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Ïebry Adama

Rozumiem: graå na czymÀ tam, to siÅ juÒ

przyjÅûo, ÒaûoÀnie rzÅpolâcy skrzypkowie, domoroÀli akordeoniÀci, w przejÀciach podziemnych,
na rogach ulic, nawet w tramwajach, wchodzâ na
dwa przystanki i tak kaleczâ szlagiery, Òe robi
siÅ z tego niemal konkurs na rozpoznanie pokiereszowanych przebojów, znacie tÅ piosenkÅ, nie
ta tonacja, nie ta harmonia, ale oczi tak samo
cziornyje, aÒ dla ÀwiÅtego spokoju czûek daûby im
te dwa zûote, gdyby nie to, Òe siÅ ledwo trzyma
lewâ rÅkâ za uchwyt, wagon szarpie na zakrÅtach,
a portfel gûÅboko w torbie, Òeby kieszonkowcy
nie mieli ûatwo, wiÅc zwyczajnie nie chce siÅ grzebaå, nigdy siÅ nie chce, tylko dlatego nie dajÅ im
na to przetrwanie, przecieÒ nie dlatego, Òe Àmierdzâ. Nawet tych studenciaków obdartusów, którzy na bezczelnego siedzâ przy kapeluszu z kartonem informujâcym, Òe nie sâ bezdomni, tylko
zbierajâ na piwo, przyjÅûo siÅ traktowaå pobûaÒliwie, za to, Òe Òebrzâ lekkâ rÅkâ, za to, Òe przynaj9

mniej nie obciâÒajâ wyrzutem sumienia kaÒdego,
kto ich mija, ich moÒna mijaå otwarcie, jawnie,
nie unikaå wzroku, nawet rzuciå mimochodem
,,butelki byÀcie sprzedali, zamiast robiå szopkÅ”,
sûyszâc w odpowiedzi ,,pan dziÀ zasponsoruje
browarek, to jutro bÅdâ butelki do sprzedania”.
Nie to co ci ze skarbonkami, no ileÒ razy dziennie
moÒna pomagaå dzieciom z poraÒeniem mózgowym, a przecieÒ nie bÅdÅ nadkûadaû przez nich
drogi, Òeby chociaÒ zapamiÅtywali, ,,o tak, pan juÒ
nam dzisiaj pomógû, panu juÒ dziÅkujemy”, gdzie
tam, wystarczy piÅå minut póÎniej wracaå obok
nich i uciec wzrokiem, i juÒ ,, moÒe by pan wspomógû d z i e c i Z PORAÏENIEM...”, tak tak, zarzucajâ lasso ze sûów, tym wyraÎniej i gûoÀniej
akcentujâc sûowa, im dalej siÅ zdâÒy odejÀå, Òeby
chociaÒ jakieÀ serduszka dawali do przypiÅcia,
jak te Owsiaki...
Tak, juÒ minÅûo parÅnaÀcie lat oswajania
siÅ z wszelakâ formâ Òebractwa ulicznego, juÒ mi
siÅ to zdâÒyûo opatrzyå, odruch ûapania za kieszeº
na widok kaÒdej karmiâcej piersiâ po proÀbie teÒ
juÒ odszedû w zapomnienie, nawet sobie pomyÀlaûem, Òe lada moment musi nas czekaå jakieÀ
przesilenie, Òebry trzeba bÅdzie przebraå w inne
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szatki, ukryå pod innym pûaszczykiem; ktoÀ powinien siÅ bardziej wysiliå, Òeby na nowo przejâå
przechodnia swojâ nÅdzâ, albo teÒ musi mieå do
sprzedania na poczekaniu coÀ wiÅcej niÒ brak
sûuchu w parze z nadwyÒkâ uporu.
I wûaÀnie wtedy, w zupeûnie nietypowym
miejscu, nie przed bankiem, nie w gûównej arterii
miasta, ale w cichym zauûku parku Jordana, wûaÀnie kiedy wybraûem ûawkÅ idealnie oddalonâ od
jÅczenia tramwajów i powrzaskiwania dzieciaków
zmierzajâcych na zielonâ lekcjÅ, kiedy wreszcie
zasiadûem na ûawce z gazetâ i wczytaûem siÅ
w nagûówek na ostatniej stronie, kwitujâcy kalamburem sromotnâ poraÒkÅ polskich futbolistów,
wûaÀnie wtedy przysiadû siÅ obok.
Zbyt blisko; zaniepokoiûem siÅ, kâtem oka
widzÅ, Òe to bliskoÀå celowa, Òe z kartkâ jakâÀ
siedzi. ,,O nie, jeszcze jeden”, myÀlÅ sobie, bo juÒ
widzÅ, Òe na kartce coÀ napisane i Òe rÅkÅ wyciâgnâû w geÀcie proszalnym, i nawet mi siÅ czytaå nie
chce, tylko siÅ przesuwam, jak najdalej mogÅ,
Òeby tak po prostu nie odejÀå, bo cóÒ by to miaûo
oznaczaå poza ucieczkâ, przecieÒ nie bÅdzie mnie
gamoº Òebrzâcy z mojej ûawki przeganiaû, com jâ
sobie dopiero obczyÀciû chusteczkâ. Ale juÒ na
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tym kraºcu ûawki caûe moje skupienie definitywnie w kât oka siÅ przeniosûo, juÒ omiatam bezmyÀlnie ten sam akapit, juÒ wiem, Òe póki siÅ on nie
wyniesie, ja spokoju nie zaznam. I widzÅ, kâtem
wciâÒ, bo do uwagi bezpowrotnie mi odebranej
przyznawaå siÅ nie chcÅ, wiÅc Òe niby jej na niego
nie zwracam, kâtem tedy zauwaÒam, Òe kartka
zmierza w mojâ stronÅ, Òe zbliÒa siÅ, bezczelnie
na mojej gazecie siÅ kûadzie, panoszy, przez niego
podsuniÅta mi pod sam nos. MarszczÅ tedy brwi,
lewâ na oburzenie typu hola, prawâ na zdumienie
typu no-coÀ-pan, ale czytam:
,,WspomóÒ mnie. Jestem goûy i gûodny.
Nie potrafiÅ kûamaå. Nie potrafiÅ kraÀå”.
No to juÒ nie mogûem uchyliå siÅ, przemilczeå, udaå, Òe mnie nie ma, bo tekst ów caûkiem
byû nieÒebracki, miaû w sobie niespodziewanâ
dozÅ, by tak rzec, dostojeºstwa, spojrzaûem wiÅc
na niego, spojrzaûem wiÅc i z wolna wiodâc wzrokiem w tÅ i w tÅ, szukaûem punktu zaczepienia,
jakiejÀ skazy, na której mógûbym zbudowaå swoje
nieprzejednane stanowisko, od której mógûbym
siÅ odepchnâå i odejÀå krokiem stanowczym czûowieka poÒytecznego, nie poruszyûem siÅ jednak,
bo wszystko w nim byûo takie pierwsze, wszystko

12

w nim byûo takie czyste, jakby go dopiero co Pan
Bóg stworzyû, albowiem nagi byû on najprawdziwiej, dusznie i cieleÀnie, i aÒ siÅ musiaûem zmusiå
do wzdrygniÅcia, no bo przecieÒ ja nigdy nigdy,
gdzieÒby, u nas w rodzinie takich myÀli nikt, mÅÒczyzna na mÅÒczyznÅ po kobiecemu patrzeå nigdy
nawet we Ànie, nawet we Ànie nie mógû, wiÅc przemówiûem do siebie basem wewnÅtrznym, rozsâdnym, odwiecznym, tym, co to mutacji nigdy nie
przechodziû: ,,Wariat albo ciota jakaÀ zaczepna,
moÒe nawet uwieÀå mnie próbuje, w kaÒdym
razie okropnoÀå, brrr, ani minuty dûuÒej”, i odezwaûem siÅ protekcjonalnie, przypominajâc sobie
czasy, w których ojciec za pomocâ przedniojÅzykowego ,,û” stawiaû mojâ mûodoÀå do kâta:

— A co potrafisz, mûody czûowieku?
I juÒ byûbym zwinâû gazetÅ, juÒ miaûem
na odchodne przygotowanâ dobitkÅ (,,Zastanów
siÅ lepiej, chûopcze, czy coÀ potrafisz”) i rzuciûbym
mu pewnie zûotówkÅ, bo we mnie wezbraûa ochota na okazanie wzgardy, ale powstrzymaû mnie,
zûapaû za rÅkÅ (moja dûoº! jakim prawem! wyszarpnâå!)
— ProszÅ...
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(jaki gûos, cóÒ za gûos gûÅbinowy, czyÀciuteºki, mocny, jednorodny, sûuszny, och doÀå,
doÀå)
— Ale nie dotykaj mnie, co? MoÒesz mnie,
chûopcze, nie dotykaå?
(no i zapomniaûem pochyliå ,, û” w chûopcu,
a nic gorszego niÒ taki chûopiec wyprostowany,
nieugiÅty, och, cóÒ to za uÀcisk, jak on Àmie utrudniaå mi uwolnienie, Òe teÒ jakoÀ tak trzyma, no
przestaº mnie trzymaå, gnoju, za rÅkÅ, nie bÅdÅ
siÅ z tobâ szamotaû)
— Puszczaj, cholera, no!
StojÅ, daûem za wygranâ, gówniarz (no,
nie taki znowu gówniarz, te okularki tak trochÅ
mylâce) jest ode mnie silniejszy, no zûapaû mnie
gamoº za rÅkÅ, szarpaûem, usiûowaûem strzepnâå,
zdmuchnâå (,,takich ludzi siÅ zdmuchuje”, mawiaû
ojciec, mój wielki ojciec, kiedy jeszcze Òyû, kiedy
jeszcze prowadziû firmÅ, obiecywaû, Òe kiedy bÅdÅ
juÒ waÒyû siedemdziesiât kilo, przekaÒe jâ mnie,
ale waÒyûem wtedy szesnaÀcie, i po kilku latach
prawidûowego rozwoju miaûbym w zasiÅgu dwadzieÀcia piÅå kilo, a za osiâgniÅcie tej wagi miaûem zostaå zabrany na lot jumbo jetem, ,,synu,
musisz byå wielki i silny, bo ciÅ zdmuchnâ, pamiÅ14

taj, sûabych ludzi siÅ zdmuchuje, potem chodzâ
tacy zdmuchniÅci po dworcach i Òebrzâ, pamiÅtaj,
synu”, wiÅc jadûem, rosûem w siûÅ, a ojciec malaû,
i kiedy juÒ osiâgnâûem stosownâ wagÅ do lotu,
okazaûo siÅ, Òe nie pamiÅta obietnicy, ,, coÀ sobie
wymyÀliûeÀ, nie zawracaj gûowy, nie jesteÀ juÒ
dzieckiem”, i tego podstÅpu darowaå mu nie
mogûem, przestaûem jeÀå, i tak zostaûo, piÅtnaÀcie
kilo niedowagi i ta przeklÅta sûaboÀå), gdyby nie ta
moja sûaboÀå, pewnie bym nie staû teraz obezwûadniony, wytrâcony, przyûapany za rÅkÅ w ten
idiotyczny sposób, mocnym, zdecydowanym i nieznoszâcym sprzeciwu uÀciskiem, ale nawet nie
nieuprzejmym, po prostu bezczelnym (o tak,
to dobre sûowo)
— Sûuchaj no, mûodzieniaszku...
(mûodzieniaszek nie wymaga pochylania
,,û”, sam jest w sobie sûowem-klapsem, na goûâ
pupÅ, jeÀli je odpowiednio zaakcentowaå, w sam
raz na tego tu... zbudowanego tak... jak koÀcióû...
trzeba mi byûo go pomniejszyå...)
— ...jesteÀ bezczelny, nie bÅdÅ siÅ szarpaû
z tobâ...
(chyba jednak zbyt ûatwo daûem za wygranâ, chyba mi pomniejszenie nie wyszûo, bo prze15

cieÒ stojÅ, a on siedzi, trzyma mnie i siedzi, stojÅ
przy nim jak uczniak na egzaminie, muszÅ usiâÀå,
ale jeÀli mnie nie puÀci, ta bliskoÀå bÅdzie juÒ
bliskoÀciâ nieznoÀnâ, teraz przynajmniej widaå, Òe
zostaûem pojmany, za rÅkÅ, pojmany za rÅkÅ, bez
proÀby o pozwolenie, nie prosiû mnie o rÅkÅ, a juÒ
mnie pojâû, znaczy: pojmaû, ach co ja, co ja, brednie, plâcze mi siÅ wszystko, oplótû, znaczy: oplâtaû
mnie mûody Òebrak, ,, wstrÅtny” — bas wewnÅtrzny
mi podpowiadaû, a ja podjâûem, o tak, wstrÅtny
Òebrak, ohydny, ale zaraz go kontrapunktowaû
jakiÀ nieznany mi dotâd, nieuÀwiadomiony wewnÅtrzny falsecik, ,, ale jaki piÅkny Òebrak”, oj, no
czemuÒ zaraz takie sûowa mocne, skâd mi siÅ to
piÅkno wziÅûo, nie wolno nie wolno, i bas: ,,swoûocz uliczna, mydûek-renegat, rynsztokowiec”,
a falset: ,,meszek na karku, twarde podbrzusze,
miÅÀnie jak kaloryfer, jakie piÅkne kontrasty, jaka
wieloÀå w jednoÀci”, w kaÒdym razie nie wykazaûem siÅ w naleÒytym stopniu mÅskoÀciâ (,,miÅskoÀciâ, miÅkkoÀciâ, moÀå miejsce psiej koÀci”, podpowiadaû falsecik), powinienem byû raczej jednak
juÒ na poczâtku nawet z buta go, przecieÒ za nogÅ
mnie nie zûapaû, ale skoro chciaûem elegancko,
Òe niby strzepujÅ tÅ rÅkÅ jak pyûek, z d m u c h u j Å,
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chciaûem elegancko, dostojnie, ale nie wyszûo,
i teraz juÒ nie mogÅ tak po prostu go kopnâå,
odepchnâå, wyszarpnâå, skompromitowaû mnie
tym uÀciskiem, teraz to on, s i e d z â c przede
mnâ dostojnie, mnie trzymaû, a ja nie miaûem
pomysûu, ubezwûasnowolniû mnie tym jednym gestem niespodzianym, och stanowczo juÒ za dûugo
mnie trzymaû, ale co robiå co robiå, przecieÒ nie
zacznÅ krzyczeå, czemu akurat nikt tÅdy nie idzie,
to moÒe jednak lepiej go butem, ach nie, moÒe
jeszcze raz trochÅ ûagodnie, odbudowujâc dostojeºstwo)
— Chyba nie liczysz na to, Òe w t e j sytuacji cokolwiek ci dam...
(zaatakowaå go, posâdziå, oÀmieszyå,
z siebie na niego przerzuciå podszepty haniebne!)
— No dobrze, jak widzÅ, ty sobie chcesz tak
po prostu p o t r z y m a å mnie za rÅkÅ, jesteÀ
taki romantyczny pedaûek, co? ChÅtnie bym ciÅ
z mojâ rÅkâ zostawiû, gdybym miaû ich wiÅcej, ale
wybacz, ta akurat jest mi potrzebna, tak siÅ skûada, Òe ÒyjÅ z pracy râk, nie wyciâgam ich po nie
swoje pieniâdze, chybabym siÅ ze wstydu spaliû...
A ten milczy i milczy; ja z kaÒdym sûowem
wypowiedzianym pogrâÒam siÅ w niewoli, on
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moje kaÒde sûowo przemilcza, on m n i e przemilcza, i trzyma, ma mnie w rÅku. Zaczâûem siÅ
pociå, bo garnitur, bo nerwy, bo duchota, natychmiast mi siÅ zachciaûo zdjâå marynarkÅ, ale jak
tu zdjâå, sûabûem jeszcze bardziej, sûaboÀå moja
wrodzona, o której tak dûugo zapominaûem, przez
tyle lat uczyûem siÅ zapomnienia, ale wciâÒ dawaûa
siÅ we znaki, po to nosiûem tarcze wzorowego
ucznia na piersi zapadûej, po to licealne Àwiadectwa z paskiem odbieraûem rÅkâ wiotkâ i drÒâcâ z przejÅcia (a teraz nawet nie mogûa sobie
podrÒeå, bo ten mi jâ trzymaû, powstrzymywaû
w swoim uÀcisku nieznoÀnym), po to dyplom
z wyróÒnieniem na zarzâdzaniu i od razu stanowisko kierownicze (mój wielki tata, kiedy jeszcze
Òyû), po to, Òebym musiaû teraz prosiå mûodego
gnojka bezdomnego (choå kto go tam wie z tâ
bezdomnoÀciâ, moÒe on bardziej domny ode
mnie, w kaÒdym razie na pewno teraz bardziej
dumny, dumny ze swojego uÀcisku; on mnie z dumâ przyûapaû na sûaboÀci), Òebym ja jego miaû prosiå o pozwolenie na zdjÅcie marynarki? Absurd,
toÒ to absurd.
— To jakiÀ absurd!
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I usiûujÅ siÅ uwolniå, niby pod pretekstem
tej marynarki, ale sam juÒ straciûem ÀmiaûoÀå i wiarÅ, a nie chciaûem traciå siû, wiÅc te moje podrygi,
od których nawet nie zadrÒaûy mu rzÅsy, niczego
nie zmieniûy, widzâc wiÅc, czujâc, Òe on mnie juÒ
nie puÀci tak po prostu, tâ wolnâ rÅkâ zaczâûem
zdejmowaå z siebie marynarkÅ, tâ uwiÅzionâ dajâc delikatne znaki, Òe chciaûaby pomóc pierwszej,
Òe teraz mam zamiar siÅ nieco rozebraå, psiakrew,
ciepûo jest, wiÅc chyba mam prawo, i tak nerwowo
siÅ wijâc, bo rÅkaw przyciasny, bo to nieûatwe,
jakoÀ zdjâûem, ale on dalej nie puszcza, wiÅc wisi
ta moja marynarka pomiÅdzy nami, na rÅce, z której jej zsunâå nie mogÅ, bo on nie puszcza, bo
on nie pozwala, i co widzÅ, mój BoÒe, co widzÅ,
wreszcie siÅ poruszyû, nie puszczajâc mnie, och
jak on to zrobiû, przeûoÒyû mnie sobie z rÅki do
rÅki, no jak on mnie traktuje, przekûada mnie
sobie jak dziecko, i mojâ marynarkÅ wûoÒyû na siebie, mojego Armaniego ten chûystek po prostu
przejâû ode mnie i jakby nawet wykonaû coÀ w rodzaju dziÅkczynnego skinienia, ledwie dostrzegalnie mruÒâc oczy, on pomyÀlaû chyba, Òe ja mu
zamiast pieniÅdzy marynarkÅ daå postanowiûem,
och, i gdyby miaûo na tym nieporozumieniu
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stanâå, pewnie puÀciûby mnie wreszcie i wtedy,
och wtedy juÒ ja bym, och juÒjabym juÒjabym mu
wtedy, o, o, o, wyjaÀniû, wytûumaczyû, wszystko
bym mu, gnojkowi, po policjÅ bym zaraz, juÒ bym
postaraû siÅ, ale gdzie tam, on tym skinieniem mi
niby podziÅkowaû, ale jakoÀ tak wzrok zaraz spuÀciû, czemuÒ on spuszcza wzrok, myÀlÅ, przecieÒ
nie ze wstydu, i podnosi, i spuszcza, i ach, zrozumiaûem, Òe sobie moje spodnie upatrzyû, marynarka to za maûo, bo przecieÒ garnitur dwuczÅÀciowy, on mi spojrzeniem swoim bezwstydnym daû
do zrozumienia, Òe marynarkâ siÅ nie wykpiÅ,
Òe niâ siÅ nie wykupiÅ, komplecik mu potrzebny,
no teraz to juÒ na moim miejscu kaÒdy by daû
w mordÅ, wiÅc dlaczego nie daûem (sûaboÀå), na
moim miejscu kaÒdy by juÒ wszczâû rwetes (ale to
idiotyczne, co ja ludziom powiem, Òe mnie facet
za rÅkÅ trzyma i nie chce puÀciå, w dodatku jeÀli
w zasiÅgu wzroku ktokolwiek w tym parku cholernym, to same babcie z wózkami albo mûode
matki, czy mam wezwaå na pomoc kobietÅ?), ale
ja staûem juÒ, zgnÅbiony i przygwoÒdÒony tym
przyûapaniem, i zamiast protestowaå, spojrzaûem
tylko na niego pokornie, Òe moÒe jednak przesadza, chyba nie zostawi mnie bez portek (mamo,
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tato, komu siÅ tu poskarÒyå), bez portek to jest
nie fair, jakieÀ zasady nas chyba obowiâzujâ (falsecik: ,,jakie zasady, przecieÒ czujesz mrowienie, spodnie dla mûodzieºca zdjâå to jak okno
otworzyå i poczuå chûodny powiew, rozluÎnij
wszystko, poddaj, oddaj”, bas: ,,o jak zdejmÅ
pasa”; ach wiÅc jednak zdjâå, to nieuniknione),
i tak na niego spojrzaûem, mam nogi krzywe, jak
ja siÅ ludziom pokaÒÅ, wstyd mnie zeÒre, no, to
moÒe ja te spodnie wyÀlÅ pocztâ, jak tylko dojdÅ
do domu i siÅ przebiorÅ, och, gotów mu byûem
to wûaÀnie obiecaå, przysiâc, podpisaå nawet
umowÅ, byle mnie puÀciû, ale gdzie tam, na moje
spojrzenie on mnie tylko mocniej Àcisnâû, niby
nieznacznie, ale sprawiûo to na mnie okropne wraÒenie, jakby od tej chwili jego uÀcisk ledwie
dostrzegalnie, ale konsekwentnie siÅ nasilaû,
i przez myÀl mi przemknÅûo, Òe jeÀli siÅ nie pospieszÅ, on mnie zmiaÒdÒy, zgniecie mój nadgarstek jak wydmuszkÅ, wiÅc pomyÀlaûem, Òe to jest
niebezpieczny szaleniec, wûaÀciwie trzyma mnie
na muszce, nie mogÅ go zdenerwowaå, trzeba
ustâpiå, Òeby ratowaå Òycie, co tam dobra doczesne, co tam portki Armaniego, wszystko da siÅ odpracowaå, a Òycie ma siÅ jedno, i grzecznie jednâ
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