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Biesiada 

 

Niewiasta Głupota ciągle się rzuca,  

Pustota niczego nie pojmie.   

Przy bramie swego domu usiadła,  

na tronie, na wyżynach w mieście,  

by woład na przechodzących drogą,  

na tych, co prosto idą swymi ścieżkami.  

Niech zboczy tu niedoświadczony –  

odzywa się do tego, komu brak mądrości:  

Przyjemna jest woda kradziona,  

chleb wzięty skrycie jest smaczny.  

Nie myśli się o tym, że tam bawią zmarli,  

jej zaproszeni - w głębinach Szeolu 

(Prz. 9, 13:18) 
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Zapraszam was na projekcję. Rozsiądźcie się wygodnie. Będę was uwodził. A wy poddacie się temu , 

po to tu jesteście. Ten nasz świat to w koocu całoroczny karnawał, gdzie jeśli kogoś nie uwodzimy to 

tylko dlatego, że właśnie dajemy się uwodzid i tak w kółko, co jakiś czas zmiana hop-bęc. Znacie te 

reguły nie gorzej niż ja. 

Pomaraoczowe światło kolonialnej lampy ogrzewa przytulnie tą częśd apartamentu, w której 

przystanąłem, w szlafroku, ze szklanką ulubionej whisky w ręku i książką pod pachą, czołem smakując 

chłód okiennej tafli.  8 milimetrów dalej, po drugiej stronie, zima urządziła sobie kolejną pokazówę: 

starzy i młodzi, piękni i brzydcy, biedni i tacy jak ja – bez różnicy, bo dziadek mróz demokratycznie 

dobrał się każdemu do tyłka -  całe miasto cierpi już trzeci dzieo. Patrzę na nie z góry i dyszę 

uspokajając zszargane nerwy. Szyba nagrzała się, zaparowała i spotniała, wymuszając na mnie 

przesunięcie się pół kroku w bok. Nic to, mam do wyboru całe 60 m2 przeszklonej ściany - 

prawdziwego przekleostwa dla Ludmiły, Ukrainki, która u mnie sprząta. 

Za oknem, z perspektywy 49. piętra „żaglowca” przy Złotej , wieczorna Warszawa wije się kusząco.   

Znam każdy zakamarek jej ciała, to moja kochanka, ale dziś będzie musiała obejśd się smakiem. Będę 

się podłączał, a to czynnośd tak intymna, że nawet dla Warszawy nie ma wtedy miejsca.  
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Gdzieś w oddali wstęgę przyczajonej rzeki przecina Poniatoszczak. Poniatoszczak, nie żaden 

Poniatowszczak. W gwarze warszawskiej formant „–szczak” często pojawia się tam,  gdzie mówimy o 

ludziach lub rzeczach, które traktujemy tak z lekka familiarnie, z sympatią, z pozytywnym 

zabarwieniem, nawet z nutą emfazy.  

Facet z gazowni dokonywał u mnie kiedyś pomiaru drożności szybów wentylacyjnych. Zbliżał do 

kratek jakieś tajemnicze urządzenie i coś tam z niego odczytawszy zapisywał w grubaśnym zeszycie z 

okładką z makulatury. Spytałem go, jak działa to ustrojstwo. 

- A wie Pan, tam w środku jest taki sprytny wiaterkoszczak, co się obraca pod wpływem cugu. 

Nobel, czapki z głów. Szac.  

Formant wciąż produktywny. Malinoszczak, to nie jest jakiś tam pierwszy z brzegu, Malinowski. To 

swój chłop, dobry kumpel Malinowski. A Poniatoszczak to ulubiony most warszawiaków, od 

momentu powstania, od 1913 r. 

To dlatego musiałem kiedyś stanowczo zaprotestowad, gdy mój kumpel, nie bez oburzenia zresztą, 

relacjonując coś z bieżącej polityki, spytał: 

- Słyszeliście, co dziś w TOK FM wygadywał Żakoszczak? 

- No sorry cię Pawle, ale jaki Żakoszczak?  Jaki Żakoszczak? Jeśli już w ogóle musimy o panu 

redaktorze wspominad, to zarezerwujmy sobie dla niego ksywę Żakoza.  

Ten formant także daje radę. 

Korzystając z panoramy, jaką zapewniają 162 metry wysokości bawię się w odszukiwanie 

pobłyskujących w oddali neonów moich ulubionych barów, dając tym samym miastu ostatnią szansę 

na pokuszenie. Wiem, gram nie fair, bo już podjąłem decyzję – nigdzie tego wieczoru nie wychodzę. 

Warszawa intuicyjnie to wyczuła i nie podjęła próby. Mądra jest. 

W tle leci etiuda rewolucyjna Chopina. Na stoliku kilka książek, gruby zeszyt, markowe pióro i parę 

drogich detali z kości słoniowej. Nie wiem, po co napisałem,  „drogich”. W promieniu 15 metrów nie 

ma innych przedmiotów. No chyba, że bardzo drogie. Szczegóły opisu, takie jak kominek, należałoby 

pominąd, ale akurat dziś trzask płonących drew i ich zapach wyjątkowo dobrze splatają się z 

torfowiskami północnej Szkocji, których ambasadorem u mnie jest otwarta butelka Bruichladdich 

Peat. Tak – upijam się na bursztynowo. Łyk za łykiem przydymiony bursztyn szkockiego single malta z 

Islay rozlewa się po moim mózgu.  

Jeszcze tu jesteście? Ok, tak tylko sprawdzam. Bo gdybyście wyszli, nie zauważyłbym tego. A nawet 

jeśli, nie żałowałbym. Jest mi dobrze bez was. I bez kogokolwiek.  

Gdzieś w dole zabiegana warszawska ulica rozpoczyna przygotowania do operacji „Wigilia 2013”.  

Pierwsi odważni już dźwigają na barkach choinki, a ukradzione korporacjom setki tysięcy 

roboczogodzin materializują się w postaci pęczniejących papierowych toreb – każda z obowiązkowym 

motywem mikołaja, choinki, świeczki lub przynajmniej kokardy. 
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Gdybyście stanęli tam na dole i z tego ulicznego labiryntu popatrzyli w moim kierunku, 

zobaczylibyście sześcienny bursztyn rozświetlonego apartamentu na tle czarnej otchłani nieba i mnie 

samego w charakterze zastygłej w środku, z głową przy szybie, muchy. Łez nie dostrzeglibyście. I 

dobrze.  

 

2. 

Czy my się w ogóle znamy? Najmocniej Paostwa przepraszam: Marcin, dla przyjaciół Marc i niech tak 

pozostanie.  

Marc W., niegdysiejsza wschodząca gwiazda śledczego dziennikarstwa z kilkoma niezłymi, 

odważnymi, artykułami w warszawskiej Gazecie Lokalnej na koncie. Gdzieś na jesieni 2010 to się 

nagle zdezaktualizowało. A co nagle to po diable. Warto to sobie wziąd do serca na całe życie, czyli, 

byd może, na znacznie krócej niż bylibyśmy skłonni przypuszczad.  

Porzuciłem dziennikarstwo dla pisarstwa i przede wszystkim dla szkła oraz kilku innych, całkiem 

wizjonerskich, a zarazem pieniędzmi ociekających, projektów. Ale po kolei. Może to jeszcze 

pamiętacie, latem 2010 roku wybuchła sensacja Tupolany – wyciętego, przez tajemnicze osoby bądź 

siły,  w środku lasu, gdzieś pod Gostyninem, samolotu Tu-154. Kropka w kropkę, takiego samego co 

do rozmieszczenia miejsc (każdy ścięty pieo odpowiadał jednemu fotelowi) i co do proporcji, jak 

rządowa 101ka, która rozbiła się w kwietniu pod Smoleoskiem. Pchany jakąś przemożną siłą, ku 

rozpaczy żony i szefa, rzuciłem  wszystko  i pojechałem zmierzyd się z tajemnicą Tupolany, jak 

miejscowi ochrzcili tą leśną przecinkę, media powtórzyły i przyjęło się. To, co tam przeżyłem, a 

następnie zrelacjonowałem po powrocie, nie mieściło się w głowie i stopniowo, nawet mnie samemu, 

zaczęło się jawid jak jakiś wykręcony, cudaczny sen. Na kilka tygodni tamta oniryczna poświata 

Tupolany wręcz dosłownie przylgnęła wtedy do mnie. Co najmniej dwóch znajomych zarzekało się, że 

momentami patrząc na mnie widzą wyraźną świetlistą powłokę, aurę wokół konturu mojej sylwetki. 

Biegałem do lustra, ale mimo wysiłków, chcąc byś sam ze sobą szczery, musiałem przyznad, że nic 

takiego nie widzę. Może świecidło nie widzi swojego blasku tak, jak oko nie może zobaczyd samego 

siebie?   

Pamiętam z tamtego, gorącego – dosłownie i w przenośni – wyborczego lata, moje mocne 

postanowienie powrotu do Tupolany i nawiązania bliższej znajomości z jej odkrywcami – starym 

leśniczym Staśko i z jego synem Arturem. Napiszę wprost, mając gdzieś oskarżenia o patos, który, 

nota bene, czeka pokornie na swojego powtórnego odkrywcę, na kogoś, kto go literacko 

zrehabilituje, podobnie jak zachód słooca czy jelenie na rykowisku nieruchomo czekają na 

rehabilitację malarskim pędzlem. Otóż, patosem wymachując i siekąc, wyznam w zaufaniu: miałem 

zamiar wrócid tam i zrobid coś dla Polski, dla mojej ojczyzny, narodu, ale nie wróciłem i nie zrobiłem. 

Nie miałem głowy do tego – tak, dobrze mnie wyczuwacie, jestem mistrzem wagi ciężkiej w 

samooszukiwaniu -  najpierw  rozchorowałem się na dobre,  tydzieo przeleżałem w gorączce, a gdy w 

koocu choroba  zaczęła ze mnie uchodzid, miałem pierwsze widzenie, pierwsze, nieświadome jeszcze 

wtedy, podłączenie.  Zassało mnie, oplotło jak kałamarnica i do dziś trzyma.  

Chyba pora wyjaśnid, co ten termin znaczy. Sam go ukułem, bo najlepiej oddaje istotę zjawiska, czy 

też stanu, którego co jakiś czas doświadczam.  Podłączenie to moment, gdy gdzieś „z góry” płyną do 
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mnie słowa i cała zniuansowana gama wizji, przeczud, intuicji, znaków, a nawet niektóre zręby 

rzeczywistości potrafią się wtedy przemieszczad. Brzmi to zapewne mało wiarygodnie, chyba będę 

musiał wam to lepiej wyjaśnid, a może nawet pokażę od kuchni, jeśli będziecie grzeczni. A z tą „górą” 

to rzecz jasna takie naiwne, dziecięce uproszczenie, jak wskazanie palcem na niebo, gdy nas spytają o 

Boga. Nie należy tego brad dosłownie. Czasem mam nawet wrażenie, że to płynie gdzieś z głębi mnie. 

Nieważne. Ważne, co płynie – płyną pomysły, lub informacje, które od razu, tudzież po lekkim 

retuszu, stanowią moje prywatne Klondike. Musiałem kupid sobie dyktafon, bo nie nadążałem z 

notowaniem inspiracji, a każda z nich, to najprawdziwsza żyła złota. Metodą prób i błędów 

przekonałem się, że najlepszym katalizatorem podłączeo jest alkohol. Byd może jestem jedynym 

człowiekiem na świecie, który zarabia na upijaniu się. I upija się dla ojczyzny.  

Za pierwszym razem był pomysł na TV show. W głowie wykrystalizowała mi się od razu cała gotowa 

koncepcja, od zasad począwszy, przez scenografię i prowadzącego, a na pierwszych zaproszonych 

gościach skooczywszy. Po prostu zobaczyłem to jak na filmie: zobaczyłem każdy detal wystroju studia, 

fakturę dekoracji, rozmieszczenie miejsc na widowni, zobaczyłem rozrechotaną publicznośd, 

eksplodującą po celnych puentach  prowadzącego show. Zobaczyłem polityków i celebrytów 

gotowych robid z siebie kompletnych debili, byle tylko wziąd udział w kolejnym odcinku. I 

najważniejsze - zobaczyłem też zachwyt telewidzów oraz, last but not least, słupki oglądalności.  

Raptem cztery miesiące później dane mi było przekonad się, że wszystko, dosłownie wszystko 

sprawdziło się co do joty. Prowadzący miał dokładnie taka samą marynarę i nawet tytuł show, który z 

razu traktowałem jako zupełnie roboczy, przyjął się z miejsca. Tak o to stałem się współproducentem 

Wojny Gwiazd. 

Trochę się zapędziłem, umknął mi jeden mały detal. Gdy obudziłem się, czy raczej wybudziłem, 

wypiąłem, jak lubię to nazywad, z podłączenia, miałem perfekcyjnie określoną wizję z iście barokową 

ornamentyką detali, ale to nie tłumaczy jeszcze zagadki – w jaki sposób średniej klasy dziennikarz 

staje się producentem hiciarskiego programu, za który co tydzieo zgarnia 40 tys. peelenów. Otóż: 

poprzez kontakty, głuptasy, co wy, z choinki się urwaliście? Kontakty i układy z ludźmi, którzy nie 

mają życiowych dylematów, a za to mają pieniądze. Widzę, że wciąż nie dociera, ale jest wam to 

odpuszczone, bo ja też nie do kooca to z początku ogarniałem. Mam tylko przynajmniej nadzieję, że 

już rozumiecie, czemu nie powróciłem do Tupolany. Nie, nie napisałem, że akceptujecie, że to 

usprawiedliwiacie. Na to nie liczę. Znam emocje, jakie powołała do życia Tupolana, a które i moim 

udziałem się stały i wiem, że na usprawiedliwienie nie mogę liczyd. Ale może chociaż łatwiej 

zrozumied jest teraz, dlaczego wybrałem taką, a nie inną drogę. I w tym miejscu, nawet za cenę tego, 

że mnie już całkiem znielubicie, a historię ciśniecie w kąt, nie powiem wam ani słowa więcej o tym, co 

zamierzam jeszcze, dzięki mojemu darowi, dla konającej Polski, zrobid. Ani - czy sam w to wierzę. 

Wracając - podłączenie nie jest jakimś zwykłym zagęszczeniem talentu, jakąś jego lokalną sublimacją, 

nagromadzeniem, które szczęśliwie staje się moim udziałem co kilka tygodni. Gdyby tylko o to 

chodziło, zostałbym może autorem kilku tomików wierszy, opowiadao, może paru poczytnych 

powieści, bo to wszystko można wydad samemu, mając świat centralnie w żopie, że tak pozwolę 

sobie z rosyjska wyrazid. Mam ostatnio sporo kontaktów z tym językiem, a słabośd doo miałem 

zawsze. Potentaci zza wschodniej granicy, ludzie z Kolapsu, należą do moich ulubionych 

kontrahentów. Płacą najlepiej.  
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Podłączenie to coś znacznie mocniejszego, to wejście w obszar, gdzie w sposób trudny do 

zrozumienia, a co dopiero opisania, bierze się udział w odgadywaniu losów świata, a nawet w 

oddziaływaniu na jego mechanizmy. 

Produkowałem te swoje pomysły, a potem przedziwnym zbiegiem okoliczności pojawiali się w moim 

życiu ludzie, którzy mogli i chcieli pomóc mi je realizowad. Z Wojną Gwiazd było tak, że na jakimś 

nadętym raucie zwierzyłem się ze swojego pomysłu, rzuciłem nim ot tak w gronie mało mi znanych 

osób, bez szczególnych nadziei na cokolwiek. Pół godziny później już siedziałem przy osobnym stoliku 

z kilkoma facetami grubego kalibru, którzy zachwyceni dopytywali o szczegóły. Kiwali głowami, 

czasem wręcz cmokali, a jeden nawet uderzał się dłoomi w kolana, co, jak do tamtego momentu 

sądziłem, jest literacką fikcją, gdyż nigdy wcześniej nie spotkałem takiego sposobu okazywania 

ekscytacji, poza książkowymi opisami, rodem gdzieś z prerii Dzikiego Zachodu. 

- Tylko panie Marcinie drogi – jowialnie, dobrodusznie, ale zarazem z taką prezesowską manierą 

nieznoszenia sprzeciwu, powiedziała do mnie najgrubsza z tych ryb, stukilowy sum z głową Lecha 

Grobelnego i oczami starego wyżeracza, rekina ludojada - zanim się umówimy na spotkanie w gronie, 

że tak to nazwę, potencjalnych sponsorów, ustalmy dobrze jedną rzecz: żadnych kontrowersyjnych 

tematów. Bezpiecznie, wesoło, pląsamy sobie do kolusia, dana dana, łoj diri diri hop dziś dziś, ale nie 

bawimy się w naprawianie świata, no a już zwłaszcza tej szarawej bruzdy pomiędzy Bałtykiem a 

Tatrami, pan rozumie, panie Marcinie, prawda? Pan Marcin rozumiał. 

Tak, podłączenie pozwalało nie tylko odgadywad rzeczywistośd, ale i przedziwnymi zbiegami 

okoliczności kreowad ją. Już się boicie? No a powinniście. Gdybyście przeszli wszystko to, co mnie 

spotkało, powinniście zaślinieni, zaszczani i zafajdani leżed na posadzce i bad się nawet myśled, bad 

ujawnid jakąkolwiek aktywnośd mentalną. Bad się żyd. Gotowi zrobid wszystko za cenę litości.  

Oddalibyście swoje oczy? Albo wydłubalibyście komuś? A może życzyli śmierci z całych sił? Nie? A 

gdyby to było warunkiem przetrwania? Zrobilibyście to. I przestaocie mnie teraz oceniad. Nie podoba 

się to won. Wypierdalad. 

 

3.  

Przepraszam. Nie gniewajcie się. Ja czasem taki jestem. Może inaczej -  nie jestem, ale czasem tak 

mam. W gruncie rzeczy jednak chcę dobrze. Jeszcze raz moje pardon, messieurs-dames. Wródmy do 

przyjemnych stron tego wieczoru. Może szklaneczkę Bruichladdich?  

Moja pozycja w branży była mocna, ale nie chciałbym, abyście wzięli mnie za megalomana. Dobrze 

wiedziałem, ze wyżej dupy nie podskoczę. I nie tylko ja, bo w kraju nad Wisłą, w tej grze, bariera 

wyjścia jest niska. Owszem, można sobie pozwolid na jazdę po bandzie, ale tylko pod takim 

warunkiem, że doskonale zna się trasę tego toru wyścigowego, z pełną świadomością, gdzie banda 

jest mocna, gotowa przyjąd na siebie energię rozpędzonego buldożera, a gdzie przypomina shoji – 

przesuwane ścianki złożone z listewek i papieru ryżowego, element tradycyjnych domów japooskich. 

Ten luksus jest przywilejem wyłącznie budowniczych toru, czyli kreatorów medialno-politycznego 

światka oraz ich pieszczochów, a ja  - póki co – do nich się nie zaliczałem. 
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Pamiętam spotkanie z facetami, którzy szukali ratunku dla zdychającego teleturnieju. Kilka 

podobnych trupów udało mi się reanimowad i sława medialnego curandero, która do mnie 

przylgnęła,  ściągnęła ich na moją kanapę. Ktoś bardzo ustosunkowany prosił mnie, bym poświęcił 

tym nieszczęśnikom trzy kwadranse. Zgodziłem się, ale z góry zastrzegłem, że niczego nie obiecuję, co 

u mnie oznacza, że prawie na pewno nie kiwnę nawet palcem. Mieli dodatkowo pecha, trafili bowiem 

na mój humor nr 8 – najkrócej mówiąc nie miałem ochoty silid się na delikatnośd.  

- Panowie, to są zwłoki. Tak? Zgadzamy się w tej podstawowej ocenie? – zapaliłem cygaro i z 

ciekawością badacza afrykaoskich gryzoni przyglądałem się ich reakcji. 

Popatrzyli na siebie, najbardziej zdesperowany, producent, przełknął ślinę i spytał nieśmiało – Aż tak 

źle? 

- Gorzej. Fatalnie. Moja ciotka pozbyła się karaluchów z mieszkania. Po prostu nagrała kilka odcinków 

i puszczała po kolei. – Byłem już pod dobrą datą i widok tych nieszczęśników, kulących się na mojej 

kanapie , niczym trzech zgiętych w pół paoszczyźnianych, na schodach dworu dziedzica, ale takich po 

wycieczce wehikułem czasu, bo wciśniętych w najmodniejsze garnitury, tak, ten widok bawił mnie z 

każdą chwila coraz mocniej. Postanowiłem sprawdzid, jak wiele są w stanie znieśd. Nie ograniczało 

mnie nic, poza wyobraźnią, bo i tak nie zamierzałem się angażowad. Projektami byłem zawalony, a 

ruscy i amerykaoscy klienci płacili walizkami. 

- No, ale jest jakiś ratunek, prawda? Szukał pan jakichś sposobów,tak? Coś się da zrobid, panie 

Marcinie? – Salvador Dali mógłby namalowad go i dad tytuł „Producent z Varsovi absolutnie o nic nie 

żebrzący”. 

Spotkałem się z nimi, chociaż nie podłączałem się w ogóle pod kątem tego badziewia, to byłaby 

kompletna marnacja mojego talentu. Nie dysponowałem zatem żadnymi „twardymi” inspiracjami, ale 

za to miałem jazdę i postanowiłem puścid wodze wyobraźni: 

- Panowie – zacząłem pryncypialnym tonem, bawiąc się każdym słowem – kto w tym kraju chce 

jeszcze oglądad facetów biedzących się nad pytaniem „Co nosimy w piórniku?”. Że 40% 

respondentów odpowiedziało „ołówek”, 20% „gumkę”, 17% „temperówkę”? To jakiś horror. 

Wypierdolcie tego, co wam takie szity wciska. Proszę bardzo: „Z jakim zwierzęciem byłbyś w stanie 

wykąpad się w wannie?” Wiadomo, że pierwsze dwa miejsca okupują solidarnie pies i kot, ale jaki 

procent dorosłych Polaków wykąpałby się z bocianem? Karpiem? O! taki program to bym obejrzał. 

Patrzyli na mnie jak na kosmitę.  

- A może na początek zmiana prowadzącego, trochę więcej interaktywności – nieśmiało 

zaproponował któryś z nich, nie specjalnie ich rozróżniałem. 

- Nie, nie panowie, szminka trupowi niewiele pomoże – sunąłem dalej już na pełnym gazie – albo 

takie pytanie: „Jakiego pochodzenia, narodowości, było kierownictwo komunistycznego aparatu 

bezpieczeostwa w Polsce w latach 1945 – 1952?”. Pan Czesław rzuca  - polskiego, trafia w 35% no i 

teraz wiadomo co powinien powiedzied, ale wiadomo również, że nie wiadomo, czy wolno więc wali 

„Węgrzy”. Pudło. Piłka w drużynie pana Waldka, a ten nie jest politycznie poprawny i punktuje w 

pochodzenie żydowskie – 62% … Miał jaja i grał po stronie prawdy, bonusa od życia od razu załapał, a 

jego zespół wyszedł na prowadzenie.  
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Nie musiałem sobie wyobrażad zaszczutych oczu pana Czesława. Na kanapie w salonie miałem trzech 

zgrabionych paoszczyźnianych, którzy zorientowali się, że dziedzic doskonale wie, kto w lesie zakłada 

wnyki i właśnie przywołuje srogiego ekonoma mającego ich wybatożyd. Uciekli. Teleturniej zdechł. 

Na faktycznie wolnym rynku jak ktoś nie ma jaj i nie gra po stronie prawdy (zwracam uwagę na 

koniunkcję!) , to w dłuższym okresie spływa z gównem. Nie mamy w Polsce  prawdziwego wolnego 

rynku, ale jakieś tam jego okruchy muszą się jednak walad na dywanie pod okrągłym stołem. Często o 

tym rozmyślałam oddając się jednemu z moich ulubionych rytuałów  - śledzeniu notowao akcji Agory. 

Perfekcyjnie na kursie i na ścieżce. I, co chyba warto podkreślid, można będzie od pierwszych minut 

po katastrofie powtarzad mantrę „błąd pilotów naciskanych oommmmm, błąd pilotów naciskanych 

oommmmm…”, ale w tym przypadku bez robienia z siebie świni. Skooczonej.  

Mane Tekel Fares. Nie pamiętam dokładnie, co to znaczy, przyjmijmy, że:  Ucho Od Śledzia.  

 

4. 

Pionizacja, ta dumna korona ewolucji, z każdym łykiem stawała się trudniejsza, wsparcie ze strony 

szklanej tafli okna niewiele pomagało. Kolejna porcja whisky cofnęła mnie do pozycji embrionalnej, w 

wielkim jak kurwa mad fotelu. Leżałem i smakowałem każdą sekundę. Szukałem w sobie śladów 

podłączenia, chociaż wiedziałem, że szanse na udaną transmisję mam nikłe - zbyt krótki okres upłynął 

od poprzedniej sesji. Czasu tego nie można w żaden sposób skrócid. Nie wolno wręcz. Każda próba 

ponaglania skooczy się w najlepszym razie gorszą transmisją. A najprawdopodobniej po prostu się 

schleję jak świnia. Na darmo. Mimo to postanowiłem spróbowad, a nóż mam swój dzieo? 

 W tym momencie usłyszałem dźwięk przychodzącej na skrzynkę mailową poczty. „Pani Marta” 

odczytałem z ekranu laptopa. Właśnie! miałem z nią pogadad, oczywiście zapomniałem, ale ona nie. 

Za to ją lubię. I za to jej płacę. 

Przez kilka chwil czytałem maila od pani Marty, zadowolony z tego, co zawierała jej propozycja, 

chociaż kilka drobnych poprawek będzie koniecznych. Zamknąłem laptopa i wyjąłem wtyczkę 

zasilacza z kontaktu. Lubiłem ten moment: prąd już odłączony, a dioda wciąż się pali, czerwienią 

żywą, mocną. Trwa to chwilę, aż w koocu światło diody tężeje, gęstnieje. Jeszcze jest wyraźne, ale 

wiem już, że sekundy jego są już policzone. To ten stan gdy laptop nie jest już elektronicznym 

mózgiem, ale jeszcze nie jest martwą gmatwaniną układów , kostek i całego tego szmelcu. Jest czymś 

pomiędzy. Ach, gdyby tak móc wejśd wtedy w pokłady jego pamięci. Zasypia? Umiera? Po chwili nie 

ma już wątpliwości, czerwieo diody przechodzi w martwą czero, to koniec. 

Leżę na kanapie. W głowie przewijają mi się sceny z ostatnich trzech lat, zwłaszcza z czasu Tupolany. 

Plazma na ścianie podsuwa jakieś obrazy. Jestem wcięty, zmęczony i ogólnie rozregulowany. 

Bezskutecznie próbuję podłączenia, już chyba dziś nic z tego nie wyjdzie. Przymykam powieki i znów 

otwieram. Nie wiem, które obrazy widzę w TV, a które roją mi się w głowie… Jakieś samochody, 

ścigają się, w jednym atrakcyjny mężczyzna, w drugim atrakcyjna kobieta, wygląda jak reklama 

koncernu motoryzacyjnego… Ujęcie z pewnej oddali, cmentarz, równe rzędy nagrobków, ksiądz 

wykonuje znak krzyża. Wokół garstka ludzi, może ze dwadzieścia osób, kilka starszych, jakiś chłopak 

smutno obejmujący dziewczynę, znudzeni grabarze, parę gołębi na gałęziach, kamera odjeżdża w 

górę i kooczy ujęciem na panoramę Warszawy – a to zdaje się trailer najnowszego serialu 
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kryminalnego, tego, jak mu tam - tytuł mi gdzieś umknął - ale nie zachęca mnie, ileż można oglądad 

pizdeczki upozowane na twardych szeryfów. Proponowano mi współpracę przy scenariuszu - 

olałem… Kobiecy głos mówi coś z profesjonalnym przejęciem o wypadku pod Krakowem, zabitych 

Rosjanach i chyba o jakimś radioaktywnym ładunku, nic nie rozumiem… Wykresy i słupki, zacięta 

dyskusja ekonomistów, w rankingach jakiś kraj znów w dół, jego system emerytalny trzyma się na 

taśmie klejącej, też zresztą kupionej na kreskę,  drażniąca fachowa nowomowa, wkurza mnie juz 

nawet czerwieo krawata prowadzącego dyskusję – to wszystko chyba o Polsce, chod mówią po 

angielsku. Sam już nie wiem… Tak mało w ogóle wiem. Jest późna noc. Chcę sięgnąd po kolejny łyk z 

butelki, zasypiam w ubraniu. 

 

5. 

Gdybyście dostali kiedyś taką propozycję – róbcie dalej to, co robicie, żyjcie swoje życie, tak 

rutynowo, jak pająk pajęczą sied snuje, dzieo po dniu, a co miesiąc anonimowy sponsor przelewad  

wam będzie na konto kilkanaście tysięcy dolarów. Jak byście zareagowali? Co byście pomyśleli?  

Nie do kooca udała mi się ta metafora, bo z pierwszym podłączeniem u mnie było tak, że nikt mi 

istoty tego dilu nie nakreślił, nawet mnie o zdanie nie zapytał. Dostałem je ot tak, za bezdurno, taki 

pierwszy niezapowiedziany przelew. W zasadzie to co miałbym z tym zrobid? Czy jest jakiś urząd 

skarbowy, gdzie by to należało na PITcie odnotowad? Żadnego takiego adresu nie znałem, więc nie 

odnotowałem. Potem już sytuacje trwała, koleje podłączenia przychodziły, zostawiały czeki i znikały 

dyskretnie, ale chcąc byś szczerym, muszę przyznad, że także i ja coraz bardziej chciałem tego. 

Oczekiwałem wręcz. Była w tym jakaś moja wola podtrzymywania niepisanego „kontraktu”, taka 

niewypowiedziana, ale doskonale dorozumiana, gotowośd, dyspozycja z mojej strony.  A to tylko 

jeszcze bardziej pogłębiało nasilające się z czasem poczucie, że zaciągam dług i że zobowiązanie to 

musi byd mocne. Inaczej nie utrzymywano by w tajemnicy pełnego zakresu dilu. 

No to jak? Jaka wasza decyzja? Mijają miesiące, a ten -  byd może umierający na raka mizantrop - śle 

w świat przelewy, które docierają pod strzechy, na całym globie, w tym i do waszej chatynki. Może to 

pogrążony w islamskim miłosierdziu szejk urządził sobie szczęśliwe dla was losowanie beneficjentów 

swojego nawrócenia? Dajecie czemuś takiemu wiarę? Nie wiedząc nic o motywach anonima 

wierzycie w taki bajkowy scenariusz? A jeśli z początku nawet wierzycie lub chcecie wierzyd, to kiedy 

w koocu nurtujące wątpliwości zaczną was toczyd tak, że stanie się to nie do zniesienia?  

U mnie zajęło to dwa lata . Wygodna, komfortowa sytuacja trwała. Komfortowa – owszem - ale jak 

już ustaliliśmy, niezbyt czysta. Ten brud się zbierał, odkładał, pęczniał. Po miesiącach dwiczonego do 

perfekcji kontrolowanego niepamiętania na murze mojego samozadowolenia ukazało się małe 

pęknięcie. Stopniowo, coraz głośniej i wyraźniej, zacząłem domagad się od Tajemniczego – tak go 

sobie nazwałem - by się ujawnił, odkrył karty, określił reguły gry.  

Chciałem byd sprytny i wykombinowałem, że najlepszym sposobem będzie skorzystad z podłączenia, 

„widzę” wtedy więcej , to raz, a dwa, skoro to jego dzieło,  to musiał tam zostawid jakieś swoje 

„odciski palców”. Nie ma przecież zbrodni doskonałej, każdy kryminolog to powie. Do dzieła zatem, 

go deepest young man. Podczas kolejnych podłączeo, porzucałem w samym środku mentalnego 

sztormu „rzeźbę” czyli tworzywo artystyczne, nad którym akurat wtedy w głowie pracowałem i jąłem  
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szukad śladów mojego anonimowego sponsora. Tropiłem go. Przywoływałem. Zaklinałem. 

Domagałem się jego osobistego stawiennictwa, z czasem coraz częściej gotów byłem zadowolid się 

obcowaniem per procura, na koniec zaakceptowałbym nawet najmniejszy znak. Dosadnie 

opierdalałem Tajemniczego za każdym razem, gdy się nie zjawiał, obwiniając o tchórzostwo.  

W desperacji wychodziłem na miasto szukad skurwiela i, z piersiówką spoczywającą usłużnie za 

parkanem, krążyłem po Warszawie ciskając gromy w pionie i poziomie -  cięły przestrzeo ulic jak 

deszcz żyletek. Wrzeszczałem i skomlałem. Obrażałem się i upokorzony wracałem do Kanossy. Nic. 

Zero.  

 Może w jakiejś swojej zakonspirowanej przed wszechświatem reżyserce zdarzeo wybrał właśnie  

mnie z listy kandydatów, kliknął na „przelew cykliczny”,  a potem umarł na zawał? Kosmiczna 

sprzątaczka odnajdzie jego zwłoki za milion lat? 

Że co? Że mogłem go łatwo sprawdzid wyrzekając się tej zdolności? Kazad mu iśd precz pozabierawszy 

uprzednio swoje klocki? Oczywiście, że to zrobiłem i tylko nie wiem, czy to by zły trop, czy 

wyrzekałem się nie do kooca szczerze, raczej to drugie, w każdym razie siła podłączeo miast zmaled 

wzrosła. Trzeba przyznad, że, kimkolwiek był, miał poczucie humoru. 

Po jakimś czasie uznałem, że moje wysiłki widocznie go nie zadowalają, że potrzeba, bym nadał im 

bardziej trwały charakter. Napisałem list. Krótki, męski, w ostrych słowach, wyzywający go na 

spotkanie. I dostałem coś w rodzaju pierwszego potwierdzenia, że jestem na tropie.  

Napisawszy list rzuciłem się w wir warszawskich ulic, dając mu okazję, by gdzieś coś mi podrzucił. 

Jednym z moich magicznych miejsc są tyły podwórek pomiędzy Wilcza, a Hożą, bliżej Mokotowskiej. 

Można przeżyd aktywnie 40 lat w Warszawie i nigdy tam nie trafid, nie poczud gęstości tego miejsca. 

Powędrowałem tam. Znów nic, dostałem od niego kolejną porcję figi i maku, wróciłem więc i 

zagniewany postanowiłem ów list spalid. I stało się coś dziwnego. Nie mogłem znaleźd żadnej 

zapalniczki, mimo że jestem ich złodziejem i mam ich w mieszkaniu grupo powyżej dwudziestu. Tego 

dnia - ani jednej, wszystkie gdzieś wymiotło. Poczułem gniew, ale i satysfakcję, bo już wiedziałem, że 

przynęta chwyciła. Po prostu nie ze mną te numery.  

Znalazłem jakieś zapomniane na dnie kuchennej szuflady zapałki.  Pobiegłem do wc i próbowałem 

podpalid kartkę. Sparzyłem się w palec, a list wylądował w klozecie, na w pół przemoczony. Zakląłem 

nieziemsko, bo o spaleniu kartki mogłem już zapomnied. Wybiegłem do kuchni, otworzyłem szafkę 

pod zlewem i cisnąłem zmiętą, mokrą kulkę w otwór kosza. Pudło. Kulka jakoś przedziwnie skleiła się 

z dłonią, poleciała krzywo, odbiła się od krawędzi i wylądowała gdzieś dalej. „Gdzieś dalej” w 

większości mieszkao oznacza plątaninę kolanek, szmat, starych słoików i podgniwających obierek 

ziemniaczanych. No rozjuszył mnie tym, nie ukrywam. Wygruziłem jednym ruchem cały ten syf na 

podłogę i dawaj łapad kulkę. Dopadłem, dogniotłem dłonią do szafki, zacisnąłem w pięści i zaniosłem 

do śmietnika, jakbym niósł w zamkniętej dłoni muchę, gotową uciec pierwszą wolną szparką 

pomiędzy palcami. Rzuciłem w czeluśd zsypu i skuliłem głowę w ramionach, bo już całkiem na serio 

bałem się, że ze śmietnika rozlegnie się wybuch eksplozji, jak po wrzuceniu granatu. Nic jednak 

takiego nie nastąpiło natomiast kulka przylgnęła do ściany zsypu i patrzyła na mnie filuternie. 

Zatrzasnąłem z ogromnym hukiem klapę i odwróciłem się na pięcie. Gdybyśmy minęli się wtedy na 

klatce, zobaczylibyście na mojej twarzy uśmiech triumfalnego „yes yes yes”. Sukinsyn wymiękł i 

podjął grę. No to teraz, mały, niedoważony chujku, przekonasz się, z kim taoczysz.  
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6. 

Któregoś pięknego mroźnego dnia – zaczyna się prawie jak bajka – królewicz postanowił zejśd z 

wysokości swojej szklanej wieży i odwiedzid osobiście odziedziczone królestwo. Byłem już po dwóch 

szklaneczkach, gdy właśnie poczułem chęd wtopienia się w Warszawę. Usłyszałem, jak  mnie 

przyzywa. W takich chwilach odpowiadam: „Piękny koralu, cała przyjemnośd po mojej stronie”.   

Postanowiłem zrezygnowad z zamawiania taksówki. Mając  pieniądze, przy obfitości taryf w 

śródmieściu Warszawy, można w każdej chwili wybrad ten środek transportu, nie rezygnując zarazem 

z całkowitej swobody co do momentu, w którym to zrobimy. A swoboda to moje drugie imię. Marc 

Swoboda – to ja - do usług.  

Założyłem kurtałę (założyłem, a nie ubrałem. Wysoki Sądzie, proszę to zaprotokołowad: oskarżony 

potrafi czasem stanąd na straży polszczyzny i trwad wiernie do kooca, nawet na takich beznadziejnych 

pozycjach jak ta zakładaniowa  placówka, z szansami obrony niczym składnica kolejowa na 

Westerplatte).  Dokonałem szybkiego przeglądu jednej z moich 46 czapek, wybór padł na pół-

regałową wełniankę. Tak, mam sporą kolekcję czapek, większośd kobiet ma lub chciałaby mied tyle 

par butów, ale w koocu każdemu wolno dbad o tą częśd ciała, którą sobie ceni najbardziej. Mróz 

wycinał przed wyjściem z apartamentowca hołupce i wiem, że czekał tam na dole, by mnie do tego 

taoca zaprosid. 

Stanąłem przed szklaną taflą i przez moment zastanawiałem się nad wyborem marszruty knajpingu. 

Są w Warszawie lokale, w których zawsze spotkam kogoś znajomego, co oczywiście może byd 

zarówno atutem jak i wadą, w zależności od nastroju. Znam też takie miejsca, gdzie szanse na 

zostanie trafionym są zerowe, chociaż gdy nie mam absolutnie żadnej chęci spotkad kogokolwiek , 

wtedy w ogóle nie chodzę do lokali, wybieram parki i to te niszowe, mniej zaturyszczone, albo jakieś 

dzikie warszawskie in-betweeny, które tak kocham. W skrajnych przypadkach nie opuszczam 

apartamentu, nawet jeśli miałoby to trwad kilka tygodni. Dziś znów chciałem rzucid Tajemniczemu 

wyzwanie i uznałem, że zdam się na przypadek. O ile istnieje. 

Winda z cichym pomrukiem zwiozła mnie na parter. Odkłoniłem się portierowi i skierowałem ku 

obrotowym drzwiom. Czułem się jak kosmonauta opuszczający przytulne wnętrze bazy w jakimś 

odległym układzie planetarnym. Wiatr akurat rozwiewał tumany śniegu, po całkowicie pustym 

placyku przed podjazdem przewalały się białe wiry, jeden za drugim. Odruchowo wbiłem głowę w 

kołnierz i opuściłem zaciszny hall. 

Stęskniłem się za Warszawą, pragnąłem byd w niej aż do rana. Trzy dni picia, trzeźwienia i klinowania, 

na kilkunastu zupkach z papierka, sprawiły, że dusiłem się u siebie. Chcę dziś ją poczud, poczud, że też 

się stęskniła i dla mnie, tylko dla mnie, zataoczy. Potrafi mied dla mnie 18 lat albo byd nobliwą damą, 

ale dziś chcę ją wziąd taką, jaka jest, bez pudru, makijażu, sauté. Chcę poczud, że jest, taoczyd z nią w 

przytuleniu i szeptad jej na ucho, że dobrze mi z nią i że nie musi się zmieniad. I jeśli zdobędę się na 

odwagę, wyznad, że boję się, że gdzieś wyjedzie, zniknie, całkiem się zmieni. Bo nie mogę bez niej żyd. 

Dziś dopadł mnie lęk szczególny i to dlatego zdecydowałem się wyjśd mimo trzaskającego mrozu. 

Mam czasem taką obawę, że kocham się w niej jak kobiecie skrajne fatalnej, którą znam od 

dzieciostwa i która nosi w sobie okrutny sekret. Taka urocza dziewczyna z sąsiedztwa, kompan do 

wszystkiego – wspólne robienie sekretów w ziemi, potem wiszenie na trzepaku głową w dół, pierwsze 
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wagary, pocałunki. Rodzinne żarty około ślubne, w których zwłaszcza celują babcie. Licealna fajnota 

niepostrzeżenie przechodząca w studenckośd, przy czym ona na trzecim roku wyjeżdża gdzieś daleko. 

Wraca po latach i tamto podkochiwanie się płynie już teraz w nas jak rwąca rzeka namiętności. Ona  

jest jeszcze bardziej pociągająca, to już naprawdę klasa sama dla siebie. Rzadki, piękny motyl i tylko 

nie wiemy czemu, czasem jest nieobecna, smutna, półmartwa. Aż przychodzi dzieo, gdy ktoś nam to z 

boku uświadamia, chociaż nigdy nie jesteśmy w stanie od razu w to uwierzyd. Zaprzeczamy, 

wypieramy, zaklinamy rzeczywistośd. Niewiele pomaga. Okazuje się luksusową call girl. Dziwką znaczy 

się. Koszmar. Moc magicznych zaklęd z młodości jest w stanie sprawid, że się czasem uśmiechnie, ale 

nie jest w stanie wyrwad jej z brudnych rąk. Zjadła zatrute jabłko, a my nie mamy antidotum. Umiera 

na naszych oczach. A my wraz z nią. 

Tak, tego się właśnie boję i gdy dopada mnie ta myśl, nic nie poprawia nastroju świadomośd, że  - jeśli 

już tak się stało – to ona na pewno tego nie chciała,  została zgwałcona. Broniła się zaciekle i  musieli 

gwałcid ją wiele lat, nim uległa.  

Teraz jest ze stali i szkła, smukła i strzelista, po liftingach i plastycznych majstersztykach, zna angielski, 

pija koktajle na dachach drapaczy chmur, w towarzystwie najnadziaoszych ludzi z całej środkowej 

Europy, a może i świata.  Ale boję się że ją kupią lub już kupili i że popłynie, nim ja zdążę ją obronid,  

zasłonid, wyrwad z ich rąk. Że się skurwi nim zdążę ich wszystkich powystrzelad. Że jest modna, 

zadbana i bogata, ale już bez charakteru, bez zadziory, bez magii jaką daje niewinnośd, gotowa iśd na 

układ ze sponsorem, za jakieś dwa centra handlowe czy kawałek obwodnicy. 

-Ile dałaś za te dżinsy?  

- Dwa razy. 

Dialog z babskiego poprawczaka. 

 

7. 

Mróz zaatakował mnie jak wściekły kur. Wiecie jak atakują? Od tyłu, wskakują człowiekowi na głowę, 

wczepiają się pazurami we włosy i przechylone do przodu wydziobują ofierze oczy. Mróz zrobił to z 

taką siłą, że aż wcisnął moją twarz w kaptur kurtały i zeszklił wargi. Postanowiłem skorzystad z 

przywileju swobody i momentalnie zatrzymałem pierwszą wolną taksówkę. 

- Dokąd jedziemy?  

- A proszę powiedzied jakąś literę. 

- Co?? 

- Zna pan jakąś literę? 

- No znam … 

- Na przykład jaką? 

- Py. 
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- To do Paparazzi 

Jest dwudziesta. W lokalu zaczynam od baru. Kolejna szklanka i zaczyna się lot, Wielka Krokwia, aż 

zwiewa mi czapeczkę. Obracam głowę, za plecami mam gwarną salę. Sylwetki zostawiają smugi jak 

poruszona fotografia. Pamięd – to u mnie już tradycja - przestaje dawad radę. Zapominam szybko, 

chociaż, póki co,  kosiara tnie w bezpiecznej odległości, gdzieś co najmniej dziesięd minut wstecz, 

więc jeszcze pamiętam, co zapomniałem.  

Po godzinie jak spod ziemi wyrasta moja prawacka kamanda – Grzś (to trochę takie „Krzyś”, ale przez 

„G”, z leciuchnym warsiaskim zmiękczonym zaszeleszczeniem), Pawełek i Sztywny. Wszyscy trzej z 

Mokotowa, a więc swoi, kumaci, każdy ma kiepełę po środku, a u mnie pełen kredyt zaufania. 

Mogliby byd moimi dyktatorami, triumwiratem, z nieograniczoną mocą wydawania dekretów oraz 

bankietów. Nikomu nie mówiłem, że tu będę, szczęśliwy zbieg okoliczności, chociaż podobno nie ma 

przypadków, są tylko znaki. 

Grzś niepostrzeżenie zamówił kolejkę. Igram z ogniem. Znam swoje skromne możliwości, ale jest już 

kawaleryjsko. Huzary rządzą przy barze, dam na razie brak. Za wyjątkiem tej jednej. Jej prawdziwych 

twarzy legion: czarodziejka, kusicielka, burdel mama, swatka, tajna agentka, Mata Hari, Krwawa Luna. 

Potrafi wziąd na spytki, złamad, świętą przysięgę człowiek podepcze, mosty spali lub zbuduje, na 

grobie wroga zataoczy. I to braterstwo, jedyny taki stan, gdy obcy sobie mężczyźni mogą unosid oba 

przedramiona na wysokośd gardy, bez konsekwencji, dotykają się nawet, taoczą, bywa że całują i nie 

ma w tym pedalstwa, jest równa szarża, jest gwardia. Kosiara tnie już za poprzednim zakrętem 

rozmowy. Nie pamiętam, co chciałem pomyśled … 

Byliżbyśmy wszyscy sobie takimi bradmi, gdyby nie ciężary brane na barki, co rano, gdy wstajemy do 

życia? Niektórzy nawet na noc ich nie zdejmują, śpią zapancerzeni. Patrzę wzdłuż baru: podwójny 

szpaler kariatyd i atlantów w poluzowanych koszulach, na fajrancie.  

Teraz zauważam, że głowy podrygują, dociera do mnie muzyka. Patrzę na salę, pierwsze pląsy tu i 

tam. Robi się głośno. Już nie wiem, o czym rozmawiamy, ktoś komuś coś tam może załatwid, ustawid, 

zorganizowad, czyli w standardzie, po alkoholu wszyscy się robimy znawcami wszystkiego i możemy 

wszystko, a w najgorszym razie ten, co może, to nasz bardzo dobry znajomy. Jesteśmy po imieniu z 

jedną trzecią miasta. 

Podjechała kolejka. Toasty. W Polskę idziemy. Chujom precz. Semper fidelis, Polonia restituta. 

- Gdybyście mogli cofnąd czas o 25 lat, macie jeden nabój w magazynku, Warszawa 89’, kogo byście 

zaje … 

- Michnika !!! - Pawełek nie czeka nawet na koniec pytania.  

- Jak ja kocham kurwa tego murzyna – krzyczy rozentuzjazmowany Grzś, skacze mu z tyłu na plecy, 

obejmuje za szyje  i całuje w skroo. To wygląda jak skrzyżowanie dosiadania wierzchowca z atakiem 

na quarterbacka.  Też już płynie. Obaj płyną.  Krzyżujemy kieliszki. W oczach mamy tę niewzruszalną 

pewnośd, że panteon targowiczan będzie się musiał kiedyś posunąd. Oj cieszą się te nasze prawackie 

dusze, cieszą. 
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Pawełek, Sztywny i Grzś obejmują się i krzyczą coś sobie do uszu. Głośna muzyka, gwar, inaczej nie da 

się rozmawiad. Nie wiem, o czym jazda, bo w takim hałasie żadna materia rozmowy się z tej ich 

czarnej dziury nie wyrwie. Nachyleni ku sobie, jak zakochani. Co im jest pisane? Jeszcze w formie, 

jeszcze w natarciu, zawsze na pikiecie… Za Gomułki byliby bikiniarzami. Kocham ich. Co im jest 

pisane?  

 A mi? Odpływam myślami: 43 lata na karku, 3 lata po rozwodzie, żona gdzieś na nie mojej już orbicie, 

dzieci nigdy nie miałem. Nie ma z kim i dla kogo choinki ubierad. Co mi jest pisane…? Precz.   

Nachylają się do mnie, Pawełek coś krzyczy. W ich świecie właśnie zawiązuje się Tajne Porozumienie. 

Braterstwo. Efemeryczne Siły Zbrojne Światłości. Przetrwają z pół godziny, ale teraz trzeba liczyd 

szable. 

- Marc, co ty na to – wrzeszczy z odległości metra, a ja musze domyślad się słów - słyszałeś, co on 

powiedział? Zajeebiste, stary..!! 

Kiwam głową, że aprobuję, unoszę kieliszek, tę kartę do głosowania w barowej demokracji – jestem 

ich żelaznym elektoratem, mają mój głos, chociaż nawet nie wiem, o czym rozmawiają. Ale o czym w 

zasadzie by mogli, skoro od dwierd wieku rozmawiamy o tym samym? Polska i chuje. Podział 

praktycznie od zawsze ustabilizowany. Nieliczne transfery, raczej od nas do chujów niż w drugą 

stronę. Zaklęty krąg niemożności. Wymyślamy hasła, ale w drodze do sklepu z farbami w sprayu, 

zapominamy jak one brzmią, a zresztą i tak nie przekonalibyśmy żon i matek, by nam wydały jakieś 

stare prześcieradła na transparenty. Mądre, wiedzą, że tu Grottger nie miałby, co malowad, a 

prześcieradło zawsze może się przydad… A my w koocu z reguły zapominamy nawet wyjśd do tego 

sklepu. Po co, i tak nic nie napiszemy. Mistrzowie didaskaliów, którymi inkrustujemy życie, bez 

poniżania się do wejścia w światła reflektorów sceny, zresztą, po co mielibyśmy próbowad, skoro ten 

dramat nigdy się nie rozegra. Recenzenci głównego nurtu, krytyczni, brutalni, jak bulwarowa prasa, 

nie ma zmiłuj, gdy pod fleki bierzemy. Sprawdzamy sami siebie i wewnętrzny krąg prawicowej 

ortodoksji zacieśniamy. Głowa przy głowie i ramionami spleceni, jak drużyna piłkarska przed 

pierwszym gwizdkiem. Nikt nie wie, jakież bojowe zaklęcia  padają w tym ścisłym kręgu, ale strach się 

bad, samo gęste. Nawet Giewont, gdy się już w koocu przebudzi i otrzepawszy ze skał, niczym 

słowiaoska godzilla, w peruce z blond warkoczami i koszykiem jagód, pójdzie deptad komitety 

wojewódzkie i wyrywad czerwone chwasty, będzie pod naszą komendą. Kieszonkowy rząd dusz, 

kawiarniany revolution-kit, wysadzanie torów chłopięcej kolejki, bilardowym kulom nikt tu się nie 

kłania.  Szable w dłoo - chociaż z szabel zostały już tylko szklane rękojeści - i goo, goo, goo, króliczka, 

tak by go nigdy nie dopaśd.  

No, ktoś obżekszyn? Ktoś rzuci kamieniem? 

Już wszyscy płyną, a ja na śmierd zapomniałem, że miałem dziś przede wszystkim polowad na 

Tajemniczego, na jakikolwiek jego ślad, jakiegokolwiek emisariusza. Nie wiem, bo niby skąd, że tryby 

świata już zostały popchnięte i spotkanie jest szykowane, chociaż to nie ja, lecz on podyktuje miejsce, 

czas i warunki. 

Grzś wyczarował skądś jakichś kolejnych znajomych, chyba ich wydzwonił, byli niedaleko. To jeden z 

jego talentów, ... asia, ... asia i … eszka, kolesia w ogóle nie usłyszałem, z ruchu warg może byd Bartek. 
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Basia, Kasia i Agnieszka mają stolik, bo z kolei jakiś ich znajomy siedzi, ale już wybija, dostajemy 

propozycję zacną, na uboczu, trochę mniej hałasu, i siedziska wygodne. Suniemy.  

Przy stoliku dyskusje się rozkręcają, okazuje się, że Ameryka już się sypie. Shit happens. Teraz 

prawackie dusze zatroskane. Wielka smuta. Cała nadzieja, że Chioczyki trzymają się mocno: 

- Nad Amurem na jednym brzegu rzeki  4-5  milionów zapijaczonych starików, na drugim już coś z 70 

milionów  i stale rośnie, bomba demograficzna skacze dalej… 

- Już po ruskiej mają większośd. Cały handel. Putin chciał przesiedlid kilka milionów z Kazachstanu, 

kasy starczyło na 300 tysięcy. Nic ich odwracanie rzek nie nauczyło. 

- Średnia długośd życia faceta w Rosji, jakieś niewiele ponad 50 lat. I do piachu…  

Chwilowa ulga, krzywa rośnie, ale szybko przeliczamy: przy tym stoliku ilośd dzieci na głowę grubo 

poniżej 2.1 , nie ma zastąpienia pokoleo. I znów wszystko psu w dupę. Nie będzie kontr-rewolucji. 

 

8.  

Jest 23:30. Dopiero teraz dostrzegam, że jestem bacznie obserwowany. Agnieszka, jedna z trzech 

znajomych Grzsia, a raczej znajoma jego znajomej, o ile to ważne, przysłuchuje się uważnie temu, co 

mówimy. Na oko trzydziestka,  wszystko na miejscu. W zasadzie nadrabiam spore zaległości, faza 

rejestracji, jakby to ujął Kundera, gdzieś mi umknęła. Tu od razu przejście do fazy kontaktacji. 

- Ma to sens, o czym rozmawiamy? Bo tak słuchasz dośd uważnie, widzę – nachylam się ku niej. 

- Duzi chłopcy. Wojnę na patyki wiecznie toczycie. 

- Ostro. Celnie. 

Wykonała gest, który określam jako „no tak właśnie miało to zabrzmied, bo tak jest, co poradzid”. Od 

razu awansowała o 2 piętra. Próbowałem złapad ostrośd obrazu jej twarzy, uchwycid oczy, bo nie 

wierzyłem w to, co podsuwała intuicja, szukałem double-checku. Bez powodzenia, ogniskowa mi stale 

uciekała. Musiała to dostrzec. 

 - Heloł, ciociu, tu jestem, pozdrowienia z wakacji ze słonecznej Katalonii. - zamachała ręką, drugą 

poprawiła włosy, jakby pozowała do mojej kamery.  - Minę musiałem mied jak srający kot.  

- Czy  coś ci jest? – kontynuowała z aktorskim przejęciem. -  Jestem z tajnej sekcji zwalczającej ruskich 

zamieniaczy ciał, z FSB. Jeśli padłeś ofiarą, daj jakiś znak. Przyjaciel, friend. Ju noł. Aj em jor friend. 

Jest bezpiecznie. - Położyła dłoo na moim przedramieniu, jakby uspokajała katatonika – bezpiecznie - 

powtórzyła. 

Kurwa, przecież ona jest szybsza niż światło. Wyprzedza moje myśli o jakieś 15 sekund. I wciąż nie 

udaje mi się złapad ostrości, ucieka mi zresztą z kadru co i rusz. Zapowietrzyłem się. 

- O rany, stary, obcy naprawdę zamienili cię w jaszczurkę. Jak odlecą do bazy i wrócisz do ciała – daj 

znad. -  Wybuchnęła śmiechem. Była piękna po całości, od apaszki począwszy, na krześle, na którym 

siedziała skooczywszy. Po drodze też bez zarzutu. I perfekcyjnie just-in-time. To co mówiła nie 
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miałoby lepszej wymowy 5 sekund temu ani za 5 sekund. Tu i teraz umieszczała słowa, jakby w 

gotowe przegródki. 

Ogniskowa w koocu zaskoczyła. Nie ma już wątpliwości: kobieta-Warszawa. Nike. Mój ideał. A ja 

złapany na wykroku, językiem piłkarskim rzecz ujmując. Koszmar. 

- Mieliśmy do baru iśd. Ej, do baru mieliśmy iśd, Marc, słyszysz? - Szarpanie za ramię. To Grzś 

egzekwuje przyobiecaną kolejkę. Ruchem pijaka wyciągam jakiś banknot i bez sprawdzania nominału 

wciskam mu go w dłoo. 

- Dla mnie na razie nie, potem dołączę. - Wziął Pawła i poszli. „Batalion Zośka – oj? OJ!” dobiegło 

gdzieś z oddali. Szukam wzrokiem Sztywnego. Jest tam, gdzie go zostawiłem, czyli na krześle obok. 

Uśmiecha się na mój widok, unosi kieliszek. Ile minęło od ostatniego wątku? Minuta? Dziesięd minut? 

Od jak dawna ona słuchała? Mam pustkę w głowie. Po chuj tyle piłem. Ale lepiej, że piłem niżbym 

miał w domu siedzied. Oszukiwanie samego siebie, przecież tam też bym pił. Gorzej - tam to dopiero 

bym pił! Sprawdzę czy jeszcze siedzi tu gdzie ostatnio tzn. przed chwilą. Odwracam się do niej.  Siedzi. 

Zrobiła gest jak poprzednio, ale już bez „heloł”. Mam pustkę. Mam pustkę. Człowieniu weź się 

ogarnij. Biorę łyk zimnej kawy. Mogłem u Grzsia zamówid jeszcze jedną… 

- Przepraszam panią, ale po wypadku cierpię na amnezję. Może my się znamy? Czy ja w ogóle częściej 

tu przychodzę? 

- Łaaał, no wreszcie, smok machnął ogonem.  

- … i na mszę dzwoni. 

- Ale czy wie w którym kościele? 

Kobieto zwolnij. Jasne, że nie wiem, nie wiem, w co grasz, ani kim jesteś. Nie wiem nic w zasadzie. Ale 

od kiedy to niewiedza mi przeszkadza? Nabieram rozpędu, zwieram szyki. Szarża: 

- Dobra, to może kolekcja znaczków u mnie? Rzadkie egzemplarze zeppelinów mam po dziadku. Tym 

z wehrmachtu. Wieża bije na C5 – szach! 

- Niezłe, ale postaraj się lepiej. Wiem, że cię stad.  

Zrobiłem duży skok, a ona wciąż przede mną. Walka z cieniem. No nie, to nie fair. Jest trzeźwa. To jak 

bycie na dopingu, tylko w drugą stronę.  Teraz z kolei mina „no taki już ten świat koleżko, nikt nie 

obiecywał wiecznego SPA ...” Dżizzz, ona czyta mi w myślach ?!?  

Gwardia ginie, ale gwardia się nie poddaje:  

- No dobra, jesteś tu, fajnie, ale gdzie moje pozostałe dwa życzenia? 

Torpeda w cel. Próbowała ukryd, że komplement trafił. Może jestem pijany, ale jeszcze nie aż tak, by 

tego nie zauważyd.  Trafienie musiało coś jej uświadomid, przypomnied:  

- Mam męża. To tak, żeby może od razu przewinąd taśmę do przodu. A my, katolicy, jesteśmy jak 

gołębie, łączymy się w pary na całe życie. To jeden Żyd powiedział. 



` 

 

- Allan Stewart Konigsberg.  „Po pół godzinie postanowiłem się z nią ożenid, po dalszych piętnastu 

minutach zrezygnowałem z kradzieży jej torebki…”  

- Chadzamy na te same filmy. Annie Hall, tak? 

- Annie Hall. Scena w central parku, Woody Allen poznaje Diane Keaton siedzącą na trawniku, o ile nic 

nie pokręciłem. Tyle że ona nie miała męża, więc to był komedia, nie tragedia. 

Poczułem się jak chory na serce po wejściu na ostatnie piętro. Wciąż mroczki przed oczami, ale już 

będzie tylko lepiej, żyję, wracam do życia.  

- Patrzed, jak się co rano modlisz, to już jest grzech sam w sobie – nacierałem z męska inercją. 

- …ani żadnej rzeczy która jego jest, psze pana. - Pogroziła palcem, marszcząc  brwi. 

- Ale tam nic nie ma o proponowaniu drinka, prawda? Może się Mojżeszowi na tej trzeciej tablicy 

wytłukło, ale nie ma, dobrze pamiętam? 

- Dobrze, jest nawet głodnych nakarmid, spragnionych napoid.  

- No proszę, pamiętał o mnie.  - Poszukałem wzrokiem kelnerki. – Będę myślał o tobie czytając list do 

Filipian, a difoltowo mam ustawioną witrynę Mateusz.pl. w swojej przeglądarce. Czego się napijesz?  

Rozpoczęliśmy rozmowę. Nie wiem skąd, ale czułem, że wiedziała o mnie dużo, a może nawet 

miejscami znała mnie lepiej niż ja sam… 

Kurtyna. 

 

9. 

Budzę się na kacu. Opis dezintegracji, defragmentacji pominę. Ogólnie chujówa. Jest 10:39, miałem 

rozmawiad z panią Martą. Okulary, komórka, pięd  nieodebranych, wybrad pocztę głosową: „Panie 

Marcinie, proszę o kontakt”, to pani Marta -  kasuję; „Panie Marcinie, czy nasze spotkanie dziś 

aktualne? Pozdrawiam i proszę o pilny kontakt”- kasuję „No częśd, gdzie jesteś murzynie?” – kasuję; 

Pijackie śpiewy – kasuję; „Jesteś z Mokotowa i masz kurwa obowiązki mokotowskie, no przyjeżdżaj, 

siedzimy w Regenerce” -  kasuję. „Nie masz więcej wiadomości” – uff, ulga, jakoś szczególnie nie 

nabruździłem. 

Przyłapuję się na krążeniu po salonie, nadmiar celów i zawiesiłem się jak stara płyta. Dobra, najpierw 

do łazienki, wannę mam sporą, niech się już napuszcza. Kuchnia, szafka, ekspres, kawa, lodówka, 

mleko, Wszystko jest. Puszczam składankę z listy „3ki” z 82giego. Izabela Trojanowska. 

„Karmazynowa Noc”. Nie chce mi się zmieniad, niech leci. Mieszkanie stopniowo zaczyna tętnid 

życiem. 

Znów się kręcę po salonie,  jak gówno w przeręblu, układając wymówkę dla pani Marty. Żadna wersja 

mi nie podchodzi. Kawa  gotowa, pełen kubas. Podchodzę do okna popatrzed na Mokotów. To mój 

codzienny, poranny rytuał, sprawdzam, czy on wciąż tam jest. Właśnie dlatego kupiłem apartament 
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południowy. Błękit nieba, słooce, czyste, ostre powietrze, widocznośd idealna. Szukam wzrokiem 

dalekich bloków Czerniakowskiej. Zlewają się z tymi przy Bernardyoskiej, znaczy Gołkowskiej. 

Każdy kamieo to inna historia, w brudnej windzie - ja w krótkich spodniach 

trzymam kapsle w kolorowych foliach, liczę piętra a głowa jest wolna 

nie dotyczy mnie nic z tego co teraz, 

żaden hajs ani krotka kariera …. hochsztaplera  

/Sydney Polak „Chomiczówka”/ 

Zwałka stoi jak stała, jest dobrze. Jest stroma, z wielu miejsc tak samo niedostępna jak, nie 

przymierzając, w 82gim, a jednak z daleka wygląda jak krowi placek.  Jeżeli chcecie kiedyś poczud 

starą Warszawę, albo pokazad ją turystom, polecam właśnie tam. Widok niczego sobie, zwłaszcza na 

Siekierki, wciąż wieś, prawie w centrum dwumilionowego miasta. I najważniejsze – ten kopiec, 

oficjalnie zwany czerniakowskim, ale dla wszystkich z Czerniakowa po prostu zwałka,  usypany jest ze 

sprasowanych gruzów Starówki i innych starych rewirów. Taki międzydzielnicowy popowstaniowy 

makowiec. Siedząc tam można poczud, jak spod ziemi ciągnie po plecach murami Podwala, Wąskiego 

Dunaju, Piwnej. Prawdziwymi murami, a nie bierutowską atrapą. A także zaklętym w cegłach 

ostatnim krzykiem ginących ludzi.  

Jedna z legend XIX wiecznej kryminalistyki, chociaż wierzył  w nią także Andriej Czikatiło, rzeźnik z 

Rostowa (56 ofiar na koncie) – w oczach ofiary zapisuje się ostatni widok, ostatnia scena, obraz, który 

widziała konając. To dlatego Czikatiło wydłubywał im oczy. Czy tylko dlatego? Nigdy się już nie 

dowiemy, stracili go w 1994. W każdym bądź razie materia w jakiś przedziwny sposób może 

przechowad ślady życia i jego kresu, tej eksplodującej energii ostatniego tchnienia. Jak turyoski całun.  

To dlatego nie lubię Muranowa. Te domy przy Nowolipkach, na lekkich wzniesieniach, po prostu na 

gruzach getta. W przeciwieostwie do dzielnic aryjskich, tam w zasadzie nigdy nie było ekshumacji. 

Hektarów przywalonych gruzami piwnic nikt nie zbadał, a mieszkało tam ponad 450 tysięcy Żydów. 

Częśd pobudowała zamaskowane kryjówki, przejścia, także przebicia do kanałów. To dlatego w 

początku Powstania Warszawskiego, o czym mało kto wie,  najlepszymi przewodnikami na niektórych 

trasach byli Żydzi, znali labirynt kanałów jak mało kto, nieśli nieocenioną pomoc walczącemu miastu. 

Jeszcze podczas budowy Centrum Handlowego Arkadia odnaleziono ciała i jeszcze nie raz zostaną 

odnalezione kolejne szczątki, jak tylko ktoś porządnie łopatę wbije więcej niż trzy razy. Dobrze czuję 

się tylko wyjeżdżając stamtąd.  

Czasem czuję to nagle w różnych rejonach Warszawy. Raptem takie sączące się brudne, maziste 

stany, bo ni myślą ni emocją ni obrazem nazwad się tego nie da. Dreszcz na plecach, czasem nawet 

zimny pot, gdzieś jakby echo walenia w ścianę, dobijania się. Zagadnąłem kiedyś kanalarza 

warszawskiego, akurat pracowali na Krakowskim, w kanale, którym wyszła Starówka do Śródmieścia. 

Ciekawie opowiadał. Ale też w pewnym momencie z dziwną obawą w oczach, urwał temat. Są wciąż 

miejsca – powiedział na koniec – gdzie kanał od wojny jest zawalony, nikt nie wie, co jest dalej, nikt 

tego nie rusza, mogą byd niewypały, trupy. Cała odnoga niezbadana leży i tak już pozostanie, chyba, 

że na powierzchni cos zbudują, przebudują. Jeszcze w latach 70tych po większych ulewach kanały 

oddawały kości. 



` 

 

 Sierakowska i Żoliborska (nazwisko panieoskie – Esplanadowa). Dwie przyjaciółki, jeszcze z XIX wieku. 

Zginęły razem, ciężko ranne w 43cim, po powstaniu w getcie, dobite w 44tym i zrównane z ziemią. Do 

kooca stały razem, splecione murami narożnych kamienic. Nie dajmy się jednak zwieśd pozorom. 

Biegła tam potem granica zajezdni MZK przy Inflanckiej, teraz zajezdni też już nie ma, są biurowce, 

kiedyś i ich nie będzie. Te ulicę wciąż żyją, ich dusze, co prawda, nie ciała, ale w koocu tylko to jest 

przecież życiem: spacerując tam kiedyś, zobaczyłem idącą, ni pri cziom przez trawnik, linię studzienek 

kanalizacyjnych. Tak, domów, jezdni i chodników już nie ma, ale tam pod ziemią, kilka metrów pod 

powierzchnią, duchy tych ulic wciąż tkwią i długo jeszcze tkwid będą. W kanałach dwie przyjaciółki, 

Sierakowska i Żoliborska, nadal się ze sobą splatają, rozmawiają. Podziemnie miasto. Przechowuje 

tajemnice Warszawy, jej ducha, przechowuje byd może to, czego na powierzchni już nie ma lub na 

naszych oczach ginie. Kiedyś to opiszę. 

Inna rzecz, że to nie będzie trwad wiecznie. Duch może mieszkad w przedmiotach, w miejscach, w 

narodach, zaskakująco długo, dłużej niż można by sądzid. Ale nie wiecznie. Jeśli nie podda się tego 

konserwacji, nie przywróci się życia, kiedyś zostanie pustynia. Ile uderzeo siekierą wytrzyma dąb 

Bartek? Zapewne wiele, ale jest to liczba skooczona, chyba nie mamy wątpliwości. Ile rewolucji, 

kontr-kultur, zlewaczeo przetrzyma nasza cywilizacja? Ileż razy jeszcze da się uwieśd kalibabkom, don 

Juanom, naciagaczom? Oszustom twierdzącym, że chcą burzyd by urządzid na nowo i lepiej, a potem 

zawsze się okazuje, że mieli biznes-plan tylko na pierwszą częśd projektu. 

Jak na każdej wojnie, rezultat koocowy będzie ten sam - jedni zwyciężą, a drudzy znikną z 

powierzchni ziemi lub zostaną zepchnięci do getta, czyli zabici na raty. Polem, terytorium, o jakie 

toczy się ta walka, jest nasza kultura, a przeciw niej walczy kontr-kultura, obojętnie w tym miejscu czy 

w wersji plastikowej (pop, MCDonalds) czy offowej ( Che Guevara) – Robert Tekieli ma tu rację. I albo 

nasza kultura jest żywotna, zdolna do efektywnej adaptacji, do wytworzenia z siebie przeciwciał, albo 

zniknie i nikt po niej płakad nie będzie.  

 

10.  

Kawa mi w kubku wystygła. Mokotów wciąż na swoim miejscu. Dzwonię do pani Marty. 

- Witam, przepraszam, zabalowałem, bez kitu. Bardzo się pani na mnie wkurzyła? - Powiedziała, że 

nie. Po części to chyba zawodowa uprzejmośd, a po części autentyczna wyrozumiałośd – za to też ją 

cenię. 

- Chcę domknąd sprawy koktajlu. Listę osób proszę powiększyd o dwie – Agnieszka i Jerzy, nazwiska 

podam później. Datę potwierdzam,  3ci stycznia, tak gdzieś od 19 tej. Przyjęcie ma byd mistrzowskie – 

już pani w tym głowa. Zaraz prześlę wizytówkę Bartosza, aktora, mojego znajomego, zgodził się 

czytad wiersze. Resztę pozostawiam pani i ufam, że impreza będzie tak trafiona jak poprzednie. 

Jedyne, co chcę wyakcentowad: tak, ma byd na bogato, frykasy, ananasy, ale to ma byd gdzieś en 

passant, niejako przy okazji, o ile nie przypadkiem. Ma byd po angielsku. 

Wiecie gdzie Anglik, taki bardziej posh,  z upper class, umieści w domu swoje dyplomy i puchary, z 

pracy, ze studiów? W hallu? Salonie? Pudło. Umieści je w wc oczywiście. Żadne tam obwieszanie się 

trofeami, fuj. A przecież i tak prędzej czy później goście je zobaczą i to w warunkach dużo bardziej 

sprzyjających pasjonującej lekturze. Ileż to w koocu razy można sczytywad coś z opakowao po 
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mydłach w płynie? Nuda, nuda, nuda. Kilkaset lat doprowadzania snobizmu do rangi sztuki. Uczmy się 

od najlepszych. 

- Poproszę do jutra do popołudnia o propozycję lokalu, menu, przebiegu całości. Budżet otwarty. Aha 

i jeszcze – jutrzejsze spotkanie o 11tej, z tymi magikami od audiobooków – kanseluję. Każdy wolny 

termin biorę, jutro nie. Wiem, że to już trzeci raz, głupio mi niezmiernie, nawalam w parafię po 

całości, wiem. Proszę coś wymyślid, może byd nawet porwanie przez orangutany. Zapłacę za niusa na 

Onecie. Pozdrawiam i kłaniam się. 

Planuję premierę mojego pierwszego tomiku wierszy. Wyszły mi przypadkiem, gdzieś jako side 

product kolejnego podłączenia. Przez dwa dni, co chwyciłem za ołówek, to płynęły mi z głowy liryczne 

frazy. Poezja, to chyba najbardziej kruchy lód, tu w grafomanię wpaśd to minuta pięd. Posłałem je 

znajomemu krytykowi, potem kolejnemu. Opinie spójne: pisz dalej i wydawaj. No to, co miałem 

zrobid? Tomik, 36 wierszy. Pani Marta nie miała problemu ze znalezieniem wydawnictwa. Po 

ostatnim sukcesie moich opowiadao „Sznury i Wrony”, kupują na pniu. 

Chcę zaprosid max 30 osób. To pomysł pani Marty. Żadnych tłumów, żadnych celebryckich zadęd. 

Wiochy. Chętnych przyjśd byłoby ze trzysta osób, autentycznie ciężko mi było niektórych znajomych 

wyciąd z listy.  Ma byd elitarnie, wąsko, ma pozostad niedosyt. Przez jakiś czas tylko tych trzydzieści 

kilka egzemplarzy będzie na rynku. Niech się gotują, niech dopytują, niech kserują. 

 

11. 

No dobrze, pozamiatane, na dziś nie mam już żadnych obowiązków, spróbuje odtworzyd wydarzenia  

ostatniego wieczoru. Wszystko potoczyło się zupełni inaczej niż częśd z was mogłaby przypuszczad. 

Żadnych ten teges. Agnieszka taktownie pozwoliła mi zamówid kawę i raz jeszcze skoczyd pod kran do 

toalety, potem przejechał się po mnie walec. 

- Kupili cię, czy sam się sprzedałeś? 

- A tak detalycznie to o co się, szanownej pani, rozchodzi? - próbowałem  zasłonid się żartobliwym 

tonem.  

- Skup się teraz Marcinie na 5 minut. Ja zaraz wychodzę. Mój mąż wraca z delegacji. Skup się, nie 

wiem, może przytrzymaj stolika oburącz, zmuś, złam w sobie ten alkohol, ale posłuchaj, ok? 

- Ok - Czułem, że jest sjerjozna nie bez kozery i że będzie z grubej rury. Nie pomyliłem się. 

- W 2010 byłam w Lipiance 2 dni po tobie. Nocowałam w tej samej leśniczówce. Krążyłam po okolicy,  

wokół Tupolany, rozmawiałam z lasem. Stąd wiem wszystko. Wiem, że miałeś tam wrócid, że … 

- Złociutka, nie mów mnie tego, posłuchaj ... – ciągle jeszcze sądziłem, że językowe żarty mogą mnie 

wybawid od rejterady.  

- Zamknij się, teraz ty posłuchaj.  – zgasiła mnie koncertowo. - Tam gdzie nie ma żartów, nie ma też 

czasu na zbędne słowa. Wiem wszystko. Wiem, że się tego potem wystraszyłeś, że dostałeś od razu 

propozycję z gatunku tych trudnych do odrzucenia, a warunkiem było zapomnied o tym, co tam ci 

zostało pokazane. I że albo cię kupili albo sam się sprzedałeś - teraz to bez znaczenia – wszedłeś w tą 
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grę i najwyraźniej nie narzekasz. Są jednak ludzie, dla których tamto wciąż jest ważne, a gdybyś wtedy 

nie odpadł, nie popłyną z głównym nurtem, zobaczyłbyś znacznie więcej. Bo byłeś na rozkładzie, sam 

się wypisałeś. 

- Są ludzie – ruchem dłoni i siłą spojrzenia spacyfikowała kolejną moja próbę odezwania się  - są 

ludzie, którzy poszli dalej. Jesteśmy znacznie dalej. I daruj sobie narracje o wallenrodowszczyźnie. Nie 

jesteś Marcinem-Konradem W., jesteś Józefem K., tylko w sztafażu cokolwiek uwspółcześnionym, w 

czasach, gdy większośd można wykastrowad jednym pociągnięciem długopisu. Cały mainstream stoi 

w szpalerze, na samym brzegu głębokiego dołu, pośród katyosko-smoleoskiego lasu. Przełykacie ślinę 

w przerażeniu, ręce macie związane z tyłu gumką, którą się spina banknoty, a za każdym z was stoi 

ciemna postad i przystawia do potylicy, zwinięte w rulon, wypowiedzenie kontraktu.  Marcinie - nie 

potrzeba gmaszysk z plątaniną biurowych korytarzy. W dobie Internetu? A spotkania mogą byd na 

mieście, albo nawet u ciebie. Wszystko aksamitnie.  

- „Tak, ale błagam kochany jutro, dobrze, dobrze, ale jutro, wszystko kochanieoki jutro…” - 

kontynuowała - ten film też znasz? Jutro, no najdalej pojutrze. Jak wejdzie Murdoch, jak zaproponuje 

mega-program, jak republikanie zechcą postawid na polskiego araba – wtedy pokażesz Polsce, 

światu, kosmosowi, na co cie stad. Będziesz łajał, karał, będziesz zdejmował głowy.  A na razie nie ma 

co gardzid mniejszymi geszeftami. 

Słuchałem wbity w fotel. Przytkało mnie, ale nie z braku, a z nadmiaru słów, których chciałbym użyd 

na swoją obronę. Szykowałem plan strategiczny tej obrony słuchając jednocześnie Agnieszki. Powiem 

jej, że myli się co do mnie, w przynajmniej dwóch kwestiach. Jak dziadek Sztywnego do kooca lat 

dziewięddziesiątych pilnujący ziemianki z bronią z czasów okupacji, tak i ja zamierzam trwad, do 

lepszych czasów, przechowując przesłanie Tupolany. Przedwczesny atak zwiastuje porażkę - to raz. A 

dwa, to kwestia, z kim walczymy. Kto jest po tamtej i zresztą także po tej stronie barykady. Czy jej się 

wydaje, że wie wszystko – chyba tak. A czy wie? Przypuszczam, że wątpię, bo gdyby wiedziała, nie 

byłaby taka kategoryczna, taka pewna siebie. Zebrałem się w sobie. Przyspieszona eksmisja najebki z 

głowy, coś, co da się zrobid, ale kosztuje cenę, której na co dzieo nikt nie chce płacid. Byłem jednak 

zdeterminowany. Nabrałem powietrza w płuca…  

- Pij dalej, pij, orle, sokole. Jeszcze pół godziny, a podpalicie stepy i sicz zaporoska pójdzie za wami jak 

w dym - drwiła.-  A jeśli atamani mają mied twarz Stupki, to nie ma obciachu. Idźcie na Moskwę, przez 

Riazao, Kołomnę. Timur i jego drużyna na kółkach.-  Szydziła i rozpędzała się.  

Bolało. Nie usłyszałem nic, czego bym o sobie nie wiedział, ale z obcych ust brzmiało miażdżąco. Bo 

gdy drwimy z siebie, to tylko składamy ukłon swoje skarlałej cnocie, że niby wiemy i mamy 

świadomośd i że przyjdzie czas, gdy to zmienimy w sobie, a niby gwarantem tego ma byd właśnie ta 

ekshibicjonistyczna autoironia. A tu nie było puszczania oka, dlatego bolało.  

– Pij, jedz, popuszczaj pasa - rozpędzała się ekspresowo, ale w tunelu już ruszał mój towarowy, po 

tym samym torze, tyle, że w przeciwną stronę. Rozjadę ją, zagryzę. Owszem, trochę odłożyłem Polskę 

na wyższą półkę, ale teraz to przegina.  

Nie dała mi szansy. Wstała, rozliczyła się z koleżankami i nachyliwszy się do mnie na odchodne 

powiedziała:  
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- Jutro będziesz flak. Zostao w domu, zalecz te bitewne rany i jeżeli chcesz, przyjdź pojutrze w 

południe pod odeskie schody. Jeśli masz odwagę i gotowośd pomóc, oczywiście. Potrzebujemy cię… 

 Przymknąłem oczy by mocniej poczud zapach jej perfum, otworzyłem może po sekundzie. Obróciłem 

głowę dwa razy sto osiemdziesiąt, ludzie wciąż pozostawiali smugi, no gdzieś jeszcze powinna byd. A  

rozpłynęła się w półmroku klubu. Jak bonie dydy. Jak pragnę zdrówka, znaczy się. 

 

12.   

 Półtora dnia później mróz zelżał na kilka godzin. Miasto wywiesiło białe flagi i zima łaskawie zgodziła 

się na krótkie zawieszenie broni, taki czas by pozbierad poległych. Postanowiłem to wykorzystad i 

poszwędad się. Zaniosło mnie Alejami w kierunku dworca Powiśle.  

Mało kto wie, że, nie dotykając ani przez moment jezdni ulic, można stąd dojśd aż do Gagarina. Całe 3 

kilometry spaceru przez parki, kładki, alejki. Dziś tylko krótki odcinek, pod odeskie schody. Śnieg 

chrupał pod butami, niedawno prószyło, byłem jednym z pierwszych, stawiających świeże ślady. 

Odczuwałem lęk, z nerwów nawet nie zauważyłem, że przyszedłem przed czasem. Też już byli, z 

daleka ich dostrzegłem. Dwie szare, smutne sylwetki, jak na obrazie Beksioskiego, pod monstrualną 

skarpą. Jakiś taki żal od nich bił. Stali u podnóża odeskich schodów, Agnieszka  i Jerzy, jej mąż. Nie 

wiedziałem, czego się spodziewad. Ani po ich propozycji ani po relacji z nią, z nim, w ogóle 

stremowany byłem. Jedyne co wiedziałem dobrze, nie , wród, niczego nie wiedziałem dobrze. 

Szedłem w ciemno.  

Przywitaliśmy się krótko, zaproponowali spacer, wzdłuż Rozbratu. Zaczęła Agnieszka: 

- Przede wszystkim dziękujemy, że przyszedłeś. Wszystko, o czym będziemy rozmawiad, traktuj 

poważnie. Wiem, że potrafisz. I zachowaj tylko dla siebie. To dla twojego komfortu, bezpieczeostwa. 

- Dobrze… 

- To może ja nakreślę ci kontekst naszego spotkania – odezwał się Jerzy. Drobny, jakby dodatkowo 

przygarbiony, druciane okularki  i czapka z daszkiem robiły z niego parokrotnie repetującego 

studenta. Mógł mied z wyglądu 27-30 lat. W rzeczywistości miał prawie czterdzieści.  

- Sprawy idą zgodnie z planem – głos miał wątły, taki, co to dwudziestoosobowego tłumu nie porwie, 

Jerzy w ogóle cały był dośd biblioteczny – zgodnie z planem, ale nie z naszym planem – ciągnął. - Rok 

po roku tracimy suwerennośd. Nie wiem czy jesteś na czasie – najnowsze nominacje na szefów kadr 

w MSW, w ABW, w Kontrwywiadzie, nie pozostawiają złudzeo. Tu już nie ma maskirowki. Jest już 

jawne rozmontowywanie wewnętrznej konstrukcji. 

Jerzy kontynuował rzucanie faktami. Słyszałem o większości, może bez wszystkich nazwisk, ale jakoś 

nie łączyłem wielu faktów, na pewno nie wyłaniała mi się z tego aż tak tragiczna całośd. Jerzy robił to 

sprawnie za mnie, miałem zresztą wrażenie, że tą częśd, prolog, ma przedwiczoną w długich i licznych 

próbach. Takich rozmów musiał mied za sobą dziesiątki.  

- Chcemy byd z tobą szczerzy. To wszystko, co się dzieje, jest zmasowanym atakiem, na tak wielu 

frontach, że nie należy mied złudzeo, co do szans powodzenia oporu. 
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Ukłuło mnie. Zaskoczyło boleśnie. Chciałem słyszed coś innego, nie wiem, że może podziemna rzeka 

rwie tak mocno, że już skały pękad zaczynają?  Jerzy nie pozostawił mi złudzeo. Okazał się lekarzem, 

który uprzedza o bardzo nikłych szansach na przeżycie operacji. Ale operacja jest jedynym sposobem 

powstrzymania paraliżu. Pacjent już robi pod siebie, a kilku dalekich krewnych rozmyśla nad 

podziałem masy spadkowej. 

Dobry jest ten Jerzy, ten spokój, taka troska o słuchacza, żeby mu jakoś pomóc przyjąd hiobowe 

wieści. Dobry z niego człowiek. Spojrzałem na niego tak inaczej, ciepło. Zawirowało mi, przystanąłem. 

Po lewej, za linią ośnieżonych drzew majaczył budynek SLD. Eskimosi niech mają te swoje 30 określeo 

na śnieg, ja mam więcej na postkomunę, gdy o niej myślę. Coś nawet wybąkałem w tym kierunku, 

Jerzy powstrzymał mnie: 

- Marcinie, pokój z tym. Szkoda czasu, szkoda wysiłków. Jesteśmy jak umierający stary żubr. Musimy 

liczyd każdy ruch, każdą porcję energii, każdy jej kwant, bo nie zostało nam tego wiele. Epitety, 

etykietki, publicystykę – to wszystko rozumiemy, nawet doceniamy, ale po ludzku nie mamy już na to 

czasu. Nie mamy serca. 

Popatrzyłem na nich znów innym okiem. Byli mi bliscy, mimo że tak różni ode mnie. Mrugałem, co 

jakiś czas i wciągałem zimne powietrze by się upewnid, że to jest jawa, że to się dzieje naprawdę. 

Parokrotnie miałem przemożne wrażenie bycia obserwowanym. Nikomu się nie zwierzałem z 

dzisiejszych planów, zresztą, kto w ogóle miałby, i po co, za mną łazid? Nie chciałem wyjśd na 

panikarza, więc najdyskretniej jak tylko potrafiłem, udając, że poprawiam sznurówki, lub że coś 

upuściłem, rozglądałem się w kierunkach, z których napływało to takie kłujące mnie odczucie. Nikogo 

jednak tam nie widziałem. W trochę podobny sposób czuję się w kontakcie z manekinami 

sklepowymi. Robię zakupy i może tam stad 10 osób – nawet ich nie dostrzegę, a jeden zastygnięty w 

bezruchu manekin, działa na mnie elektryzująco. Nie umiem uwolnid się od jego obecności, która 

przykleja się do mnie i towarzyszy mi przez cały pobyt w sklepie. Czasem nawet po wyjściu na ulicę 

odwracam się i widzę przez witrynę, jak manekiny odprowadzają mnie wzrokiem. Teraz miałem 

podobne wrażenie tylko nie było sklepu, manekinów. Nie było nikogo, jedynie ten zimowy park - 

drzewa, wrony, nieczynne fontanny. I ta czyjaś obecnośd. Sam już nie wiem, muszę chyba przykręcid 

kurek z piciem i balowaniem. 

- Czy…czy, czy tu chodzi o jakieś paostwo podziemne? – Ściszyłem głos, raczej odruchowo. 

- Posłuchaj Marcinie – teraz on przystanął, wymuszając to samo na naszej dwójce, a głos mu 

stwardniał -   jedną szansę kiedyś miałeś, podjąłeś decyzję, wybrałeś. Człowiek rzadko ma pełną 

świadomośd, że co sekundę ponosi całą odpowiedzialnośd za to, co uczynił wcześniej, aż do teraz. Nic 

się od nas nie dowiesz, bo i po co. Dla ciebie i dla innych jest lepiej, byś nie wiedział. 

- Ale… 

- Bez „ale”. Jeśli kiedyś będzie trzeba, tak się stanie.  

- To … czego oczekujecie? 

- Po prostu twojej pomocy. 
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- No dobrze, słucham, ale ja mogę coś zacząd działad, mam możliwości, mam znajomości, wiecie… 

Wygłupiłem się, kompletnie nie skalibrowałem z nimi, nie dostroiłem do ich poziomu. Byli na tyle 

mili, że zrobili wszystko, bym nie odczuł, jakiego zrobiłem z siebie debila. Ja z kolei akurat odczuwanie 

miałem wyostrzone, więc im się nie udało. W takie szachy sobie pogrywaliśmy. 

I tak wiedziałem, że każdy werbunek, zawsze i wszędzie, poprzedzony jest starannym badaniem. Nic 

tu nie przeskoczymy. Jeśli jest tak jak myślę, są tylko dolnym piętrem pionków. Miałem jednak taką 

cholerną chęd, by powycinad z tej rozmowy i z całego życia zresztą, gdybym tylko mógł, wszystko, co 

zbędne, te wszystkie rokokowe ornamenty wieloznaczności. Jedynym gruntem, na jakim miałem siłę 

prowadzid tę rozmowę była całkowita otwartośd. Po mojej stronie gotowośd do niej rosła z każdym 

śnieżnym krokiem, po ich była mocno ograniczona i to mnie bolało. Świadomośd, że cała 

odpowiedzialnośd za to spada na mnie, że pasmem zaniechao sam sobie ten los zgotowałem, 

dobijała. No i, co najgorsze, nie rozmawialiśmy, kurczę blade, o statucie klubu filatelistycznego. 

Gdzieś w całej tej rozmowie byliśmy we czwórkę: ja, oni i starsza schorowana kobieta - Polska. I oni 

we trójkę stali teraz po jednej stronie, ja po drugiej. Jak chuj.  

Boli, cholernie boli. I teraz dopiero doceniłem tą ich troskę, delikatnośd. Nie chcieli mnie urazid, 

zranid, a zarazem trzymali na dystans, bo byłem z innej gliny. Mimo to podjąłem kilka prób. Wszystkie 

na nic. Co gorsza, odniosłem wrażenie, że z ich dwojga, to Jerzy, był mi bardziej przychylny, jakąś 

szczątkową wiarę we mnie u niego wyczuwałem.  

Ulga, może chwilowa, może nawet trochę celowo obliczona, na osłodzenie mi sytuacji, przyszła, gdy 

Jerzy powiedział, przy skręcaniu w górę Górnośląskiej: 

- To dla twojego bezpieczeostwa. Tak będzie lepiej, zrozum. Nikt nie wie, że jesteś w temacie, że coś 

robisz. Nie ma cię w tym.  Białoruscy kierowcy Tirów znów jeżdżą ostatnio po nie swoich pasach i na 

tym poprzestaomy Marcinie. Uwierz mi, tak będzie lepiej. Także w dużo mniej sensacyjnym 

wymiarze. Pracujesz na styku wielkich mediów, jeden zgrzyt i cię nie ma. 

Agnieszka wsparła męża: 

- Jest nas mało, bardzo mało. Każda strata to dla nas cios. Nie wolno nam tracid nikogo. Ty jesteś w 

stanie bardzo nam pomóc, robiąc dokładnie to, w czym jesteś najlepszy. Resztą zostaw innym. 

Opowiedzieli mi w skrócie, o co chodzi. Obraz, który się z tego wyłaniał -  jak już zauważyliście - był 

mocno ponury. Szanse na powodzenie małe, ale jednak nie zerowe. Strategia przypominała 

zbudowanie struktury, zdolnej przetrwad i komunikowad się do wewnątrz, by w dogodnym 

momencie, skomunikowad się z pogrążonym w onirycznej sielskości społeczeostwem, cieszącym się, 

jak głupi z bateryjki, że udało się minąd kolejny kryzys z zerowym wzrostem gospodarczym, jak jeszcze 

zieleosza niż poprzednio wyspa. Skomunikowad i przekazad fakty, których skondensowana wymowa 

uniemożliwi rutynowe, bezwarunkowe wręcz u większości funkcjonariuszy mainstreamowych 

mediów, wyparcie poza nawias prime time’u. W ich ocenie właściwy moment naszedł. Byd może tak 

jest, trudno to przecież wiedzied na pewno. To jest ten luksus historyka, że zawsze może post factum 

się powymądrzad. Z perspektywy uczestnika, życie jest rozpoznaniem walką. Uznali, że jest moment, 

by rzucid tę resztówkę, czyli samych siebie. Wyjdzie, nie wyjdzie, trudno, bo to ostatni taki moment, 

czasu już i tak nie ma.  
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Zmienił się układ sił na świecie – w Stanach i Chinach no i przede wszystkim coś tąpnęło w Rosji. Raz, 

że wraz ze spokornieniem Iranu ta karta w rosyjskiej talii utraciła moc przetargową. - Listy rosyjskiej 

agentury wpływu w środowisku iraoskich fundamentalistów nie zabraliśmy ze sobą – zażartował 

smutno Jerzy – bo przypomina książkę telefoniczną Londynu.  

Dwa, że nowe źródła i sposoby wytwarzania energii, które na technologiczny rynek zdecydowały się 

rzucid Stany, podcięły gliniane kulasy temu owrzodzonemu Quasimodo. Kilka ośrodków potwierdziło, 

że był nieudany zamach na Putina. Momentalnie paru wysokich oficerów GRU  spadło z taboretów, 

wpadły im suszarki do wanien, załamał się pod nimi lód podczas łowienia ryb. Kilkunastu innych 

zniknęło by odnaleźd się na zachodzie, lub nie odnaleźd się, póki co, wcale. Częśd z nich zapewne  

dokarmia ryby. Sjudba czeławieka. Ale częśd podejmuje w tych dniach dramatyczne wysiłki, by 

przedostad się gdzieś, gdzie uda się przeżyd.  

 -Słyszałeś o tym wypadku, czołowe zderzenie vana z Toyotą? – cztery dni temu wiadomośd utrzymała 

się kilka godzin i zniknęła na kolejną dobę, by potem powrócid w formie ogólnopolskich apeli. Gdzieś 

pod Krakowem Toyota zjechała na zakręcie  na przeciwny pas drogi. Zginął Rosjanin i jego żona - coś 

mi teraz faktycznie świtało - kierowca vana walczy o życie. Świadkowie twierdzą, że mogły zawieśd 

hamulce Toyoty.  Na tej drodze, o tak później porze normalnie nie byłoby nikogo, ale akurat stała na 

poboczu kolumna wojskowych ciężarówek, kilkuset chłopa, z ostrą. Jadący za Toyotą drugą osobówką 

ludzie, próbowali dośd nachalnie przeszukad samochód ofiar, zostali jednak przed dowódcę konwoju 

potraktowani jak zwykłe hieny i odjechali, ale tylko na kilkaset metrów. Pojawili się ludzie z 

miasteczka. I po jakimś czasie, zupełnie przypadkiem, samochód ABW, którego pasażerowie, 

wymachując jakimiś kwitami zaanektowali to, co zostało z rozbitej Toyoty wraz z bagażami ofiar. Tyle, 

że ktoś już zdążył w całym zamieszaniu podprowadzid neseser Rosjanina. 

Pomijając nagłe pojawienie się ABW, ciekawym byłoby już to, skąd wiadomo, że Rosjanom zginął jakiś 

bagaż, w koocu obydwoje nie żyją, więc nie powiedzą. A jeszcze ciekawsze, że, jak to nagle zaczęły 

anonsowad media, mężczyzna był w Polsce zaangażowany we współpracę z Instytutem Fizyki 

Jądrowej PAN, a jego neseser, w rzeczywistości specjalna przystosowana do tego walizka, mógł 

zawierad przedmioty lub substancje radioaktywne. I apele, nadawane non-stop w głównych mediach,  

do znalazcy, by ja najszybciej, w dowolny sposób, zwrócił zgubę władzom. Całe województwo 

zablokowane, cała gmina czesana a la Kopacz, czyli do metra w głąb, tym razem naprawdę. Mijają 

cztery dni i, póki co, nic nie odnaleźli, nikt nic nie zwrócił. 

- Radioaktywny szmelc to bajka – kontynuował Jerzy. Ten człowiek pracował w ambasadzie w 

Warszawie, oficjalnie jako jakiś attache handlowy, a nieoficjalnie to wysoki oficer GRU,  musiał byd 

jednym z uciekających szczurów. Namierzyli go i zabili, ale nesesera już nie przejęli. A neseser 

zawierał na pewno materiały ściśle tajne. Operacje GRU w Polsce. Nie wiemy co tam było, ale 

okrężnymi drogami dociera do nas echo tak potężnej paniki, że możemy się domyślad. Nie 

widzieliśmy kamienia, ale kręgi na wodzie są naprawdę olbrzymie i o ten neseser idzie teraz walka.  

Po prostu spróbuj. Podłącz się i spróbuj napisad. Niech to będzie jak z tym opowiadaniem o karciarzu, 

z pozornej fikcji może  wyjdzie literatura faktu. Napisz i nam wyślij. Załóż sobie gdzieś z kawiarenki 

internetowej fikcyjne konto mailowe i wyślij nam z niego, to co napiszesz. Przed obróbką, żadna 

stylistyka się nie liczy, nikt tego drukowad nie będzie. Fakty, ludzie, zdarzenia.  

- Ile mam czasu? 
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- ASAP, ale rozumiemy, że proces ma swoje prawa. Na kiedy dasz radę? 

- Gdyby to było realne, to bym za chwilę przysiadł do tego, ale niedawno się podłączałem, więc, tak 

na mojego nosa, dopiero koło Sylwestra.  

- Późno, ale cóż – Jerzy nie naciskał. - Po prostu wyślij, na ten adres – podał mi złożoną na kilka 

kartkę. 

- Co was interesuje? Pytam, o czym ma byd opowiadanie. Zbyt szeroki zakres zawsze powoduje 

spłycenie dostępu.  

 - Neseser. Gdzie jest, kto go ma, jak dotrzed. Jeśli go po czterech dniach nie odzyskali, to znaczy, że 

tradycyjne działania operacyjne nie przyniosły skutku i możliwe jest, że teraz czas liczony będzie w 

tygodniach. Jak coś dodatkowo ci wyskoczy z głowy – także notuj. Tu masz listę kilkudziesięciu 

tajemniczych zgonów i zaginięd,  w Polsce i za granicą, które mogą byd związane z tymi wydarzeniami 

lub sięgają korzeniami wiosny 2010, a nawet jesieni 2009. Może zagadka któregoś z tych trupów 

wypłynie na powierzchnię w twoim tekście. Najprawdopodobniej ktoś, kto zwinął neseser siedzi teraz 

spietrany jak sto diabłów i przeklina moment, w którym zdecydował się na kradzież. Może ma go w 

piwnicy, może zakopał gdzieś pod lasem, a może wywalił w cholerę i materiały te leżą w jakiejś zaspie 

czekając na wiosnę. Każdy trop będzie cenny. 

- A inne  pokrewne tematy. Uzależnienie energetyczne? Agentura wpływu w MSZ? Nielegały? Mogę 

sięgnąd aż Belwederu. Podrzudcie tylko trop. 

- Tak, ale tylko przy okazji. Jeśli będzie trzeba kiedyś coś więcej, znamy adres – włączyła się Agnieszka 

-  Najpierw te materiały. Tam musi byd prawdziwa bomba. Facet uciekał w kierunku Austrii nie 

zabierając nawet rzeczy osobistych. Ledwie żonę zgarnął z miasta. Musiał mied dostęp do grubych 

tematów. Był w Polsce od listopada 2009, if ju noł łod aj min. W maju 2010 wyjechał na urlop.  

Popatrzyła na mnie i oceniła, że nie do kooca rozumiem. A ja po prostu krążyłem już jak sokół nad tą 

okolicą Krakowa. 

- Wiesz jak Amerykanie wpadli kiedyś na lokalizacje wielu rosyjskich silosów z rakietami 

międzykontynentalnymi? – kontynuowała.  

Nie wiedziałem. 

-  Zamaskowane były jak cholera, a wpadli przez detal. Jakiś analityk oglądał zdjęcia satelitarne już 

namierzonych baz. Jego uwagę zwrócił powtarzający się szczegół związany z promieniem łuku 

zakrętów torów kolejowych. Po prostu rakiety balistyczne są tak długie, że do ich transportu Rosjanie 

musieli skonstruowad specjalne platformy kolejowe. A te z kolei wymusiły budowanie linii 

kolejowych, które nie miały zbyt ostrych zakrętów. Tam gdzie normalnie można by ułożyd łatwiejszy 

w budowie zakręt, kombinowano z pozornie niepotrzebnymi łukami. Wystarczyło potem prześledzid 

przebieg wytypowanych linii kolejowych i nagle się okazało, że chociaż Rosja jest olbrzymia, że 

umysłem nie obejmiesz, to mniej więcej wiadomo, gdzie szukad. Po nitce do kłębka. Wpada się na 

takich głupich detalach. U ruskich jest biurokratyczna bezdusznośd – obejmujesz placówkę – 12 

miesięcy musisz odpykad, chodby nie wiem co. No chyba, że w drodze wielkiego wyjątku, za wybitne 

zasługi…  
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Zapadło milczenie. 

- I żeby było jasne -  to nie przesądza o tym, co tam się wydarzyło nad Siewiernym, ale jest kolejnym 

kamykiem, który wyjmujemy z tamy. Odnalezieniem materiałów, możemy wyrwad z niej taki kawał 

betonu, że w koocu pęknie.  Tyle lat i wciąż serwuje się nam kłamstwa. A tylko prawda jest ciekawa, 

czyż nie? Tylko pokazanie kłamstw, jedno po drugim, w skali 1:1, kłamca A, oszust B, zdrajca C, 

zapewnid może głębokie katharsis, wybudzid śpiących. 

- Kiedyś, w jakimś swoim wczesnym artykule pytałeś, co warta jest cywilizacja, za którą nikt nie jest 

gotowy poświęcid życia – mówiąc to Jerzy wyglądał śmiertelnie poważnie. -  W kontekście 

chrześcijaostwa i islamu to padło. Widzisz, my wiemy, że mamy szanse, jak Żyd w okupację, ale co 

tam. Jednak są tacy, co przeżyli, np. moja matka. Tak, tak – uśmiechnął się do mnie i zobaczyłem w 

jego oczach oliwne sady – dlatego mi wolno tak mówid, wam gojom zawodowi tropiciele 

antysemityzmu wyrwą język – chyba po raz pierwszy się zaśmiał, chociaż jego czoło pozostało 

marsowe.  

Popatrzyłem od razu na nią, w wyobraźni ubrałem jej głowę w chustę i zacząłem podstawiad pod 

„Agnieszkę” różne „Sary”, „Rebeki”, „Rozy”, ale cały czas nie kleiło się. Zauważyła moje spojrzenie i 

teraz ona się uśmiechnęła: 

- Ja nie, polskie chłopstwo.  

W tym momencie potknęła się na nierówności chodnika. Potężna dziura tuż przed schodkami na 

koocu Górnośląskiej. 

- Mój dziadek skwitowałby to jednym krótkim -  „Kongresówka” – skomentowałem . - Sam był z 

poznaoskiego. 

Wszyscy troje parsknęliśmy. 

 

13. 

Szliśmy w milczeniu. Ta dziura i Kongresówka skutecznie rozładowały napięcie, oddaliły złowrogi 

temat. Każde z nas pogrążone w innym wycinku tej samej rzeczywistości. Po 30 metrach wchodzenia 

schodami i Myśliwiecką, rzuciłem okiem na ich profile. Zacięte. Pewne. Widad, że decyzje już dawno 

podjęli, że mają wszystko przekalkulowane, to i tamto spisane na straty, większośd marzeo wzięta w 

nawias i na pawlacz odłożona, może się przydadzą, ale bez zbędnych złudzeo. Twardzi jak stal. 

Minęliśmy kilku licealistów. Spodnie z krokiem w kolanach, amerykaoski luz, okablowani, 

multimedialni. Jeden szedł, uparcie sczytując coś z ekranu i-phona, w ostatniej chwili uniósł głowę i 

omiótł otoczenie nieobecnym wzrokiem, ledwie udało się go wyminąd na wąskim chodniku. Tak, tak 

koleżko, serwis  onet.pogoda nie myli się, naprawdę jest zima.  

Myśliwiecką pokonaliśmy po kładce. Już gdzieś na malowniczych schodkach zacząłem się bad. Teraz w 

parku, z każdym krokiem groza narastała. Nie wiem, co to było za uczucie, ale z pewnością nie był to 

zwykły strach, taki, ludzki, codzienny, jedynie co do skali przeciągnięty daleko poza rejestry życiowej 

rutyny. 
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Najbliżej leżące określenie, jakie mi podpasowuje, to ten lęk i pot, gdy chadzam nad zawalonymi 

kanałami, a może mogiłami po prostu. Ten dzisiejszy lęk jest jednak znacznie silniejszy.  Idę teraz 

parkiem, ze mną dwoje obcych ludzi, momentami tak bliskich, tak drogich, ale teraz właśnie strach 

się wkradł i nie ustaję w wysiłkach, by go zamaskowad, ukryd, nie dad po sobie poznad. Już 

parokrotnie ostatnio takie coś czułem, ataki paniki tak silne, że aż muszę kucnąd, nawet na środku 

chodnika. Zapaśd się w sobie i czekad aż przejdzie. Czasem minutę, czasem dłużej, raz chyba ponad 

kwadrans. Zawsze potem na nogach jak z waty człapałem do najbliższego lokalu i musiałem walnąd 

coś mocnego. 

- Może…może do Źródełka chodźmy, kawa jakaś, co? – zaproponowałem. 

Popatrzyli się na siebie, Agnieszka chciała się odezwad, ale Jerzy powstrzymał ją. 

- Dobrze, Marcinie, chodźmy, dobra kawa czy herbata, jakieś ciastko zjemy… 

Znów wzbił się na wyżyny taktu, kiedyś mu pomnik postawię, jednak dziś potrzebuję szczerości 

bardziej niż czegokolwiek.  

- Bardzo się boję, to wręcz nieracjonalne, ale chciałbym zniknąd. Wiem, że to widzicie.  

Nic nie odpowiedzieli, nie oczekiwałem tego zresztą, potrzebowałem to powiedzied. 

 

14. 

Z początku chciałem ich wyśmiad. Idąc z Powiśla układałem sobie listę argumentów: okrzyknąd ich 

bandą fantastów, sądzących, że 50cio osobowymi demonstracjami pod ruską ambasadą coś 

wskórają.  Potem uznałem, że to już dawno mają na pewno za sobą, że się zradykalizowali, że tworzą, 

byd może jako najniższy szczebel, pionki, jakieś struktury oporu. O różnym stopniu gęstości. Teraz 

gotowy jestem uwierzyd nawet, że nikogo poza nimi dwojgiem nie ma, że wymyślili sobie legendę, a 

w rzeczywistości to są taką samotną sparowaną cząstką elementarnego sprzeciwu. Nikt ich nie zna, 

nie figurują w żadnych kartotekach. Niewidzialni dla systemu, kompletnie przejrzyści, zlewający się z 

tłem. Dlatego śmiertelnie groźni.  

Usiedli pewnie kiedyś nad stołem nakrytym ceratą, on wziął ją za ręce i powiedzieli sobie, że taka 

będzie ich droga. Ona wstała i zaparzyła herbatę, on dalej studiował ściągnięte z netu schematy -  

może systemu zabezpieczeo rządowych serwerów, może urządzenia do automatycznego rozrzucania 

ulotek, może zapalnika czasowego bomby. Śmierd Wrogom Ojczyzny. Wizja mi się rozsnuła. Kostki 

trotylu pod kanapą, nad nią landszaft, obraz Matki Boskiej. Płacą regularnie, wynajmująca im 

kawalerkę pani Leokadia nachwalid się nie może: „Tacy mili, tacy ciepli. Tylko dzieci nie mają.  Już tyle 

lat po ślubie, widział to kto? Ech co za czasy…”  A to też element ich planu. Tak łatwiej.  

I uświadomiłem sobie, że jeżeli panteon naszych narodowych zdrajców i zaprzaoców się kogoś bał i 

boi to albo Boga, albo takich jak oni. Przez moment chciałem Boga wykreślid, ale powstrzymałem się. 

Skąd wiem jak sypiają? A druga grupa to właśnie tacy. Zagryziaki. Fundamentalne. Nie można się z 

nimi targowad, iśd na układ. Skąd się tacy biorą? Temat na kilka prac doktorskich, film dokumentalny. 

Jaruzel umarł spokojnie jako jeden z ostatnich - pomyślałem.  
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- Kogo to wszystko obchodzi – rzuciłem, bez adresata. 

- Nas. 

No właśnie, takie zagryziaki.  

Znów na nich spojrzałem i pomyślałem o Ryszardzie Siwcu -  „tak, to dokładnie ten typ” -  poczułem 

grozę.  Filozof i żołnierz AK, wolał dorabiad hodowlą kur niż przyjąd pracę w komunistycznym 

szkolnictwie.  Całymi latami, w ukryciu,  mozolnie wystukiwał na swojej maszynie patriotyczne ulotki, 

a w rodzinnym domu kultywował najlepsze niepodległościowe tradycje. Nigdy nie zaakceptował 

kłamstwa, w jakim przyszło wtedy żyd. W proteście przeciw inwazji na Czechosłowację i, szerzej, 

przeciw komunie, podpalił się na oczach tysięcy uczestników uroczystości dożynkowych na 

warszawskim stadionie X-lecia. Na nagranej przed śmiercią taśmie zawarł swój testament:  

„Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczud ludzkich, opamiętajcie się! Usłyszcie mój 

krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolnośd ukochał 

ponad wszystko, ponad własne życie, opamiętajcie się! Jeszcze nie jest za późno!”  

Osierocił piątkę dzieci. W pożegnalnym liście do żony napisał:  

„Kochana Marysiu, nie płacz. Szkoda sił, a będą ci potrzebne. Jestem pewny, że to dla tej chwili żyłem 

60 lat. Wybacz, nie można było inaczej. Po to, żeby nie zginęła prawda, człowieczeostwo, wolnośd 

ginę, a to mniejsze zło niż śmierd milionów. Nie przyjeżdżaj do Warszawy. Mnie już nikt nic nie 

pomoże. Dojeżdżamy do Warszawy, pisze w pociągu, dlatego krzywo. Jest mi tak dobrze, czuję spokój 

wewnętrzny jak nigdy w życiu.” 

 List bezpieka ukryła, żona dostała go dopiero po 22 latach. Ryszard Siwiec ma swoją ulicę w Pradze. 

W Polsce się nie doczekał. 

Może ich byd dwoje, może, nie wiedząc nic o sobie, w polskiej przestrzeni unosi się kilka takich mikro-

światów, kilkanaście? Mając świadomośd, że ryzyko wykrycia rośnie do sześcianu ilości 

zaangażowanych osób, większośd tych małych planet ma jednego, dwóch, góra kilku mieszkaoców. 

Zaprawieni, po oazach, neokatechumatach, pielgrzymkach. Krzyżowcy. Ci tu - mały książę i jego róża 

– zakochani w sobie i w Polsce. „To tak jak ja” – zażartowałem w myślach – „też jestem zakochany w 

sobie i w Polsce”. Równie szybko skarciłem się za to bluźnierstwo. Na moment pojawiły się flashbacki 

z Paparazzi - te szable, te toasty – zrzygad się można. Ta resztka poczucia przyzwoitości wyznacza 

moją przynależnośd do gatunku ludzkiego, muszę o nią dbad. A oni? Nikt nie wie, jaka będzie ich 

przyszłośd, o ile w ogóle jakaś przyszłośd będzie. Kosmiczny smutek. 

Doszliśmy do Źródełka, a ponieważ sił trochę mi wróciło, zaproponowałem jeszcze trzysta metrów 

spaceru, do kawiarni Agrykola. Miejsce graniczne .Ostatnia przystao na Powiślu, dalej eksterytorialne 

Łazienki i jest Czerniaków. Granica także miedzy górą, a dołem. Między liceum, a studiami, czasem 

naiwnym, a czasem grzesznym. Od 30 lat ten sam ajent, te same ławki.  Jeżeli gdzieś chcę z nimi 

rozmawiad to tam. Zgodzili się oczywiście. 

Zamówiłem coś gorącego do picia. Samoobsługa, chwilę postałem przy ladzie. Zerkałem na nich, jak 

trzymając się za dłonie rozmawiali o czymś codziennym. Wybraliśmy stolik przy słonecznym oknie, 

było ciepło. I żadnych ludzi na horyzoncie.  
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- Chcesz nam coś powiedzied, to wal – Jerzy dobrze wiedział, że teraz ja musze się otworzyd. 

- Podziękowad najpierw. Za wszystko. Dwa – że muszę to przemyśled, by tym razem nie nawalid. Już 

nigdy. - Popatrzyłem szukając w ich oczach zrozumienia. Znalazłem życzliwośd, ale i zdecydowanie. 

Speszyłem się. „Znów jestem mięczakiem” – pomyślałem. – Do jutra, jutro wam odpowiem, chociaż 

praktycznie wiem, jaka będzie ta decyzja. 

Wciąż milczeli, jakby przyzwyczajeni do takich reakcji. 

- A wy wierzycie, że coś to da? Coś zmieni? 

- Dlaczego pytasz? Czy to ważne? 

Już samo to pytanie Agnieszki było odpowiedzią. Tak, to ten typ, twardy jak stal. 

- Powiem wam, co mnie uwiera, chociaż nie odbierajcie tego jak usprawiedliwianie się, za lata 

bierności….dobra, bez owijania w bawełnę… Ja to widzę szerzej: walczycie o to, kto ma przez moment 

siedzied przy sterze, w tej małej, biało-czerwonej szalupce, na wielkim rozszalałym oceanie. Słusznie 

powiedziałeś, że gdyby moje zainteresowanie całym tym prawdziwym, a nie medialnym, biegiem 

wydarzeo wyszło na jaw, żegnajcie splendory, programy w TV, cytowania. Szybko by się okazało, że 

mam wilcze zęby i czarne podniebienie. Tyle, że to nie jest mój największy projekt. Od kilku miesięcy 

pracuję nad czymś innym. Zgłosili się do mnie ludzie z grupy, którą  roboczo nazywam „Kolaps”. Nie 

rozwodząc się – jesteśmy, jako ludzkośd, a już na pewno zachodnia cywilizacja, projektem 

nieudanym, zjazdowym. Masa krytyczna już dawno została przekroczona. Nic tego nie zmieni. Św. 

Mikołaj nie jest już biskupem z Azji Mniejszej, jest czerwonym obleśnym krasnalem. To metafora całej 

sytuacji. I demografia głupcze. Gdy nie ma Boga, wcale nie jest od razu tak, że ojca w mordę można, 

bo w większości ludzie Zachodu są świętojebliwymi humanistami. Ale gdy Go nie ma, liczy się tylko to, 

co doczesne -  fun, ubaw, karnawał, królestwo hedonu. Dzieci są wtedy głównie kosztem, 

odkładanym na wieczne nigdy. Życie albo śmierd, to ostatecznie jedyna poważna alternatywa. A 

skoro nie życie, to śmierd. Inna inszośd, że po tych pacyfistycznych wegetarianach przyjdą, prędzej czy 

później, kanibale, wyjmą kwiaty z włosów, a resztę zjedzą.  

Słuchali i nie wydawali się zaskoczeni. W koocu mówiłem o rzeczach tak oczywistych jak rozmnażanie 

się i czynienie sobie ziemi poddaną. Po  tym wstępie, który okazał się niepotrzebny w ich przypadku, 

chciałem jak najszybciej przejśd do sedna. 

-  Powstała Grupa  - kontynuowałem -   w śród nich są najbogatsi ludzie  świata, która nie stawia sobie 

pytania „czy?” tylko „kiedy?”  i skoro tak, to „jak żyd?”. Jak wychowywad dzieci, jak przygotowad 

siebie i rodzinę na kolaps. Jak przygotowad się do życia w diametralnie odmiennych od dzisiejszych 

warunkach. Gdy przyjdzie zawierucha, gdy nie będzie gps-u, internetu, a bankomatów nie będzie się 

opłacało rąbad, bo szkoda siekiery na makulaturę, wtedy zasadnym stanie się pytanie – co dalej. I nie 

chodzi tu o rozważania techniczne, a przynajmniej nie tylko o nie. Ich stad by już dziś kupid wyspę na 

oceanie, 1000 wagonów broni z fregatami rakietowymi włącznie, pobudowad schrony i magazyny z 

żywnością do 10ciu pięter w głąb. I to też planują, ale mnie w tej części projektu nie ma. Mają 

lepszych speców. Natomiast, i to jest diablo ciekawe, jak sprawid, by się nie pozagryzad po dwóch 

trzech, czterech latach? Jakie wartości i zasady przyjąd i wpoid, i jak je wpoid, by stanowid 

scementowaną społecznośd, zdrową, witalną, zdolną do rozwoju? 



` 

 

Wciąż patrzyli życzliwie, ale bez zaangażowania, jakiego bym się spodziewał. Ja tym tematem żyję już 

kilka miesięcy, dla nich to na razie musi byd strasznie banalne, takie mają miny, tzn.  nie pokazują 

tego, potakują, ale wiecie, że nie ze mną te numery Bruner. 

- Przedstawiciel Kolapsu, Polak, kontaktuje się ze mną co kilka tygodni, rozmawiamy. Takich ludzi jak 

ja oni zatrudnili kilkudziesięciu – futurolodzy, psychologowie społeczni i zwykli, duchowni, lekarze, 

dietetycy, menedżerowie, szamani. Płacą kwoty dla nich jak brud pod paznokciem, dla mnie 

astronomiczne. Płacą i słuchają, uważnie, w koocu idzie o los ich samych i ich najbliższych. Jeśli 

szukacie tematu, który będzie najbardziej nośny w ciągu kolejnych 10 - 20 lat – już go macie. A ten 

przemysł – wszystko, co związane z zawiązywaniem i budowaniem małych mocnych wspólnot oraz 

życiem w nich – będzie gałęzią wschodzącą. 

Pamiętam taką moją rozmowę z tym Polakiem: 

- Ja bym chyba mógł – mówił w sposób nie budzący wątpliwości, że waży każde słowo - zredukowad 

poziom własnej konsumpcji o 99,9%, te 0,01% i tak byłoby zresztą więcej niż ma do swojej dyspozycji  

2/3 ludzkości. Ale jak mam do tego przekonad żonę? Że już nie będzie SPA, że już nie będzie Złotych 

Tarasów i torebek od Gucciego, sushi. Jak mam dzieciom, które wysłałam do szkół w Anglii, kazad się 

bawid drewnianymi konikami? Kazad cieszyd się tym, że słooce wschodzi i jest rosa na trawie? One 10 

razy dziennie na jakichś komunikatorach wiszą. I czy ja sam bym potrafił tak żyd, czy tylko mi się tak 

zdaje? 

- Jak nauczyd siebie i swoje dzieci nie pragnąd za wiele? – kontynuował. - Nigdy nie możemy mied 

wszystkiego, więc kooczy się tym, że rozpamiętujemy wszystkie stracone okazje zamiast cieszyd się 

tym, co mamy. Jeśli praprzyczyną jest pustka w środku, to i tak niczym tej przepaści nie zasypiemy. 

Nie da się, nawet wywrotkami gadżetów i cysternami wypełnionymi najbardziej ekscytującymi, 

skroplonymi emocjami. 

Zastanawiałem się, po co w zasadzie on się ze mną spotyka i płaci mi 10 tys. euro za godzinę 

konsultacji. Powinienem nastawid dyktafon i potem mu go odtworzyd.  

Zgadzałem się z nim. Wszystkie czynności, którym się oddajemy na co dzieo, zostały już wyprane z 

jakichkolwiek trwałych znaczeo, odniesieo do pierwszej rzeczywistości, do tego prawdziwego 

porządku świata. Na indeksie są dziś nawet pytania o ten porządek i cywilizacja nasza nie ma już 

odwagi ich stawiad .  Powszechna zgoda lub dorozumienie, że „tam” nic nie ma, a jeśli nawet jest to  

można się siwowłosym starowinkiem nie przejmowad, bo ma demencję, jak dziadunio 

nieodróżniający swoich prawnuków, już wszystko mu się dokumentnie pierdzieli. Kwestia czasu, a się 

go do Góry Kalwarii wywiezie i po kłopocie. Anglikaoscy biskupi już przecież przegłosowali, że piekła 

nie ma. No, panowie, co to za cykoriada? Wnioski poddaje się przecież pod głosowanie w kolejności 

od najdalej idącego …   

Wydmuszki, atrapy, rekwizyty, erzace, namiastki. Możemy prawie wszystko, ale nie wiemy już, po co. 

Oni w tym Kolapsie z tego wszystkiego zdawali sobie sprawę lepiej ode mnie. Spotykał się ze mną, bo 

brakowało im sposobu, konceptu, jak przenieśd te niewątpliwe oczywistości z pogranicza banału, na 

konkretne rozwiązania. Na dziś, na za parę lat i na czas, gdy wszystko runie. Wtedy bowiem za późno 

już będzie na przygotowania, edukację. Chcieli, by im ktoś pomógł rozpisad to na nuty. Szukali 

geniuszy, płacili adekwatnie. 
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W biznesie jestem zawsze bardzo szczery, więc parokrotnie poddałem w wątpliwośd, czy pod dobry 

adres trafił. 

- Szukamy, płacimy, nie więcej niż ułamek procenta naszych dochodów, a chcącemu nie dzieje się 

krzywda, prawda? - Rozumieliśmy się bez słów. 

Do kawiarnianej rzeczywistości przywołało mnie pytanie Jerzego:  

- Masz pewnośd, że ten Kolaps istnieje? Coś o nich wiesz więcej? Facet jest oczywiście realny i płaci 

pieniędzmi, które są akceptowane w sklepach, ale pytam o to, czy masz pewnośd, dla kogo pracujesz? 

Fakt, nie miałem. Widziałem go cztery razy, przychodził, chciał rozmawiad o kondycji współczesnego 

człowieka, płacił, wychodził. Nie wnikałem. 

-  Oni szukają sposobów stworzenia wspólnoty zamkniętej, geograficznie określonej? – Jerzego 

wyraźnie zainteresowała opowieśd. 

- Na dziś nie, docelowo, jeśli tego wymagad będzie bezpieczeostwo wspólnoty – tak. Sądzicie, że to 

możliwe? 

- Ale co jest możliwe? 

- Stworzenie takiej wspólnoty, szczęśliwej grupy ludzi. 

- Jeśli szuka się szczęścia, to już się błądzi.  

- A czego należy szukad?!? 

- Kto chce zachowad życie,  straci je – z pełnym pokonaniem w głosie  odezwała się Agnieszka. - W 

planie ziemskim niczego. To zabrzmi jak paradoks, ale tylko zapominając o celach, porzucając je, 

można piąd się w górę. Dla kogoś, kto zarządza wielka firmą, to metaoia. Managing by objectives to 

jego credo. Nie wiem, czy ktoś taki potrafi przestad myśled zadaniowo, przez rezultaty, a zacząd 

pielęgnowad posłuszeostwo dzieo po dniu. 

- Im chodzi o to, by stworzyd coś trwałego, co się nie zawali po kilku latach, pomijam tu jakieś 

zagrożenia zewnętrzne, ale żeby to po prostu mogło trwad, a nie spróchnied od środka, zgnid, zakisid 

się. Szukają rozwiązao witalnych - wyjaśniłem. 

- Rozumiemy Marcinie, wszystko rozumiemy,  - kontynuowała - ale wspólnota musi mied coś, co ją 

spaja, a co wykracza poza samą chęd trwania. Jakąś wartośd przekraczającą utylitarną efektywnośd. A 

zarazem musi byd cholernie zakorzeniona w tym, co ziemskie, w przywarach ludzkich, uwzględniad je. 

I przekształcad. Może inaczej – zobaczyła w moich oczach pytajniki – chodzi o jakąś formę sacrum, 

które spaja wspólnotę, poprzez dążenie – to zawsze jest droga, nigdy nie przystanek koocowy – do 

wyniesienia życia wspólnoty, na wyższy poziom. Taki, który umożliwi przejawianie się tej sfery 

świętości w życiu codziennym, nada mu najgłębszą treśd, nada sens. Przejawi się w ich rutynie, we 

wzajemnych relacjach, stanie się chlebem powszednim. 

 Zaczynałem rozumied o czym mówią. To trochę jak z wolnym rynkiem. Nie da się go przeszczepid 

jednym ruchem do Afryki, bo nim się obejrzysz, a już jest bieganina z kałachami po buszu, jedno 

plemię kontra drugie, wioska na wioskę. Musi byd coś, poza samą sankcją karną czy cywilną, co każe 
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ludziom dotrzymywad swobodnie zawieranych umów. „Wolnośd bez prawdy to bezsensowny zbiór 

otwartych możliwości” – teraz przypomniały mi się te czyjeś słowa, w zasadzie pierwszy raz je 

zrozumiałem. Kiwali głowami, wyczułem zrozumienie. 

- To tym gorzej, bo u nas już nic takiego nie ma – zauważyłem posępnie. Ta cała Polska, Europa, 

Zachód – równia pochyła. Ktoś gdzieś kiedyś wyliczył, poniżej jakiego poziomu przyrostu naturalnego, 

żadna cywilizacją już się nie podniesie, my jesteśmy pod tą kreską. Zapadamy się pod własnym 

ciężarem. Bogaci materializują każde marzenia, więc wysokośd, z której spadają ich gwiazdy, jest 

większa, to jedyna różnica. Zachód jest jak facet lecący w dół z dziesiątego piętra, cieszący się na 

każdej kolejnej mijanej kondygnacji, że jeszcze daleko. Kolaps. - No to, czy jest to w ogóle  możliwe? - 

Ponowiłem pytanie. 

- Nie nam to Marcinie oceniad. – z jej głosu bił spokój, spełnienie, jakich dawno u nikogo nie 

słyszałem, krzepiły i przerażały zarazem. - Przepis na udaną ucztę, na każdą składającą się na nią 

potrawę, od dawna jest dostępny, nie ma co wyważad otwartych drzwi. Moim zdaniem neurotycznie 

biegasz po ulicach i się martwisz, że inni też biegają. Ostatecznym kryterium jest posłuszeostwo tym 

10ciu zaleceniom. Bieganie to uciekanie, by upewnid się czy w kolejnej witrynie też wyglądamy 

atrakcyjnie. 

- No, ale jeśli tak, to oceniając kondycję tej rozbieganej ulicy, wszystko właśnie jest bez sensu. 

Popatrzcie na te tabuny śpiących. Kościoły pełne niewierzących... 

- Popatrz Marcinie na siebie. Nie sądź, abyś nie był sądzony. Natomiast ostateczny sąd i tak cię nie 

ominie, tylko, że tam każdy idzie sam. Ja nie mogę powiedzied ci, kim jesteś. Tylko ty możesz to 

zrobid.  Jest dla mnie fascynujące, że wy wszyscy, egocentrycy, zapatrzeni w indywidualną 

maksymalizację szczęścia, musicie ciągle i ciągle powoływad jakieś byty zbiorowe – klasy, grupy, 

subkulturowe nisze, dzielid ludzi i znów wałkiem zagniatad jak ciasto, tylko po to by ich znów dzielid i 

znów wałkowad, podczas gdy ludzie skupieni na wspólnocie idą w pełni świadomi, że ostatecznie i tak 

każdy sam za siebie odpowiada. Dlatego nie pytaj nas, czy wierzymy w powodzenie. Wierzymy, że 

dobre życie da odpowiedź, czy wolna wola, przypadku moim i męża, jest darem czy przekleostwem. 

Ale i ja i on będziemy sądzeni osobno. Po ostatnich schodach każdy idzie sam.  A w twoim przypadku 

– czym jest wolna wola? Darem czy przekleostwem? 

Dobre pytanie. A w waszym? 

- Wierzymy, że Nazarejczyk wiedział, co mówi i posłuszeostwo jego słowom pozwala wejśd ludziom 

na wyżyny moralne, tak by indywidualne aspiracje nie dzieliły, jak w szczurzym wyścigu, a łączyły. 

Może w ten sposób uda im się nie pozagryzad na tej arce ze złotymi sedesami. Przekaż to tym z 

Kolapsu, może coś im to da. Kto wie?  

Poczułem, że są mi bardzo bliscy. Inni mentalnie, bawiący się inaczej, myślący inaczej, inaczej 

spędzający czas, może nawet obciachowi i niewyjściowi, ale bliscy. Bliźni. Wierzyłem im, bo 

akcentowali posłuszeostwo. Nie wiem czemu, właśnie to szczególnie mocno kołatało mi pod czaszką i 

zapadało w serce. Posłuszeostwo. 

- Będziemy się zbierad Marcinie, dzięki za herbatę. Będę miała cię w pamięci powtarzając Księgę 

Przysłów 10, 8.-  Mrugnęła okiem. -  Wszystko już wiesz, daj znad jutro. Po prostu wyślij maila „tak” 
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bądź „nie”, lub gdybyś chciał się spotkad, to z datą spotkania, w tym samym zawsze miejscu, co dziś. I 

jeśli napiszesz „tak”,  w okolicy Sylwestra będziemy czekad. 

- Przyjmij ten upominek – Jerzy położył na blacie coś owiniętego w ozdobny papier.  – To książka, 

niech będzie, że od Mikołaja, dobrej lektury. No i nasze najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia, Marcinie. 

Kompletnie zapomniałem, ucieszyłem się, ale i speszyłem zarazem, a już to , że pamiętali o prezencie 

a ja nie – porażka po całej linii. Coś tam rytualnego wybąkałem. 

 - Bóg się rodzi, moc truchleje, uszy do góry – znów perfekcyjnie balansowała miedzy powagą, a 

żartem. I wyszli. Chciałem im jeszcze pomachad, po chwili odwróciłem się, ale nigdzie ich już nie było. 

 

15. 

Całkowicie zamyślony siedziałem jeszcze jakiś czas na Agrykoli, słooce już zachodziło. I co mam 

powiedzied? No właśnie. Dzięki za zrozumienie. 

Dosiedziałem do zmroku. Zapłaciłem, wyszedłem i po chwili wahania, bo ta okolica oferuje klasyczny 

embarrasse de richesse, wybrałem kierunek Rozdroże. Kilka dalekich sylwetek majaczących wysoko 

przede mną tylko podkreślało moją pojedynczośd, która za parę godzin znów miała przejśd, 

postrzeżenie, w samotnośd. Śnieg odrywał się od niewidocznych chmur wielkimi płatami. Słabe 

światło gazowych latarni nie radziło sobie z ciemnością, co chwila opuszczałem kolejny blado-żólty 

krąg i pogrążałem się w półmroku. Brakowało tylko dziewczynki z zapałkami.  

Byłem teraz małym Marcinem, w czapce z pomponem i rękawiczkami na sznurku. Ciągnęliśmy z 

ojcem sanki kupione w Juniorze. Krok za krokiem małe nóżki próbują dotrzymad tempa dużym. Świat, 

w którym wszystko jest tam gdzie byd powinno, a jak nie jest, to można iśd do ojca i zaraz będzie. 

Straszne, co my potem z tym swoim życiem robimy.  

 

16.   

W domu od razu napuściłem wodę do wanny. Kilkakrotnie kołowałem nad barkiem, ale nie 

zdecydowałem się na wypuszczenie podwozia. Do kąpieli wziąłem otrzymaną w prezencie książkę: 

"Polski Wallenberg: rzecz o Henryku Sławiku". 

Nigdy o nim nie słyszałem, Polska w zasadzie zapomniała o swoim bohaterze, dopiero wysiłki 

Grzegorz Łubczyka, wieloletniego ambasadora polski na Węgrzech, autora książki, pozwoliły 

przywrócid pamięd o bohaterskim Polaku, Ślązaku. 

Walczył w trzech Powstaniach Śląskich, w II RP był dziennikarzem, aktywnym działaczem społecznym, 

którego po wrześniowej klęsce los rzucił na, pozostające w sojuszu z Rzeszą,  Węgry, gdzie stanął na 

czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi.  

Pod przykrywką działalności charytatywnej, we współpracy z polskim i węgierskim ruchem oporu, 

Henryk Sławik rozpoczął pomaganie polskim uciekinierom. Wystawiał uchodźcom dokumenty, które 
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wielu z nich – zwłaszcza uciekającym z Polski Żydom - uratowały życie. Szacuje się, że z jego pomocy 

skorzystało  około trzydziestu  tysięcy osób, w tym kilka - kilkanaście tysięcy Żydów. Dla żydowskich 

dzieci, przy wsparciu delegata rządu węgierskiego Józefa Antalla i węgierskiego duchowieostwa  

utworzył sierociniec, w którym wystawiano fałszywe metryki chrztu.  Po wkroczeniu w 1944 na 

Węgry Niemców ukrywał się, ale nie zaprzestał pomagania, działał, aż do chwili aresztowania przez 

gestapo. Poddany brutalnemu śledztwu konsekwentnie całą odpowiedzialnośd brał na siebie, czym 

uratował życie również zatrzymanemu współpracownikowi i przyjacielowi, Józefowi Antallowi. 

Nawiasem mówiąc, Józef Antall, za pomaganie „polskim burżujom” został po wojnie skazany na 

zapomnienie. Jego syn był pierwszym „wolnym” premierem po upadku komuny. 

Przerwałem czytanie tylko po to by się wytrzed, założyd szlafrok i zająwszy miejsce na wygodnej 

kanapie, znów zatopid się w książce. Czytałem obszerne fragmenty, pochłaniałem je wręcz. 

Kilkukrotnie, z nadmiaru emocji, przerywałem, odkładałem na moment lekturę i pogrążony w 

myślach cyrkulowałem po salonie od ściany do ściany, jak gołąb po parapecie. 

Śmiertelne niebezpieczeostwo groziło Sławikowi już od pierwszego dnia niemieckiej okupacji. Był 

bardzo wysoko na gestapowskiej liście osób do aresztowania. W każdej chwili mógł, z ukochanymi 

żoną  Jadwigą i córką Krysią, wyjechad, w szufladzie jego biurka leżały trzy paszporty ze szwajcarskimi 

wizami. Nie skorzystał.  „Tatusiu, dlaczego nie wyjechaliśmy, chod nam obiecywałeś?” – pytała 

podczas ostatniego potajemnego spotkania z ukrywającym się ojcem Krysia.  Fakt, obiecał, jednak nie 

był w stanie. „Nie mogłem zostawid tych wszystkich ludzi, Polaków i Żydów. Powierzono ich mojej 

opiece” – odpowiedział córce. Zdenerwowany, sięgnąłem po szklaneczkę. 

Osoby pamiętające Sławika podkreślają, że nie rozróżniał narodowości, dzielił ludzi tylko na dobrych i 

złych. Za powierzonych mu ludzi czuł się odpowiedzialny, do kooca. Zginął w Mauthausen, 

rozstrzelany w sierpniu 1944.   

Josef Antall wspomina, jak - wykorzystując moment nieuwagi strażników, podczas transportu na 

konfrontację w siedzibie gestapo - szeptem podziękował Sławikowi za wzięcie wszystkiego na siebie i 

uratowanie życia. „Tak płaci Polska” – odpowiedział w ciemności Sławik.  

 
Długo jeszcze stałem z głową opartą o szklaną taflę, ze szklanką whisky w dłoni i książką pod pachą. 

W takich okolicznościach chyba się poznaliśmy. 

 

17. 

Jerzy wspomniał o opowiadaniu z karciarzem. To wtedy zorientowałem się, że podłączenia nie są 

tylko pigułą dobrych pomysłów, zwaną potocznie talentem. Że w ich trakcie ma się dostęp do 

zasobów przekraczających zsumowane wszystkie serwery, policyjne kartoteki i archiwa parafialne, 

świata. Z przeszłości i przyszłości. I że można nawet robid w tych archiwach retusze. 

Napisałem krótkie opowiadanie, rzecz o losach kilku osób z pokolenia 63-65. Dojrzałośd przed 

okrągłym stołem, profity i koszty, opadające z oczu łuski, marzenia i aspiracje ciskane w kąt, a potem 

na tej kupie lądujące skrupuły. Takie tam. Na podstawie tego i kilku innych opowiadao powstał film, 

którego współscenarzystą zresztą zostałem. Średnio słaby. 
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Bohaterem jest Krystian, szuler, który pod koniec PRLu grywał z największymi rybami półświatka 

Warszawy i Wybrzeża, a od trzydziestu lat nie wziął kart do ręki. Pytany o to przez przyjaciela wyznaje 

w koocu swój sekret – grywał na pieniądze otrzymywane z MO, ale nie chodziło wcale o karty. Był 

utalentowanym grafikiem o fenomenalnej wręcz pamięci i wszystkie osoby spotkane w tych 

szulerniach rysował. Portrety zanosił mocodawcom. 

Trzy miesiące po premierze filmu zgłosił się do mnie „Krystian”, pozostaomy przy tym imieniu . Z 

sobie wiadomych powodów poszukiwał oficera milicji,  który go „prowadził” , a z którym potem w 

czasach kooca PRL-u, robił pierwsze geszefty. Oficer ten wyjechał w 89tym jako przedstawiciel jednej 

z firm polsko-polonijnych do Niemiec i jakiś czas później słuch po nim zaginął.  Wersja nieoficjalna 

mówiła o śmierci. Miał byd w latach 70tych zamieszany w aferę „żelazo”, czyli zdobywanie przez 

agentów PRLowskiego wywiadu pieniędzy na drodze działalności przestępczej – napady na jubilerów, 

kradzieże, morderstwa - na terenie Europy Zachodniej. Może  wiedział za wiele, może poszło o 

rozliczenia związane z podziałem łupów.  „Krystian” rozpoznał w opowiadaniu i scenariuszu wiele 

detali ze swojego życiorysu, których nikt taki jak ja nie miał prawa znad. Uznał, że nie mogłem sobie 

tego ot tak wymyślid i że musiałem mied kontakt z tym oficerem, a zatem, że on żyje. Był pod silnym 

wrażeniem i nalegał na spotkanie. Umówiliśmy się w warszawskiej kawiarni „Pod kaktusami”, gdzie 

czas może się nie zatrzymał, ale biegnie w tempie znacznie poniżej średniej krajowej.  

Jak chcecie poczud powiew PRL-u, wypid średnią kawę, od średnio zainteresowanej kelnerki – 

próbujcie szczęścia tam.  Jeśli jeszcze w dodatku będziecie mied swój dzieo, kelnerka, jak paw w 

Łazienkach, rozłoży przed wami ogon swojego cudownego naburmuszenia. Młode już tak nie umieją. 

Wiem, wiem, potrafią byd chamskie, głupie i te pe, ale na fachowe dąsy, trzeba w Warszawie 

zapolowad. Wystrój się co prawa zmienił, ale jest perfekcyjnie nijaki, są także i te niezniszczalne 

obrusiki,  wazoniki  i może właśnie dlatego wciąż tam można spotkad „inżynierów”, panów Marianów 

w brązowych marynarkach, niegdysiejszych dżollerów z jakichś Budimexów. Aha, no i chyba do dziś 

nie można tam płacid kartą. Szanujmy wspomnienia… 

W knajpie to z kolei ja byłem pod wrażeniem – w zasadzie tylko imię się nie zgadzało, „Krystian”  

wyglądał w tak, jak go widziałem, pisząc opowiadanie „Portret z widokiem na MOrze”. Nawet tiki, 

gesty te same. Długo przekonywałem go, że nie mam nic wspólnego z żadnym milicjantem. Wyszedł 

nie wierząc mi ani trochę. W ostatniej chwili jakby na moment się zreflektował i zmuszając do 

taktowności, wręczył swoją wizytówkę, oznajmiającą światu, że jest prezesem MediaNaGroup. 

Przy kolejnym podłączeniu spróbowałem poeksplorowad trochę temat „żelaza”. Może w tym miejscu 

warto kilka słów o technicznej stronie podłączenia. Bywa różnie, ale generalnie jest to stan, w którym 

płyną przeze mnie wizje i obrazy, wyraziste, wręcz nasycone fakturami, zapachami, dźwiękami. Z tego 

względu zamiast „obraz” używam chętniej określenia „bąbel” – bo to taki bąbel rzeczywistości, 

skooczony, kompletny, wycięty z innego miejsca i czasu i umieszczony w mojej głowie.  

Czasem zamykam oczy, a bąbel pojawia się i mam kilka minut, by go zarejestrowad – z reguły piszę 

lub na dyktafon nagrywam. Po jakimś czasie bąbel zanika – staje się niewyraźną fotografią w sepii, 

niezdolną do poruszenia innych zmysłów, nieostrą. Bywa , że jest inaczej – wpadam w rodzaj transu, 

podczas którego strumieo płynący przeze mnie stopniowo umyka mojej świadomości. Przypomina to 

pisanie automatyczne znane u surrealistów. Potem sam jestem zaskoczony tym, co zarejestrowałem, 

czytając, mam wrażenie, że widzę te słowa pierwszy raz. 
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Najłatwiej  jest nagrywad na dyktafon, ale zauważyłem, że lepsze efekty przychodzą, gdy piszę. Kiedyś 

pisałem odręcznie, bywało, że pismem lustrzanym, albo wspak,  teraz stukam na klawiaturze. 

Sprawiłem sobie wodoodporną klawiaturę, bezprzewodową rzecz jasna. Nad wanną umieściłem 

monitor, bo „mokre” podłączenia są najsilniejsze. 

Wracając do opowiadania – napuściłem wodę do wanny, zapodałem sobie temat „żelaza” w 

charakterze ogólnej ramy, szkicu fabuły, przymknąłem oczy… Zobaczyłem piękny stary las, krople 

które skrzyły się na liściach, ślad po niedawnej ulewie. Za pagórkiem porośniętym dorodnymi 

stuletnimi sosnami, w lekkim zagłębieniu terenu, odkryłem urokliwą szopę - czerwona, mocno 

zmurszała cegła, mech na poszyciu dziurawego ze starości dachu. Otworzyłem drewniane drzwi. W 

środku promienie słooca wpadające przez ażurowy dach muskały delikatnie dwa wiszące ciała, trup w 

stanie znacznego rozkładu i drugie, dające znaki życia. Pełen obaw podszedłem i dotknąłem go. W 

tym momencie zgasło. 

Kilka miesięcy później przeczytałem gdzieś, że prezes MediaNaGroup postradał zmysły, a w szpitalu 

psychiatrycznym powiesił się na kracie okiennej. Tak oto przekonałem się, że bąbel może byd 

wycinkiem czasoprzestrzeni zarówno w tył jak i w przód, tzn. z przyszłości. Nie wiedziałem tylko czy ja 

przewidziałem jego śmierd czy spowodowałem ją. Kurwa, ale bagno, nie?  

Samego podłączenia nie umiałem przyspieszad, ale nauczyłem się oswajad z nim, wybiegad mu 

naprzeciw i przewidywad jego siłę, czasem kierunek. A przede wszystkim rozpoznawałem sygnały, gdy 

ono nadchodziło. Wystarczyło tylko byd otwartym przy zachowaniu daleko posuniętej bierności. 

Trochę jak z przygodą, która przychodzi w najmniej spodziewanym momencie.  

Bardzo chciałem pomóc sprawie, pomóc Jerzemu i Agnieszce. Usiadłem i zacząłem sobie planowad 

całą otoczkę. Puściłem wodze wyobraźni i obserwowałem co przynosi. Nic. Obraziłem się i poszedłem 

spad. 

 

18. 

Około północy obudził mnie telefon. Dzwonił mój stary dobry przyjaciel jeszcze z czasów studenckich 

– Henryk. Heniutek, bo tak go pieszczotliwie zwałem, to osobna księga. Oddzielił się od mojego pnia 

już dośd dawno temu i w ciągu kilku lat zamienił w faceta, którego nie byłbym w stanie poznad tzn. 

wejśd efektywnie w znajomośd z.  Nasze zbiory stały się rozłączne – on z rodziną, trójką dzieci, 

zasadami, doktorat, ale i własna firma, jakaś taka zasadniczośd, która go, moim skromnym zdaniem, 

wyprała z luzu. Zainteresowania coraz bardziej podróżnicze, bieszczadzko – hinduskie. Derwisz 

trochę, ale taki, co wyznaje religię ekologii. Jeszcze brodę zapuścił. Taki Fidel się zrobił. Nie stracił 

jednak uroku osobistego, a bagaż wspólnych doświadczeo zadziałał na naszą korzyśd – nie zerwaliśmy 

kontaktów. Rzadko bo rzadko, ale spotykaliśmy się i chociaż na początku prawie zawsze było drętwo, 

to potem okazywało się, że czas zapierdzielał jak z górki, bo kolejny życiowy pomysł Heniutka był 

fascynujący,  że aż chciało się słuchad, pomimo jego wrodzonego antytalencia do budowania ciekawej 

narracji – istny mistrz opowieści bez puenty. Nudził, smęcił, wypierdywał te swoje słowa, a mimo to 

nie chciałem kooczyd.  

Heniutek dzwonił w ważnej sprawie. W innych zresztą nigdy nie dzwonił. Jego świat składał się 

wyłącznie ze spraw ważnych, niektórzy tak mają. 
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Planował urządzid sylwestra w Henrykowie, jak nazywaliśmy willę jego rodziców pobudowaną gdzieś 

na obrzeżach Puszczy Bolimowskiej. Niezła hawira – duża, całoroczna, z piękna działką  i jakąś taką 

dobrą energią. Wszystkie bibki w Henrykowie, jak pamięcią sięgnę, były udane, wiele mogło 

powalczyd o palmę pierwszeostwa w kategorii biba roku. Z Warszawy jechało się tam circa godzinę, 

czyli tyle co z Ursynowa na Białołękę, jak nie ma fartownego dnia, a zatem krótko. Jednocześnie 

położona była z dala od głównej drogi, w otoczeniu nielicznych, domków letniskowych czyli, jaka 

sama nazwa wskazuje, zasiedlonych tylko w sezonie gorącym.  

- Stary, ratuj – zaczął tym swoim głosem, który jest nie do podrobienia. – Zadzwonił do mnie, proszę 

ja ciebie, ten Hindus z Bombaju, kojarzysz…?   

- Nie. 

- No kiedyś z nim byliśmy na piwie na Foksal. Śmiałeś się, żeby go wkręcid, że jest gdzieś na starej 

Pradze, gdzieś na Brzeskiej,  świetna restauracja  z polską kuchnią, „Kindybał ci w szamę”, żeby polazł 

szukad, wypytywad po bramach... 

- Kurwa, stary, do brzegu, obudziłeś mnie w środku nocy – chyba byłem dla niego niemiły. Przy jakiejś 

wódce zwierzył mi się, że czasem się do mnie boi zadzwonid, bo bywam niemiły.  

- No i ten wyjazd do Nepalu, rozumiesz brachu, ten, co to żem go organizował dopiero na koniec 

stycznia, będzie możliwy już teraz. A ja zaplanowałem małego kamerala w Henrykowie, na Sylwestra. 

Ja, Paocia (jego żona) i ze czterech - pięciu znajomych.  Jeden z nich ma alternatywę, czwórkę bym 

wystawił do wiatru. Może byś chciał zrobid dla swojej ferajny Sylwka, macie całe Henrykowo do 

dyspozycji,  tylko byście tych czworo przytulili, zresztą znasz ich też troszkę, może kojarzysz …  

Byłem jego jedyną nadzieją – znałem dom, bo już w nim kiedyś pomieszkiwałem, miałem opanowane 

wszystkie technikalia typu jak włączyd i regulowad gazowy piec, byłem godny zaufania zarówno jako 

depozytariusz kluczy, jaki i p.o. gospodarza, znałem jako taką tą osieroconą czwórkę. Same plusy.    

Zgodziłem się. Cieszył się jak dziecko i roztaczał wizję udanej imprezy. Wszystko ma już uszykowane, 

dom ogrzany, sprawdzony po sezonie, drzewa do kominka pod ostatkiem, znajoma gospodyni ze wsi 

wysprzątała na błysk. Nic tylko się wtaszczyd z ekipą i odpalad sprzęt. 

Ja też uznałem to za dobra perspektywę, jedyne co, to musiałem sprawdzid jutro z rana, czy są chętni 

na taki scenariusz. Przyznał mi rację i umówiliśmy się na mój telefon wczesnym popołudniem. Poza 

wszystkim innym telefon w sprawie wyjazdu do Henrykowa oznaczał dla mnie mocną zapowiedź 

nadciągającego podłączenia. Znak potwierdzający, że wszystko idzie we właściwą stronę i że 

potencjał będzie dużego kalibru. Drugiego stycznia, gdy wszyscy zabiorą się do Wawki, ja zostanę 

sam, w przytulnym, wielkim, domu, pośrodku starego, przyjaznego mi z resztą, lasu. Nie mogłem 

sobie lepszego otoczenia wymarzyd.   

 Jeszcze przed zaśnięciem uruchomiłem komputer i wysłałem, na wskazany przez Jerzego adres, maila 

z napisem „tak”. 

 

 

 



` 

 

19. 

Leżałem w ciemnościach, ale sen się nie zjawiał i nie zanosiło się. Cały w środku chodziłem. Wracały 

zapomniane jazdy. Znów byłem w kursie. To wszystko, co samo z siebie lub przy mojej aktywnej 

pomocy zdało się na zawsze odejśd w zapomnienie, teraz wypełzało z każdego zakamarka mojej 

pamięci. 

Sobota 10.04.2010. Nie oglądam za bardzo TV, więc włączyłem gdzieś koło 10tej. Szok. 

Niedowierzanie. Histeryczny śmiech. Próba racjonalizacji. Pierwsze telefony. Smutek pod każdym 

numerem. Prawdziwy, nie udawany. Szok. Kalejdoskop stacji na ekranie mojego telewizora. TVP Info  

TVN 24, Polsat, Euro News. Szok. Pierwsze próby ogarnięcia. Niedowierzanie. Pustka. Suchośd w 

gardle. To jakiś pierdolony sen. Odpalam Internet. Czytam portale. Wszędzie to samo. Wracam do TV. 

„Prezydencka maszyn runęła…”, „Na pokładzie było …” „Polish Air Force One Crashes in Smolensk, 

Russia …” 

Kuuuurwa, nie. Kurwa, no dobra, stało się, ale dlaczego?!? Nie , jakie dobra, żadne dobra, to jakiś 

koszmar.  Znów telefony. Decyzja. Pod pałac, na Powiślu kupuję kwiaty, na Krakowskim tłumy. 

Zagubienie, ale tu jakby czuję wspólnotę zagubionych. Powrót. Znów TV.  

Kilka źródeł podaje w sposób pewny – błąd pilotów, czterokrotnie kołujących. Pierwsze niehalo. 

Przed zbadaniem wraku, czarnych skrzynek, miejsca katastrofy, przed przesłuchaniem chodby 

jednego świadka – znana przyczyna. Kaman. W co tu się gra? Teraz dopiero nabieram impetu, znów 

Internet, ale pomijam lamenty, szukam i znajduję takich jak ja. Z każdą godziną, dniem, tygodniem 

ilośd niehalo rośnie, a nie maleje. Radykalizacja. Pierwsze rozmowy, pierwsze koncepcje. Częste 

wizyty na Krakowskim, odgrzewanie starych kontaktów. Stosunek do tego co się dzieje ze śledztwem 

jako kryterium oceny znajomych. U mnie tylko oceny, ale u niektórych podziału, zrywanie znajomości, 

często wieloletnich przyjaźni. U mnie tylko chwytanie za klapy marynar, potrząsanie. Zaskakująco 

wielu ludzi na chłodnym dystansie. Nie rozumiem. A może to ja zwariowałem? Piękny umysł 2? 

Potem zew Tupolany. Jadę tak jak stałem i przez dwa dni jestem w jakimś transie. Wracam i dalej już 

znacie. Przez jakiś czas jeszcze dwutorowo, oficjalnie się dystansuję, a wieczorami radykał. 

Pamiętam, taka scena na Krakowskim. Któryś „dziesiąty”, po marszu, gdy jeszcze chadzałem. Zawsze 

trochę z boku, na podwójnej kontrze, bo nie przepadałem za PISem i za ludową religijnością. Ale dla 

prawdy, Polski, trzeba było iśd. 

Teren neutralny, pas ziemi niczyjej, za plecami tłum („Ja-ro-sław, Ja-ro-sław”, „Boże coś Polskę..”), 

przede mną forpoczty Przekąsek-Zakąsek. Nerwowo, ale dla się rozmawiad. Z pewnością warto. Małe 

grupki, kilka osób ze zniczami,  ja z biało-czerwoną, jest i druga strona. Podchodzi trzech, z tych, 

których nie imają się wątpliwości. Nie żadne osiłki i nie anarcho-antifa w arafatkach. To ten trzeci 

gatunek. Chirurdzy, ludzie-skalpele, z ostrzami tam gdzie innym kooczy się linia brwi. Przyboczni i Pan 

Nienaganny w środku - właśnie coś ze swadą peroruje. Wstawia się za kolesiem, który ma do roweru 

przytwierdzony magnetofon i puszcza, na cały regulator, na złośd modlącym się, głośną szyderę, jak 

co miesiąc zresztą. Słucham. Sunie dośd sprawnie, nie podobają mu się hasła polityczne, to nie jest 

żadna żałoba, w ten deseo. Mi też się akurat niektóre średnio podobają, słucham dalej, bo atak 

rozwija się ciekawie. Jemu – rozumiecie – mochery nie przeszkadzają, ale nie pojmuje , dlaczego im 
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przeszkadzają tacy jak on, jak ten z magnetofonem. Ma prawo tu byd. Wolny kraj. Nikogo nie zaczepia 

i nigdzie nie ma zamiaru się przesuwad – to do porządkowych ze straży obywatelskiej.  

Na razie w normie. Zimny, zaplanowany, wytrenowany. 

Starszy jegomośd z biało-czerwoną opaską wysuwa się krok w przód i usiłuje mu coś perswadowad, 

przyboczni chcą zagryźd. 

- Niech mówi – Nieskazitelny powstrzymuje ich zapędy. – Dajcie mu mówid. No, no słucham, dalej, 

dalej – popędza nieuprzejmie. Charakterystyczny zapraszający gest czterema zgiętymi palcami dłoni, 

wciąga rozmówcę, zachęca do mówienia. Podpuszcza, wyciąga na ubitą. Za chwilę zmasakruje 

argumentami. - No, no, dalej, dalej, niech mówi.  

Rzut oka mi wystarcza, czytam wszystko:  słucha tylko pozornie. Nie musi, już zna odpowiedź. Zna 

wszystkie odpowiedzi i jeszcze trochę. Jest wytrenowany, w szczycie formy, prawdziwa maszyna, 

olimpijczyk. Szkieło i głaz. Dobra rodzina, dobry dom, obstawiam, że prawniczy, ale akademicki, 

mocne skoki w aksjologię. Blondyn, wysoki, ładna buzia. Cherubinek. Ciekawe czy powiedział babci 

dokąd idzie. Buty wypastowane, chwali się. Skórzane rękawiczki. Porządna jesionka, na ręku duży 

męski parasol. Maniery lekko hrabiawe, widad, że aspiruje. Odpuścił bym, ale tym gestem dłoni, tym 

„dalej, dalej” tuż przed nosem kogoś, kto mógł by byd jego dziadkiem, sam za sobą rozlepił list 

gooczy. Przesuwam się do pierwszego szeregu, by stanąd ramię w ramię z jegomościem. Potrzebuję 

adrenaliny, liczę, że może we mnie wyceluje te rękawiczki, może nawet palcem przed nosem 

zamacha. Niewidzialną linię przekroczy, frajer na kresce. Ostatnie słowo do draki mu się wymsknie. 

Rano chciałem lutowad gnoja, co obrażał dziewczyny z Solidarnych, wystarczyło, że przeprosił. Teraz 

znów w skroniach szumi.   

Jegomośd nieporadnie grzęźnie w zwykłym ludzkim oburzeniu. Brak mu słów. Nieskazitelnemu obce 

są uczucia. Takie moje odwieczne pytania  o sztuczną inteligencję, czy, jeśli jest możliwa, będzie 

posiadała emocje, poczucie humoru? Tak czy siak akurat Nieskazitelny mógłby grad cyborga bez 

charakteryzacji. Poczuł krew ofiary i wypuścił się pewnie do przodu. Jak zagooczyk, harcownik swojej 

pięknej, nordyckiej, czystej armii nadludzi. Wysforował się do przodu, aż pod samą linie lasu, w 

którym skryły się watahy barbarzyoców. Odważnie, śmiało, spina wierzchowca i sunie wzdłuż linii 

drzew, jest całym sobą jednym wielkim wyzwaniem rzuconym ukrytym w lesie obdartusom. No, 

dalej, dalej, nie chowajcie się. Zbroja lśni w słoocu, przygasa tylko wtedy, gdy Nieskazitelny podjeżdża 

tak blisko pod linię drzew, że aż wchodzi w ich cieo. On i koo są teraz jednym. Są piękni. Fruną. 

Trzymam nerwy na wodzy.  

- Co weekend na drogach ginie więcej osób – unosi się w strzemionach i wciąga w nozdrza zapach 

triumfu. – Za pychę i głupotę trzeba płacid, ale widad w tym kraju są tacy, co gotowi są jeszcze ją 

fetowad. 

Słabe. Ciśnienie mi schodzi, liczyłem na coś oryginalnego. Nic tu po mnie, trzeba się zawijad. 

 Jeździec odwraca się i demonstracyjnie pokazując wrogom plecy i kooski zad, stępa wraca do swoich 

legionów. „Postaw kropkę nad „i”, no postaw” - szepcze mu ego. „Dobij”. 

 - Czy mogę coś jeszcze dodad, panie psorze? – tak, w opowieści mojego ojca zapytał jego szkolny 

kolega, po tym jak uszczęśliwiony nauczyciel przerwał mu: „już siadaj, piątka!” 
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 - Ależ proszę, dodaj. Proszę bardzo. 

Dodał, ale nie trafił, a raczej mocno przestrzelił. Zmarszczone profesorskie czoło i repeta. Znów pudło. 

Kilka pytao nauczyciela i kolejne pudła. Sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą. Z piątki 

zjechał na trzy z dwoma, które były zwykłą dwóją z ukłonem dla chwilowego geniuszu, po którym 

pozostało mgliste wspomnienie. 

„Dobij”, powtórzyło ego. Piękny, biały rycerz czuje łzy i krew ofiar, ale wciąż mało mu, trzeba je 

jeszcze przebid osinowym kołkiem. Dorżnąd. Takie powolne konanie, wśród charchotu, kaleczy jego 

wyśrubowane poczucie estetyki. Spina konia i podjeżdżając wyzywająco blisko pod samą linie lasu 

krzyczy: 

 - Nie macie chyba pretensji, że nie odczuwam żałoby. No nie będę was oszukiwał i nie oczekujcie 

tego ode mnie. Taka jest prawda. Prawda ma was podobno wyzwolid, tak to idzie? 

Ja też poczułem krew. Pamiętam taki  obraz, w filmie pokazującym autentyczne tragiczne śmierci 

przed kamerą. Na scenie jakiś fakir, magik czy jak mu tam, seksowna asystentka, na widowni 

dzieciarnia. Ma się wyswobodzid z więzów nim świeczka przepali linkę, która podtrzymuje wielką kulę 

najeżona ostrzami, wiszącą 2 metry nad jego głową. Coś nie poszło, cholera, błąd czy co? Ostatnie 

bezsilne szarpnięcia. Kula spada. Na widowni skowyt, asystentka mdleje. Pamiętam właśnie te jego 

ostatnie sekundy, jego twarz. Już wiedział, że po nim, że do dziesięciu nie doliczy. Mocne. 

 - Odpowiedz mi na jedno pytanie, ale patrz  mi w oczy. Patrz mi w oczy, nie uciekaj ze wzrokiem ok ? 

Pytająco uniósł brew, siłą inercji jeszcze prężył się w siodle.  

- Życzę twojej matce długich lat życia, ale umiera, a ty urządzasz stypę w restauracji. A ja staję za 

twoim krzesłem i zbliżając usta do ucha, na 1 cm, szydzę z całej sytuacji, wybucham śmiechem i udaję 

zdziwionego. I nie pytam cię czy mam do tego prawo, bo obydwaj wiemy, że mam, ale czy powiesz o 

mnie, że jestem dobrym człowiekiem? Patrz mi teraz w oczy. 

Las uniósł się i zakołysał zielenią koron, a następnie runął na śmiałka i pochłonął, nim stutysięczna 

armia zdążyła chodby miecze dobyd. Nieskazitelny, biały rycerz, nadczłowiek-skalpel,  został 

ściągnięty z konia, rozebrany, zjedzony, strawiony i wysrany. 

Stałem z kościołem Wizytek za plecami a twarzą do Mikusia, więc śmiało powiedzied można, że tego 

wieczoru smoleoski las zrobił krok  w kierunku Belwederu.  

 

20. 

Przewinę teraz nasz film. Czas Wigilii, Świąt i imprezy sylwestrowej, chociaż obfitujący w sceny godne 

uwiecznienia w rodzinno-towarzyskim albumie, z punktu widzenia zadania, którego się podjąłem, nic 

nie wniósł. No może poza kilkoma kolejnymi drobnymi sygnałami, które odnotowałem jako zbliżającą 

się gotowośd. Ale zawsze, gdy zbliżało się podłączenie, rzeczywistośd gęstniała i przejawiało się to 

różnymi, trudnymi zresztą do przewidzenia, stanami. Dam może jeden przykład – nagle, pięd 

kolejnych prób włożenia łyżki  w szklankę kooczy się niepowodzeniem. Tak po prostu. O – albo patrzę  
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na zegarek, jest 11:11, później, gdy znów chcę sprawdzid godzinę, jest 12:12 i tak jeszcze ze dwa, trzy 

razy po rząd.  

Zdarzyła się jedna sytuacja, trzy dni przed Sylwestrem, którą powinienem był zauważyd, ale tak się 

złożyło, że wtedy ją zbagatelizowałem, a w zasadzie chyba zupełnie  jej nie dostrzegłem.  Byd może 

dlatego, że byłem akurat, dla odmiany oczywiście, na lekkim szmeruniu. Dwie szklaneczki whiskacza. 

No dobra  - trzy. Ale małe. Wystarczająco jednak spore, bym stwierdził, że butelka Edradoura, nie jest 

już pełna. A że była to ostatnia butelka, jaką miałem w barku, poczułem się naprawdę źle. Sytuacja 

wymagała interwencji. W centrum handlowym, które miałem na dole przyuważyłem kilka dni temu 

nowo otwarty sklep z markowymi alkoholami i w ramach walki z białymi plamami na mojej 

alkoholowej mapie Warszawy, postanowiłem złożyd mu wizytę. Założyłem puchową kamizelkę, 

zarzuciłem kaptur i poszedłem po sprawunki. 

Dzyo, dzyo. Przyznam się wam, że mam słabośd do dzwonków w drzwiach sklepów czy innych  

szewców. Ja musiałem byd w poprzednim wcieleniu jakimś Rzeckim. Wewnątrz elegancja-Francja, 

prawie każda butelka powyżej stówy, pani, lat czterdzieści,  miła. Miałem ten komfort, że nie 

musiałem zważad na ceny ani szukad trunków. Z miejsca podałem trzy marki whisky, które sobie, po 

drodze tu, wybrałem. „Mamy”,” chyba mamy”, „nie mamy”. Zniknęła na zapleczu. Mieli, nie mieli, nie 

mieli. Podjąłem decyzję, że wezmę trzy butelki tej mamy. Już po chwili cieszyły wzrok na sklepowej 

ladzie. 

- Proszę bardzo. Siateczka? 

- Tak, poproszę. I papieroski. LMy. 

- Czerwone? Niebieskie? 

- Czerwone. Leszki Millery zawsze czerwone. 

- Zapalniczkę? 

- A poproszę. – Nie wiem, na co mi była sto siedemdziesiąta. To musi byd jakaś bardzo zawiła 

tajemnica mojego „ja”, jeszcze jej nie rozwikłałem, ale wszystko przede mną. 

Sięgnęła po zwykłą pomaraoczową z przeźroczystego plastiku, szybkim ruchem kciuka sprawdziła, czy 

się zapala i umieściła w torebce, obok butelek i paczki fajek. 

- Proszę uprzejmie. Już się o ciebie rozpytują. Czy aby na pewno jest bezpiecznie? – rzuciła mi krótkie 

badawcze spojrzenie, wstukując ceny w kasę. 

- Yyy, ale o co pani pyta? – popatrzyłem na nią zdezorientowany. 

- Jak to, o co? 

- No, o co? W jakim kontekście pani pytała? 

- W takim kontekście – głos jej lekko zadrżał - czy chce pan zapalniczkę. – Jej oczy także zaczęły 

zdradzad niepokój. 

- To wiem, ale potem, co pani potem chciała powiedzied …? 
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- Potem chciałam powiedzied, że proszę uprzejmie – Tym razem powiodła wzrokiem po sklepie, 

wyraźnie upewniając się, że, jakby co, nie jest sam na sam z szaleocem. Gdybym miał pod kamizelką 

odbezpieczone Uzi, ta zapobiegliwośd i tak na niewiele by się zdała. 

Wzruszyłem ramionami, uniosłem ostrożnie siatkę tuż nad blat, i upewniwszy się, że uszy wytrzymają 

ciężar trzech butelek, czyli że jest nad wyraz bezpiecznie, ukłoniłem się i wróciłem do domu. 

 

21. 

Schodziłem po stromych, trzeszczących, drewnianych  schodach, wprost do przytulnego salonu. 

Ogieo w kominku hasał w najlepsze. Powiodłem wzrokiem po otoczeniu. Dziewczyny spisały się na 

medal. Po sylwestrowej rozpierduszce nie pozostało śladu. Kochane zuchy. 

Był drugi stycznia. Ostatni sylwestrowi goście wyjechali dziś koło południa. Naliczyłem sześd 

wielgachnych plastikowych worków wypchanych śmieciami. Zapachem nie wymuszały przyspieszonej 

ekspedycji do śmietnika. Nabierały mocy. Ich prawo. 

Kolejną godzinę kręciłem się dośd bezproduktywnie. Za oknem mocno prószyło i temperatura znów 

zaczęła spadad. Zakupy miałem zrobione, wszelkie obowiązki pod kontrolą, przygotowania  do 

jutrzejszego koktajlu poetyckiego dopięte na ostatni guzik. Pani Marta znów przeszła samą siebie, a i 

tak , nie wiedziałem o wszystkim. Na pewno kilka niespodzianek, swoim zwyczajem, zostawiła na 

samo przyjęcie. Ufałem jej już i byłem pewien, że, jak zwykle, będą to strzały w punkt. Nie 

dopytywałem zatem o nic i w ogóle nie zaprzątałem sobie głowy całą imprezą. To dopiero jutro 

wieczorem. A dziś za godzinę, dwie – podłączam się. To, co w trakcie lub po transmisji zapiszę, jutro 

osobiście wręczę Jerzemu i Agnieszce, podczas koktajlu, na który przyjęli moje zaproszenie. Tak to 

sobie wszystko rozplanowałem i aż uśmiechnąłem się z zadowolenia, na samą myśl o tym, co mi 

przyniosą najbliższe dwie doby. 

Zacząłem napuszczad wodę do wanny. Gdzieś, choroba jasna, posiałem butelkę whiskacza, którą 

wybrałem na pierwszy set. Kręcąc się po Henrykowie pociągałem z niej co jakiś czas łyk i cudowna 

mądrośd oczu tutejszego lasu coraz częściej wyzierała spod różnych przedmiotów. Znałem ten las z 

licznych samotnych wypraw i polubiłem go, z wzajemnością. Uwielbiałem po nim spacerowad, 

dotykad drzew, kilka było „moich”.  To dlatego wiedziałem, że podłączenie w Henrykowie będzie 

szczególnie silne, intensywne i trafne, w takim otoczeniu nie mogło byd inaczej - każdy las jest 

bowiem kłębowiskiem energii - i ten las zaczął właśnie przesączad się, sobie znanymi sposobami, do 

środka. Po prostu oplatał dom, zarastał i każdą szparą wślizgiwał się do kolejnych pomieszczeo. 

Czułem, jakby dom ożył, jakby cały pulsował, tętnił i posiadał coś na kształt świadomości. 

Rozmawiałem z nim pieszczotliwie, delikatnie gładziłem framugi, poręcze, oswajałem tą potężną 

bestię.  

Powoli też mościłem się wygodnie w swoim wnętrzu, badałem pierwsze oznaki nadciągającego 

żywiołu. Ustawiałem, kalibrowałem, oliwiłem mentalne mechanizmy, które odpowiadały za jakośd 

podłączenia. 

Nie na wszystko mogłem mied wpływ, ale niektóre aspekty były sterowalne. Mogłem pójśd albo 

bardziej w stronę estetyczną, formalną – stworzyd coś porywającego, wciągającego, ale mało 
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związanego z rzeczywistością, albo odwrotnie – wyplud z siebie jakąś brazylijską telenowelę, płaską i 

gównianą, ale za to taką, że Leoncio, to będzie ten konkretny Leoncio, który przerwał przewody 

zasilające  prawdziwą radiolatarnię, dokładnie o tej i o tej godzinie, a Isaura będzie konkretną Isaurą, 

która w szopie za klatkami z nutriami, ukryła neseser. I dokładna topografia okolicy pozwoli komuś 

pojechad, odnaleźd tą szopę i wziąd neseser, albo posład tam pocisk samosterujący, to już wedle 

uznania. A może, jak się uda, to jakaś Januaria odkryje, gdzie się chowa były polski ambasador 

tytularny, ten co to po latach przerwy został nagle, w lutym 2010, z powrotem zatrudniony w MSZ i 

oddelegowany prosto do Moskwy, by organizowad wizytę polskiej delegacji, a który okazał się kilka 

miesięcy później wieloletnim agentem Moskwy. A dwa lata później zrobił wszystkim psikusa, albo 

może wykazał się roztrzepaniem ponad miarę, bo zostawiwszy włączoną pralkę, zmywarkę i  na wpół 

rozłożone na stole karty do gry, wyszedł po papierosy i od wielu miesięcy  nie ma chęci ani dad znaku 

życia, ani chociażby wrócid i  dokooczyd pasjansa. Taki zgrywus. A może wie, że, tak czy siak, 

odkrywałby mu się wciąż odwrócony  As trefl?  

Ustawiałem wszystko pod taką właśnie telenowelę. Szmira najeżona faktami.  

Powoli się szykowałem. Wanna, monitor, komputer, parę drobiazgów, set nastrojowych płyt (nie 

zdradzę jaka muzyka, każdy pilnie strzeże swego warsztatu), kilka pomniejszych gadżecików. 

Odezwała się moja komórka. Dzwonił Paweł. Ważne jest by nikt mnie nie niepokoił w trakcie tych 

przygotowao, a już na pewno podczas rytuału i dlatego postanowiłem nie rozmawiad już przez 

telefon. Było jednak jeszcze „na granicy światów”, jak to nazywałem, więc, po chwili wahania, jednak 

odebrałem. Zapomniał pen drive’a i prosił o zwrot w Wawie. Po kilku wskazówkach odnalazłem zgubę 

i włożyłem do mojej podręcznej torby. Drugim , na szczęście  równie mało uciążliwym 

przeszkadzaczem, okazał się jakiś sąsiad, czy raczej lokals, farmer i miejscowa złota rączka w jednej 

osobie. Zadzwonił do furtki. W domu rozległ się przyjemny miękki dzwonek. Byłem akurat w pokoju 

na piętrze, zobaczyłem go przez szybę, jak drepcze na zimnie przed bramą, chuchając w dłonie. 

Uchyliłem okno. 

- Pan do Henryka? Nie ma go. 

- A to szkoda, widziałem kilka samochodów, młodzież się bawi, pomyślałem, że wpadnę, bo pan 

Henryk kiedyś mnie prosił o pomoc z instalacją gazową. Kiedy będzie? 

- Raczej nie prędko. Może wcześniej będą jego rodzice, on dopiero na wiosnę. Proszę się 

dowiadywad.  Podjąłem nieudaną próbę ucięcia dialogu chowając się do środka, jednak on coś tam 

jeszcze powiedział i grzecznośd wobec sąsiada, w koocu przecież reprezentowałem teraz całe 

Henrykowo,  nakazała mi pozostad w oknie i wysłuchad go. 

- A to może byście chcieli świniaka do tej Warszawy zabrad. Jak was tam więcej jest to każdemu po 

parę kilo wyjdzie, popeklowad to potem i jak znalazł. Tanio spuszczę, bo mi jeden został. Ilu was jest? 

- Sam już jestem i w dodatku wegetarianin – bardziej go ożartowałem niż okłamałem. Zimno się 

zrobiło, chciałem już zamknąd okno i wrócid do przygotowao. – Dziękuję panu, proszę się dowiadywad 

u Henryka, do widzenia. – Schowałem się już definitywnie, dobrą chwilę pomocowałem się jeszcze z 

klamką, okna nie były już pierwszej młodości. 



` 

 

 Coś tam odpowiedział i zniknął mi z oczu, wracając w kierunku drogi, gdzie pewnie zaparkował. 

Widocznośd była coraz słabsza, znów padał śnieg i to obfity.  

Postanowiłem pójśd w zanurzenie. Wziąłem telefon i wykręciłem numer do Henryka, bo winien mu 

byłem chociaż krótkie info, że impreza się udała, a chałupa stoi. Jakoś kilka razy już się do tego 

zbierałem i ciągle mi się nie składało. Wiecie jak to jest na kacu. A poza tym, on gdzieś w Nepalu, więc 

i tak odsłucha to pewnie za tydzieo. Miałem nosa, odezwała się skrzynka głosowa. 

- Siemano, Heniutku drogi, przyjmij moje najserdeczniejsze życzenia zdrówka  pomyślności na Nowy 

Rok. Żeby diengi byli i chuj stajał. Biba wyszła rewelacyjnie, zabawa na sto dwa,  co ja ci tu się będę 

nagrywał, wrócisz to pogadamy. Twoi znajomi zachwyceni. Moi też. Dom cały. Jeden zawias poszedł 

w kuchennej szafce i jakaś śladowa plama po winie na wykładzinie w małym pokoju przy kominie. 

Będziesz chciał to ci odkupię. Jakiś miejscowy przyjechał naprawiad instalację gazową, ale 

powiedziałem, żeby się z tobą umawiał. Ja jutro się zawijam, pozamykam wszystko, klucze twoim  

rodzicom podrzucę. To chyba tyle Heniutku. Więcej grzechów nie pamiętam. Pa jak parasol. 

Odłożyłem komórkę, uprzednio ściszywszy dzwonek do zera. Wreszcie można zaczynad. 

 

22. 

Upewniwszy się, że wszystko mam w zasięgu ręki rozebrałem się i wskoczyłem do wanny. Nie było to, 

co prawda, moje warszawskie wanniszcze o wymiarach lotniskowca, ale gorąca woda w zasadzie 

zawsze sama za wszystko starcza. Byle nie ciekło.  

Chwilę leżałem, skanując zmysłami swoje wnętrze. Uchwyciłem się szumu, który wędrował mi pod 

czaszką. Śledziłem go i obserwowałem jak narasta i zmienia fakturę. W pewnym momencie wypełnił 

mi całą głowę i zacząłem tracid orientację w przestrzeni. Mogłem byd w wannie, a mogłem na 

słonecznej plaży. Hypnagogicznoidalne struktury pojawiały się i odchodziły i zapadając się w jakąś 

otchłao rozwinąłem przygotowaną zawczasu szpulkę nici fabuły, która rozpoczynała się…     

…jechali połykając kolejne kilometry. Swieta płakała. Nigdy wcześniej nie uwierzyłaby że można 

płakad od Warszawy aż do Krakowa. Przeklęty kraj, przeklęty świat. Chwilami udawało jej się 

uspokoid, ale rzut oka na męża, na jego zdenerwowane oczy, zbielałe na kierownicy palce, ciągłe 

nerwowe spoglądanie w tylne lusterko i znów zaczynała szlochad. Jej bezpieczny świat legł w gruzach, 

a mąż, odkąd pamięta, ostoja spokoju i skała, przypominał zaszczute zwierzę. Tyle razy śmiał się i 

powtarzał, że jak do niego przyjdą, to zesrają się, przeproszą i jeszcze posprzątają...  I co teraz? Całe 

życie jak szczury? Za co to wszystko, za co… Przeklęty kraj ta Polsza…za co? 

Zakooczyłem narrację i przeszedłem w stan oczekiwania. Nic. Nic się nie skleiło, nie potoczyło dalej. 

Palce spoczywające na wodoodpornej klawiaturze ani drgnęły. Widocznie za płytko przyciąłem. 

Faktycznie, jakoś liczyłem, że takie pójście na łatwiznę wystarczy. Nie wystarczyło. No skoro nie, 

zejdziemy niżej, żaden problem. Sięgnąłem po butelkę, pociągnąłem spory łyk i znowu zatopiłem się 

po szyję w wodzie. Spróbowałem mocniej: 
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Strach, zwierzęcy strach. Ma zapach własnych wydzielin. Nie pozwala skupid się, gdyż każda mentalna 

aktywnośd od razu zostaje rzucona na glebę i zdeptana. Tylko strach ma prawo stad z podniesionym 

czołem, on jest panem, królem i on decyduje, kto umrze teraz, a kto za chwilę….  

Chwyciło, poczułem, że wchodzę w podłączenie, a palce na klawiaturze po raz pierwszy drgnęły. 

Widzę tłum mężczyzn. W zasadzie widzę plecy najbliższego, a po bokach i za sobą czuje nacisk innych 

ciał. Tłum jest gęsty, zastygły. Ciemny, tępy, maksymalnie zatomizowany. Jeżeli coś czuję do tych ludzi 

to tylko odrazę, jakby to była ich wina, że tu jestem. Gdyby ceną za wyjście stąd było rozszarpanie 

jednego z nich, pierwszy ruszyłbym z pięściami. Jeśli oni mają w głowie to samo, to jesteśmy 

przerażającą zbieraniną. Nie mam odwagi rozejrzed się. Pierwszy, który się z tego tłumy wyróżni 

zostanie zjedzony, rozszarpany, albo zostanie królem tych straceoców, wolę nie sprawdzad, który 

scenariusz jest realny. 

Nie mam w sobie żadnych ludzkich uczud. Nie wiem, ilu nas tu jest, wygląda na wielką dworcową 

halę, spowitą prawie całkowitą ciemnością. Może tysiąc, może pięd tysięcy. Tyle, że nie umiałbym z 

ręka na sercu napisad, że to jest pięd tysięcy ludzi. Wątpię, czy po sprasowaniu, wycisnęło by się z nas 

tyle miłosierdzia, by starczyło na jednego człowieka.  Z próżnego i Salomon nie naleje 

Czuję tylko ten strach,  ten z ulicy, ten który każe kucnąd i prosid przechodniów, by do najbliższej ławki 

pomogli dojśd. Przy czym teraz już wiem, że tamto, to była tylko wprawka, igraszka. Tym razem 

znajduję się w prawdziwej fabryce strachu i zaraz zaczyna pracę kolejna zmiana. Półproduktem będę 

ja. 

 Mam przebłysk, że to miało byd podłączenie, a sprawy idą w zupełnie innym kierunku, niż zazwyczaj. 

Chciałem byd obserwatorem, a jestem w oku cyklonu, bezpośrednim podmiotem, chociaż zarazem 

przedmiotem, a moje „ja” trzyma się ciała tylko na cienkiej nitce. Dociera do mnie, że gdyby zaczęto 

katowad to moje ciało,  ucieknę z niego definitywnie. Nie, to z pewnością nie jest podłączenie, nie 

wiem kurwa, co to jest. 

Gdzieś wysoko nad głowami szczęknęły metalowe sztaby. Tłum odruchowo uniósł głowy i 

zrozumiałem, że teraz dopiero się zacznie, bo idzie Ten, za sprawą którego, tu się znalazłem. 

Wszyscyśmy tu z jego powodu. 

Oceniłem, że hala może mied i sto, sto pięddziesiąt metrów wysokości. Brzydka, brudna, z pojedynczą 

linią małych okien gdzieś pod dachem, jak jakaś opuszczona blachownia, pełna dziwnych rusztowao, 

lin, haków, pozbawiona za to życia.  

Gdzieś wysoko pod dachem są wrota wejściowe i to właśnie one tak szczęknęły. Teraz, krok za 

krokiem po schodach zbudowanych z metalowych segmentów schodzi w dół orszak, który Go otacza. 

Echo kroków narasta. Im są niżej, im są bliżej, tym bardziej garbią nam się plecy. Orszak posuwa się 

dalej. Nagły ostry dźwięk – może strzał, może chlaśnięcie pejcza i tłum pada na ziemię, w nieładzie, w 

straszliwym ścisku, kilka przemieszanych warstw. Ciała leżących wyżej dociskają moją twarz do ziemi, 

a w zasadzie do kraty, która jest podłogą.  

On nadchodzi, echo kroków orszaku jest już blisko. Przechadza się wśród kłębowiska. Tamten uliczny 

ziemski strach wydaje się teraz dziecięcą wyliczanką. Boję się ruszyd, drgnąd, o podniesieniu głowy 

nawet nie wspomnę, nie dlatego, że jestem przywalony ludźmi, ale dlatego, że nie odważyłbym się 
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nawet mrugnąd. Nawet myśled się boję. Wiem, że to odroczona wypłata za rzucone wyzwanie. 

Chciałem by się do mnie pofatygował, to w koocu doczekałem się. Wiem, że On wie, że boję tak 

bardzo, iż zrobię wszystko, byle wyjśd stąd cało. Nie, nie mam żadnych złudzeo, że to się dzieje w 

mojej głowie. Doświadczam realnego świata, chociaż nie jest to nasz świat.  

On chodzi i wiem, że wybiera. Jedyne co powstrzymuje Go przed zabraniem się za mnie  jest fakt, że 

takich jak ja są tysiące. Tak, chcę by wybrał kogoś innego, ale boję się nawet zbyt bardzo tego 

pragnąd, bo mogą Go te moje emocje zainteresowad,  przywoład. Staram się z całych sił nic nie czud. 

Nie myśled, nie byd. Jest niski, nawet może bardzo niski, ale w niczym nie umniejsza to jego mocy. Tu 

On jest panem wszystkiego. 

Ktoś zostaje wyznaczony. Nie widzę tego, nikt nie widzi, ale wiem co się dzieje  i wiem, że wszyscy 

wiedzą. Ktoś musi wstad i rozebrad się do naga. A po chwili rozdzierający krzyk wypełnia halę. Nie 

wiem, co mu robią, ale człowiek tak nie krzyczy. Wiem, że wskażę każdego, zrobię wszystko, byle 

uniknąd takiego losu. 

Słyszę, jak kroki orszaku zbliżają się do mnie, uczę  się nie myśled, chcę wygasid wszelką aktywnośd 

mentalną, by to  nie mnie wytypował. Marzę o tym, by ktoś obok wykazał ciut więcej resztek ludzkich 

cech. Tak – chcę przestad byd człowiekiem, bo za ludzkie odruchy tu się morduje. Teraz rozumiem- on 

jest panem pustki, mistrzem kreowania całkowitej próżni, pustochłonu. Całkowita próżnia to nie jest 

obszar, gdzie po prostu nic nie ma. Takie coś to betka. Całkowita próżnia to obszar, przez który nie 

przeniknie i w którym nigdy nie zmaterializuje się żadne pozytywne uczucie, bo od razu zostanie 

zabite. To pustochłon, pustka zabierająca i anihilująca dobro i w ten sposób powiększająca swoją 

objętośd. Takiego pustochłonu teraz w sobie szukam, za cenę odroczenia wyroku. Szukam 

najdrobniejszej jego cząstki, by było od czego zacząd i niech stopniowo wypalą się we mnie resztki 

dobra, jeśli coś tam pozostało jeszcze do wypalenia.  

Znów kogoś wybrał i znów ten sam scenariusz. Leżą nas tysiące i nikt nie drgnie. Nikt nawet nie 

pomyśli by przyjśd nieszczęśnikowi z pomocą. Gorzej, każdy zaczyna pragnąd by chęd przyjścia z 

pomocą opuściła go możliwie szybko i na zawsze. 

Scena w Oświęcimu-Brzezince. Dziesięd tysięcy mężczyzn wraca z pracy do obozu. W pewnym 

momencie ss-mani wstrzymują kolumnę. Na oczach więźniów przejeżdża sznur  ciężarówek, 

wypełnionych więźniarkami. Kobiety zaczynają woład o pomoc, szlochad, krzyczed, że jadą do gazu, że 

zaraz zginą. Dziesięd tysięcy mężczyzn stoi w milczeniu, nikt się nie rusza. Bezsilnośd trwa, na dziesięd 

tysięcy sposobów zabijane jest teraz poczucie godności. Ciężarówki przejechały, krzyki ucichły, ulga, 

kolumna rusza. 

Pod kratą, do której jestem dociśnięty dostrzegam jakiś ruch. Oczy już przyzwyczaiły się do mroku. 

Tam ktoś jest, całe dziesiątki. Słyszę szum wody i pod kratą zaczyna się szaleocza walka o życie. Po 

chwili groza sytuacji dociera do mnie: poziom wody tam poniżej szybko rośnie i znajdujące się tam 

istoty (ludzie?!?) ze wszystkich sił próbują utrzymad się na powierzchni, a ich zagęszczenie jest 

podobne temu tu. Jedni spychają drugich, próbują wspiąd się po nich, rozerwad zsupłane kooczyny. 

Kratę oplatają wychodzące spod spodu  palce, jest ich coraz więcej, są wszędzie. Pod spodem 

plątanina wijących się ciał, a mordercza walka o dostęp do tlenu, o prawo do oddychania nasila się. 

W pewnym momencie woda musi byd już co najwyżej 5 centymetrów ode mnie,  czuję kropelki 

osiadające mi na twarzy. Pod tą podłogą, po  drugiej stronie, przywiera czyjaś przerażona twarz. Jest 
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od mojej o grubośd kraty, może 2-3 centymetry, moje prawe oko dostrzega pomiędzy prętami inne 

oko. To są 2- 3 centymetry, a zarazem cały niezmierzony kosmos stąd. Oczy spoglądają na siebie, 

zaglądają w siebie głęboko, przeglądają się w sobie. Widzę tam na dnie źrenicy kraocową wolę 

przetrwania i wiem też, że chwile tej istoty są policzone. Oko patrzy na mnie i rozumiem, co to 

spojrzenie wyraża: ono też już wie, że gaśnie, ale z całych sił doprasza się ode mnie jednego dobrego 

słowa, jednej dobrej myśli, czegoś, co można by nazwad zalążkiem modlitwy. O więcej nie prosi. Tylko 

to jedno dobre słowo, nawet niewypowiedziane, pomyślane. 

Czuję, że On stanął gdzieś za mną i sprawdza mnie teraz. Czy odważę się na tą jedną, pojedynczą, 

rachityczną myśl, której, jak tlenu, potrzebuje gasnąca dusza-oko, wpatrzona we mnie pod kratą? 

Już wiem, że nie zdobędę się na to. Wiem, że oko też to wie i że teraz próbuje sobie to jakoś 

zracjonalizowad, przetrawid, przetłumaczyd, oswoid tą myśl, że umrzed mu przyjdzie, bez tego jednego 

dobrego słowa, o które tak prosi, a które nie będzie mu dane.  

To staje się nie do zniesienia, przymykam więc powieki, mając nadzieję, że już go nie zobaczę, czas 

gdzieś zanika i sekundy trwają wiecznośd., otwieram oczy -  ono wciąż tam jest, wlepione we mnie, 

nieme, szerokie, przerażone.  

Patrzy na mnie tak, że chcę by to się jak najprędzej skooczyło, by oko utonęło. A ono trwa i zaczynam 

go nienawidzid, pragnąd, by już odeszło. Wtedy to się staje. Palce zaciśnięte na kracie w koocu 

wiotczeją i zwalniają uścisk, oko i cala twarz osuwa się w odmęty. Znów słyszę ten przerażający krzyk i 

dopiero po chwili orientuję się, skąd się wydobywa. Ze mnie. To ja wydaję z siebie taki właśnie totalny 

ryk, charchot, skwierk, rozryk. Rodzaj rozdzierającego pożegnania z własną duszą. Przestałem byd 

człowiekiem, stałem się bestią. On, usatysfakcjonowany, przechodzi z orszakiem dalej.  

Osunąłem się w wannie i zachłysnąłem wodą. Próbuję się podnieśd, nie mam władzy w ciele. Okropne 

uczucie, zaczyna mi się przewijad film, sceny z mojego życia, rozpędzony teledysk. Po chwili czucie w 

mięśniach wraca i wyrywam się śmierci,  wyrzucając z wanny chyba 1/3 wody wraz z klawiaturą. 

Wychylam się na powierzchnię i nabieram zachłannie powietrza. Dyszę z przerażenia podtopieniem i 

tym, czego doświadczyłem wcześniej. Dłuższą chwile nie poznaję otoczenia. Nie umiem ocenid czy 

woda jest zimna czy gorąca. Chyba dopiero wracam do ciała. Nie wiem gdzie byłem. Wiem, że za 

żadne skarby nie chcę tam więcej wrócid. Trzęsę się i zmuszam się do objęcia ramionami nóg zgiętych 

w kolanach.  

Dostrzegam jasną plamę monitora. Przypominam sobie, co tu robię. Przychodzi uspokojenie. Wciąż 

widzę to oko i żeby jakoś od tego powidoku uciec próbuję odczytad tekst, który widnieje na ekranie. 

Oczywiście nie poznaję go, ale z pisaniem automatycznym tak już jest. Czytamy własne słowa i 

dziwimy się skąd się wzięły. Byłem dziś tak głęboko, jak jeszcze nigdy, jestem ciekaw, jakie tropy 

udało mi się stamtąd wyrwad i przynieśd do naszego świata, by przesład Agnieszce i Jerzemu. Tekst 

jest zaskakująco krótki: 

Skierniewice 08.01.br. W okolicach Bud Grabskich znaleziono zwłoki 43 letniego Marcina W. – 

znanego producenta, pisarza, autora scenariuszy. Odkrycia dokonali właściciele willi, w której 

przebywał Marcin W. po spędzonym tam wcześniej sylwestrze. Zwłoki były w stanie rozkładu, lekarz 

sądowy ocenił datę zgonu na 2. stycznia. Ze wstępnych oględzin wynika, że przyczyną śmierci było 

samobójstwo. 
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Zerwałem się na równe nogi i aż zawyłem. W głowie mi zakołatało i miałem ochotę eksplodowad. 

Poślizgnąłem się – mokra wanna i alkohol to złe połączenie. Z pluskiem wylądowałem znów w 

wannie. Kolejna porcja wody na moją głowę podziałała otrzeźwiająco. Znów się zerwałem i 

wyskoczyłem z wanny. Dyszałem żądzą mordu. 

O nie, skurwysynie zajebany w dupę twoja niedojebana mad, ty łachu, łajzo, cwelu w styję pierdolony 

– tak tanio mnie wyceniłeś? Myślisz, że co, że tak łatwo ci ze mną pójdzie? Willa, samotnośd, whisky, 

depresja, stany lękowe, alkoholizm i że co – ulepisz z tego samobója? Że ja to zrobię? Posrało cię 

kurwo? Masz mnie za ludzkiego wraka? Za śmiecia? O żesz ty chuju, ty skurwensynie, ty kalikaturo, w 

ząbek czesana, w dziąsło szarpana. Takiego wała jak Polska cała, teraz ty poczujesz moja siłę.  

Odszukałem wzrokiem butelki, którymi się obstawiłem na potrzeby seansu. Siedem  bursztynowych 

piękności – wszystkie zwaliłem na podłogę jednym pociągnięciem ramienia. Roztłukły się w drobny 

mak, whisky zmieszała się z wodą, która zalegała na posadzce.  Szkło leżało wszędzie, a mój wzrok 

padł na szyjki od butelek. Wyglądały jak palce. Siedem boskich palców z kaplicy sekstyoskiej, siedem 

razy wyciągniętych do mnie i siedem razy odtrąconych, gdy pokazałem im swój zgięty w pół palec. 

Na moment znieruchomiałem: Jezu, a może … to jest prawda, a może…. Nie!!! nie żadna prawda, 

gówno prawda, prawda jest taka, że upadłem nisko, ale właśnie wracam. Słyszycie!!!? – zawyłem – ja 

wracam!!! I’m back in da house. Wracam do żywych. Z przesłaniem – jest tylko jeden Pan i ty mały 

skurwielu nim nie jesteś. Słyszało? Dotarło? Ty nim, pokurczu jebany, nie jesteś. Jeszcze za mało? 

Której części słowa „nie” nie zrozumiałeś? Mam przeliterowad? 

 Myślałeś, że jestem słaby, że na leszcza trafiłeś, że mnie złamiesz i zmusisz do czegoś takiego? Żart. 

Żart palancie. Może tam masz władzę, ale tu nie, ta karczma nie Rzym się nazywa, a ja już z tym 

kooczę, więcej się nie zobaczymy, rozumiesz? Pa pa. Koniec, koniec z tym szajsem, jest tylko jedno 

życie, to tutaj, to prawdziwe i ty w nim nie masz nic do gadania. Nic. Zero. To ty jesteś śmieciem. 

Od dziś żadnych podłączeo, więcej się nie zobaczymy. I żadnego picia. Chcę żyd i będę żyd, a ty na 

drzewo. Już, gnido, wypierdalaj. Tu, w tym świecie, nie masz władzy. Panie cieniu, panie kopytko, 

panie popierdułko z rogami – chuj na ciebie kładę. Odwróciłem się, chwyciłem za klawiaturę i 

cisnąłem nią ze złością o ścianę – koniec, rozumiesz, KONIEC. 

Zasapałem się i aż musiałem oprzed o wannę. Adrenalina we mnie krążyła, ale jednak byłem pijany, 

więc słaby. Popatrzyłem na ciśnięta w kąt klawiaturę i jeszcze raz przykopałem w nią z całej siły. 

Poturlała się i uderzyła parokrotnie o jakieś rury, a na monitorze coś się dopisało. Zbliżyłem twarz do 

ekranu, kursor migał w ostatnim wierszu: 

Ze wstępnych oględzin wynika, że przyczyną śmierci nie było samobójstwo. 

Patrzyłem jak osłupiały i nie wierzyłem. Co to kurwa jest? Nie, za bardzo we mnie to siedzi, muszę się 

do porządku doprowadzid, zresetowad, kawę zaraz mocną zaparzę, może TV włączę, może do kogoś 

zadzwonię, pogadam, ludzki głos w słuchawce usłyszę – to pomoże. Spojrzałem na leżącą komórkę. 

Dostrzegłem migającą ikonkę nowego sms-a.  Heniutek zostawił mi wiadomośd na poczcie głosowej. 

Gwiazdka piędset jeden: 

- No witam markiza szerokich horyzontów. Fajnie, że było fajnie, tu też jest zarąbiście, wieczór 

slajdów urządzę  po powrocie do Wawy to  zobaczysz, brachu. Aha, klucze faktycznie podrzud 
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rodzicom, jeśli to nie problem, już im zresztą to zapowiedziałem, że będziesz, bo chcą za kilka dni do 

Henrykowa wpaśd. Szafką i wykładziną się nie przejmuj nic a nic. Nie wiem, co to za facet był, nie 

zamawiałem żadnej pomocy z instalacją gazową, olej to. Ja wracam pod koniec lutego, nie uwierzysz 

jakie tu są klimaty … 

Dalej nie słuchałem. Zmroziło mnie. Chłód po kręgosłupie od kości ogonowej po potylicę. 

Błyskawicznie sobie to uświadomiłem: 

- Ilu was jest? 

- Sam już jestem. Wegetarianin…. 

O fuck….FUCK!!!! 

Myśl, myśl Marcinie, myśl, o kurwa , myśl, spokojnie, spokojnie, Marcinku, proszę cię, opanuj panikę, 

ubranie, gdzie jest ubranie, jest , szybko, o kurwa, o ja, ooo, dżizzz…Uciekaj stąd syneoku kochany – 

usłyszałem w myślach siebie samego mówiącego głosem mojej matki .Dostrzegłem w kącie coś, co 

mogło byd pogrzebaczem, sięgnąłem, wziąłem w dłoo i w tym momencie straciłem równowagę, 

zachwiałem się i szukając podparcia zwaliłem jakąś półkę z płynami na komary, robiąc porządny 

rumor. Łazienka jest na poddaszu, ma małe okienka prowadzące na dach, z tyłu domu, nie jest źle. 

Może to tylko zwidy w twojej głowie, może się będziesz z tego śmiał do kooca życia, ale teraz 

spierdalaj stąd.  

Otworzyłem okienko. Mróz rzucił się na mnie jak biały niedźwiedź, ale buchająca ze mnie fontanna 

adrenaliny odrzuciła go dwa – trzy metry w tył. Wyszedłem na pochyły oblodzony dach i zgięty w pół 

dotarłem do krawędzi. W bladym świetle lampy, na świeżym śniegu, zobaczyłem równie świeże ślady 

co najmniej kilku ludzi. Byli gdzieś tu, może nawet byli już w domu. 

Przycupnąłem i oceniłem sytuację. Komórki nie mam, została gdzieś w łazience, wypadła mi z ręki gdy 

się zachwiałem, ale i tak ze Skierniewic dojazd tu trwałby w taką pogodę ze 20 minut, o ile w ogóle 

ktoś na policji by mi uwierzył. O ile bym się dodzwonił. Zresztą nie znam nawet adresu, jeżdżę zawsze 

na pamięd. Nie, nie wracam po komórkę. Od domu do ogrodzenia za domem jest kilkadziesiąt 

metrów, potem gęsty las. Potrzeba mi 20 sekund. Piłem, ale teraz produkuję tyle adrenaliny, co 

drużyna piłkarska w finale. Biegałem amatorsko całe życie, samotnośd długodystansowca. Potrzeba 

mi 20 sekund. Panie, dasz mi tyle?  

Starając się robid jak najmniej hałasu spuściłem się po rynnie i po chwili już byłem na ziemi. Śnieg po 

kostki. Ciemnośd na wyciągnięcie ręki, lampy ogarniały maksymalnie 15 metrów w głąb podwórka. 

Go!!! 

Ruszyłem sadząc susy w coraz głębszym śniegu. Nie wiem czy śnieg pod butami hałasował, bo i tak w 

skroni mi dudniło. Ale chyba nie, bo nic się nie działo. Pokonałem pierwsze 20 metrów. 

- Ucieka, on ucieka!!! … - gdzieś z boku, 30 metrów za mną mocny męski głos rozdarł ciszę.  Puściłem 

się maksymalnym pędem ku siatce. 

Okrzyk jakby przebudził śpiących rycerzy, okoliczne krzaki ożyły. Zewsząd obława. 

- Okrążaj, okrążaj… 
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Biegłem dalej. Bieg o życie. Dopadłem do siatki i tak szybko jak to zrobiłem od niej odskoczyłem. Po 

drugiej stronie wyrósł mi facet o posturze niedźwiedzia. Jedyna moja przewaga była taka, że siatka 

biegła skrajem stromej skarpy  - on był dobry metr niżej i musiał poruszad się po dużej pochyłości. 

Zacząłem biec w lewo, wzdłuż ogrodzenia.  

- Dawaj tutaj, skurwielu – wysapał biegnąc po uda w śniegu. Mimo stromizny i zasp był wciąż równo 

ze mną, dobry, nie ma co gadad. Przyspieszony oddech, gonitwa myśli, szorujące po twarzy gałęzie, 

skrzypiący śnieg, wszystko to tłumiło ich nawoływania, nie do kooca słyszałem 

- … bijaj, tu… 

Po dalszych 10 metrach zamajaczyła przede mną kolejna postad. Stanąłem. A jak już stanąłem, 

zmęczenie i alkohol spętały mnie. To koniec, pomyślałem przez moment… 

Odwróciłem się i puściłem biegiem w kierunku domu. Po kolejnych parunastu sekundach i stamtąd 

nadbiegli. Stanąłem i ze zmęczenia osunąłem się na kolana. Wokół mnie sześciu facetów domknęło 

krąg.  

Wszystko co się teraz wydarzyło, trwało zapewne kilkanaście sekund, ale ja już inaczej czas 

odmierzałem. Miałem całkowitą przytomnośd, ostrośd umysłu, mój czas płynął jakby wielokrotnie 

szybciej niż zazwyczaj.  

Wykonałem gest wyciągniętym przed siebie przedramieniem. Odpowiedział mi chóralny rechot 

męskich głosów, tak silny, że gdyby w gałęziach drzew ukrywał się wróbel, to z pewnością by z nich 

wyfrunął. A wykonałem znak krzyża. 

Dlaczego? Pomyślcie – zostało wam kilka sekund, chcecie wyrazid jak najwięcej, nie ilościowo, te kilka 

sekund wymusza lapidarnośd, ale jakościowo. Macie dostępne wszystkie gesty i sylaby świata. Co 

takiego robicie?  

Po drugie, ja wciąż byłem podłączony, a może właśnie teraz dopiero byłem porządnie podłączony i 

widziałem dalej. Nie chodziło mi o mnie, a o nich. Sześciu facetów, sześd wielkich worków trocin,  

wiek 32 – 44 lata. Widziałem ich przyszłośd - żaden nie dożyje sędziwego wieku, jeden zejdzie na raka 

krwi w wieku 50 lat, pięciu pozostałym nie dane nawet będzie umrzed śmiercią naturalną, zginą, z 

czego dwóch jeszcze przed koocem tego roku.  

Na moment zobaczyłem przestrzeo za moimi plecami. To jeden z tych orędowników 

niepohamowanego kultu człowieka uderzył mnie jakimś narzędziem w twarz i głowa mi odskoczyła 

do tyłu. Po chwili wróciła na swoje miejsce, a tryskająca z nosa krew zabarwiła śnieg intensywnie. 

Musiałem się podeprzed obiema dłoomi, byłem już na czworaka. Patrzyłem z dziwnym spokojem jak 

ciepłe krople mojej krwi torują sobie, kapu kap, drogę w świeżym, nie ubitym, śniegu, topiąc go i 

zabarwiając, jak porcja grenadyny lód w drinku. Oślepiali mnie latarkami, ale gdy patrzyłem w dół, 

mogłem coś dostrzec. 

Mam dla Was dobrą wiadomośd – nie boli. Boli ciało, a ja już się z nim żegnałem. Stopniowo 

perspektywa, z której patrzyłem, przesuwała się w górę. Drugie uderzenie kompletnie mnie zwaliło i 

zaryłem twarzą w śnieg. Czerwona plama wokół głowy robiła się spora. Byłem już jakieś pięd, sześd 

metrów ponad tym. Sześd worków trocin pracowicie demolowało moje ciało, a ja w tym czasie 
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dostrzegłem, że wokół działki jest i drugi krąg. Pojedynczo i w małych grupkach po dwóch, trzech, 

czterech. W sumie kilkadziesiąt ciemnych sylwetek. No tak, przecież w sklepie, ustami sprzedawczyni, 

ostrzegano mnie, że demony już się o mnie rozpytują.  Patrzyli beznamiętnie, jakieś uwagi wymieniali, 

czekali. Zaprosiłem gości na jutro, na koktail, a przyszli dziś, nieproszeni, na biesiadę.  

Gdy zginął komendant główny policji, Marek Papała, na miejscu zbrodni, pod blokiem na 

warszawskim Służewcu, pojawiło się błyskawicznie wiele osób, nie związanych ze śledztwem, ale za 

to z samego twardego jądra formalnej i nieformalnej władzy, w tym premier Leszek Miller i Edward 

Mazur. Stali, kurzyli fajki, patrzyli na czarny worek, na krew, rozmawiali. Tak mi się teraz skojarzyło, 

gdy na nich patrzyłem. 

Po paru chwilach byłem jeszcze wyżej i teraz mogłem dostrzec ostatni – trzeci krąg, który wyrósł 

nagle, jak spod ziemi. Aż czarno się zrobiło pod lasem od ludzkiego mrowia. Wyszli z gęstwiny i stanęli 

na granicy drzew, mniej więcej w promieniu stu metrów od miejsca, w którym ludzkie worki zaczęły 

mnie dobijad.  

Dostrzegłem znajomą, drobną sylwetkę mężczyzny z wysokim czołem i ostrym nosem. Opierał się o 

szoferkę starego zielonkawego łazika. Ludzka rzeka zastygła w całkowitej ciszy i gotowości. Patrzyli i 

czekali na sygnał. Jeden jego gest i wyjmą mnie stąd. Ci z Warszawy, z Wizny, ci od Grottgera, ci z 

napoleooskich pułków. Najlepsi z najlepszych, samo gęste.  Jeden krótki sygnał, a ruszą i rozedrą 

drugi krąg na strzępy, o sześciu workach trocin nawet nie wspominając. Potrafili wyciągad rannych 

towarzyszy ze środka ulicy, pod gradem kul ckm-ów. Budzili w Kozakach taki strach, że francuscy 

kawalerzyści gotowi byli zabijad się o najmniejszy nawet detal ich ułaoskiego oporządzenia, 

umundurowania, taką to przewagę w potyczkach gwarantowało. Teraz stoją w skupieniu, 

nieruchomi, mocni, gotowi. 

Ci z drugiego kręgu już ich dostrzegli, zaskoczeni, i miny mają dośd nie tęgie. Pojedynczo i grupkami 

ulatniają się, znikają. Nie chcą konfrontacji. Worki ciągną moje bezwładne ciało w kierunku domu. Na 

śniegu zostaje szeroka czerwona wstęga. 

Drobna postad oparta o łazik wyprostowała się … przypomniałem sobie tamte nasze tupolanowe, 

nocne rozmowy, wspaniały facet, wspaniały człowiek … powoli uniosła prawą rękę … żałowałem teraz 

wszystkiego co potem i w ogóle wszystkich chwil w swoim życiu, gdy byłem ślepy i głuchy na miłośd …  

sięgnęła nią do głowy i zdjęła czapkę. Ludzka rzeka, w milczeniu, uczyniła to samo. Ostatnie wrony 

zerwały się z gałęzi i odleciały. 

… módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej… 

Obraz zaczyna się ściemniad, zawęża mi się pole widzenia. Ktoś już najwyraźniej wyszarpnął wtyczkę z 

kontaktu, moja dioda jeszcze świeci, ale to już ostatnie takie chwile, już czerwieo jej gęstnieje, tężeje.  

Opowiadał kiedyś kat z Algierii, co ściął ponad dwieście osób gilotyną: ostatnie słowa skazaoców to 

najczęściej wzywanie matki. Potwierdzam. 
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23. 

Ujęcie z pewnej oddali, cmentarz, równe rzędy nagrobków, ksiądz wykonuje znak krzyża. Wokół 

garstka ludzi, może ze dwadzieścia osób, kilka starszych, jakiś chłopak smutno obejmujący 

dziewczynę, znudzeni grabarze, parę gołębi na gałęziach, kamera odjeżdża w górę i kooczy ujęciem 

na panoramę Warszawy. …Amen. 

************** 

Mądry sercem przyjmie rozkazy, upadnie, kto wargi ma nierozsądne /Prz. 10, 8/ 

 

Chcących komentowad, dyskutowad zapraszam na mój blog 

http://gloswolny.salon24.pl/272325,biesiada-tupolana-3-lata-pozniej 


