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Samotnoċþ jest cićďkim i nieodzownym warunkiem istnienia.
Joseph Conrad

Najbardziej egzotyczną dďunglą na ċwiecie jest psychika ludzka.
Joseph Conrad
5

Marcie
7

Ja, Kurz i Maruda

Najpierw zaprzyjačniãem sić z Kurzem. Sala byãa czteroosobowa i bião z niej nowoċcią: ċciany niedawno odmalowane, sprzćt bãyszczący, ãóďka nieobãupane jeszcze
z farby, nad drzwiami telewizor na dwuzãotówki, a pod
stopami lċniąca posadzka – w niej moje odbicie.
Kiedy wtaczaãem sić, jak zbity pies, do tego pachnącego lekami pomieszczenia, leďaão w nim juď dwóch
facetów. Jeden, niski i przysadzisty, z rzadkimi siwymi
wãosami, najwyračniej spaã. Drugi nie; byã opalony, kiedyċ pewnie mocno zbudowany, teraz juď trochć obwisãy.
Na ciemnej klatce piersiowej miaã kãćby siwych wãosów,
które na początku wziąãem za kurz. Stąd ksywa, którą
mu nadaãem, choþ tak naprawdć nazywaã sić zupeãnie
nieadekwatnie.
– Leszek Czystecki – przedstawiã sić, wyciągając dãoĉ.
– Grzegorz. – Podaãem mu swoją. – Grzegorz Bednar.
– Proszć sić poãoďyþ, o osiemnastej trzydzieċci bćdzie
kolacja. – Pielćgniarka, która wsunćãa sić za mną do sali,
przyczepiãa do ramy ãóďka tabliczkć pocićtą gćsto okienkami tabelki, po czym wyszãa. Pod fartuchem falowaãy jej
nieapetyczne warstwy tãuszczu, za to fryzurć miaãa bardziej niď zadbaną.
Takim oto sposobem zająãem ãóďko, po prawej mając
Kurza, a po lewej okno, za którym zieleniã sić park.
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Leďeliċmy we trójkć, ale gadaþ moďna byão tylko z Kurzem. Drugi wspóãlokator okazaã sić facetem pozbawionym zarówno ikry, jak i poczucia humoru.
Nazywaã sić Heniu Jagieãão i odzywaã wyãącznie po to,
by marudziþ. Zaczynaã dzieĉ od krótkiej uwagi, ďe
nie dano mu pospaþ tyle, ile spaþ powinien. Wstawaã,
wkãadaã kapcie, po czym zaczynaã spacerowaþ po sali
i cmokaþ.
Kiedy wjeďdďaão ċniadanie, jego ċwidrujący wzrok zahaczaã o krzywo ukrojone kromki chleba, myszkowaã po
zbyt maãych kawaãeczkach masãa i z rentgenowską przenikliwoċcią przesuwaã sić po wiaderku z niedosãodzoną
herbatą.
Kaďdy, kto choþ raz byã w szpitalu, dobrze wie, ďe ďarcie jest tu raczej maão wyrafinowane: ċniadanie ani obiad
jaj czãowiekowi nie urwą. No i trudno, szpital to szpital, nikt tu nie przychodzi dla przyjemnoċci, nikt teď nie
powinien spodziewaþ sić kawioru na ċniadanie i kaczki
w jabãkach na podwieczorek. Ale Heniu Jagieãão widocznie sić spodziewaã.
– Ojej, taki kawaãeczek szynki... – marudziã, wzbudzając w pielćgniarkach chćþ mordu. – I to jeszcze taki suchutki. No nie, tego sić przecieď nie da jeċþ...
– Panie Heniu, jedz pan i nie narzekaj – prostowaã go
Kurz. – Takie ãadne panie tu do nas przychodzą, miãe
i sympatyczne, a pan marudzisz.
Kurz uċmiechaã sić wtedy zbójecko do kobiet w fartuchach, rozãadowywaã gãupią sytuacjć i czćsto rzucaã przy
tym jakimċ ďartem, a ja nabieraãem pewnoċci, ďe za mãodu rwaã dupy jak szczaw.
No, ale miaão byþ o Heniu. Wićc Heniu, gdy juď z wyrazem najwyďszej pogardy i nieziemskiego obrzydzenia na nalanej twarzy poďarã swoją porcjć, kãadã sić
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na ãóďku, by wygãosiþ kilka zdaĉ na temat tragicznej
obsãugi, krzywych ċcian czy beznadziejnej pogody za
oknem. Pomstowaã na polityków, wyzywając wićkszoċþ
z nich od idiotów i imbecyli; debilami nazywaã aktorów i piosenkarki, i w kaďdym, ale to w kaďdym, umiaã
znalečþ jakąċ paskudną i zasãugującą na potćpienie
cechć.
Czćsto ďeċmy z Kurzem specjalnie denerwowali Henia, spierając sić z nim i udowadniając, ďe przecieď
Doda ma talent i jest diabelnie inteligentna, ďe Balcerowicz to mądry facet, ďe deszcz jest potrzebny, a salowa miãa w obejċciu i sãodka jak miód. Wtedy nasz drogi
wspóãpacjent, nasz ukochany towarzysz szpitalnej niedoli zamykaã sić i wċciekãy jak tajfun na morzu odwracaã
sić do nas plecami, udając, ďe zasypia w trybie natychmiastowym.
Kurz uċmiechaã sić wtedy do mnie od ucha do ucha;
z czasem nauczyliċmy sić teď przybijaþ ďóãwika po tych
sãownych potyczkach z Jagieããą.
Obiad byã obiektem znacznie bardziej wysublimowanej krytyki Henia, którego juď pierwszego dnia zacząãem
nazywaþ w myċlach Marudą. „Cieniutki jak bibuãka” schabowy byã „nie do przyjćcia”, ziemniaczki „maão ciepãe
i niedostatecznie rozdrobnione”, zupka „niemal chãodna”, a kompot „rzadki i prawie niesãodki!”
Dziwião wićc nas, mnie i Kurza, ďe Maruda, kiedy juď
skoĉczyã codzienną litanić zarzutów pod adresem kuchni, jadã, aď mu sić uszy trzćsãy.
– Panie Heniu, jak nie smakuje, to ja chćtnie zjem – powiedziaãem raz, zanim wózek z jedzeniem wyjechaã z sali. – Mnie smakuje bez zastrzeďeĉ. Wićc jak? Da pan?
– O, juď byċ chciaã. Tak dobrze to ni ma. Do dupy ten
obiad, no ale zjem. Co zrobiþ...
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– Panie Leszku – zwróciãem sić wtedy do Kurza. – Mnie
sić wydaje, ďe nasz pan Heniu to tak specjalnie droczy sić
z tymi paniami.
– Ďe niby co? – fuknąã Maruda, a Kurz wyszczerzyã sić
jak dziecko, które dostaão wãaċnie furgonetkć lodów.
– No, coċ w tym jest – podãapaã momentalnie. – Coċ tu
jest na rzeczy!
– Pan Heniu po prostu tak sić tu lansuje, a potem ciach,
ciach i poderwie nam najãadniejszą pielćgniareczkć.
– Jasna sprawa – zawtórowaã mi Kurz. – Jeszcze tu
bćdziemy ċwiadkami romansu, Grzesiu, ja ci mówić!
Maruda zdobyã sić na jakieċ burknićcie, jakiċ nieartykuãowany dčwićk, mający najpewniej wyraziþ absolutny
brak szacunku dla dwóch tak grubiaĉskich osób jak my,
po czym wróciã do obiadu i nie odzywaã sić przez jakieċ
póã godziny.
Opowiadam o Kurzu i Marudzie, a w ogóle nie wspomniaãem jeszcze o tym, jak znalazãem sić w szpitalu. Dziury
po tabletach, jak to mówią. No wićc opowiadam.
Ocknąãem sić bez telefonu i z nosem wielkoċci pomaraĉczy. Nade mną wisiaãa pyzata twarz kobiety, która
ċmiaão mogãaby wziąþ udziaã w reality show „Chcć byþ
pićkna”.
– Pijany? – odezwaã sić ktoċ z tyãu.
– Jasne, ďe tak – skwitowaãa mnie Brzydka i uniosãa malowane kredką brwi. – I jeszcze sić biã w takim stanie.
Gdybym miaã przy sobie alkomat, tobym tej babie pokazaã same zera, a potem wepchnąã urządzenie w tć jej
wielką dupć. Bo jak masz wãosy krótsze niď na szeċþ milimetrów, a na tyãku dres, to jesteċ þpunem, chuliganem
i sterydziarzem, a w najlepszym wypadku pijaczyną. Jakbym myċlaã takimi stereotypami, to tć babć, która wãaċ12

nie z pogardą krćciãa nade mną gãową, musiaãbym wziąþ
na ãaĉcuch i zawlec do obory, bo przecieď wyglądaãa jak
krowa.
Ale nie ma sić co spinaþ, przecieď coċ takiego spotkaão mnie nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz. Do
koĉca ďycia nie zapomnć, jak po rozmowie kwalifikacyjnej w Volkswagenie, ubrany jeszcze w garnitur, poszedãem do salonu Orange, gdzie obsãuďyli mnie, jakbym byã jakimċ ksićciem albo inną bogatą cholerą. Na
drugi dzieĉ – telefon znowu sić zaciąã (swoją drogą to
z tymi telefonami Kurz miaã ċwićtą racjć, ale o tym póčniej) – udaãem sić raz jeszcze do tegoď salonu. Trafiãem
nawet na tego samego pracownika. Tyle ďe ubrany juď
byãem na sportowo, spod koszulki wystawaã kawaãek tatuaďu, a cztery pićþ na kablu wyračnie opinaão sić w rćkawku.
Facet daã mi do zrozumienia, ďe mój telefon ma gãćboko w dupie, a mnie kapkć gãćbiej. Komórkć miaãem
zostawiþ na „dwa, góra cztery dni”, moďe coċ sić uda, ale
nic nie obiecuje i tak dalej.
Ste-re-o-typ.
Grupka ciekawskich rozpãywaãa sić powoli, a ja z guzem, pćkającą gãową i trzečwiutki jak ċwinia wstaãem
i poszedãem na tramwaj. Weronika nie bćdzie zachwycona ani moją gćbą, ani brakiem telefonu.
Nastćpnego dnia zaczynaãem pracć w sklepie motoryzacyjnym na âokietka. Praca jak praca, dziewiąta–siedemnasta, tysiąc czterysta brutto. Wypatroszona z perspektyw i szans na awans. Taki koleċ jak ja na nic wićcej i tak
przecieď w ďyciu nie moďe liczyþ.
Jestem z Pragi-Póãnoc, a tam albo latami wystajesz pod
blokiem, zamieniając sić w zmćczonego ďyciem mene13

la, albo próbujesz coċ w tym ďyciu zrobiþ. Ta druga droga koĉczy sić rozwidleniem: jedno to pierdel, dymanie
w dupć i koniec wszystkiego; drugie oznacza, ďe ci sić,
szczćċciarzu, gówniarzu jeden, udaão.
Jestem z mojej dzielnicy, ale tak jakby nie do koĉca. Chãopaki z Pragi-Póãnoc szczycą sić tym, ďe jedyne
teksty, jakie w ďyciu czytają, to tabelka z iloċcią biaãka
na opakowaniu ryďu albo wiadomoċci od dup na Naszej
Klasie. Ksiąďka to haĉba i wstyd, a film bez lektora dla
nich nie istnieje. Ja miaãem pecha i szczćċcie naraz, bo
moja stara zmuszaãa mnie do czytania. Pamićtam, ďe
jako dzieciak nie mogãem wyjċþ przed blok, zanim nie
zmordowaãem dziesićciu stron czegoċ tam. Lektury, Lalki, sralki. Przynajmniej byków na dyktandach w podstawówce nie robiãem. Wićc niby z Pragi, ale tak jakoċ nie
caãkiem. Wstydziãem sić tego czytania przez caãe ďycie
i musiaãem pod blokiem uwaďaþ, bo sić, chcąc nie chcąc,
nauczyãem wielu mądrych sãów, za które by mnie tam wyċmiano.
Dygresja sić wkradãa. No wićc byão tak:
Przyszedãem póã godziny przed czasem – chciaãem wypaċþ jak najlepiej, spodobaþ sić szefowi sklepu. Miaãem
zwracaþ sić do niego per panie Donku. Pan Donek, co za
imić, no niech mnie byk wydyma!
Sklep byã raczej maãy, widaþ, ďe jego wãaċciciel to taki
prywaciarz za dychć, co dorobiã sić w pocie czoãa i z ďelazną perspektywą zawaãu za kilka lat. Mieċciã sić ten caãy
biznes w tak zwanym drewniaku, w tym samym ciągu byã
jeszcze spoďywczak, warzywniak i wypoďyczalnia kaset
wideo. Ta ostatnia musiaãa byþ grubą ċciemą, bo na wypoďyczaniu kaset to sić da zarobiþ tyle, ile srogą zimą
z pudeãkiem po margarynie mićdzy nogami i z gitarą
w ãapach.
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Pan Donek nosiã flanelową koszulć i wrćcz nieziemsko
sić pociã. Olbrzymi bćben rozpychaã mu ciuchy, tylko patrzeþ, jak strzelą guziki.
– Tu masz rejestr towaru, wchodzisz albo przez numer, ale to dopiero jak sić wszystkich nauczysz, albo
przez nazwć. Cena pojawia ci sić automatycznie, o tutaj.
Wtedy wbijasz to, akceptujesz i drukujesz. Aha, najpierw
pytaj klienta, czy faktura, czy paragon.
W tym momencie wszedã pierwszy klient. I aď samemu nie chce mi sić wierzyþ, kiedy to sobie przypominam. Pierwszy klient, niech mnie szlag, sãuchajcie, jaka
historia.
– Dzieĉ dobry – powiedziaã szef, odwróciã sić do mnie
i kiwnąã gãową porozumiewawczo.
Powtórzyãem za nim, klient odmruknąã coċ i skierowaã
sić do póãek z olejami. Pan Donek natomiast udaã sić
na zaplecze, zostawiając mnie na pastwć losu.
Klient byã wysoki i raczej szczupãy, ale widaþ juď byão
na nim tć warstewkć sadãa, która za kilkanaċcie lat zgrubieje i zmieni goċcia w drugiego pana Donka. Miaã takie
zakola, ďe powinien juď goliþ sić na ãyso; wyglądaã doċþ
komicznie.
Okularki na nosie, w rćku brązowa aktówka, lċniące
buty, pewnie Gino Rossi. Jego starzy akurat mieli, ďeby
daþ mu na studia.
Postawiã baniak oleju na ladzie i wygrzebaã z torby
portfel. Wszystko staão sić bãyskawicznie, a ja nie miaãem pojćcia, co dalej. Przejechaþ po butelce czytnikiem,
wpisaþ kod (ale skąd?), wbiþ cenć na kasć? Wykrztusiãem
jedno, co zdąďyãem zapamićtaþ z parominutowej nauki
pana Donka.
– Faktura czy paragon?
Rozejrzaãem sić. Pomocy.
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– Paragon... – odparã klient i przyjrzaã mi sić uwaďnie. –
Co sić panu staão?
– Niee... nic. – Uċmiechnąãem sić jak najprawdziwszy
debil, poczerwieniaãem. Pomocy, szefie!
– Mogć? – Klient wyciągaã juď rćkć w kierunku mojego
nosa.
Co: mogć? Uszczypnąþ w policzek? Pacnąþ w oko?
Wydãubaþ babola?
– Jestem lekarzem. – Goċþ marszczyã czoão i gapiã sić
na mnie jak na ciekawostkć przyrodniczą.
– Yyy... ale to naprawdć...
– Chyba zãamany.
– Nie. Chyba nie – broniãem sić.
– No, tylko zobaczć.
Dotknąã, zobaczyã. Zabolaão jak jasny gwint.
– Zãamany – zawyrokowaã.
– Naprawdć?
W tej samej chwili zobaczyãem, jak pan Donek wychodzi z zaplecza i caãy zamienia sić w zdumienie. Nie dziwota, pierwszy klient maca mnie po twarzy, pomyċlaãem.
– Trzeba to nastawiþ, bo jak tak sić zroċnie, to bćdzie
pan miaã problemy z oddychaniem, szczególnie podczas snu. Kto wie, czy juď sić nie zrosão. Kiedy to sić
staão?
– Wczoraj rano.
Pytająco spojrzaãem na szefa i juď wiedziaãem, ďe daãem dupy, ďe to koniec mojej pracy w jego sklepie motoryzacyjnym. Byãa dziewiąta dwadzieċcia jeden, nawet nie
zdąďyliċmy spisaþ umowy na okres próbny.
Tymczasem klient, który zapomniaã chwilowo o swoim
nienabytym jeszcze oleju, otworzyã aktówkć i wyjąã z niej
ekwipunek porządnego lekarza w cywilu: biaãy notesik,
pióro i pieczątkć.
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– Trzeba sić z tym jak najszybciej zgãosiþ do szpitala,
tutaj napiszć panu nazwisko mojego kolegi, który dzisiaj
wieczorem ma dyďur w szpitalu przy Woãoskiej.
– Ale to konieczne?
– Proszć pana, ma pan zãamany nos, chyba doċþ powaďnie. To jest konieczne. – Facet miaã minć, jakby wãaċnie obdarowywaã mnie zãotem, a ja tu narzekam. Tyle ďe
nieċwiadomie wãaċnie wywaliã mnie z pracy.
– Aha... – Na tyle sić zdobyãem.
– Wejdzie pan gãównym wejċciem – mówiã klient,
bazgroląc coċ w notesiku. – Tam pan da tć kartkć pani
w recepcji i ona juď pana skieruje do lekarza dyďurnego, doktora Lisa. Naprawdć proszć tego nie lekcewaďyþ.
– A... a jak dãugo muszć w szpitalu...
– Jeċli chrząstki nie zaczćãy sić jeszcze zrastaþ, to moďe
udaãoby sić po paru dniach juď... ale najczćċciej to jest
tak, ďe jakiċ odprysk čle sić uãoďy albo tkanki sić obleją i wtedy... W najgorszym wypadku to nawet do dwóch
tygodni.
Spojrzaãem na szefa – miaã minć, jakby wãaċnie zrobiã
w spodnie. Wiedziaãem, ďe potrzebowaã pracownika na
wczoraj i nie bćdzie czekaã dwóch tygodni.
Chwilć póčniej obsãuďony juď przez pana Donka facet
opuċciã sklep z baniakiem oleju.
– Ja naprawdć nie mam zãamanego tego nosa – powiedziaãem.
Pan Donek zachowaã sić w porządku. Co prawda musiaãem pracowaþ do koĉca dnia, ďeby mógã sobie jakoċ
wszystko zorganizowaþ, ale przynajmniej okazaã sić
czãowiekiem. Zapãaciã mi podwójną dniówkć, nie podpisaliċmy ďadnych papierów, ďyczyã powodzenia i poklepaã
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po plecach, mimo ďe doskonale wiedziaãem, jak bardzo
jest zãy.
A wieczorem pojechaãem do szpitala.
Zanim na dobre zdąďyãem rozejrzeþ sić po recepcji, tãusta raszpla wzićãa mnie w obroty. Kazaãa wypeãniþ jakiċ
formularz, zadzwoniãa gdzieċ, potem znowu, aď wreszcie popćdziãa ze mną dãugim korytarzem, gdzie byão
duďo ludzi i kaďdy, co do jednego, spoglądaã na mnie jak
na pierwszej wody debila.
Kto wie, jak boli zãamany nos, powinien sić cieszyþ, ďe
nie spotkaã doktora Lisa. Gdybym czekając pod drzwiami
jego gabinetu ze zdjćciem rentgenowskim, wiedziaã, co
nastąpi, kiedy wejdć do ċrodka, gnaãbym stamtąd sprintem jak najdalej.
Doktor Lis miaã czarną czuprynć skrzypka wirtuoza
i szczery szeroki uċmiech.
– Niech pan siada – powiedziaã znad kartek.
Usiadãem.
– No dobrze, ja wszystko o panu juď wiem, ale proszć
powiedzieþ. Co dolega?
Wskazaãem na nos.
– Zdjćcie?
Poãoďyãem. Uċmiechnąã sić jakoċ tak pobãaďliwie.
– Zãamany. Gãowa nie boli przypadkiem? Moďliwe, ďe
pan ma wstrząs. – Znowu uċmiech. Kretyĉski, dodajmy. –
Zobaczymy najpierw, co z tym nosem.
No i zobaczyã, niech go diabli! Pomyċlaãem wtedy, ďe
doktor Lis powinien szkoliþ sadystów.
Zãapaã mnie za bolący, rozwalony i napuchnićty nos,
po czym pociągnąã w dóã, szarpnąã w górć i na boki.
Zawyãem.
– Jeszcze chwilć.
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Otworzyãem usta, by powiedzieþ: Bardzo ċmieszne.
Chciaãem wyþ, ďe nie, ďe starczy, ďe jak jeszcze chwilć, to
ja tu umrć z bólu.
Kichawa promieniowaãa bólem na caãą twarz i gãowć,
czuãem, ďe odpãywam. Doktor Lis wãoďyã rćkawiczkć
i wepchnąã mi dwa palce do nosa. Jak nietrudno sić domyċliþ, zacząã nimi szarpaþ i wysyãaþ w moje ciaão kolejne
wiązki bólu.
Skoĉczyã, puċciã i wstaã, a ja, oddychając cićďko, zobaczyãem, ďe jego gabinet sić przechyla. Ďe leci na mnie
w zwolnionym tempie, jak w jakimċ tanim filmie. Zgniecie mnie, za chwilć mnie zgniecie... Przeniosãem wzrok
na doktora Lisa, powolutku podnoszącego sãuchawkć
telefonu.
Wstyd. Wstyd jak ja nie mogć.
Zemdleþ u lekarza...
Doktor Lis ocuciã mnie i wyjaċniã, ďe chciaã nastawiþ
nos rćcznie – to pozwoliãoby uniknąþ operacji – ale
okazaão sić, ďe jakaċ tam chrząstka zaczćãa juď najwidoczniej obrastaþ inną chrząstką, a na dodatek kawaãek
koċci odãupaã sić i naleďy go wsadziþ na jego dotychczasowe miejsce. Dãugo nawijaã o tym, co mi bćdą robiþ,
ale nie sãuchaãem – najwaďniejsze, ďe straciãem robotć,
zanim na dobre ją zacząãem. „Trzeba bćdzie operowaþ”,
podsumowaã rozmowć takim tonem, jakim sić mówi:
„Poproszć tamtego ogórka”, albo: „Przeãącz, Krystyna,
na Polsat”. Nie dali nawet pojechaþ do domu. „Dostanie
pan piďamć i wszystko, co potrzebne”.
Potem od razu zapakowali mi kilka piguã, musiaãem teď
pogadaþ chwilć z jakimċ brodatym jegomoċciem, który byã tak spokojny, ďe aď wkurwiający. Pytaã o bzdury
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