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Sowo

CzujÆ siÆ trochÆ tak, jakbym wydawa wasne pisma poymiertne. Jakbym przez lornetkÆ, nastawiajc
ostroyÂ, patrzy na siebie samego gdziey z poowy lat
osiemdziesitych zeszego wieku.
Okoo trzydziestoletni facet z wsem (zgól go, na
mioyÂ bosk!) wysya z miasta Hamburg do miasteczka Maisons-Laffitte coy na ksztat ballady o polskich
zodziejach w Niemczech. Zaczynajcej siÆ od zdania
Pewnego razu zdarzyo siÆ, e Czesiu, zawsze ustawiany na
czujce, przepad bez wieyci. Zdanie, którym wywija jak
lassem, ale nikt jakoy na nie siÆ nie apie. Debiutujcy
prowincjusz chce karykaturowaÂ kod romantyczny, pije
do klasyki (Pewnego razu zdarzyo siÆ, e latarnik w Aspinwall, niedaleko Panamy, przepad bez wieyci.), ale co tam,
Mona yÂ zacznie oddychaÂ samo i niepotrzebna mu
bÆdzie maska tlenowa z rezerwuarem Sienkiewicza.
Pod koniec lat osiemdziesitych student slawistyki
(z okularami na pó twarzy) wysya do „Kultury” pary5

skiej drugi tekst. Odpisuje GrudziÍski, coy w stylu, e
jak na opowiadanie o samotnoyci to za duo w nim
wtków. Student drapie siÆ w gowÆ, na jakiej podstawie ta bezczelna samotnoyÂ przy pomocy jej wysannika GrudziÍskiego uzurpuje sobie prawo do tylko i wycznie jednego wtku? NastÆpuje moment zwrotny,
koperta z opowiadaniem o ssiadce imieniem Uschi
wÆdruje na ulicÆ Wiejsk w Warszawie. I daje pocztek
serii blisko piÆÂdziesiÆciu tekstów, które wysaem tam
do dziy (ponad dwadzieycia lat!). WystÆpujc po drodze goycinnie na amach innych tytuów (ostatnio dugi
romans z „Machin”).
Wkrótce po Uschi wyszy Odwiedziny. Dobrych kilkadziesit stron tylko dlatego, e mama, kiedy pierwszy
raz przyjechaa do Hamburga, pomylia cukier z mk
i posodzia sobie ni herbatÆ. Wtedy cukier w Hamburgu wyglda tak jak mka w KÆdzierzynie-Ko|lu. Odwiedziny byy robot pioniersk w tym sensie, e due
partie pisaem skadni niemieck z uyciem polskich
sów. Stosunek bilateralny miÆdzy obu paÍstwami urós
tym samym do rangi pciowego.
Nie pamiÆtam, Bereza czy Lisowski, zdaje siÆ, e Lisowski, wpad na pomys cyklu Listów z Hamburga. Chodzio o to, eby w ramach staej rubryki szybciej ukazywaÂ siÆ mogo to, co stamtd wysyaem. No i wysyaem.
Szkoda, e nigdy nie udao mi siÆ spotkaÂ Jerzego
Ficowskiego. Kiedy opublikowaem Schulza ’92 zerwa
6

wspópracÆ z „Twórczoyci”, ogaszajc na amach teje
peen oburzenia list. A ja przecie z mioyci pisaem,
nie z nienawiyci.
Podobnie jak o Dbrowskiej i Nakowskiej, wobec
których uzurpowaem sobie prawo do bycia ich nieylubnym dzieckiem.
MÆka kartoflana to pierwsze moje opowiadanie (z)
drogi. Nie zapomnÆ pewnej kuriozalnej recenzji, w której stao, e czÆyÂ o powodzi z roku 1997 to jeden
z najbardziej udanych zapisów kataklizmu, który nas
wtedy nawiedzi. Tymczasem KÆdzierzyn-Ko|le pod wod
pisaem, kiedy zaczÆo lekko padaÂ, i naprzód miasto,
a potem kraj zalaem wod wasnorÆcznie. NiewdziÆczny to zawód, literat, czowiek ma raz w yciu jaky wizjÆ, publikuje j i zostaje reporterem. (Kiedy powód|
siÆ rozszalaa i w Ka-Ko|lu zalao cmentarz, byem ju
w Hamburgu. Zadzwoni wtedy do mnie brat i powiedzia, wracaj, bo nasz stary po mieycie pywa.)
PS
Przejrzaem caoyÂ. Tu i tam przystrzygem. Tu i tam
wymyem lekko przetuszczone z wysiku wosy. Wtarem trochÆ elu, postawiem, zmierzwiem, wysuszyem. Teraz moe iyÂ, na Miasto.

I

Mona yÂ

Pewnego razu zdarzyo siÆ, e Czesiu, zawsze ustawiany na czujce, przepad bez wieyci. Moe wróci do
Polski, mówili, kto go tam wie. Ostatnio trochÆ wracao. Na przykad ten, jak mu byo... Rysiek, Rychu na niego mówili. Taki niewysoki, przy sobie. Zawsze jak wychodzi, to puka w stó, jak Niemcy, oni siÆ tak egnaj,
pukaj w stó. Dlatego nikt go specjalnie nie lubi, tego
Rycha. Niby z nami, Polak i tego, a puka w stó. Jak wyjecha, to niedugo przysa list. Tego i tego, gnijcie tam
na socjalu, a ja winogrona stawiam, pod przykryciem.
Nie chcÆ tu klÂ, ale skurwysyn to on by. Tu Niemców
nayladuje, a tam dla komuchów robi. MinÆo gdziey
tak, ile? Pó roku? Przyjecha na zaproszenie i szukajcie
mi merca, mówi, po stówie dam. Potem siÆ rozmyyli.
Przednie siedzenie mi pod dup ucieka, mówi, wracam
polonezem. Takich modeli tu jest peno... no, ale ten
Czesiu. Moe on te wróci? Albo papiery gdziey po
cichu zoy? Do Australii albo Kanady? Tutaj na azyl
nie mia szans, strajkowa raz, za Solidarnoyci, ale nie
mia poywiadczenia ani nic. e niby Niemiec, te mu
11

nie wyszo. Co mu odpisali? e dziadek to w porzdku, ale ojciec by penoletni, a mia papiery polskie, czy
coy takiego. No i siedzia na socjalu, tak jak wszyscy
prawie. Skubn coy w sklepie, sprzeda, pohandlowa,
takie o. Wierszyk se uoy, nie bÆdÆ go tu powtarza,
a zreszt, kto tego sucha: „Ech, Ludowa, chuj ci w serce, przez ciebiem na poniewierce”. Koniec. A eymy
go na czujkÆ wziÆli, to siÆ, jak to mówi, ustabilizowa.
A tamten, ten... Rychu, utopi siÆ. Pisa ktoy z Polski.
Normalnie kpa siÆ i utopi. Potem my siÆ ymiali, e ma
teraz prawdziw plantacjÆ pod przykryciem.
Czujka to jest fucha! Patrzysz tylko, czy ktoy nie
idzie, a reszta rbie. Wczeyniej namiar, upewniÂ siÆ,
e czysto, do yrodka i fertik. A potem rozprowadziÂ,
bo forsy to te skubaÍce w domu nie trzymaj, chowaj
po ksieczkach. Wiadomo, procenty, sknery jedne, bo
miaem nie klÂ. FuchÆ miaey, Czesiu, tak ci mówiÆ, jak
mnie teraz syszysz, nie moesz powiedzieÂ. Za damski
chuj inkasowaey, bo kto tu azi po bocznych ulicach
w nocy, kto? Niemcy do tyry, telewizorek i nyny, kurwa,
wojnÆ przegrali, dugi pac, a jeszcze tyle maj! Kto
mi to wytumaczy? I my w nagrodÆ dostaliymy Rusa,
a oni za karÆ Amerykana! I siÆ buntuj jeszcze, jeszcze im |le! Bd| tu mdry. Ale o tym Czesiu. FuchÆ
mia, spaÂ móg, jak my rbali, bo kto tu kradnie, nie?
Niemcy porzdny kraj. No i Czesiu znikn. Nie wiem,
moe do Australii albo do Kanady, ale to ju mówiem.
Spróbowaliymy raz bez czujki, wyszo. Drugi raz, te.
My to ja i Inteligent. Woher kommen Sie, zapytali go raz
w urzÆdzie, a on myyla, e to, tak jak w Polsce, chodzi
12

o pochodzenie, i mówi: ich komme aus Intelligenz. I tak
zostao, Inteligent. Na mnie mówili Goyciu, bo miaem
azyl. Jak, to nikomu nic do tego, komuchy mnie tam
do dziy pamiÆtaj, wystarczy? Powiem tylko tyle, za to,
co te czerwone pajki, Ruskie, zrobili w Katyniu, za to
powinni odpokutowaÂ. Musz. Jak ja siÆ nie doczekam,
to moje dzieci...
W Polsce s, stara zrezygnowaa, nie chce przyjechaÂ. Paczki ylÆ, eby mnie pamiÆtay...
Za trzecim razem o mao co nie wpadliymy. Rozebraliymy stereoanlagÆ, a tu klucz w drzwiach. Inteligent
nauczy siÆ – takie jedno zdanie po turecku – ju zapomniaem, eby byo na nich, i chodu. Zemyci siÆ ten
wakat na czujce. Niby peno ludzi, kady siÆ rwa, ale
uczciwy to mao kto. Ten siÆ spi, tamten siÆ spó|ni,
tak e musieliymy wróciÂ do sklepów, jak na pocztku.
Chodziliymy na te zakupy, ale to marny geszeft, nawet
nie ma co potem rozprowadzaÂ. Inteligent tak siÆ rozpuyci, e raz to wyniós rakietÆ tenisow, za koszul
na plecach. Obrabialiymy „hojnych”, znowu „braliymy”
i tak leciao. Knajpy, trochÆ dziewczynek... Ten Rychu,
co siÆ utopi, opowiada raz, e go zatrzymali, drogówka, mierz, powyej trzech promili. To myyleli, e im
siÆ coy pomylio, i go puycili. Ja w to nie wierzÆ.
Tak gdziey kiedyy w maju, na pocztku, przyjecha
Maturzysta. Mizerne toto, blade, niepozorne. Pótora
nieszczÆycia, jak to siÆ kiedyy mówio. Zaraz przed matur uciek, teraz tumacz takiemu, e móg skoÍczyÂ.
Gapi siÆ na ciebie nieymiao, gowÆ spuyci i mówi, e tu
chce yÂ, gdzie wolna Polska jeszcze. Nawet Inteligent
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siÆ wzruszy, co dopiero ja. Tak jakbym syna swojego
z przyszoyci zobaczy, kiedy doroynie. Naprzód trza
byo go ubraÂ. Inteligent siÆ szarpn, ja siÆ szarpnem
i by gotów. Nie ten chopak. Niby nie chcia, krygowa
siÆ, ale w wystawach to siÆ ukradkiem przeglda. My,
e niby nic nie widzimy, mrugaliymy do siebie, a duma
nas braa od yrodka, a mio. Maturzysta staje co chwilÆ,
nadziwiÂ siÆ nie moe tym sklepom, apie siÆ za gowÆ,
jÆczy, a my oprowadzamy go, jakby to wszystko byo
nasze, tacy dumni. Czowiek siÆ zywa z miejscem,
przyzwyczaja, moe mi kto mówiÂ, co chce. Ubranie
z Polski kazaliymy mu zostawiÂ, przyda siÆ, jak bÆdzie
po socjal szed. Poszliymy do knajpy polskiej, to ju siÆ
cakiem rozczuli. Flaczki, jedna butelka, druga i yciorysy na stó. Nawet nie wiedziaem, e Inteligent siedzia razem z internowanymi, bo ich wtedy pomieszali.
Pieyni siÆ rónych nauczy, nawet zacz: „O, Panie Boe,
Ojcze nasz”, ale przysza kelnerka i powiedziaa, e to
nie koyció. Maturzysta rozklei siÆ i wypaka z siebie
wszystko. Gupich nauczycieli, ojca, co nic nie rozumia
i mówi, e trzeba pracowaÂ, bo bez pracy nie ma nic,
kolegów z klasy, co to tylko za dupami i interesami,
i SolidarnoyÂ, bo kto tam jeszcze o Bujaku myyli. Wpakowa siÆ do ciÆarówki holenderskiej, wcisn gdziey
miÆdzy paki i tak przejecha. Na granicy puycili do yrodka psa. Ten pies stan przed nim, ylepia mu byszczay
i patrzy, ten na tego, a ten na tego. Maturzysta serce
ma w gardle, jeszcze teraz mia, jak to opowiada, i nie
rusza siÆ. W koÍcu stranik zawoa i pies normalnie
wybieg. Zrozumia mnie, zrozumia mnie, szlocha Ma14

turzysta. Podniosem za zdrowie tego psa ludzkiego,
bo dziÆki niemu spotkaliymy siÆ i bÆdziemy trzymaÂ
siÆ razem, wypiliymy, a Inteligent powiedzia, suchaj,
Maturzysta, ty masz inteligencjÆ wrodzon, ja nabyt,
a Goyciu ma azyl. Co nam wiÆcej trzeba? Wszyscy jesteymy Polakami, tu, na obczy|nie, i musimy trzymaÂ
siÆ razem. Maturzysta dziÆkowa, eymy siÆ nim zajÆli,
eymy go tak przygarnÆli jak prawdziwa rodzina, a Inteligent pcha mu pod nos piÆyÂ i krzycza, e wszyscy
trzej jesteymy jak ona, ta piÆyÂ biao-czerwona. Maturzysta zgodzi siÆ, ale niech wykreyli to czerwona. Ja go
poparem, bo czerwieni mi ju nikt nie wmówi, i stanÆo na biaej. Inteligent mia wtedy swój dzieÍ do gadania. Tutaj jestey wolnym czowiekiem, moesz robiÂ,
co chcesz, najwyej ciÆ zamkn, klarowa Maturzyycie.
Ja musiaem mu potakiwaÂ, bo pyta mnie cigle, jest
tak, jak mówiÆ? Tutaj oddychasz powietrzem wolnego
ywiata, mówi, ale to musia gdziey przeczytaÂ i zapamiÆtaÂ sobie. CzÆsto tak robi, eby zaszpanowaÂ modym spadochroniarzom. Szwabom siÆ nie daj, bd| Polakiem, zreszt, ju my ciÆ we wszystko wprowadzimy.
BÆdziesz sta na czujce, jakby co, to tylko dasz znaÂ.
Maturzysta domyyli siÆ, o co chodzi, i wrzeszczy na
ca knajpÆ, e on to nie bÆdzie nigdy krayÂ. Kto ci kae
krayÂ, kto ci kae krayÂ, postoisz tylko, jakby co, dasz
znaÂ. My tu jesteymy jak Robin Hood, bogatym zabieramy, oddajemy biednym, pó darmo. I zaraz siÆ Inteligent
ni std, ni zowd rozklei. Dziadka sobie przypomnia.
On go nie zna, ojciec mu opowiada, jak go zabili ywcem hitlerowcy. Ja dorzuciem coy ze swojej rodziny,
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ale ebym by pewien, to nie powiem, a Maturzysta te
tam kogoy mia, tylko e go ukatrupili sowieci, a to wiadomo, jedna i ta sama zaraza. Komunizm to na czerwono polakierowany faszyzm, krzykn Inteligent, ale
to te musia skdy znaÂ, chyba z jakiejy demonstracji.
Wypiliymy na koniec zdrowie naszych pomordowanych
przodków, tego psa i w ogóle wszystkich psów, i holenderskich kierowców, i na pohybel komunie.
Ten Rychu mi po gowie chodzi, ten, co siÆ utopi.
Czowiek planuje coy, kombinuje, rodzinÆ zakada, bo
eniÂ siÆ chcia, i koniec, pod wodÆ, cisza. Szkwa tylko.
Odprowadzamy MaturzystÆ do obozu, noc, a ten
drze siÆ na cae gardo, ypiewa coy, taÍczy, bo mu Inteligent nagada, e wszystko wolno. Co on to ypiewa? Jakoy tak: „Nie zdechniemy tak szybko, jak sobie
roi ymierÂ, ziemia dla nas za pytka, fruniemy w górÆ
gdziey”. CzÆsto to ypiewa, jak piliymy. Nagle suka
i sprawdzaj nas. Maturzysta obejmuje gliniarza, yciska
go, Solidarität, Solidarität, krzyczy, ich aus Polen, Pologne,
Polonia, Freiheit für Polen, toymy go wziÆli szybko pod
ramiona, wytumaczyli grzecznie, co i jak, e dopiero
co przyjecha, nowy jest, a tam mu ca rodzinÆ zamknÆli i e on prawie jak sierota, Waisenkind, znaczy.
Puycili nas pod warunkiem, e zaraz z nim do obozu.
Umówiliymy siÆ na jutro, no i co?
No i byo nas trzech: Inteligent, Maturzysta i ja.
On nie od razu stan na tej czujce. Ile to byo gadania... Dopiero jak musia na znaczek od nas do Polski
poyczyÂ, wtedy pÆk. PÆk, bo miÆkki by, to te. Inteligent da mu piÆÂ dych, bd| wieczorem tam i tam,
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powiedzia i Maturzysta przyszed. Poszo jak zwykle.
Na drugi dzieÍ rozprowadziliymy towar i kiedy doszo
do podziau, to ten nic. Nie we|mie i koniec. Szlag nas
trafi, Inteligent chcia nawet tÆ forsÆ wyrzuciÂ, a mi siÆ
spodobao, e taki wraliwy. Poza tym pierwszy raz to
zawsze ciÆko. Dobra, mówiÆ, za twoj dolÆ robimy
wycieczkÆ, na przykad do Kolonii. Oczy mu zalyniy, bo
kto by nie chcia ywiata zobaczyÂ, wzbrania siÆ, tego,
ale ju mówi o katedrze, bo sysza o niej i oglda na
zdjÆciach. Wypiliymy na to konto, a wieczorem do Patriotki. Równa dziewucha, niby do wszystkiego, ale zasady miaa. Niemców skubaa równo, dla nas znika patriotyczna, ale niech który j potraktuje jak kurwÆ, za
drzwi. Kto szarmancki, kulturalny, dostawa, co chcia.
A jeszcze jak kwiaty jej siÆ przynioso, to miaey wszystko, ze yniadaniem. Taki Niemiec siÆ w niej zakocha.
Przychodzi codziennie, do knajpy zaprasza, mercem
wszÆdzie wozi. Patriotka nic. eniÂ siÆ chcia, a ta jak
kamieÍ. Id| za niego, Patriotka, mówili my jej wszyscy,
hajtnij siÆ, trzy lata min i papiery masz, a ta siÆ upara.
Na uczucie czekaa, to jej pukali po gowie, e na ksiÆcia czeka. Jeszcze bya adna, potrafia siÆ czasami tak
zrobiÂ, e oko stawao albo, jak to mówi Czesiu, ten
pierwszy z czujki, chuj bola patrzeÂ. Kwiaty kupiliymy,
Maturzyycie do rÆki wepchali i wchodzimy. Skrzywia
siÆ, e maolat, bo wyglda jeszcze modziej, no jak
szczeniak, ale jak siÆ dowiedziaa, e maturzysta, to jej
nawet zaimponowao, no i jeszcze te kwiaty. ButelkÆ
nawet sama wycignÆa. Pó|niej siÆ okazao, e akurat
miaa urodziny. Ile ona moga mieÂ lat? Wyszliymy z In17

