$dzie dzie&, w którym przeczytasz te s!owa.
) Brzmi strasznie nieprawda#? Przyznam si% szczerze, #e od 
kilku miesi%cy zastanawiam si% nad zerwaniem plomby 
i 'uko(czeniem lektury, jednak nie mog% tego zrobi&. Wszystko to 
sprawia, #e ta ksi$#ka wci$# mnie intryguje. Boj% si% jednak, #e 
w'ko(cu nie wytrzymam i'zdradz% autora. Moj$ w)asn$ ciekawo"ci$ 
zabij% g)ównego bohatera, zniszcz% ksi$#k% i by& mo#e te# ca)$ 



literatur%. Ciekawy jest fakt, #e ca)kiem niedawno natraÞ)em 
w'sklepie z u#ywanymi ksi$#kami, na kilka egzemplarzy Syndromu 
Cotarda, i wszystkie one mia)y zerwan$ plomb%! Zupe)nie, jakby ci, 
którzy odwa#yli si% j$ zerwa&, chcieli si% pozby& tego przekl%tego 
przedmiotu. Przekartkowa)em pobie#nie zakazane fragmenty, 
uwa#aj$c jednak, aby przypadkiem nie odczyta& jakiego" s)owa. 
Wn%trze nie ró#ni)o si% niczym od dwóch pierwszych cz%"ci - g%sto 
zapisane kartki, ta sam czcionka, #adnych obrazków - nic 
nadzwyczajnego.
! Kilka dni pó*niej próbowa)em porozmawia&  o tej ksi$#ce ze 
znajomym, który trudni si% pisaniem recenzji i analiz$ wspó)czesnej 
literatury. To w)a"nie on kilka lat temu poleci) mi pierwsze, 
publikowane jeszcze w'internecie opowiadania tego autora, wi$#$c 
z'jego zapowiadanym debiutem wielkie nadzieje. Jednak w trakcie 
naszej rozmowy robi) wszystko, aby tylko nie rozmawia& o tej 
ksi$#ce, jakby #ywi) do niej jak$" uraz%. Moja chorobliwa ciekawo"& 
okaza)a si% silniejsza ode mnie, wi%c mocno naciska)em. W ko(cu 
wyzna) mi z pewnym wstydem, #e nie'wytrzyma) i'przeczyta) trzeci$ 
cz%"& „Syndromu Cotarda”, co te# z miejsca mi odradzi). Od tego 
momentu nienawidzi tego autora, sam$ ksi$#k% spali) i ' stara si% 
unika& wszelkich rozmów na jej temat. Po chwili milczenia spojrza) 
na mnie wzrokiem troszk% ob)$kanym i ' za#$da), aby"my nigdy 
wi%cej o tym nie ' rozmawiali, inaczej mo#e si% to *le dla mnie 
sko(czy&. Ja jednak uparcie brn$)em dalej, zarzucaj$c go kolejnymi 
pytaniami. W 'ko(cu mój rozmówca nie wytrzyma). Zerwa) si% na 
równe nogi, nast%pnie uderzy) mnie prosto w'szcz%k% tak mocno, #e 
a# spad)em z krzese)ka i'wyl$dowa)em na pod)odze. Masuj$c pi%"& 
stan$) nade mn$ z 'wyrazem obrzydzenia na twarzy i powiedzia), 
#ebym si% najzwyczajniej w'"wiecie odpierdoli!, po czym splun$) na 
ziemi% i'odszed) zdenerwowany. 
! Co jaki" czas zerkam na nienaruszon$ ok)adk% mojego nadal 
zapiecz%towanego egzemplarza i wci$# przekonuj% siebie, #eby 
jednak tego nie robi&. Kiedy rozmy"lam o tej powie"ci, czuje wci$# 
niedosyt. Wci$# musz% si% zastanawia& kto jest morderc$ i jaki ma to 
zwi$zek z dziewczyn$ pracuj$c$ 'w barze. Co takiego widzia) tej 
pami%tnej nocy roku 1985 nieistniej$cy m%#czyzna mieszkaj$cy 
samotnie w willi, i jaki to ma zwi$zek z m)odym pisarzem, który 



urodzi) si% kilka dni pó*niej? Mam nawet swoj$ teori%, jednak póki 
nie sprawdz% jej zrywaj$c t% przekl%t$ plomb%, pozostanie ona 
jedynie teori$, która prawdopodobnie i tak znajdowa)a si% ju# 
wewn$trz jednego z tych kolorowych segregatorów, nale#$cych do 
nieistniej$cego starca chorego na syndrom Cotarda.

Tekst jest zapowiedzi# ksi#"ki pod tym samym tytu!em, nad któr# 
pracuj$ w pocie czo!a ju" od jakiego% czasu. Nie jest to jednak  
prawdziwa recenzja dos!ownie opisuj#ca fabu!$, tylko ca!kowicie 
zmy%lona wariacja na temat tre%ci powstaj#cej powie%ci. Cz$%( 
%ladów prowadzi wi$c donik#d, a niektóre fa!szywe tropy zosta!y 
tutaj celowo zmieszane z faktami. Mam wra"enie, "e jedynie taki tekst 
mo"e odda( klimat tego nieuko&czonego jeszcze dzie!a, lekko tylko 
obna"aj#c jego tre%(. Pewni mo"ecie by( tylko co do jednego - tytu!u, 
ca!a reszta jest zmy%leniem czekaj#cym, a" ubior$ je w s!owa. 

Przemys)aw Pinczak



Ostatni krok w chmurach
Andrzej BItelow

Dla tej historii najlepszy będzie czas przeszły. Stolik, mała budka z grochówką w plastiku, w oddali Zalew Nyski. Mężczyzna mocno 

wysuszony przez czas, przez oddychanie, sranie, połów. Sanepid zatrzymał wpływy, wypływy, co kwartał przychodziło orzeczenie, że poziom 

bakterii coli jest wciąż za wysoki. Tafla jeziora czekała spokojnie na lepsze czasy, rybackie łódeczki, rejsówki czy rozwrzeszczane dzieciaki 

taplające się beztrosko. W Sobieszowicach i okolicznych miejscowościach wszystko kręciło się wokół tej wody, teraz ktoś nie pozwalał nawet 

na przemycie rąk na plaży przy campingu. Pole namiotowe dożyło swoich dni, zostało kilka zardzewiałych budek, wszystko ginęło w wirze 

śmieci. Od czasu nadejścia decyzji z Opola nawet rzadziej wychodziło tu słońce. Mężczyzna był przed sześćdziesiątką, wiecznie w starych 

sztruksach i ortalionowej kurtce. Popijał piwko ze starymi rybakami, wspominali lepsze czasy, o przyszłości starali się nie myśleć. Mieszkał 

nieopodal, pięć minut spacerkiem od ulubionej budki. Gruby szef, ostatni szef  czegokolwiek tutaj, przyjeżdżał z Nysy zawsze o dziesiątej. 

Robił to głównie dla chłopaków, mocno się zżyli i znali ponad dwie dekady. Siedział z nimi zwykle do osiemnastej, czasem przedłużyło się 

do dwudziestej. Szefu wracał do domu z niewyraźną miną. Bał się, że znowu usłyszy od żony, że siedzi niewiadomo po co z ludźmi, którzy są 

nikim. Wstydził się wtedy za siebie, bo liczył się ze zdaniem żony. Chłopaki wiedzieli, że robi to dla nich. Dmucha ostatkiem sił w słabo żarzące 

się węgielki w ich duszach. Byli mu wdzięczni, ale nikt raczej o tym głośno nie mówił. Przy stoliku obowiązywały głównie tematy dotyczące 

lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych i zerowych, do roku 2004. Nienawidzili słowa sanepid, bakterie, cola, nie pili już nawet coca-coli. 

Kojarzyło się podobnie. Janek Gołąbek, nasz bohater w sztruksach, miał te bakterie za pomiot jakiegoś wielkiego wodnego potwora, króla 

toni. Oczywiście brał tę historię z przymrużeniem oka, ale lubił o tym myśleć w ten sposób. Z kumplami nigdy nie podzielił się tą refleksją, 

ale już niedługo miała nadejść okazja, żeby pierwszy raz wypowiedzieć to, wyartykułować, spolszczyć ten obraz. Powiedzieć to komuś i zostać 

wysłuchanym. Niedługo też podzieli się swoją refleksją odnośnie mew siadających na jego starej łajbie. Brawura, pozytywna furia, tak lubił 

sobie mówić. Zostawił ją na Nyskim chyba jako znak. Była to ostatnia łajba dryfująca przy zielonym brzegu. Siadał często przed dziesiątą na 

betonowych trybunach zalewu. Czekał na otwarcie Halibuta. Co ciekawe, nazwa baru nie powstała od nazwy ryby. Szefu miał tak na nazwisko. 

Janek siedząc na kamiennych stopniach, lubił oglądać chmary mew, które łakomie obsiadały Brawurę, ostatnią instancję, ostatni obiekt 

dla mewich zebrań. Lubił oglądać, jak odlatują, ale nie widział w tym, jak niektórzy, dywanu, płachty z mew. Każdą odbierał indywidualnie 

i jednostkowo. Tak samo widział śnieg. Jeden płatek, jedna historia. Już niedługo będzie miał okazję o tym porozmawiać, pospierać się.

 

 Każdy dzień wydawał się podobny, za biurkiem jak w supermarkecie. Pracowała w bibliotece i to w stolicy Dolnego Śląska. Kwietniowy 

dyżur wlókł się niemiłosiernie. Patrzyła na pierwsze pąki w parku, przy katedrze na Wyszyńskiego. Jej biblioteka nosiła imię Hłaski. Pierwszy 

raz czytała go, mając szesnaście lat. Wtedy uderzył, z biegiem lat twardy przekaz trochę zmiękł. Poza tym jak ten bubek traktował kobiety, 

z niechęcią o tym myślała. Nigdy nie miała mężczyzny, czuła przez to, że sztuka i świat chyba nie są dla niej. Tyle tam uczuć, seksu. Dla niej to 

dalekie planety. Urlop spędzała zwykle u matki, która mieszkała na rynku w Paczkowie. Lubiła to miasto, czuła szczerą sympatię do starszych 

państwa, którzy sprzedawali bilety na wieżę. Kochać się tyle lat, to jest coś, myślała. Wchodząc już prawie na szczyt, zawsze pukała w dzwon, 

tak żeby odpędzić demony i złapać trochę szczęścia. W tym roku majowy urlop też szykował dla niej Paczków. Dwa tygodnie wspólnego 

czytania książek z matką, szydełkowanie, telewizja, spacery. To jej karma, ale wiadomo, że czterdziestoletnia kobieta chciałaby jadać inaczej 

i w innych miejscach. Zamknęła bibliotekę, walcząc z opornymi dziećmi. Dłużej chciały pograć w gry internetowe. Przeszła przez Ostrów 

Tumski. Przestał zachwycać tak samo jak Hłasko. I była już prawie w domu. Urlopu zapragnęła szybciej, ustaliła to wcześniej z dyrektorem. 

Pakowała się powoli, brała głównie swoje swetry samoróbki. Szydełkowała nie tylko przez dwa tygodnie urlopu, było to obok książek jej 

stałe hobby. Utrzymywała zażyły kontakt z kilkoma kobietami w swoim wieku, były wśród nich zarówno panny, jak i mężatki. Ewa ubrana 

w zrobiony własnoręcznie sweter zmierzała powoli na przystanek PKS. To długa wyprawa piechotą z jej dzielnicy, ale miała sporo czasu. Poza 

tym chciała trochę pomyśleć i pocieszyć się coraz śmielszym słońcem we wrocławskich parkach. Na dwugodzinną podróż autobusem wybrała 

Cootzee’go. Musi go wreszcie zmęczyć. Jego czas teraźniejszy na początku zachwycał, ale później stał się dla niej udręką. Budził w niej złe 



myśli. Mężczyźni mają łatwiej, po prostu. Dręczył ją ten pisarz. Tak jakby gdzieś się przyczepił czy przyssał. Czuła też, że wisi nad nią klątwa, 

którą rzucili faceci jego pokroju. W Paczkowie trochę się nudziła, a już drugiego dnia pobytu została całkowicie wytrącona z równowagi. Gdy 

wracała z małej pieszej wycieczki po tym zabytkowym miasteczku, zaczepił ją sprzedawca borówek amerykańskich. Są dobre na seks – tak 

reklamował swój produkt. Nie mogła się otrząsnąć do kolacji, nawet proste kupienie borówek sprawiało problem. W nocy dręczyły ją koszmary 

zmian, tak potrzebnych. Wstała z werwą, może ten dzień będzie inny, pomyślała.

 Złapała się na tym szybko, że chce go urabiać, kreować. Lepić z gliny. Pokazać inny świat, wyrwać z szarości i takie tam. Spotkali się 

23 kwietnia, był to trzeci dzień urlopu Ewy i któryś tam dzień Janka. Godzina 9.00, oczywiście wały nad jeziorem. Tam dochodzi do zapoznania, 

odbywa się burzliwa rozmowa. Czyste emocje, sprzeczne emocje. Wygadał się jak nigdy. Poczuł bratnią duszę. Ona poczuła świeżość, stan 

naturalny. Jak jej to imponowało. Czuła misję. Po szybkim, mocnym rozpoczęciu równie intensywnie spotykali się w dniach następnych. 

Absencja Janka w Halibucie była bardzo zauważalna. Panowie pozwolili sobie kilkakrotnie na niewybredne żarty. W pierwszych dniach Ewa 

przyjeżdżała do Sobieszowic, później to Janek jeździł do Paczkowa. Wygrzebał stary garnitur, zaczesywał resztki włosów, mył zęby. Pierwszy 

raz w życiu zaczęła robić na drutach męski sweter. Jak wiele nowych rzeczy robiła, wkraczała na nowy grunt, choć ich znajomość na razie 

kończyła się i zaczynała na porozumiewawczych, wstydliwych objęciach. Bardzo chciała pokazać mu Wrocław, sale pełne książek, obrazów. 

Kino, potem teatr. Zaczniemy od komedyjek, myślała, później może opera. Ewa wiedziała, że zaszczepi w nim tego wspaniałego ducha kultury. 

Janek czuł zawsze, że ma duże możliwości intelektualne, ale urodził się w złym miejscu i w złym czasie, spotkał nieodpowiednich ludzi. Czuł, że 

to będzie dla niego jak test. Wiedział też, że na pewno sobie z nim poradzi. Oczaruje może nawet kilka osób z tych wyższych sfer. Podwaliny 

pod romans czy związek rosły z dnia na dzień. Urlop za to kurczył się niemiłosiernie. Janek żegnał się z kumplami, całował szefa. Mówił, że 

czeka go wspaniała podróż i wspaniałe życie. Ewa marzyła, planowała, chciała wszystko zapiąć na sto guzików. Był to ostatni dzień urlopu, 

był to Jankowy Dzień. Ewa zgodziła się na to, że spędzą go według jego starych przyzwyczajeń. Słońce powoli zachodziło za zatruty zbiornik, 

mimo chłodu było romantycznie. Siedzieli pod Halibutem ze starą gwardią. Ewa wypiła już trzy Śląskie Mocne, w życiu tyle nie wypiła. Jankowi 

trochę kręciła się łza. Pożegnał się wcześniej czule z Brawurą. Wlazł nawet do lodowatej wody. Liczył na potwora toni. Nie ukazał się. – Będzie 

wspaniale – Ewa prawie śpiewała. – Wspaniale, wspaniale – akompaniował Szefu. – Życie jest piękne! – krzyczała, a potwór z Nyskiego 

oddawał wszystko echem. Właściciel tańczył z Witkiem, Ewa tańczyła z Bolem. Krzyczeli i szaleli. Janek coś szepnął. Nagle ucichło. Cisza. 

Kapały mu łzy. Błyszczały na drewnianym blacie. – Co? – zbierało jej się na szloch. – Co? – powtórzyła.

         Nyskie błyszczało dalej.


