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Dolary szczęścia nie dają, ale łatwiej 
z nimi żyć, bo przynoszą radość 

w codziennej egzystencji – to motto, które 
coraz częściej słyszę wśród znajomych.
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SŁOWO WSTĘPNE

Tę książkę, ósmą i prawdopodobnie ostatnią w mojej podsta‑
rzałej karierze życia, zacząłem pisać dziewiątego lutego dwa 
tysiące siedemnastego roku wieczorem, tak od niechcenia, 
inaczej mówiąc: bezplanowo. Skończyłem pisać dwudziestego 
czwartego kwietnia. Pochłonęła mi więc dwa i pół miesiąca. 
Skłamałbym, gdybym powiedział, że wystartowałem do pisa‑
nia z nudów, bo roboty miałem wówczas od cholery i ciut, ciut! 
Tylko przez te ostatnie mrozy, dochodzące do minus piętnastu 
stopni Celsjusza, i nawałnice śniegu do niczego nie chciało 
mi się ręki przyłożyć. Mroźne poranki nie nastrajały mnie opty‑
mistycznie, szczególnie gdy spoglądałem na zegarek, który bez‑
litośnie wybijał godzinę ósmą. Nie miałem ochoty wyskakiwać 
spod ciepłej kołdry; nie tylko dlatego, że w całym domu było 
zimno, ale leń mnie ogarniał! Po prostu nie chciało mi się zejść 
w nocy do piwnicy, żeby podrzucić do pieca centralnego ogrze‑
wania, a teraz od nowa muszę rozpalać. Więc znajdowałem 
trzecie rozsądne rozwiązanie: przekręcałem się na lewy bok, 
ze względu na kształt żołądka, bo gdy leżę na prawym boku, 
to soki trawienne mogą się cofać do przełyku i powodować 
zgagę, a tym samym skrócić dalszy mój sen, i jeszcze kimam 
z godzinkę. O godzinie dziewiątej nie ma zmiłuj – zrywam się 
z łóżka, bo mój podręczny budzik w telefonie komórkowym 
wali jak szalony. Muszę wstać, gdyż tak jest zaprogramowane 
budzenie. Łykam porcję leków i zabieram się za codzienne obo‑
wiązki, jak mycie, śniadanie, rozpalanie w piecu…

Wykonując codzienne, powtarzające się obowiązki, jeszcze 
nie myślę o czekających mnie zadaniach. A mam ich każdego 
dnia nie do przerobienia. Gdy jeszcze pracowałem zawodo‑
wo, to marzyłem, że jak przejdę na emeryturę, to będę miał na 
wszystko czas! Gówno prawda, na emeryturze nie mam wcale 
czasu. Tydzień temu dostałem od jednego z nowych wydawców 



6

do korekty autorskiej drugie wydanie mojej książki „Zmierzch”, 
pod zmienionym tytułem: „Jak trafiłem w zaświaty”. Zosta‑
ło parę dni na sprawdzenie poprawności treści, ale wyjątko‑
wo mi się nie chce. Jednocześnie muszę zasiąść do sztalugi, 
by rozpocząć malowanie obrazu olejnego. Dawno temu obie‑
canego mojemu przyjacielowi „po strzelbie” z Olsztyna, że mu 
coś z pejzażu leśnego namaluję. Zresztą zakładam, że co i raz 
będę malowanie przerywał, przeskakując, jak pszczółka Maja, 
z kwiatka na kwiatek. Zabrałem się dodatkowo za pisanie ni‑
niejszej książki, bo pisanie najbardziej mi odpowiada. Na razie 
tylko wstęp, bez ładu i składu, byle jak, na kolanie – po wariac‑
ku. Jak do tej pory to nie mam na nią planu i nawet nie mam 
jako takiej myśli przewodniej. Czy to będzie coś z epiki? Może 
powieść, ewentualnie opowiadanie, epopeja, raczej nie baśń 
i nie legenda. Prawdopodobnie może być mit, połączony z pa‑
miętnikami. Wykluczam lirykę, bo do pisania ody, hymnu, pie‑
śni, trenu, fraszek, epigramatu czy też sonetów nie mam głowy 
i chęci. Ewentualnie mógłbym się porwać na dramat i spłodzić 
jakąś tam tragedię, komedię, farsę, tragifarsę, tylko nie wiem, 
czy nie narobiłbym sobie obciachu do końca swych dni. Praw‑
dopodobnie najłatwiej spod pióra wyszłaby mi jakaś książka 
o tematyce myśliwskiej, bo w tym kierunku mam już jaką taką 
wprawę dzięki publikowanym opowiadaniom myśliwskim.

O cholera! Ostatnio coś zawalam z wyskokami na indywidu‑
alne polowania! To przez chandrę, która mnie tak pesymistycz‑
nie nastraja, że i najprzyjemniejsze zajęcie odłożyłem do la‑
musa. Och! Kronika koła łowieckiego za sezon łowiecki dwa 
tysiące szesnaście, dwa tysiące siedemnaście też mi wyleciała 
z głowy! Muszę ją skończyć jak najszybciej, bo już czas na za‑
projektowanie nowej strony tytułowej na kolejny sezon dwa ty‑
siące siedemnaście, dwa tysiące osiemnaście. Więc roboty mam 
nie do przerobienia. Chociaż staram się jak mogę, nie wszyscy 
z zarządu koła są ze mnie zadowoleni, nie tak jak bym sobie 
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tego życzył. Niejednokrotnie mam tego łowiectwa po dziurki 
w nosie. Muszę coś zmienić, żeby wszystko było okej. Wczo‑
raj późnym wieczorem, gdy leżałem w łóżku, zdałem sobie 
sprawę, że przede mną jest jeszcze jedno poważne zadanie: 
muszę napisać super opowiadanie do miesięcznika myśliwych 
„Brać Łowiecka”. Powinienem wkraść się w ich szpalty na stałe, 
tak jak to zrobił mój znajomy z miasta Chorzele. Ma on tam 
swoja stałą rubrykę i przedstawia świetne przepisy kulinar‑
ne w rubryce zatytułowanej „W myśliwskiej kuchni Wojtka 
Charewicza”. Redaktor naczelny obiecał mi, że pierwszy mój 
artykuł z cyklu „Zdaniem myśliwego” zostanie wydrukowany 
w „Braci Łowieckiej” w marcowym numerze. Poczekamy, po‑
żyjemy, zobaczymy! W ostatnim kwartalniku Wojewódzkiego 
Sejmiku Łowieckiego w Poznaniu „Zachodni Poradnik Łowiec‑
ki” wydrukowane zostało moje opowiadanie pt. „Pochwała czy 
ganienie sokolego oka?” – część I. Dość pokaźny grosz przelali 
mi za ten artykuł na moje konto, mimo że o zapłatę specjalnie 
nie zabiegałem. Zupełnie inaczej niż z moim pisaniem dla lo‑
kalnej gazety. Spłodziłem i wydrukowali dwieście siedemdzie‑
siąt cztery artykuły. Otrzymałem za nie gruszkę na wierzbie, 
ale tak wysoko, że do dzisiejszego dnia nie mogę sięgnąć. Ale 
to tak na marginesie.

Niech to piorun trzaśnie! już najwyższy czas wysłać drugą 
część opowiadania „Pochwała czy ganienie sokolego oka”; usta‑
lony termin mam do końca lutego, zostało mi tylko osiemna‑
ście dni! Koniec, kropka, dziś się biorę za robotę, wszystko inne 
idzie na bok! Dwa dni i po robocie. Po tym wezmę się za artykuł 
do „Braci Łowieckiej… I jak na złość się rozchorowałem.

Ale po kolei. Najpierw żona wysłała mnie po zakupy tuż 
przed weekendem, mnie, który nie cierpi jakichkolwiek zgro‑
madzeń ludzkich, szczególnie przed kasami supermarketów. 
Gdy w mroźny poranek wyjechałem z garażu, czułem się jako 
tako, no, można powiedzieć, że lekko pobolewał mnie brzuch, 
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ale u mnie to normalka po moich przejściach operacyjnych. 
Po drodze wyobrażałem sobie wielką kanapkę z ciemnego pie‑
czywa z grubo pokrojoną wędliną, pomidorem i dobroczynnym 
czosnkiem… Aż mi ślinka pociekła, i to wówczas mój żołądek 
zwinął się w ciasny węzełek; poczułem ostrzejszy ból. Przeszło. 
Ale kiedy zobaczyłem pełno samochodów przed i na parkin‑
gu, pomyślałem, że to jakiś wypadek, i znów mnie coś ukłuło 
w tym samym miejscu. Zaparkowałem w jednej wolnej wnęce, 
w miejscu dla niepełnosprawnych. Przepychając się po wózki 
do zakupów zapytałem starszawej pani: – Czy to jakiś wypadek?, 
na co ona: – Ależ skundże, dwa dni wolne idom, ludzie cosik do gar‑
ka muszom włożyć! I poszła, a ja patrzyłem, jak biedni ludzie 
i to coraz liczniejsi podjeżdżali samochodami na zapchany par‑
king. Ja, jako kierowca kosza na czterech kółkach, wkroczyłem 
w paszczę smoka nazwanego seryjnym pochłaniaczem pienię‑
dzy. No dobrze, na razie jeszcze tak źle ze mną nie było. Brzuch 
mnie pobolewał od czasu do czasu, ale najważniejsze, że sracz‑
ki, inaczej mówiąc biegunki, ewentualnie rozwolnienia, nie 
miałem, bo musiałbym pędzić do samochodu i do domu. Staną‑
łem przed półkami z pieczywem i nie wiedziałem, na co się zde‑
cydować, tyle teraz rzucają gatunków dla klienta – brać i prze‑
bierać. Po lewej pieczywo pszenne: chleb, bagietki francuskie, 
bułki oraz grahamki. Oprócz tych gatunków czekały na klienta 
rogale, chleb tostowy, bułki typu hot dog oraz chlebek turecki. 
Dalej słodkie chałki, rogale i bułki maślane. Po prawej spoczy‑
wał chleb żytni, tak zwany razowy, pełnoziarnisty, staropolski 
oraz pumpernikiel. Dalej wypieki mieszane – pieczywo wyra‑
biane z mąki pszennej i żytniej z dodatkiem drożdży i innych 
prawdopodobnie zdrowych dodatków smakowych. Więc sta‑
łem jak biedny święty turecki przed regałem z pieczywem, nie 
wiedząc, co wybrać? Jasne czy ciemne? Identycznie jak w tym 
kawale, gdy kelner pyta się faceta, jakie życzy sobie piwo: ja‑
sne czy ciemne? Facet odpowiedział: – jasne, że ciemne! Tak 
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i przed regałem chęć miałem na ciemne, bo wszędzie trąbią, 
że najbardziej wartościowe jest pieczywo z mąki razowej, gru‑
bej, raz zmielonej oraz z mąki z pełnego przemiału tak zwanej 
mąki Grahama, na którą ziarna są mielone niemal w całości, 
pozbawione jedynie niejadalnej łuski. Prawdopodobnie mąka 
zachowuje bardzo dużo minerałów, witamin z grupy B oraz 
błonnika. Pieczywo z tej ciemnej mąki jest mniej kaloryczne 
i na dłużej zaspokaja uczucie głodu. Z tym, że jasne pieczy‑
wo pszenne jest łatwiej strawne, lepsze np. na długą podróż, 
dla osób starszych, małych dzieci. Po chorobie jelita grube‑
go dietetycy zalecali mi już wcześniej jedzenie różnorodnych 
rodzajów pieczywa, np. kanapek złożonych z kromki jasnego 
i ciemnego chleba. Więc stałem niezdecydowany, myśląc sobie, 
że jednak najlepiej było kiedyś, za komuny, gdy rzucili jeden 
gatunek chleba; brało się, co było na ladzie, a nie wybrzydzało 
jak teraz. Wtem obsztorcował mnie jakiś facet w myśliwskim 
kapelusiku. – Bierz pan, a nie tarasujesz pan dojście! – rzucił, 
zgarniając z bębna bułki, mieszając przy tym w nich brudną 
ręką jak w loterii fantowej. Z dziesięć ich wybrał, każdą macając 
jak weterynarz krowi brzuch przy wzdęciu, i pięć bochenków 
chleba, a ja patrzyłem na niego z pogardą. Nie zastanawiając 
się, sięgnąłem po dwie białe bułki i dwa bochenki pszennego 
chleba. Dobra moja, pojechałem dalej. Przy stoisku mięsnym 
zrobił się korek. – Czy te serdelki nie są za tłuste? Zobacz sam, 
kochanie… – pytała męża jakaś spasiona kobieta, opóźniając 
przepływ kolejki. – Sam nie wiem, może weźmy te droższe, będą 
smaczniejsze! – Bierz kobieto cokolwiek i daj ludziom robić zaku‑
py! – warknął następny w kolejce. – Jak się panu nie podoba, 
to kupuj pan w taniej jatce! Gbur jeden! – wrzasnęła niezdecy‑
dowana kobieta. Na szczęście z zaplecza wyszła druga sprze‑
dawczyni i zdenerwowany facet przesunął się przed kapryśną 
klientkę. Ja stałem cierpliwie, patrząc na tłum ludzi biegają‑
cych po markecie, którzy robili zapasy jak na trzecią wojnę 
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światową. Z drugiej strony dobrze, pomyślałem, bo za kilka 
dni bezdomni i tak zwani łazęgi, łaziki i wagabundy będą mieli 
co jeść. W śmietnikach produktów będzie w bród. Gdy już do‑
stałem się przed oblicze pani ekspedientki, bez problemu doko‑
nałem zakupu wędlin. po prostu odczytywałem z kartki wykaz 
spisany mi przez małżonkę. Odchodząc od stoiska mięsnego 
już poczułem ostry ból w dolnych partiach brzucha. Cholera 
jasna, to chyba wątroba! Trzeba szybko do domu, jeszcze muszę 
dokonać jednego zakupu: krem i maszynkę do golenia. Wyko‑
nałem raptowny ruch do przodu, zawracając w wąskiej alejce 
swój wielki kosz. Jak na złość wpadłem prosto na człowieka 
odzianego w myśliwski kapelusik. – Przepraszam – powiedzia‑
łem dość wyraźnie. – Co za brak kultury! – wrzasnął konsument 
pieczywa. – Co za okropny, myśliwski kapelusz, chyba przedwojen‑
ny? – zapytałem złośliwie. – A skąd pan wiesz, że to myśliwski? 
– Bo jestem myśliwym, to wiem. – Ja też! I tak przegadaliśmy 
z pół godziny. Znaliśmy się, tylko dawno nie widzieliśmy, na‑
wet braliśmy udział w tych samych polowaniach zbiorowych. 
Chwyciłem swoje produkty i już z ciągłym bólem brzucha ru‑
szyłem do kasy… I dopiero wtedy zauważyłem kolejkę, która 
ciągnęła się od kas do połowy przednich regałów. W pierwszej 
chwili chciałem zostawić zakupy i uciekać. Ale nie po to tyle 
się wyłaziłem, wycierpiałem, że z bólu już robiło mi się słabo, 
żebym nie wytrzymał finiszu. Stałem i patrzyłem na tłum lu‑
dzi. Czas mijał niepostrzeżenie, za moment znalazłem się przy 
kasjerce. – Kolejka dzisiaj jak nigdy, bo mamy dwa dni weekendu, 
no i wczoraj płacili pięćset plus – powiedziała do mnie znajoma 
kasjerka. Gdy już ulokowałem się w samochodzie i ruszyłem 
do domu, sam do siebie powiedziałem na głos: – Wy młodzi nie 
pamiętacie kolejek za czasów Peerelu. Wtedy w kolejkach ludzie 
stali po kilka dni i nocy. I po cichu dodałem, że miały też swoje 
dobre strony: łączyły ludzi, będąc swojego rodzaju centrami 
życia towarzyskiego.



W domu brzuch rozbolał mnie już na całego. Położyłem się 
i do wieczora już nie wstałem. Calusieńką noc przemęczyłem 
się z bólami brzucha, dopiero rano poczułem się jako tako, ale 
nie na tyle, żeby zabrać się do jakiejkolwiek twórczej pracy, 
a już broń Boże do fizycznej.
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C Z Ę Ś Ć  P I E R W S Z A

Rozdział 1

TRUDNA SPRAWA

Kiedy człowiek leży chory w łóżku, do głowy przychodzą róż‑
ne myśli, a gdy ból się nasila i staje się nie do wytrzymania, 
to wkradają się czarne pomysły największego kalibru. Na szczę‑
ście każdy ból kiedyś mija, tak i u mnie zaczęło się odbijać 
i z góry, i z dołu, więc mogłem pomyśleć o twórczej pracy. Bę‑
dąc już zdrowszym, ale jeszcze leżąc w łóżku, wymyśliłem 
opowiadanie do miesięcznika „Brać Łowiecka”, które poniżej 
rozbudowałem i upiększyłem, bo nie jestem obligowany licz‑
bą znaków. Inspiracją do tegoż opowiadania były niewątpli‑
wie trzy bodźce. Pierwszym była moja dawno temu przebyta 
choroba guza zapalnego jelita grubego, a drugim – obecny ból 
brzucha i kilkudniowe wegetowanie w łóżku. No i ostatnia 
przyczyna to fakt, że od dawna jestem wytrawnym myśliwym. 
Reszta w opowiadaniu to fikcja literacka, gdzie stworzyłem 
zmyślonego bohatera nienadającego się do zweryfikowania 
przez porównanie z rzeczywistością – i o to właśnie chodzi, 
bo w obecnych czasach naród stał się cholernie drażliwy i szuka 
dziury w całym. Zresztą, tak jest na każdym kroku, a szcze‑
gólnie gdy chodzi o moją osobę. Z natury jestem człowiekiem 
kompromisowym i raczej schodzę z pola walki, zamiast roz‑
pętywać nową wojnę.
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Konstrukcja opowiadania i jego poszczególne elementy od‑
noszą się do moich doświadczeń pozaliterackich, więc całość 
połączona jest w humorystyczny wątek. Leżąc w łóżku, wy‑
myśliłem niniejszy humor: Jednemu z myśliwych odebrano 
pozwolenie na broń ze względu na chorobę psychiczną. Po wie‑
loletniej terapii psychiatra wydał mu zaświadczenie, że jest już 
w pełni poczytalny i może polować. Na pierwszym polowaniu 
zbiorowym koledzy go pytają: – Nareszcie jesteś z nami i całko‑
wicie zdrowy! Cieszysz się? – Nie. – Ale dlaczego? – Bo wcześniej 
byłem łowczym krajowym, a teraz jestem zwykłym nemrodem.

Opowiadanie swoje nazwałem w oryginale: „Król łowisk – 
było minęło”:

Z łóżka chorego świat szpitalny wygląda zupełnie inaczej, 
niż z punktu widzenia personelu medycznego. Przed choro‑
bą pozwalałem sobie na wszystko, co nawet nie przychodziło 
na myśl przeciętnemu mężczyźnie, czego sobie nie mógł wyma‑
rzyć przeciętny zdrowy mężczyzna w średnim wieku,. Mówili 
o mnie „król łowisk”. Od wielu lat mam renomowaną, prywat‑
ną firmę. Pieniądze mi się przelewają pomiędzy palcami, stać 
mnie na wyskoki do ciepłych krajów i na wszystko, co sprawia 
przyjemność takiemu człowiekowi jak ja. Mieszkam we własnej 
willi, pięknie zaprojektowanej i urządzonej przez fachowców 
w tej branży, to znaczy architektów wnętrz i stylistów. Co drugi 
dzień przychodzi do mnie sprzątaczka, a do robót na zewnątrz 
zatrudniam faceta od wszelakich fizycznych harówek: ogrodo‑
wych, konserwatorsko‑remontowych i porządkowych. Kosztu‑
je mnie to trochę kasy, ale co mi tam, stać mnie na wszystko! 
O nic się nie martwię, mogę zostawić majątek na ich głowie. 
Czerpię pieniądze całymi garściami z własnej firmy, którą pięć 
lat temu przepisał mi w spadku ojciec.

Stać mnie na wyskoki, które sprawiają mi niesamowitą przy‑
jemność, i myślę, że również sprawiałyby każdemu zdrowemu 
człowiekowi. Od dwóch lat mieszkam samotnie, jak żeglarz 
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wśród fal oceanu. Skłamałbym twierdząc, że usycham z tęsk‑
noty za żoną, która mnie porzuciła, nie mogąc ścierpieć moich 
zdrad już od dnia naszego ślubu. Nie przeczę, lubię obce kobie‑
ty, uwielbiam zapach restauracji i podnieca mnie świt w aparta‑
mentach hotelowych. Mam swoją stałą zasadę, której trzymam 
się wytrwale, jak mysz swojej dziury – nie przyprowadzam 
kobiet do swojej chałupy. I dobrze na tym wychodzę, po pro‑
stu boję się, że któraś przyzwyczai się do nowej, wypasionej 
rezydencji, a później na stałe będzie chciała zarządzać moimi 
włościami. Od tego są różnego rodzaju hotele, zajazdy, pensjo‑
naty, kurorty czy też motele, gdzie można dobrze rano zjeść 
i się odświeżyć. Co do własnej żony, to tak się złożyło, że nie 
byłem jej wierny za grosz. Dobrze o tym wiedziała, gdyż przed 
ślubem zabrałem ją jako autostopowiczkę do mojego terenowe‑
go auta i na tylnym siedzeniu poznawałem jej jędrne wówczas 
zakamarki. Teraz tęsknię, ale za córką, z tym, że regularnie łożę 
na jej utrzymanie. Za żoną nie tęskniłem aż do dzisiaj, do dnia 
pobytu w szpitalu. Było mi samotnemu dobrze. Przecież świat 
jest pełen pięknych kobiet, które słomianego wdowca na okrą‑
gło pocieszały, tj. rozpieszczały przez siedemset nocy i dni 
zarówno po ślubie, jak i tysiące dni przed ślubem. Czułem się 
wybrańcem losu – o firmę się nie martwię, bo ojciec za swojego 
życia tak wszystko ustawił, że interes kręci się jak w idealnie 
wyregulowanym i nowiuteńkim silniku marki Mercedes, albo 
w zegarku szwajcarskim marki Patek. Ja tylko od czasu do cza‑
su pobieram żywy zastrzyk gotówki z konta, lub uzupełniam 
swoje konto celem płacenia przelewami, ewentualnie kartą 
płatniczą. Żyć nie umierać!

Co jakiś czas, również dla rozrywki, wyskakiwałem na po‑
lowania zbiorowe w kraju, ale częściej za granicę na tak zwa‑
ne polowania dewizowe. Zjeździłem wszystkie kontynenty. 
Na czarnym lądzie polowałem na lwy, na lamparty, na gepar‑
dy, na bawoły, na karakale, szakale, zebry, żyrafy, guźce i na 
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wszystko, co było do wykupienia. Strzelałem do niezliczonych 
gatunków antylop takich, jak Kudu, Eland, Oryx, Impala i in‑
nych. Byłem w Tanzanii, Namibii, Republice Południowej Afry‑
ki, Mozambiku. Oprócz polowania w Afryce raz wyskoczyłem 
na polowanie do Etosha National Park, ale tam za dużo było 
obostrzeń i zakazów, więc mi ten rodzaj polowania nie odpo‑
wiadał.

Nikogo nie myślę oszukiwać, ani tym bardziej się chwalić, ale 
najbardziej odpowiadają mi polowania syberyjskie. Już prelu‑
dium przygody syberyjskiej rozpoczyna się w podróży ich koleją 
transsyberyjską, którą uwielbiam nad życie. Sama podróż jest 
przygodą samą w sobie, a gdzie jeszcze do finiszu wyprawy. Kto 
raz tam się wypuści, ten wraca stęskniony, jak facet postawiony 
przed budynkiem z czerwoną latarnią. Pociąg rozpoczyna bieg 
w Moskwie, dokąd najwygodniej dolatuje się samolotem z War‑
szawy, a kończy kurs we Władywostoku u wybrzeży Pacyfiku. 
Ja wysiadałem wcześniej, bo w Ułan Ude po trzech i pół dobach 
podróży. Polecam rosyjskie koleje, są naprawdę dopracowane 
w każdym szczególe. Punktualność i piękne Rosjanki, to ich 
dewiza. Wszystkie wagony są klimatyzowane, a stała ochrona 
pociągu gwarantuje porządek, ład i bezpieczeństwo. Personel 
zarabia grosze – przepraszam: marne ruble – więc ja, płacąc 
na lewo i na prawo dolarami, byłem traktowany jak król Arabii 
Saudyjskiej. Przez trzy i pół doby byłem rozpieszczany. W oknie 
pociągu oglądałem serial o kresach wielkiej Rosji. Co wieczór 
okupowałem stały stolik w restauracyjnym wagonie, gdzie od‑
powiednio płacąc zielonymi, miałem serwowane super jedzenie 
i mrożoną moskiewską. Równocześnie szlifowałem znajomość 
mowy rosyjskiej. Codziennie zmieniałem partnerki, podróżu‑
jące na Syberię, które wkuwały ze mną najtrudniejsze słówka. 
Naukę języka zawsze kończyłem w moim jednoosobowym kli‑
matyzowanym przedziale, w różnych pozach i układach języ‑
kowych. Więc nie ma dwóch zdań, pokochałem Syberię, jestem 
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nią zafascynowany. Chciałbym na okrągło na tych kresach po‑
lować, przyjeżdżać nawet w najcięższe mrozy!

Pamiętam moje pierwsze polowanie nad Bajkałem. Przyje‑
chałem tu z moim przyjacielem „po strzelbie” na mój koszt, 
a co mi tam! Byliśmy zauroczeni i zaszokowani. Nad bajkalską 
tajgą zamieszkują liczne zwierzęta, niektóre znane także w Eu‑
ropie, ale my nie zwracaliśmy na nie uwagi. Nas interesowały 
liczne drapieżniki, a przede wszystkim te z rodziny łasicowa‑
tych. Najsławniejszym ich przedstawicielem jest soból, nato‑
miast największym z żyjących – rosomak, jeden z najbardziej 
tajemniczych i niezwykłych mieszkańców tajgi. Z wyglądu nie 
przypomina żadnego innego zwierzęcia. Dość duży, o ciemnym, 
gęstym futrze i puszystym ogonie, jest swoistym skrzyżowa‑
niem kuny z niedźwiedziem. Mimo niezbyt dużych rozmia‑
rów, potrafi upolować renifera, a nawet łosia. Skacze wtedy 
na grzbiet ofiary i trzymając się łapami boków jak niedźwiedź, 
gryzie w kark, dopóki ofiara nie padnie. W bezpośredniej walce 
rosomak może pokonać również zwinnego rysia. Charaktery‑
styczne dla tego gatunku jest gromadzenie nadmiaru pokarmu 
w spiżarniach, najczęściej w norach, do których potrafi przy‑
nieść ciężkie kawały mięsa z odległości nawet kilku kilometrów. 
Takie spiżarnie rosomak zakrywa gałęziami lub kamieniami 
i zawsze nieomylnie odnajduje nawet pod metrową warstwa 
śniegu. Jedynymi wrogami rosomaka są człowiek i wilk. Roso‑
maki żyją głównie w tajdze, ale także na obszarach tundrowych 
i w strefie wysokogórskiej. Poza Syberią gatunek ten występu‑
je w Skandynawii i w Ameryce Północnej. Wśród rodowitych 
mieszkańców rosomak uważany jest za wcielenie zła, więc nas 
szczególnie interesował jako zdobycz.

Najmniejszym drapieżnikiem tajgi jest łasica syberyjska, 
zwana przez tubylców kołonokiem. Ma ona nietypowe, jasno‑
rude umaszczenie, niespotykane u innych łasicowatych. Do‑
datkowo przy pyszczku zaznacza się kontrastowa czarno‑biała 
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maska. Nas ona nie interesowała ze względu na swoje niewiel‑
kie rozmiary. Mieszkaliśmy w trzyizbowej chacie myśliwskiej, 
a prawidłowo mówiąc: traperskiej, z drewna. Prymitywne wa‑
runki, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Z tym, że 
rano zawsze mieliśmy napalone, jak to się u nas mówi „pod 
fajerką”, przygotowane śniadanie oraz zagrzaną wodę do my‑
cia, a nawet do kąpieli. Co do transportu, to żyć nie wybrzy‑
dzać. Do naszej dyspozycji podstawiony był helikopter i dwa 
samochody terenowe do wyboru, do koloru. Nas interesował, 
i zawsze, kiedy polowałem na Syberii podniecał jako myśliwe‑
go, bajkalski niedźwiedź brunatny. Charakteryzuje się dużymi 
rozmiarami ciała i gęstym, grubym futrem. Jego liczebność 
nad Bajkałem jest stosunkowo wysoka, szczególnie na obsza‑
rach rezerwatów, więc bez problemu otrzymywałem zgodę 
na odstrzał nawet i dwóch osobników, a mój towarzysz ło‑
wów jednego. W moim pokoju myśliwskim wisi skóra z łbem 
misia, którego wagę oszacowano na około sześćset kilogra‑
mów. Na podłodze leżą trzy skóry, no i przed wejściem jedna. 
Do ssaków specjalnie nie strzelałem. Wyjątek stanowi łoś; je‑
żeli trafił mi się z nadzwyczaj dużymi rosochami, a syberyjskie 
łosie osiągają znacznie większe rozmiary ciała i poroża niż 
jego europejscy krewniacy. Jeszcze nie upolowałem piżmow‑
ca, zwierzęcia wyjątkowo ostrożnego i skrytego, które unika 
spotkania z człowiekiem. Żyje w głębi gór, na kamienistych 
stokach pośród tajgi. Świetnie chodzi po skałach, a w poszu‑
kiwaniu pokarmu nawet po pochyłych pniach drzew. Nie będę 
już zanudzał o ptakach, żyjących wśród bajkalskich lasów, czy 
też o zwierzątkach kryjących się pośród kamiennych osuwisk 
i rumowisk skalnych.

Przejdę do osobliwej fauny jeziora Bajkał, gdzie spędziłem 
niejedną godzinę, łowiąc niesamowite gatunki ryb. Jedynym 
ssakiem żyjącym w wodach Bajkału jest słynna foka bajkalska, 
zwana nerpą. Do dziś jest zagadką, jakim cudem ona tu trafiła. 
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Wiem tylko, że w tym przecudownym jeziorze żyje pięćdziesiąt 
gatunków ryb, w tym połowa to gatunki występujące wyłącznie 
tutaj. Wśród nich gołomianka – dziwaczna ryba bajkalskich 
głębin. Gołomianka ma nieproporcjonalnie dużą głowę, po‑
marańczowe oczy, a jej pozbawione łusek bladoróżowe ciało 
jest prawie przeźroczyste. W znacznej części składa się ono 
z tłuszczu o dużej zawartości witaminy A. Tłuszcz wytopiony 
z gołomianki to znane od wieków w Chinach i Mongolii lekar‑
stwo. Ja uwielbiam łowić na wędkę najcenniejszą rybę Bajkału, 
jaką jest omul, który stanowi około dwie trzecie rocznych odło‑
wów. Omul jest migrującą rybą otwartego Bajkału. Jak wszyst‑
kie łososiowate, corocznie podąża na tarło w górę wszystkich 
rzek. W czasie wędkowania trafia mi się lipień bajkalski, bardzo 
smaczny, szczególnie z wieczora na patelni i zakrapiany miej‑
scowym samogonem.

Podczas pierwszego dwutygodniowego pobytu nad Bajka‑
łem nie poznałem dość dobrze tej krainy, zwierząt, ludzi i ich 
języka. Fakt, że zarówno pierwszy, jak i następne wyskoki od‑
bywałem latem, które trwa tam zaledwie dwa miesiące. Reszta 
roku to tylko bardzo ciężka zima. Ale uparłem się i poznałem 
również te skrajnie trudne realia. A ponieważ wyskakiwałem 
również w inne części północnej Syberii, więc miałem porów‑
nania łowów na całej północy. Pokochałem ten typ łowów, ofe‑
rowanych mi przez różne biura organizacyjne. Największym 
atutem Syberii jest jej dziewicza przyroda. Podprowadzający 
to prości miejscowi mieszkańcy, którzy znają się na swoim 
fachu jak nikt na świecie. Warunki bytowe są jak u nas w XIX 
wieku i to mnie bawi – nic na siłę. Jedynym mankamentem jest 
brak miejscowych, ładnych kobiet, a jeżeli któraś mi wpadła 
w oko, to problem niczym ze znalezieniem dobrego traktu. Jak 
już coś wyłuskałem z tłumu, to ciuchów na niej, jak na wiejskiej 
drodze dziur – jedna na drugiej. A gdy się rozpędziłem, to dość 
miałem ostrej jazdy.
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Natomiast nie wspomniałem, że na Syberii śnieg jest au‑
tentycznie biały, czysto mleczny i tylko tam można taki śnieg 
zobaczyć, bo nasze płatki, zanim spadną, już są przybrudzo‑
ne, a czym bliżej wiosny, nasz puch staje się brudniejszy, gdyż 
nieprzyjemnego koloru dodają mu śmieci, wyrzucane przez 
przechodniów, że nie wspomnę o smogu, który przydaje ciem‑
noszarej barwy chmurom śniegowym.

Ostatnio skusiła mnie reklama polowań na syberyjskie wil‑
ki, które są autentycznie szare, mieniące się tęczą kolorowych 
barw od szyi do podbrzusza. Zapolowałem na wilki razem 
z moim przyjacielem „po strzelbie”, tym właśnie, z którym by‑
liśmy pierwszy raz nad Bajkałem. Udaliśmy się w pobliże miej‑
scowości Siewierojenisiejska. Gdzieniegdzie było kilka rozrzu‑
conych miejscowości, które rozdzielały odległości dochodzące 
do 300 kilometrów. Do najbliższego Krasnojarska odległość 
w linii prostej wynosiła 800 km na południe, a do Norylska 
2000 km na północ. Jednym słowem: pustkowie, a wokół tajga 
i nic tylko tajga, białe pagórki z rzadka rosnącymi drzewami, 
tak jak na białym torcie z powtykanymi świeczkami na piąte 
urodziny.

Z Okęcia przelecieliśmy naszym LOT‑em do Moskwy. Tam 
przesiedliśmy się na ich miejscowy środek komunikacji pod‑
niebnej. I niech to szlag trafi, było tak, jakby się człowiek prze‑
siadł z sedesu ustawionego w eleganckiej łazience Hotelu Bri‑
stol na deskę z otworem w wychodku za stodołą. Samolot 
trząsł, rzucał, warczał, a smród w nim był nie do wytrzymania, 
jak właśnie w tym wychodku, bo podróżowali w nim wszyscy, 
którzy muszą lecieć na tej trasie. Samolot Jak‑40 wylądował 
szczęśliwie w Krasnojarsku, uzupełnił paliwo, wymieszał pa‑
sażerów i szczęśliwie zakończył podróż w Siewierojenisiejsku, 
który był naszą docelową miejscowością.

Miasto zabite deskami autentycznie i w przenośni. Stara 
kopalnia złota, pracująca na pół gwizdka, elektrownia i huta 
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wytopu złota, pracująca również okresowo. Kilka ulic i kilka 
sklepów. Kilkuset mieszkańców na obszarze jednej trzeciej Pol‑
ski. Już na lotnisku powitano nas, dwóch polskich myśliwych, 
jak królów z państwa zachodniego. Przyjmowano nas gościnnie 
ze względu na znaczną odległość, panującą biedę i to, że rzadko 
kto z myśliwych odwiedza te dalekie strony. Na deskach jakie‑
goś podwyższenia, wyłożono słoninę, butelkę wódki i rarytas 
w tutejszych stronach – cebulę! Elegancja Francja, bo wszyst‑
ko na odśnieżonych deskach i na czystej gazecie. Serdeczne 
powitanie, przemówienie i zapoznanie się z naszym pilotem 
i dwoma przewodnikami. Jeden z nich oznajmił nam, że jest 
potomkiem polskich zesłańców i nawet rozumie po polsku, 
gorzej z mówieniem. Już mieliśmy przenieść się do helikopte‑
ra i odlecieć do naszej syberyjskiej chaty traperskiej, gdy nasi 
opiekunowie w ostatniej chwili spojrzeli na nasz zimowy strój 
myśliwski i z zakłopotaniem pokręcili przecząco głowami. – Nie 
martwcie się, jeszcze zdążymy do magazynu. Musimy odpowiednio 
was przysposobić. Na zewnątrz było w dzień minus trzydzie‑
ści stopni Celsjusza i to przy słonecznej, bezchmurnej, lekko 
wietrznej pogodzie. Mróz ten dla nas zdawał się zatrważający. 
Po godzinie już szczypał nas w uszy i w policzki. Dla rodowi‑
tych Sybiraków jest dość ciepło, jeszcze dwa tygodnie temu 
było minus pięćdziesiąt stopni i przenikające wiatry z północy. 
W magazynie było wszystko, co dusza zapragnie, ale do ubioru 
na mrozy i w jednym gatunku i fasonie. Ubrałem się – przepra‑
szam – przebraliśmy się z przyjacielem, patrząc od dołu: w wa‑
lonki. Cud wiejskiej techniki, tłocznictwa, kaletnictwa, szew‑
stwa, kamasznictwa i wszystkiego razem do kupy wziętego. Kto 
je raz obuje, ten już do końca swych dni będzie je chwalił i nosił 
w suche mrozy, bo myśli, że ma elektryczne ogrzewanie między 
palcami zamontowane. Tu, na Syberii, walonki produkowane 
są z prasowanego włosia reniferów. U nas w Polsce były one 
mocno rozpowszechnione przed wojną, w czasie wojny i tuż 
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po wojnie. Tłoczono je z jednego kawałka filcu lub wełny. Nie‑
jednokrotnie zakładano na nie gumowe kalosze. Produkowane 
na wschodzie walonki nie mają podeszwy gumowej ani skórza‑
nej. Są po prostu jak duża skarpeta. Tam zdają egzamin, gdyż 
jak przyjdą mrozy, to trzymają przez osiem miesięcy w roku, 
a reszta to już tylko lato. W naszym kraju, gdzie temperatury 
zimowe podlegają ciągłym wahaniom, ich przydatność do cho‑
dzenia jest problematyczna. Nie są to buty na odwilże, wil‑
gotny śnieg czy na wodę. Na górną partię nóg odzialiśmy tak 
zwane waciaki, syberyjskie ocieplane spodnie. Idealna sprawa 
na mroźne dni; można w nich chodzić, siedzieć, spać, a faktycz‑
nie, to całkiem z d… nie zdejmować. Ciepło w nich było, jakby 
się do środka co chwilę żaru z ogniska wsypywało. Są to grube 
nachy z podwójnego mocnego materiału, w środku sprasowana 
wata, przeszyta wzdłuż i w poprzek. Oprócz butów i spodni 
również wybraliśmy futrzane czapy i rękawice. Kurtki pozosta‑
wiliśmy swoje, tylko w prezencie od sprzedawcy otrzymaliśmy 
futrzane kamizelki, który zresztą dwukrotnie nas zaskoczył. 
Gdy już wychodziliśmy, rzekł nam dość czystą polszczyzną, 
że jego przodkami byli Polacy. Rozgadał się o polskich rodo‑
wodach, o tym, że zanim Stalin założył łagry, żyli tu polscy ze‑
słańcy i osadnicy. Wmówił nam, że jesteśmy głodni i niedopici. 
Więc był poczęstunek i wódeczka. Na odchodne dołożył jeszcze 
po jednej parze walonek i za żadne skarby nie chciał zapłaty 
za całość zakupu. Teraz ja się uparłem, za wszystko uregulowa‑
łem z nawiązką, bo bida u nich aż skrzypiała, ale naród porząd‑
ny i gościnny. Zaprosił nas po powrocie z polowania do siebie 
do domu na poczęstunek. Ponieważ zrobiło się dość późno, od‑
lot przełożyliśmy na następny dzień, skoro świt. Pojechaliśmy 
ładą na nocleg do jedynego miejscowego, drewnianego hotelu. 
Nie udało nam się odpocząć, bo za chwilę przyjechał po nas ten 
sprzedawca z polskimi korzeniami o imieniu Michaił i zabrał 
do siebie do domu na wieczorną kolację. Tam zeszła się cała 
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ich rodzina. Prym wiódł siedemdziesięciopięcioletni dziadek 
Stach, który urodził się tutaj, w Siewierojenisiejsku, ale jego 
rodzice byli polskimi zesłańcami spod Łomży. Mówił piękną, 
gwarową polszczyzną. Znał tyle polskich pieśni i piosenek, 
że wstyd nam obu się zrobiło.

Na drugi dzień prawie nie mieliśmy kaca. Mój kompan stwier‑
dził, że to dzięki tutejszemu klimatowi oraz faktowi, że wódkę 
piliśmy wśród przyjaciół, gdzie nie było fałszu i obłudy. Oprócz 
śpiewu były i kawały, z których zapamiętałem jeden: Syberyjski 
myśliwy po powrocie z tygodniowego polowania położywszy się 
z żoną do łóżka, od razu zasnął. Żona przeciwnie, przewraca się 
z boku na bok. Myśliwy obudzony, pyta się jej: – Czemu nie śpisz, 
kochanie? – Mężczyzny mi potrzeba! – A skąd ja ci wezmę w środku 
nocy mężczyznę?! Rano, skoro świt, pobudka, tłuste śniadanie, 
po setce samogonu i odlot na łowisko. Fascynacja krajobrazem 
i rozmyślania w czasie lotu o polskich zesłańcach, o naszych 
osadnikach, o tyrających robotnikach w kopalni i przy przero‑
bie złota. Wtem medytacje przerwał pilot, pokazując gestem 
ręki przemieszczające się punkciki. Schodzimy momentalnie 
w dół. To cztery łosie, które uciekają przed watahą syberyjskich 
wilków. Policzyliśmy je przy kilku nawrotach maszyny, było 
ich dwanaście. Pilot akrobata w swoim fachu, zniża lot prawie 
do wierzchołków drzew. Otworzyliśmy z kompanem Jankiem 
boczne okienka. Dzierżymy w ręku ich karabiny z przydziału, 
niżówki, a w torbie czekają loftki do strzelania. Okienka nie‑
wielkie, ograniczone pole widzenia. Helikopter leci na boku, 
my też leżymy na burcie, wszystko niby okej, tylko wilków nie 
widać. Nawrót, są, ale zmieniają kierunek, uciekają na otwartą 
przestrzeń, dobra nasza! Strzelam do pierwszego – pudło, gdyż 
nie zrobiłem poprawki na prędkość lotu do prędkości wilczego 
biegu. Muszę strzelać z opóźnieniem, a nie jak normalnie z wy‑
przedzeniem. Celuję pół metra za wilczy zad. Loftki trafiają dwa 
metry przed ich pyskiem. Robię poprawkę, znów pudło. Wilki 
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rozbiegły się każdy w inną stronę i wyraźnie kluczą, szukając 
osłony z drzew. Nawrót. Janek wrzeszczy: – Naroście trafiłem! 
Ja znów pudłuję. Ładuję broń, opóźniam strzał o trzy metry, 
tym razem dobrze. Strzelanie z helikoptera to nie taka prosta 
sprawa. W pierwszym dniu prawie każdy pudłuje. Tu liczy się 
tylko trening, trening i doświadczenie. Pierwszego dnia trafi‑
łem dwa, a Janek trzy wilki. Trafienie wilka to połowa sukcesu, 
podniesienie go to druga połowa szczęścia. Lądowanie na pu‑
szystym śniegu to osobny problem, dlatego też maszyna przed 
siadaniem kilkakrotnie unosi się i opada. Manewr ten pilot 
powtarza kilkakrotnie, ubijając wierzchnią warstwę śniegu; 
wówczas istnieje pewność, ze płozy się nie zapadną, co może 
utrudnić, a nawet uniemożliwić ponowny start.

Pięć dni zleciało jak jedna minuta, jak zaczarowana chwila. 
Jeszcze pożegnalny poczęstunek u sprzedawcy ze sklepu z cie‑
płą odzieżą i odlot do Moskwy, a potem do Warszawy. Zaprosi‑
łem ich wszystkich do Polski. Dla nich to mrzonka, to marze‑
nie, to rzecz nie do spełnienia. Ich zarobki, jeżeli ktoś pracuje, 
ledwo wystarczają na wiązanie końca z końcem. Dla Michaiła, 
jego żony i ich dziadka Stacha zarezerwowałem i wykupiłem 
bilety za trzy miesiące, ale, ze względu na moją niespodzie‑
waną chorobę, termin rezerwacji i ich przylotu przełożyłem 
na najbliższe święta Bożego Narodzenia. Przylatują do mnie 
dwudziestego trzeciego, dzień przed wigilią, na trzy tygodnie. 
Na szczęście już byłem w domu z rodziną i po swojej chorobie.

Najbardziej z tych odwiedzin był rad senior rodu, którego 
marzeniem było postawienie nogi na polskiej ziemi. Parę dni 
temu telefonowałem do nich, że już jestem zdrowy, omówiłem 
ich przelot, rezerwację;– wszystkie niuanse z detalami. Wszy‑
scy płakali z radości, a dziadek odtańczył obertasa, pomimo 
skończonych siedemdziesięciu pięciu lat, że jestem zdrowy 
i przyjazd ich dojdzie do skutku. W przyszłym roku, na świę‑
ta wielkanocne pokryję koszty przylotu i pobytu u mnie ich 



25

dorosłych dzieci, które oprócz śniegu, złota i domów obitych 
deskami niczego więcej nie widziały.

Było to moje nie pierwsze spotkanie z tym krajem, ale, jak 
to się mówi, nie zdążyłem go polizać, nie mówiąc o posmako‑
waniu. Oj! Przepraszam, posmakowałem tam miejscowych 
kobiet, słoniny, wędzonki, tuszonki, cebuli, czosnku, no i sma‑
kowitej samogonki po naszemu bimbru, od której „ sagan nie 
pęka”. Sybiracy jak Polacy, naród dla swoich gościnny i przy‑
jazny, dopóki ktoś wredny im za skórę nie wejdzie, lub na pa‑
znokieć nie nadepnie, wówczas „bzij, zabzij bo śprawiedliwości 
musi śtać się ziadość i to po nasiej śtronie”.

Co do pięknych kobiet na Syberii, to, jak wcześniej wspo‑
mniałem, trudny wybór, ale zdarzają się i rodzynki w zwykłym 
cieście. Nie przeczę, że za każdym wyjazdem coś tam wydłu‑
bałem. Zawsze przy tym interesowało mnie tylko moje własne 
dobro, dobro – jak o sobie myślałem – zdobywcy. Będąc u nich 
za drugim albo trzecim razem, zakochałem się na swój sposób 
w pięknej miejscowej dziewczynie. Tamara miała na imię. Była 
moją asystentką z przydziału z miejscowego biura podróży. 
Przez dziesięć dni jeździła ze mną na polowania. Była nie tylko 
nieziemsko piękna, do tego smukła czarnulka, ale także wy‑
jątkowo dojrzała i mądra. Gdyby nie powiązania z moją firmą 
w Polsce i spętanie węzłem małżeńskim, to oświadczyłbym 
się jej i osiadł na stałe w tej dziurze! Płodziłbym z nią dzieci 
i żył jak Bóg przykazał. Po dziesięciu dniach Tamara postawi‑
ła mi warunki, że z Syberii nie wyjedzie, ślub na miejscu albo 
koniec miłości. Na szczęście oprzytomniałem zadając sobie 
pytanie: – Czy chcę poświecić najpiękniejsze lata życia dla chwi‑
lowego zauroczenia?

Czas leczy rany, więc szybko się wyleczyłem. W kraju na 
nowo nabrałem rozpędu, stałem się jeszcze silniejszy i bar‑
dziej przebojowy. Pół roku po powrocie po raz pierwszy roz‑
mawiałem z Tamarą przez telefon i dowiedziałem się, że jest 
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w szóstym miesiącu ciąży… ze mną! O mało nie zemdlałem. 
Kiedy zadzwoniłem do niej cztery miesiące później, oznajmiła 
mi, że urodziła prześlicznego syna – cztery kilo wagi i podobny 
do mnie jak dwie krople wody. Wysłałem jej trzydzieści pięć 
tysięcy rubli; w przeliczeniu na polską walutę niecałe dwa i pół 
tysiąca złotych. Dla mnie to pestka, a dla niej to niesamowita 
góra pieniędzy, która wystarczy jej na pół roku życia. Po pół 
roku, gdy mój synek miał już siedem miesięcy, wybrałem się do 
nich w niespodziewane odwiedziny. Połączyłem wyjazd z polo‑
waniem dewizowym o podwójnym terminie, to znaczy pobyt 
miesięczny zamiast dziesięciodniowego. Nakupiłem prezen‑
tów, głównie dla syna, ale i dla Tamary oraz jej rodziny. Wy‑
glądałem z pakami jak dwugarbny wielbłąd. Zgodnie z tradycją 
polowań dewizowych, przywitali mnie starzy znajomi, którzy 
po kilku wódkach i poczęstunku byli mocno zdziwieni, o jakim 
ja siedmiomiesięcznym potomku wspominam. Tamara nigdy 
nie była w ciąży, ani nie urodziła żadnego syna. Na drugi dzień, 
z samego rana, odwiedziłem Tamarę. Spojrzałem w jej zasko‑
czoną twarz. Wyglądała dojrzalej, nadal była piękna. Może na‑
wet piękniejsza, tłumacząc się, że syn zmarł miesiąc po urodze‑
niu. Jeszcze tego samego dnia dziecięce ubranka przekazałem 
do miejscowego domu dziecka, a wszystkie pozostałe markowe 
ciuchy ofiarowałem moim podprowadzającym. Pobyt skróciłem 
do dziesięciu dni, bo nie mogłem ścierpieć, że Tamara przeby‑
wała kilka kroków ode mnie.

Po powrocie do domu musiałem odreagować całą tę sytuację, 
w czym pomagał mi alkohol. Fajnie, że ludzie wymyślili ten tru‑
nek… No to na zdrowie! W moim piciu nie widziałem niczego 
złego. Wiedziałem o pijących facetach, którzy nie wiadomo 
kiedy zaczęli staczać się na dno. Ja nie zaliczałem się do nich. 
Nigdy nie piłem do oporu, nie miewałem kaca, zawsze byłem 
elegancki i pachnący. Jedyne, czym śmierdziałem, to groszem. 
Czy o takim biznesmenie jak ja, można powiedzieć coś złego? 
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Poza tym dbałem o wygląd zewnętrzny. Dwa razy w tygodniu 
chodziłem na basen, trzy razy na siłownię, raz w miesiącu cho‑
dziłem do kosmetyczki i fryzjera. Więc nikt nie mógł powie‑
dzieć o mnie, że się zapuściłem. Regularnie chodziłem do te‑
atru lub do kina, kupowałem najnowsze wydania książkowe, 
a i będąc gdzieś w hotelu z dziewczyną słuchałem wiadomości 
telewizyjnych, przepijając ciekawostki drinkiem. Czy kogoś 
takiego można było nazwać alkoholikiem? Pocieszałem się, 
że mnie ten problem nie dotyczył, choć coraz częściej sam so‑
bie nalewałem drinka lub zwykłą wódkę z barku. Sielanka lub 
beztroskie życie trwałoby nadal, bo już dochodziło do tego, 
że nie wychodziłem z domu, tylko we wnętrzach swojej willi 
raczyłem się w samotności alkoholem.

Pewnie jeszcze długo popijałbym cichaczem, nie dając znać 
najbliższym, przyjacielem ani sąsiadom o moim uzależnieniu. 
Jednak pewnej nocy, gdy lekko podpity smacznie spałem, moje 
wnętrzności po raz pierwszy dały mi o sobie znać. Ból był nie 
do wytrzymania, więc wezwałem pogotowie i zostałem zabrany 
do szpitala. Tam mnie hospitalizowano na cztery dni, w cza‑
sie których moje wnętrza wyczyszczono i postawiono mnie 
na nogi. Po powrocie do domu w pierwszy dzień zgłosiłem się 
do mojego lekarza rodzinnego, z tym, że ja chodziłem do niego 
prywatnie, bo kolejki w przychodni przyprawiały mnie o mdło‑
ści, a szczególnie babcie, które uwielbiają posiedzieć w kolejce, 
bo nudzą się w domu. Dostałem od niego dwa skierowania: 
jedno do sanatorium, które wysłałem do Narodowego Fun‑
duszu Zdrowia i o fakcie zapomniałem, drugie, ustne, do AA, 
z którego nie skorzystałem, bo po wyjściu od razu z wyrzuci‑
łem z pamięci.

Najgorsza była pierwsza noc we własnym domu, gdy trzeź‑
wy położyłem się spać, bo już piątą dobę nie pobierałem nic 
z gradusów. Gdy tylko przyłożyłem głowę do poduszki, to śniła 
mi się waśń pomiędzy moimi organami, zarówno wewnętrznymi 
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jak i zewnętrznymi, ale rano prawie nic nie pamiętałem. Na‑
tomiast następną noc już dobrze zapamiętałem, bo gdy tylko 
zamknąłem oczy, od razu mózg mi zaczął parować od myślenia 
nad złożonością moich osobistych narządów. Przebudziłem 
się, zobaczyłem, że wokół nic się nie dzieje, więc ponownie 
zasnąłem. Gdy tylko przymrużyłem oko, pierwszy miał jakieś 
do mnie pretensje żołądek, z powodu nadmiernego wchłaniania 
pokarmu, że jest zawalany niezdrowym i do tego niepogryzio‑
nym wieczornym żarciem. W parze z nim wysunęły swoje żale 
nerwy, że mi odmówią posłuszeństwa. Jak do tej pory trzyma‑
łem je na wodzy. Od czasu do czasu nie mogłem z nimi dojść 
do porozumienia. Trzecie zaczęły mi podskakiwać nogi, zro‑
biły się jakieś krnąbrne i ociężałe, i to teraz, w średnim moim 
wieku. Zwróciłem się więc o pomoc do mózgu: – Co mam robić? 
Nogi mnie wcale nie słuchają, ja im gadam, żeby w dzień wyjść 
z domu i trochę pobiegać, ewentualnie pochodzić, to one, że wolą 
poleniuchować i to jedna na drugiej. Mózg długo nie myślał. Rzekł 
mi podenerwowany: – Powiedz im, że jak się nie ruszą, to będą 
miały zakrzepy, mięśnie im zanikną, wyjdą żylaki i wstyd im bę‑
dzie latem pokazać się na ulicy w krótkich spodenkach. – A kto 
nas będzie oglądał? – zwróciły się nogi bezpośrednio do mó‑
zgu. – A chociażby jakieś kobitki w mini spódniczkach. – Zamknij 
się, mózgownico! Nie czepiaj się naszych mięśni. My i tak z tego 
nie skorzystamy, tylko ty. Gdy się ruszamy, to krew pompujemy 
do twych szarych komórek, a na widok pięknych kobiet, to ty się 
podniecasz wraz z penisem, a nie my! – Dałem tylko taki przykład 
– usprawiedliwiał się zawstydzony mózg. – Widocznie nie wiecie, 
że życie jest nieprzewidywalne i najpiękniejsze w lato, ale to już nie 
moja sprawa. – I wyłączył się z dyskusji, bo zasnął wraz ze mną. 
Wtem penis, wyrwany z letargu, zaczął dopominać się o swoje 
sprawy, aż mnie wyrwał z objęć Morfeusza. Wstałem, załatwi‑
łem swoją potrzebę fizjologiczną i znów zasnąłem, a on zaczął 
podskakiwać, prężyć się i drzeć mordę (a faktycznie łeb), że jest 



29

najwięcej wykorzystywany przeze mnie: – Gdy szef był młod‑
szy, to ja ciągle musiałem chodzić z nim do roboty, o każdej porze 
dnia i nocy! Teraz muszę częściej wstawać w nocy, ale do sikania. 
Wywody prącia zdenerwowały serce, które do tej pory było 
grzeczne i biło nadzwyczaj spokojnie, a teraz przyspieszyło 
stukanie i rzekło do niego: – Leż grzecznie, bo jak ja raz stanę, 
to ty nigdy więcej! Na tym nie zakończyło nocnych wywodów, 
rozpoczęło swoją podnieconą gadkę: – Ja tu jestem najważniejsze 
z was wszystkich i najwięcej mam roboty. Wy trochę popracujecie, 
a później cały czas odpoczywacie, a ja bez przerwy muszę tyrać, 
bo aby życie trwało, w układzie krwionośnym bezustannie musi 
krążyć krew. Krąży ona dzięki mnie, bo działam bez wytchnienia 
jak pompa, najpierw wrzucam krew do naczyń, a potem wysysam 
ją z naczyń! – Chwila, moment! A my, jelita to już nic nie mamy 
do powiedzenia? Pierwsze zaczęło krzyczeć jelito grube, że już 
ma wszystkiego dość, że jest całkowicie wyeksploatowane przez 
odbyt, który wcale nie dba o higienę osobistą. – Mam powyżej 
dziury w odbycie smrodu gorszego jak przy patroszeniu dzikiej zwie‑
rzyny. Czy szef raz w życiu przeprowadził kilkudniową głodówkę, 
żeby mnie wyczyścić ze wszystkich zbędnych odpadów? Przecież szef 
uwielbia przyjść do mieszkania, w którym nie ma zakurzonych mebli, 
a światło wpada przez czyste okna? Lecznicza głodówka jest dla 
mnie tym, czym wysprzątanie zagraconego i zabrudzonego miesz‑
kania. Pomaga oczyścić całe ciało ze złogów. Wszyscy wy tu obok 
mnie na tym skorzystacie, bo jest to terapia, która dobroczynnie 
wpływa na odnowę i siły witalne całego organizmu. Co ja się będę 
denerwowało, i tak jestem najważniejsze, bo jestem ostatnim frag‑
mentem układu pokarmowego. Rozpoczynam się tam, gdzie kończy 
się jelito cienkie. – O, nie, kolego! – przerwało mu wywody jelito 
cienkie, które zaczęło tupać i jeszcze głośniej wrzeszczeć: – 
Ty jesteś za mną w kolejce, a służysz do wchłaniania z wody mi‑
kroelementów i kształtowania kału i na dodatek sięgasz do „dupy”, 
więc zamknij się i słuchaj ważniejszych i dłuższych od siebie! Jelito 
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cienkie, cieniutko wrzeszczało, że aż mnie prawie przebudziło, 
przekręciłem się na lewy bok, a ono dalej krzyczało: – Jestem 
najdłuższym organem, mam od trzy do czterech metrów długości. 
Muszę dotrawić wszystkie świństwa, które żołądek mi przetrans‑
portuje. Najgorszą gehennę przechodzę po zakrapianych balangach, 
od czasu, gdy on został właścicielem firmy. Wówczas już wszystko 
idzie wymieszane: wędzone i smażone, pieczone oraz gotowane. 
Na dodatek pieką mnie te ich cholerne, wysokoprocentowe wód‑
ki, samogonki i nalewki, tylko jeden diabeł wie, z czego i na czym 
robione! Te bagno muszę posegregować i wchłonąć substancję od‑
żywcze w postaci białek, węglowodanów, to jest cukrów i tłusz‑
czy. Na dodatek wewnątrz siebie muszę wchłonąć wodę, witaminy 
i minerały zwane biopierwiastkami. – Zamknijcie się, do pioruna 
jasnego! – zaczęła grzmieć prawa ręka. – Nic się do tej pory nie 
odzywałam, bo byłam przyciśnięta, szefa głowa spała na mnie. 
Teraz wam powiem w oczy, że ja mam najgorzej! Całe życie tyram 
bez przerwy. Muszę dźwigać ciężary, muszę utrzymywać w higienie 
całego szefa. Myć go, szorować mu zęby, czesać włosy, podcierać 
dupę, drapać go tam, gdzie go zaswędzi, układać poduszkę, okry‑
wać kołdrą, ubierać, karmić… Teraz, jeszcze w średnim wieku, gdy 
mnie rwie w łokciu, gdy mnie od ciągłego odbijania jego sztucera 
rwie w barku, to on ma mnie w dupie. Kiedyś przez sen powiedział 
mi, że jeżeli ręka boli, to mu w dupie lżej, a ja mu na to, że ten ból 
początkowo bywał niewielki, pojawiał się tylko przy unoszeniu ręki 
powyżej linii ramion. Z czasem się nasilił i dokucza mi także przy 
innych ruchach. Zdarza się też, że zjawia się nagle, na przykład 
bez wykonaniu jakichkolwiek ruchów, i jest tak ostry i silny, że rękę 
cały czas trzymam w jednej pozycji, aby uniknąć cierpienia. Szef 
lekceważy te objawy, nie zgłasza się ze mną do ortopedy. Na doda‑
tek jeździmy cyklicznie na polowania i to w mroźne strony, opiera 
o mnie kolbę swojego sztucera i strzela. Wówczas ja o mało nie 
dostanę wścieklizny z bólu. Więc pozamykajcie się i dajcie mi spać, 
bo jak ja wysiądę, to, kto was nakarmi? – Ja! – odezwała się spod 
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głowy, lewa ręka. – Jestem całkowicie zdrowa i do wszystkiego 
zdatna, tylko musiałabym nauczyć szefa być mańkutem! – Stop! 
Zamknijcie się darmozjady! – zawyły plecy. – Ból kręgosłupa mę‑
czy mnie od przeszło trzech miesięcy, na parę dni zanika, nawraca 
i jest tak ostry, że wymaga natychmiastowego leczenia u neurologa. 
Dobrze żeby szef poszedł do ortopedy, ale on woli już seks i jakieś 
dziwne pozy, które odbijają się na moich kręgach. Sto razy wolałem 
iść z szefem na polowanie, dźwigając na moich wytartych kręgach 
ciężki sztucer z lunetą, do tego lornetkę i torbę z całym podręcznym 
majdanem. Na wytartych kręgach powstały mi chrzęstne i kostne 
narośla, które zniekształcają stawy. Naciskając na nerwy, powodu‑
ją ból podczas ruszania się, najgorzej na wymyślnych francuskich 
pozycjach. Jak będziecie tak mordę darły, to z bólu nie wstanę i bę‑
dziecie w tym łóżku i postękiwały! O Boże kochany, co się wówczas 
zaczęło dziać! Rewolucja Październikowa to bułka z masłem, 
rozruchy w Stoczni Gdańskiej a później na ulicach Trójmiasta 
to małe piwo. Wszystkie organy zaczęły jednocześnie wrzesz‑
czeć, że każdy z nich jest najbardziej schorowany, najwięcej wy‑
eksploatowany, ma najwięcej roboty, jest najważniejszy, że bez 
niego ja nie mam szansy przeżyć!

I jaki z tych nocy wyciągnąłem wniosek? Wszystkie one mają 
rację, tylko że na jawie ani one mnie nie słuchają, ani ja ich. 
Wiem, wiem dokładnie, o co tu chodzi: przestałem nagminnie 
pić, a zabrałem się za aktywny i zdrowy styl życia. Po prostu 
zabrałem się za sport. Przywróciłem swoje poprzednie nawyki 
w regularnym chodzeniu na basen, na siłownię, do tego doda‑
łem jazdę na rowerze i bieganie. Nic dodać, nic ująć. Nie prze‑
czę, że nie wyeliminowałem pięknych kobiet, bo to też sport 
fizyczny i potrzeba ducha, oraz od czasu do czasu wypijałem dla 
towarzystwa dobrego drinka, który rozszedł mi się po kościach.

Przypomniałem też sobie o sanatorium, bo otrzymałem po‑
twierdzenie zarejestrowania mnie w ich systemie z nadaniem 
numeru oczekiwania. Gdy wszedłem w komputer i przeliczyłem 
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czas, to wyszło mi, że za jakieś dwa lata otrzymam skierowa‑
nie z NFZ. Pomyślałem wówczas o biednych chorych, że albo 
umrą, albo się doczekają. Poszperałem po reklamach w inter‑
necie, po różnych danych sanatoryjnych; od morza do gór, od 
wschodu do zachodu, bo w obecnych czasach każde sanatorium 
reklamuje się gdzie tylko może, żeby mieć jak największe ob‑
łożenie, a przede wszystkim sprzedaż prywatną. Zachwala‑
ją własną bazę zabiegową, prześcigając się w różnorodności 
świadczonych usług. Informują, że obiekt wyposażony jest 
w basen kąpielowy, wspominając o własnej bazie żywienio‑
wej, rozrywkowej i kulturalno‑oświatowej. Ponieważ było lato, 
więc prywatnie zarezerwowałem i natychmiast kazałem swojej 
księgowej przelać zaliczki na dwa dziesięciodniowe turnusy 
– pierwszy w „Arce‑Mega” w Kołobrzegu i następny w „Fali” 
w Stegnie, w pokojach jednoosobowych z wygodami i pełnym 
wyposażeniem, to jest z lodówką, telewizorem, z parkingiem, 
balkonem i super wyżywieniem. Przyjechałem do „Arki‑Mega” 
w Kołobrzegu przed obiadem. Zamieszkałem w głównym bu‑
dynku sanatoryjnym „ARKA MEDICAL SPA” w części A w poko‑
ju jednoosobowym, miałem wszystko w zasięgu ręki. Komfort, 
do tego balkon, korytarzyk – Ameryka na miejscu. Samo sana‑
torium to faktycznie obiekt dla gości przez duże „G”. Główny 
budynek – hotel A – dziesięć pięter, sto dwadzieścia pokoi, 
a na jedenastym piętrze kawiarenka z obrotowymi stolikami. 
Super sprawa, widok na cały Kołobrzeg i na nasze polskie mo‑
rze. Obok sześciopiętrowy hotel C z sześciuset siedemdziesię‑
cioma dziewięcioma pokojami. No i z przodu hotel D, siedmio‑
piętrowy gmach z siedemset dwudziestoma trzema pokojami. 
Do tego pełna baza zabiegowa z basenem pięknie oświetlonym, 
kolorowymi światłami, że czułem się wieczorem, jakbym pły‑
wał na koralowej rafie Morza Śródziemnego. Posiłki, nic dodać, 
tylko należałoby ująć – za dużo żarcia, najadałem się do syta, 
a myślałem, że schudnę! Śniadania i kolacje to szwedzki stół, 
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nie cierpię tej wygody, ze względu na oczopląs i przyrost kał‑
duna. Wszędzie szybkobieżne windy. Sam parking, niby strze‑
żony, bo za automatycznie podnoszącym się szlabanem, jest 
za mały, po prostu zatłoczony, szczególnie w letnim sezonie. 
Ja miałem wykupione stałe miejsce do parkowania pod głów‑
nym budynkiem. Koszty wyśrubowane do granic możliwości, 
ale co mi tam!

Cholera nie jasna, ale ciemna! To przygnębiające, gdy ja się 
rodziłem w drugiej połowie lat czterdziestych, ludzie myśleli, 
że świat będzie lepszy, że przyjdą lepsze i sprawiedliwsze cza‑
sy. Ale wówczas nikt nie myślał o wyuzdanej miłości, o tym, 
że żona będzie w szczegółach opowiadała mężowi o każdym 
dniu spędzonym w sanatorium, czy też o przeżytym lub oglą‑
danym na filmach porno, ewentualnie na stronicach gazet 
z kiosków „Ruchu”, seksie. Kto w moich szczenięcych latach 
zakodował w myślach, że ludzie będą regularnie latać w ko‑
smos, a przyszłościowe misje będą kolonizować miasta. Kto 
z kochanków zamarzył, że bez problemu wynajmie pokój w ho‑
telu i to na godziny lub pokój w sanatorium z pełnym pakie‑
tem zabiegów i bezwzględnie odnową fizyczną. Ach! W moich 
młodzieńczych latach marzeniem było otrzymanie pierw‑
szego, spółdzielczego mieszkania. Mnie nie interesowało, co 
będzie w emerytalnym wieku, wówczas będąc gówniarzem, 
chciałem sobie kupić dobre ciuchy i to w „Peweksie”, za resztę 
gumę do żucia „Donald” i jak coś z centów zostało, to gumkę 
do wycierania cycatej laski na desce windsurfingowej. W tysiąc 
dziewięćset osiemdziesiątym drugim roku wydawało mi się, 
że gdy przejdę na emeryturę, to będę straszliwie stary, poza 
tym w dwutysięcznym roku miał nastąpić koniec świata, więc 
i tak wszystko to „psu na budę”. Przez te kilkanaście lat od roku 
tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego drugiego, można było na‑
prawdę dużo zrobić. Dużo wypić, dużo zjeść. Poznać ciekawych 
ludzi. Zaliczyć kilka albo kilkaset dobrych lub złych uczynków. 
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Czy ja wówczas myślałem, że nastąpi zmiana ustroju, że znikną 
państwowe instytucje, zakłady, domy wczasowe, sanatoria… 
Czy ja w kolorowych snach przewidziałem, że rodzic mój sta‑
nie się właścicielem pokaźnego zakładu, a po nim ja odziedzi‑
czę majątek – dlatego dla mnie świat jest wspaniały! Nastały 
cudowne i sprawiedliwsze czasy! A co mają powiedzieć kura‑
cjusze, którzy przyjechali ze skierowaniem Narodowego Fun‑
duszu Zdrowia i każdego złotego przed wydaniem oglądają 
po kilka razy?

Dzień w sanatorium „ARKA MEDICAL SPA” zleciał szyb‑
ko i wyczerpująco, głównie ze względu na gimnastykę kardio‑
logiczno‑oddechową, której nie cierpię i wręcz unikam, ale 
chodzę, gdyż moja tusza przekroczyła sto kilogramów wagi. 
Wieczorem muzyk zaczął grać, wokalistka zaśpiewała modny 
szlagier, jednocześnie uderzając tamburynem w rytm piosenki, 
a ja szarmancko poprosiłem partnerkę do tańca. Dziś wieczo‑
rem dla odmiany zabalowałem w sanatorium „Bałtyk”. Tu sala 
do tańca jest na piętrze okrągłej dobudówki, tak jakby doklejo‑
na do głównej bryły budynku. Parter zajmuje główna stołówka 
uzdrowiska, natomiast piętro przeznaczone jest dla tańczą‑
cych, z widokiem na morze, w tym na kołobrzeskie molo. Wie‑
czorem przepięknie podświetlane różnokolorowymi światła‑
mi, jednym słowem: jak w bajce, a nie na Bałtyku. Tańczy się 
na parkiecie, w środku rotundy. Po obwodzie rozmieszczone 
są stoliki. Och! Żeby jeszcze było to obrotowe, byłby to szczyt 
elegancji i uroku. Jestem pewien, ze za „x” lat doczekamy się 
tej atrakcji. Bawiliśmy się z piękną kuracjuszką lepiej jak do‑
brze. Tańczyła świetnie, byłem wniebowzięty. Ja, jako prywat‑
ny kuracjusz, mogłem balować do końca, ale ją obowiązywał 
regulamin, nakazujący powrót do pokoju przed dwudziestą 
pierwszą trzydzieści. Wróciliśmy do „Arki” przed dwudziestą 
drugą i udaliśmy się do mojego pokoju, gdzie dalej „balowali‑
śmy” do rana. Miałem prawo, to była rozwódka, a ja słomiany 
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wdowiec. Po pięciu dniach pierwszy raz wyszedłem po obie‑
dzie nad morze, złapać jodu w płuca. Zapomniałem czapki, 
a tu, pomimo lata, zaczęło wiać jak w czasie burzy piaskowej 
na Saharze – osiem w skali Beauforta! Koniec spaceru, wracam, 
bo złapię jeszcze grypę. Wtem ktoś mijający mnie na promena‑
dzie, krzyczy: – Dzień dobry. dzień dobry! O, w mordę, przecież 
to ta, co mi się podoba, wraca z miasta i jeszcze do tego targa 
ciężką reklamówkę. Odwróciłem się i wrzeszczę: – Nie poznałem 
pani! – Więc będę bogata! I poszła dalej, uginając się pod cięża‑
rem swych zakupów. Jezus! Ale ze mnie fujara! Zamiast pomóc 
zanieść ciężar, to ja myślę o niebieskich migdałach. Biegiem 
za nią i już razem wróciliśmy do sanatorium, tylko ja robiłem 
za tragarza. Po kolacji umówiłem się z nią w lokalu „Balltica”, 
na pierwszym piętrze. Spojrzałem na zegarek – dochodziła 
dwudziesta. O dwudziestej trzydzieści zjechałem windą, ona 
już siedziała naprzeciw baru w wygodnych skórzanych fote‑
lach; jakaś smutna, jakby grom z jasnego nieba zwalił się rap‑
townie na jej głowę. – Wyobraź sobie, że myślałam, że nie przyj‑
dziesz, a mnie wystawiłeś na pośmiewisko. – Ależ skąd, przecież 
jesteś najładniejszą z kuracjuszek, więc jesteś dla mnie stworzona. 
Od tej pory do końca mojego pobytu w Kołobrzegu jeździliśmy 
po wszystkich lokalach w mieście i okolicy. Idealnych mężczyzn 
lub kobiet nie ma na świecie, każdy z osobników gatunku homo 
ma jakąś wadę. Jedni większą, drudzy mniejszą, inni ukrytą 
przemyślnie, że na pierwszy rzut oka całkiem jej nie widać. 
Moja dziewczyna była naprawdę ładna, z odrobiną inteligencji. 
Żadnych wad fizycznych u niej nie widziałem, a przejrzałem 
ją od początku od stóp do włosów, przez wszystkie dni i noce 
pobytu, w moim łóżku.

Dziesięć dni mojego sanatoryjnego leniuchowania, a pięć 
dni mojej miłości zleciało jakby Amor strzałą strzelił. Mojej 
wybrance zostało jeszcze tydzień w sanatorium, więc i ja prze‑
dłużyłem sobie o siedem dni pobyt w „Arka‑Mega”, płacąc ze 
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swojego konta, ile sobie zażyczyli, a zerżnęli ze mnie, ile mogli, 
podwyższając cenę o pięćdziesiąt procent, tłumacząc, że bez 
rezerwacji i to w sezonie… A co mi tam, żyje się raz. W Stegnie 
również przedłużyłem pobyt o siedem dni, płacąc za niewyko‑
rzystaną rezerwację.

W Polsce są czterdzieści dwie miejscowości uznane za uzdro‑
wiskowe, a w każdej liczącej się miejscowości uzdrowiskowej 
jest po kilkanaście domów sanatoryjnych. Mamy więc w na‑
szym kraju przeszło osiemset uzdrowisk, do czego należy do‑
dać szpitale uzdrowiskowe i inne domy odnowy biologicznej 
i fizycznej, a ja się zakochałem jak sztubak od razu przy pierw‑
szym wyjeździe! A przecież zwiedziłem pół świata! Tylko nie 
wiem czy w Kołobrzegu, czy może w „Arce‑Mega”, czy ewentu‑
alnie w mojej partnerce, a może razem we wszystkim do kupy 
wziętym. Łyknąłem sanatoryjnego świata, tu, wśród barów, 
klubów i restauracji. Zasmakowałem beztroskiego życia, może 
po raz pierwszy żyjąc tak beztrosko. Zresztą, już dawno nie 
miałem przyjemności jeść tak wyszukanych potraw na co dzień 
jak tu i tańczyć do woli, do utraty tchu. Kto mi uwierzy, że już 
dwukrotnie w ciągu siedemnastu dni wywijałem przy muzyce, 
dobieranej i komentowanej przez Marka Sierockiego, a w ostat‑
nią sobotę tańczyłem przy rytmach granych i śpiewanych przez 
zespół „Żuki”?!

Nie narodził się jeszcze taki człowiek, który zatrzymałby 
czas, więc pożegnałem się z moją miłością, która nie mogła 
ze względu na sprawy rodzinne jechać ze mną do Stegny i wy‑
ruszyła w przeciwnym kierunku, na Bydgoszcz. Ja skierowa‑
łem swoje auto na Słupsk, Gdynię, Gdańsk i do sanatorium 
„Fala”. Jadąc, miałem czas rozmyślać o stanie ducha kura‑
cjusza, bo wszystkim, którzy jeszcze nie byli w sanatorium, 
objaśnię, że dzień rozpoczyna się od śniadania, a kończy nie 
na kolacji, lecz na zaśnięciu kuracjusza czy też kuracjuszki. 
Razem lub osobno, co uzależnione jest od wielkości pokoju, 
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zażyłości kuracjuszy i kondycji męskiej. Do obiadu kuracjusze 
mają czas wypełniony zabiegami i jest to pozytywna strona 
medalu. Po obiedzie władze kurortów starają się zorganizować 
czas wolny dla swoich podopiecznych tak, żeby przyjemnie 
wypełnić im czas wolny. Organizowane są wycieczki, prelek‑
cje, pokazy, koncerty, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi 
kultury. W każdym sanatorium uruchamiane są kawiarenki, 
również kawiarnie z poobiednimi fajfami i dansingami po ko‑
lacji. Nie mam w tym kierunku doświadczenia, ale wieloletni 
kuracjusze twierdzą, że prym wiedzie w pomysłach kierownic‑
two sanatorium „Arka‑Mega” w Kołobrzegu. Tam gość sana‑
torium nie ma prawa nudzić się choćby przez minutę podczas 
trzytygodniowego pobytu. Na imprezy organizowane w tym 
kurorcie ściągają nawet goście z innych, odległych domów 
zdrowotnych. Trzeba trzymać się za kieszeń, lub w przypadku 
skromności portfela przetańczyć wieczór przy jednym piwie 
lub wodzie mineralnej.

Już dojeżdżam pod sanatorium „Fala” w Stegnie. Na pierw‑
szy rzut oka obiekt doinwestowany, bo wszędzie panuje ład 
i porządek. O! Widzę mini tężnie solankowe oraz ogrodowy 
taras z wbudowanym zespołem urządzeń do ćwiczeń siłowych. 
Super sprawa. Dalej po lewej od wejścia przecudowny basen 
kąpielowy, z kilkoma atrakcjami, jak łaźnia parowa i zewnętrz‑
ny basen z podgrzewaną wodą. Wchodzę do środka, a tam no‑
wocześnie urządzona baza żywieniowa i zabiegowa. Na tym 
stop, koniec i basta. Po zabiegach kuracjusz może znieść jajko, 
bo do plaży przeszło dwa kilometry. Niesamowita nuda, głów‑
nie, gdy przyjadą kuracjusze jesienią, zimą i wiosną. Jeden bi‑
lard i jeden stół do ping‑ponga z połamanymi rakietkami. Nie 
dziwota, że towarzystwo spędza najczęściej czas wolny w po‑
kojach, oglądając telewizję. Dwa razy zorganizowano dla kura‑
cjuszy potańcówkę, tak zwany wieczorek zapoznawczy i, na za‑
kończenie, pożegnalny, ale ja już nie czekałem i po tygodniu 
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wyjechałem. Dam sobie na przyszłość spokój z „Falą”. Nie za‑
przeczę natomiast, że do „Arki‑Mega” poszedłbym na piechotę. 
Tam na kawiarnianych dansingach nieraz i starszym ode mnie 
trafia się gratka; przetańczą cały wieczór przy przyćmionych 
światłach z dużo młodszymi lub starszymi kobitkami. Kuracju‑
sze uwielbiają ciemność sal kawiarnianych i mrugające zewsząd 
światła, gdyż łatwiej ukryć swoje niedostatki i niedoskonałości 
podeszłego wieku. Starsze panie zaszczycają swoją obecnością 
wieczorne dansingi, twierdząc, że to ich sanatoryjny obowią‑
zek, mimo że mają znikome szanse poderwać partnera. Na sa‑
lach tanecznych dwie trzecie gości to kobiety, a mężczyźni wy‑
bierają do tańca te wyglądające na młodsze i łatwiejsze. Więc 
pozostaje paniom wspólna, ale wesoła zabawa we własnym 
gronie. Nie oszukujmy się, mężczyzn we wszystkich Polskich 
sanatoriach jest jak na lekarstwo! Obojętnie, aby był chłop choć 
trochę ładniejszy od diabła i miał kasę na drinki, był wygadany 
tak jak ja, no i miał moje poczucie humoru, jako taki samochód, 
to gwarantuję, że wyrwie każdą kuracjuszkę nie tylko do tańca. 
Och! Zapomniałem o pokoju jednoosobowym, który pomoże 
podbić wdzięki nawet najmłodszej i najładniejszej kuracjuszki.

Powracając do dojrzałych pań, jest jeden mankament, że one 
razem przez trzy tygodnie mieszkają obok siebie. Wtenczas 
jedna drugiej chce udowodnić, że jest od niej zgrabniejsza, 
mądrzejsza, modniejsza i ma większe powodzenie. Dwa razy 
dziennie zmieniają przywiezione z domu kreacje, z samego 
rana prasują garsonki, bluzki, spódnice, w których u siebie 
w domu chodzą tylko do kościoła lub do lekarza. W kurorcie 
co trzeci dzień zamawiają kolejkę do fryzjera, malują usta, 
codziennie zakładają złotą biżuterię. Dzień w dzień piją kawę, 
jedzą ciastka, spacerują spokojnym krokiem bez siatek z zaku‑
pami. Już w pierwszy wieczór pozwalają sobie na szaleństwo, 
wybierając się na tańce z koleżankami do kawiarni usytuowa‑
nej na parterze budynku! Zawsze jest to samo pytanie: – Kiedy 
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ostatnio tańczyłam?! Na weselu córki! A w młodości tak lubiłam 
szaleć na parkiecie! Taniec, jak wszyscy mówią, jest ważnym 
elementem kuracji! Żeby tylko mnie któryś z mężczyzn po‑
prosił do tańca! Nawet może być ten łysy, gruby i niski, o ten, 
który nosi okulary niczym denka od butelki! Feee! O czym 
ja myślę, przecież mój mąż jest sto razy przystojniejszy, na‑
wet od tego amanta, pana Zdzisia w jasnej marynarce, który 
chodzi pomiędzy stolikami jak indor, nadęty wśród swojego 
stada. Z drugiej strony kalkulując, przy naszym stoliku same 
baby, obok również. Szybko obliczyłam – w kawiarni jest dwu‑
nastu chłopów, a nas spódnic będzie z czterdzieści, ooo! Jeszcze 
dosiadły się cztery! Tymczasem „turnus mija, a ja będę niczyja”. 
Muzyk zaczął grać na organach, a solistka śpiewać modny przebój 
sanatoryjny. O Boże! Pan Zdzisiu wali prosto do naszego stolika 
i z pocałunkiem w dłoń prosi mnie do pierwszego tańca. Koleżanki 
z zazdrości o mało nie pospadały z krzeseł! Od pierwszego tańca 
do zakończenia turnusu, Zdzisław adorował mnie i tylko mnie. 
To był mój sanatoryjny pan.

W Kołobrzegu ktoś mi opowiedział kawał, ale zastrzegł, że 
może to być najprawdziwsza z prawd. Było to na mszy świętej 
w parafialnym kościele. Zgodnie z przykazaniem księdza „prze‑
każcie sobie znak pokoju”, starsza wiekiem kuracjuszka, stojąca 
obok przystojnego kuracjusza, od razu mu powiedziała: – Pokój 
sto cztery, pierwsze piętro, sanatorium „Arka‑Mega”.

Lato minęło, przyszła jesień – czas polowań zbiorowych. 
Nie przeczę, że od wielkiego dzwonu wpadam i ja na polowania 
do mojego macierzystego koła na Mazury, w okolice Szczytna. 
Kiedy już tam jestem, nachodzi mnie czasem refleksja, czego 
ja szukam po całym świecie? Tu jest tak pięknie w rozległych 
lasach, położonych wśród licznych jezior, do tego multum zwie‑
rzyny, jelenie, sarny, dziki, lisy.– Jednym słowem: eldorado! Bę‑
dąc już na Mazurach zawsze zahaczam o Szczytno. Tu od wielu 
lat nocuję w jednym takim nowoczesnym obiekcie. Parę lat 
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wstecz mieliśmy swoją posiadłość nad jeziorem Łęsk, potocznie 
nazywanym Kulka, ale gdy zmarli rodzice, sprzedałem całość, 
bo nie miał kto się tym zajmować, a ja korzystałem z tej posia‑
dłości kilka razy w roku.

Nie reklamując obecnego hotelu, powiem, że dysponuje on 
komfortowo wyposażonymi pokojami typu standard, superior, 
business class oraz executive. Ja mam swój stały apartament, 
ma się rozumieć! Nie powiem nazwy i adresu hotelu, bo po‑
sądzono by mnie o ukrytą reklamę. Nowoczesna restauracja 
na parterze dogadza mi pod każdym względem. Na zewnątrz 
hotelu znajduje się monitorowany parking z miejscami postojo‑
wymi dla gości hotelowych, a na dodatek obiekt zamykany jest 
na noc. Ja korzystam z podziemnego garażu. Muszę wspomnieć 
o miejscowych dziewczynach, które przychodzą posiedzieć 
do restauracji. Palce lizać! Mam w Szczytnie swoją stałą laskę, 
tylko muszę dzień wcześniej zatelefonować, to znaczy dzwonię 
do niej w trakcie mojego wyjazdu na polowanie. Super sprawa, 
żyć póki się człowiek wyrabia fizycznie, a na stare lata to się 
zobaczy, może będzie coś lepszego od viagry. Moja dziewczyna 
jest dla mnie bóstwem. No, może przed seksem, bo w trakcie 
to jest już kochanką, a po wszystkim to lepiej żeby już poszła 
sobie do domu. Jest szczupła, taka w sam raz. Ma idealną czy‑
stą skórę, bez żadnych rozstępów, przebarwień i niedoskona‑
łości, oraz doskonale ukształtowane piersi. Z zewnętrznego 
wyglądu byłaby idealną modelką. Według mojego oka ma figurę 
o wymiarach 60–90–60, piękny uśmiech i super uformowa‑
ne usta, tylko do czasu pierwszego słówka. Gdy się odezwie, 
cały jej urok pryska – ot, kolejny przykład, że nadaje się tylko 
do łóżka. Kobieta oprócz pięknego ciała, winna mieć piękno 
duchowe. Ideał kobiety to jednocześnie piękno i mądrość. Ale 
cóż mi tam, najlepiej jeżeli ona nic nie mówi, a ja jej do tego nie 
prowokuję. Obywamy się bez słów, jak w teatrze cieni. Z dru‑
giej strony patrząc, co ja mam od niej wymagać. Skończyła 
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podstawówkę, przerwała gimnazjum, później pracowała rok 
w jakiejś miejscowej przędzalni. Zakład nie istnieje, bo został 
rozwiązany, załoga poszła na bezrobocie. Ona od dwóch lat jest 
na garnuszku państwa i na moich finansowych zastrzykach. 
Od pierwszego dnia, kiedy ją poznałem, usilnie namawiam 
dziewczynę do kształcenia. Prosiłem i dalej proszę, żeby poszła 
do wieczorowej szkoły średniej, później na studia. Tłumaczę, 
że aktualnie jej atutami jest jeszcze młodość i uroda, a dzię‑
ki temu również ja, który sfinansuję jej edukację. Twierdzę, 
że czas szybko mija, lata biegną za latami, po urodzie zosta‑
nie wspomnienie, natomiast intelekt na starość nie wzrośnie. 
Wzrośnie za to zniedołężnienie fizyczne i psychiczne umysłu, 
zwane senilizmem. Ja jej swoje, ona uparcie swoje. Że pochodzi 
z tej, a nie innej, jak ja, miejscowości. Że miejscowym dziew‑
czynom, którym nie udało się wyrwać na studia do wojewódz‑
kiego miasta albo do stolicy, zostaje w najlepszym przypadku 
bycie sprzedawczynią w sklepie albo barmanką lub kelnerką 
w lokalnej spelunie. A tym, którym się mniej poszczęściło, 
a może miały lepszy fart, że nie muszą się uczyć ani pracować, 
zajmują się gromadką własnych lub cudzych dzieci. Nie mam 
chęci z nią dyskutować, żeby się trochę podkształciła, to bym 
ją ściągnął do stolicy, dałbym jej zatrudnienie we własnej firmie, 
i na początek wynajął mieszkanie. Ale ona mnie któregoś razu 
oświeciła, że nie będzie szukała szczęścia w Warszawie! Najle‑
piej, żebym jej załatwił dobrą pracę i mieszkanie w Ameryce, 
w najgorszym przypadku w Anglii i jeszcze mogłaby polecieć 
do Australii, bo oglądała w telewizji, że tam jest fajny klimat 
i mogłaby się szybko opalić na brąz. Ja myślę, że moja laska 
żyła w świecie bajki, w samym jej środku. Czekała na księcia, 
ja byłem tylko odskocznią, który od czasu do czasu zjawiał się 
jak zaczarowany rycerz na białym koniu.

Po piętnastu latach, gdy już byłem grubo starszym, ustatko‑
wanym panem, spotkałem ją na głównej ulicy Szczytna. Tak jak 
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zwykle byłem po polowaniu zbiorowym swojego koła łowiec‑
kiego. Nocowałem w tym samym hotelu i gdyby nie krzyknęła 
po imieniu, za żadne skarby świata bym jej nie poznał. Jedynie 
niezmieniony głos przypomniał mi jej osobę! – Cześć! – Witaj. 
– Nie poznajesz mnie? Czyżbym aż tak się zmieniła? – Nie, pozna‑
łem, wyglądasz nadal atrakcyjnie! – łgałem, patrząc w jej nadal 
zielone, ale opuchnięte oczy. Przede mną stała nie ta dziewczy‑
na, którą pamiętałem jako dwudziestokilkulatkę. Teraz ster‑
czała gruba, pomaszczona, nieapetyczna kobieta z czerwoną 
twarzą, która coś mi trajkotała jak karabin maszynowy. Ja już 
kombinowałem, jak się po dżentelmeńsku zerwać, bo czułem 
od niej woń alkoholu, a jej wygląd zewnętrzny był odrażający. 
Boże kochany! Przecież ona jeszcze nie jest taka stara, ma pod 
czterdziestkę, to ja jestem stary ramol, bo dochodzi mi sześć‑
dziesiąt pięć lat! Nie dała mi dojść do głosu, tylko gadała: – …jak 
szybko lata zleciały, a ja, gdy byłam młoda, to wyobrażałam sobie, 
że kiedyś wyjdę za bogatego i przystojnego biznesmena z willą oto‑
czoną ogrodem, a w środku będzie podgrzewany basen. A za kogo 
wyszłam? Za nieroba i pijusa! Napłodził mi gromadkę dzieci. Jak 
pamiętasz, sama urodziłam się jako szósta z siódemki bachorów. 
I jako jedyna dziewczynka… Przerwałem jej, gdyż zanosiło się 
na dłuższą rozmowę, mówiąc: – Nie gniewaj się, ale okropnie 
się śpieszę, za chwilę wyjeżdżam do domu – kłamałem jak z nut, 
bo nie odpowiadał mi ten jednostronny monolog. Nie dała 
za wygraną, twierdząc, że musi zrobić zakupy i czy mogę poży‑
czyć jej parę złotych. – Jakie zakupy? – zapytałem zaciekawio‑
ny. – Spożywcze. – To przejdźmy się do tego sklepu spożywczego 
na końcu ulicy. To parę kroków, ja sfinansuje twój rachunek, zgo‑
da? To była woda na młyn, wyraz jej twarzy zmienił się z miłej 
na wściekły. Nic nie mówiąc, odwróciła się i poszła przed siebie. 
Przed rondem skręciła na drugą stronę ulicy i szła równole‑
gle w moim kierunku. Ja wyjąłem z portfela stówkę, przesze‑
dłem na drugą stronę i zrównałem się z nią. Była zaskoczona 
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z naszego ponownego spotkania. Nic nie mówiąc wręczyłem 
jej tą stówkę, w jednym banknocie. Zawsze cieszę się ze spra‑
wiania komuś radości z posiadania banknotu NBP, i faktycznie 
na jej twarzy zobaczyłem jednocześnie tysiące błogostanów, 
bo i szczęście, ekstazę, rozkosz, humor, pogodę, uradowanie, 
zachwyt, entuzjazm, oczarowanie, frajdę, podniecenie, zapał… 
Zrobiłem krok w bok i nic nie mówiąc poszedłem swoją drogą, 
wiedząc, że ona i tak skieruje swoje kroki do najbliższego skle‑
pu monopolowego. Szkoda, bo gdyby była inna, to bym z nią 
dłużej porozmawiał w zaciszu hotelowego pokoju.

Powracając do wcześniejszych dni, bo do dzisiaj czas upły‑
wał mi przyjemnie, myślałem, że będę nadal beztrosko czerpał 
z życia pełnymi garściami i to wiecznie, nie myśląc, co będzie 
jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok. Cios spadł niespodziewanie, 
walnął mnie od środka. Diagnoza: „guz zapalny jelita grube‑
go”. Teraz, leżąc z pępkiem, a faktycznie z poharatanym brzu‑
chem do góry, rozmyślam, czy mogłem uniknąć tej paskudnej 
choroby? Metod wczesnego wykrywania mojej choroby jest 
niby od cholery i ciut, ciut. Podstawowe badanie to kolono‑
skopia, polegająca na wprowadzeniu przez odbyt specjalne‑
go wziernika i obejrzeniu całego mojego jelita grubego. Czym 
ja miałem się przejmować? W mojej rodzinie nie było przy‑
padków zachorowań na ten typ schorzenia. Zresztą, pierwsze 
takie badanie należy wykonać po przekroczeniu pięćdziesiątki, 
a ja jeszcze mam dwa lata do tej zaczarowanej bariery, niby 
połowy z setki życia. Trudno, leżę i myślę, dlaczego ja tu leżę? 
Najgorsze, co mnie spotkało, oprócz operacji, że już od mie‑
siąca nic nie konsumuję, i wszyscy mnie straszą, że to jedna 
z najczęściej występujących chorób nowotworowych. Rozwija 
się on w okrężnicy oraz odbytnicy i jest typowym przykładem 
nowotworu złośliwego. Wkurzam się na wszystko i wszystkich, 
bo jakże to, jeszcze nie przyszły wyniki laboratoryjne, a już 
znawcy orzekli o moim dalszym kruchym żywocie. Już za życia 
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mnie pochowano! Nie przeczę, że ja, dotychczas zdrów jak 
byk – no może oprócz lekkich przeziębień i normalnych nie‑
domagań po zakrapianych, kilkudniowych balangach – stałem 
się szpitalnym, prawidłowym pacjentem. Do tego chuderla‑
kiem, bo po miesięcznym niedożywieniu na oddziale chirur‑
gii onkologicznej miejscowej polikliniki. Po kilku tygodniach 
przyszedł mocno opóźniony wynik laboratoryjny, że nie mam 
ani złośliwego, ani też niezłośliwego nowotworu. Cholera! Po‑
winienem cieszyć się z życia, ale ja byłem coraz chudszy. Gdy 
mnie przyjmowali do szpitala, to przy wzroście sto osiemdzie‑
siąt dziewięć centymetrów, ważyłem sto sześć kilogramów ży‑
wej wagi. Pamiętam jak mnie odwiedzali znajomi i rodzina, 
to martwiłem się, że w udzie mam nogę cieńszą niż w kolanie. 
Pocieszali mnie, jak mogli. Byłem w szpitalu mętny, nijaki, 
bezradny, zagubiony na bezdrożach, ale chciałem żyć, bo taką 
wiarę wpajał we mnie ordynator, że pięćdziesiąt procent suk‑
cesu w wyleczeniu to wiara, to chęć, to optymizm, więc ciesz 
się pan z życia! A z czego ja miałem się cieszyć? Jelito ciągle 
mi się nie goiło, z brzucha sączyła się ropa, spadałem na wadze 
z dnia na dzień. Kroplówek nie można było wkłuwać w żyły, 
tylko do głównej aorty w szyję. Dostałem zakrzepicę prawej 
ręki, ale to wszystko pestka. Któregoś dnia ledwo odzyskałem 
przytomność. Diagnoza: ogólne zakażenie organizmu.

Sam na sali, pełna sterylność, personel w maskach, fartu‑
chach, biegają, coś mówią, a mi było już obojętnie. Dobrze, że 
miałem swój telefon komórkowy a w nim telefony ludzi wpły‑
wowych, którzy mogli wiele i o każdej porze dnia i nocy. Już 
na drugi dzień otrzymałem zestaw odpowiednich zastrzyków 
sprowadzonych z apteki rządowej. Co robić? Los tak chciał, 
że musiałem wyzdrowieć, ale nie czułem się na siłach by pod‑
jąć ostateczną rozgrywkę o swoje wyzdrowienie. Jeszcze była 
trzecia, pechowa operacja, w trakcie której uszkodzono mi 
lewy moczowód i wstawiono mi sztuczny odbyt na kał i mocz, 
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fachowo nazywany stomią wydalniczą. Krótko mówiąc, miałem 
dwa worki, jeden na jelicie grubym i drugi na układzie moczo‑
wym. Gdy się obudziłem z narkozy, byłem załamany, po pro‑
stu nie dowierzałem, że mam na brzuchu przytwierdzone te 
paskudztwa. Chciałem po prostu umrzeć. Gdy przyszedł mój 
ukochany doktor, zaczął mi tłumaczyć, że to tylko przejściowo, 
że on mi obiecuje, że te worki po dwóch, najdłużej trzech mie‑
siącach znikną. Najgorsze, co mi powiedział, że w czasie opera‑
cji urolog przeciął mi niechcący moczowód i obecnie z obiegu 
wyłączona jest lewa nerka. Ale przysiągł to wszystko zrekon‑
struować, uruchomić i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Trochę się uspokoiłem, nawet zacząłem na ten temat wymyślać 
i opowiadać kawały. Pamiętam, że wymyśliłem wtedy dowcip, 
który w późniejszych czasach widziałem (trochę zmieniony) 
w internecie i w jednej z książek o dowcipach na każdą oka‑
zję: Pacjent po stomii mówi w czasie obchodu do ordynato‑
ra, że zupełnie nie trawi. – Jak to możliwe? – pyta ordynator. 
– Zjem bułkę, sram bułką, zjem jajecznicę, sram jajecznicą, zjem 
ziemniaki, sram kartoflami. – A czym byś pan chciał srać? – pyta 
zdenerwowany lekarz. – Tak jak wszyscy, gównem – prosi cho‑
ry. – To od dziś jedz pan gówno!

W czasie czwartego zabiegu wycięto mi chory fragment jeli‑
ta, zostawiając mi taki jego odcinek, z którym jeszcze mogłem 
żyć, bo dalsze skracanie organu groziło komplikacjami zdro‑
wotnymi. Lekarze nie gwarantowali mi powrotu do zdrowia, 
a ja pragnąłem od nowa żyć, w przeciwieństwie do niektórych 
moich kolegów szpitalnych, którzy szczęścia nie mieli. Umie‑
rali w bardzo szybkim tempie, ewentualnie żyli dłużej okale‑
czeni przez stomię lub z przerzutami raka złośliwego. Trud‑
no, innego wyjścia nie miałem, zacząłem się gorliwie modlić. 
Trzy razy dziennie, a niejednokrotnie i w nocy. Prosiłem o jak 
najszybsze wyzdrowienie św. Huberta, patrona myśliwych. 
Modliłem się do niego w czasie bezsennych nocy i trzy razy 
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za dnia. Bezskutecznie, jakbym rzucał grochem o szpitalną 
ścianę, nawet ze mną uczciwie nie porozmawiał, nie zlitował 
się nade mną, tylko przez swojego posłańca dał mi odpowiedź, 
że polowania traktowałem jako balangi, a nie łowiectwo. Jeli‑
to grube się nie goiło, a jego stan powodował, że rwało się jak 
stary, wytarty worek jutowy. Musiałem zaryzykować i poddać 
się następnej operacji. Wówczas w czasie narkozy przyjechali 
do mnie z wytwórni filmowej z Łodzi podpisać kontrakt na za‑
granie głównej roli więźnia obozu koncentracyjnego. Wystra‑
szyłem się nie na żarty, w czasie narkotycznego snu błagałem 
patrona podróżnych św. Andrzeja Apostoła o podanie mi ręki, 
przecież ja jak nikt w kraju podróżowałem po świecie. Jeszcze 
w trakcie trwania operacji – resekcji popękanej części jelita 
– święty wyśmiał mnie, twierdząc, że ja nie podróżowałem 
w określonym celu, tylko dla zaspokojenia swojej próżności. 
Wówczas zrozumiałem, że wszystkiemu jest winna kasa, nad‑
miar pieniędzy. Gdy byłem zdrowym królem życia, to tylko 
pieniądz dla mnie się liczył. Teraz zrozumiałem, ze najważniej‑
sze jest zdrowie. Przed szóstą operacją, po której miałem się 
nareszcie pozbyć worków na kał i mocz, zacząłem modlić się 
do św. Bernarda, patrona mężczyzn. Myślałem wówczas, że on 
mnie już nie odtrąci, bo co jak co, ale mężczyzną to ja jestem 
przecież stuprocentowym. W noc po operacji pofatygował się 
do mojej sali chorych sam święty Bernard, odkrył swoją świę‑
tą laską kołdrę i z politowaniem patrząc, rzekł: – Jaki z ciebie 
mężczyzna? Tu widzę same kości, obciągnięte skórą. Nawet twoja 
fujarka skurczyła ci się do minimalnych rozmiarów, tylko jaja masz 
prawidłowo wyciągnięte! Mężczyzna, to musi być chłop na schwał! 
Nie zawracaj mi więcej świętej głowy! I poszedł do innej sali, 
gdzie się do niego modlił jeszcze gorszej postury chory… Już 
mi nic nie pozostało, tylko modlitwa do Boga u boku miejsco‑
wego księdza, którym był szpitalny kapelan.– W myśl zasady, 
że jak trwoga to do samego Pana Boga. Kochany ksiądz mi 
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doradził, żebym pomodlił się do św. Rocha, patrona chorych. 
On nie znajdzie żadnej wymówki, bo ciężko chorym jestem bez 
dwóch zdań. Być albo nie być – pół roku pobytu na oddziale 
szpitalnym chyba wystarczy! Święty Roch dał mi szansę jedną 
na sto, ale jednak się udało, z tym że po dwóch tygodniach li‑
cząc od szóstej operacji zbeształ mnie w nocy jak święty Michał 
diabła: – Nie chcę cię tu dłużej widzieć. Życzę ci zdrowia. Wynoś się 
stąd, a w domu masz przykładnie żyć z żoną i dobrze wychowywać 
córkę! Po dojściu do siebie masz być prawym myśliwym!

Tak trzymam do dziś. Sprowadziłem do swojej willi żonę 
i córkę. Jestem przykładnym mężem i ojcem, z tym że od czasu 
do czasu robię skok w bok, jak większość zdrowych mężczyzn, 
ale swoich obowiązków wobec żony nie zaniedbuję. Raz w roku 
wyjeżdżam na dwutygodniowe polowania dewizowe za granicę 
naszego kraju. Częściej też jeżdżę teraz na Mazury polować 
na łowiska do mojego koła.

Żona namawia mnie, żeby kupić jakąś posiadłość nad jezio‑
rem gdzieś w okolicach Szczytna i dać sobie spokój z nocowa‑
niem w hotelu. Proponuje, żeby na stare lata wyprowadzić się 
z Warszawy i zamieszkać gdzieś w Mazurskich lasach. Ostat‑
nim argumentem za opuszczeniem Warszawy jest dla niej smog 
przykrywający centrum stolicy – stężenia pyłów PM 10 i PM 
2,5, które nawet trzykrotnie przekroczyło dopuszczalne normy. 
Wczoraj, kiedy przejeżdżaliśmy przez centrum miasta, rzekła 
do mnie: – Zobacz jak wygląda poranek w Warszawie! I otwo‑
rzyła przednią szybę, pokazując mi zadymione ulice naszego 
miasta oraz warszawiaków, wdychających opary dymu. – Cho‑
lera! – pomyślałem. – Jest gorzej niż źle. Nawet od rana w radiu 
trąbią, że straż miejska w Warszawie otrzymała tysiąc trzysta 
sześćdziesiąt zgłoszeń dotyczących smogu, mimo że to dopiero 
początek roku. Mówią, że przez niecały miesiąc interwenio‑
wała już prawie tysiąc pięćset razy. Chodzi przede wszystkim 
o nielegalne palenie śmieci w piecach, a do tego trzeba dodać 



spaliny z silników samochodowych, dym z fabryk zlokalizo‑
wanych na przedmieściach Warszawy, nie wspominając o ko‑
minach elektrociepłowni… A z drugiej strony Mazury, okolice 
Szczytna, gdzie powietrze jest nieskazitelnie czyste i mamy 
czym oddychać. Chyba moja połówka ma rację!

Koniec Wersji Demonstracyjnej
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