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Kiedy spojrzycie w prawo, zobaczycie kr t , w sk  drog ,
która znika zaraz za altan , dalej s  ju  tylko wzgórza i las.
W dole wida  pi  domostw, niskich, kr pych i niezbyt kolo-
rowych, w a ciwie pasuj cych tu do ka dej pory roku, takich
typowo polskich wyblak ych bry  o niezdecydowanej i nie-
jednorodnej architekturze. Po lewej stronie natomiast króluje
mocno pochy y stok, obsadzony u góry wysokimi sosnami,
a bli ej mojego domu starymi jab oniami, czere niami i li-
wami. Dalej, za stokiem, znowu kilka wzniesie , pi knych,
kr g ych i mi kkich. A jeszcze dalej po prostu wznosz  si
góry. Ale my l , e to nie jest atwe wznosi  si  i wzrasta  po-
nad innych, by  silnym i pi knym. Budzi  zachwyt i l k. Po-
zwoli  targa  si  wiatrom i smaga  letniemu s o cu. Porasta
mchem, kosodrzewin  i sosnami, aby na koniec pozwoli  wi-
churze wyrywa  z siebie korze  po korzeniu. Przyjmowa
ch ód i opatula  si  mg , zezwoli  ludziom zej  ze szlaku,
zagubi  ich, popl ta  cie ki, by ostatecznie wyprowadzi
zb kanych na szczyt lub wyt sknion  drog . To nie jest a-
twe królowa  nad dolinami. To si  udaje tylko najm drzej-
szym. Patrze  z góry, lecz nie wywy sza  si . One to jednak
potrafi , te moje nie ne Kot y. Potrafi  sta  spokojnie. Jak
ja teraz.
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Oczywi cie jako dziecko nie zastanawia em si  nad takimi
rzeczami. Wtedy góry by y tylko takim czym , na co mo na
si  ewentualnie wspi , co ka dego ranka widzisz z okien
domu, lub nie widzisz, bo nagle znikn y ca e we mgle. O nie,
jeszcze wtedy góry nie wzbudza y nawet szacunku, bo moim
wiatem rz dzili wówczas tylko doro li. Je li wi c w ogóle pa-

trzy em na nie w dzieci stwie z ciekawo ci , to tylko dlatego,
e babcia opowiedzia a mi, jak powsta y. Mówi a o czasach,

kiedy Pan Bóg przemierza  swobodnie wiat, na którym nie
by o jeszcze ludzi. Opowiada a o górach, dolinach i lasach,
które zachwyca y pi knem, cho  nikt przecie  nie móg  tego
wówczas potwierdzi . Widzia  je tylko Pan. Opowiada a
o spokoju i ciszy, która przepe nia a ziemi …

Ale którego  dnia równie  Z y zaw drowa  w te strony
i zobaczy  Karkonosze o wietlone blaskiem wschodz cego
s o ca. Zda o mu si , e widzi rzecz niesko czenie dosko-
na , wi c, jak to zwykle ze z ym bywa, poczu  w sobie moc
nienawi ci. Jego olbrzymie d onie zacz y szarpa  dar  i wy-
rywa  górskim stokom wn trzno ci. Kamienie wybierane
jego pazurami u o y y si  po chwili w poka ny stos. Jak e
olbrzymia musia a by  ta si a, która kierowa a anio em, e
uda o mu si  usypa  gór  najpot niejsz  w ca ej okolicy!
Ale on tego nie widzia , nie czu . Pracowa  do wieczora.
A wtedy spad  pierwszy nieg i pokry  wyrwane w z o ci g azy.
Przysypa  te  swoimi p atkami dwa ogromne wg bienia,
które Z y wyry  w zboczach gór.

Odst pi  na kilka kroków. Obrzuci  wzrokiem swoje dzie o
i zrozumia , e po raz kolejny pope ni  b d. Co , co postano-
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wi  zniszczy , zmieni o tylko kszta t i form . Lecz pozosta o
pi kne. Odszed . Podobno z podkulonym ogonem.

Gdy by em dzieckiem, zastanawia em si  nad tym ogo-
nem i nad samym stworzeniem zwanym Z ym. Nie potrafi-
em sobie wyobrazi  kogo  tak wielkiego, kto jednocze nie

nie by  przecie  zwyczajnym olbrzymem. Kogo , kto rozpru
górom brzuch, kto ustanowi  nowy szczyt. Jakie  musia
mie  rozmiary! Jednocze nie, co rozumiem dopiero teraz, nie
b d c wcale cz owiekiem g boko wierz cym, zrozumia em,

e w tej sile by o tyle  samo bezsilno ci. Bo góry pozosta y
cudem, a kiedy ziemia wokó  w ko cu si  zaludni a, ludzie
nadali im najpi kniejsze nazwy. I tak stos usypanych przez
Z ego kamieni nazwali nie k , a dwa wg bienia — nie -
nymi Kot ami.

I to je w a nie widz  codziennie, kiedy stoj c w drzwiach
mojego domu, obracam g ow  lekko w lewo.

Ten dom nie pojawi  si  w moim yciu przypadkiem. On
ju  na mnie czeka  od dzieci stwa. To w nim sp dza em ka -
de wakacje, nim sta em si  doros y. Potem rzecz jasna, zaj ty

yciem, o tym domu niemal e zapomnia em. To znaczy on
by  ze mn  i we mnie zawsze, ale niezbyt blisko. A momen-
tami bardzo daleko. Raczej jako t o, jak cz  krajobrazu
z dzieci stwa, jak wspomnienie, którego nic nie zatrze
oprócz codziennych spraw, bo te — nawet je li s  b ahe —
potrafi  przes oni  wszystko. Czeka  na mnie, cho  dawno
przesta  nale e  do kogokolwiek z mojej rodziny. Zap aci em
za niego gotówk , bo sta  mnie by o na to, ale nie od razu si
urz dzi em. Chcia em zobaczy , jak to wszystko nam si
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razem pouk ada. Mam na my li siebie i dom… Moja matka
te  tak robi a. Nie urz dza a niczego pospiesznie. Budowa a
dom latami, obracaj c si  w ród zaufanych przedmiotów,
powi zanych z nami przedziwnymi zbiegami zdarze , kupo-
wanymi rozs dnie i z namys em. Z kolei moja siostra wiecznie
urz dza a si  na nowo, martwi c si  liczb  stolików i komód,
które zakupi a i o które przewraca a si  potem w mieszkaniu,
gdy  mia a w zwyczaju ustawia  je w nie najlepszych miejscach
(za kanap , przed kanap , obok kanapy, przy wej ciu do które-
go  z pokoi, tak aby mo na by o zawsze spokojnie nadzia  si
na który  róg którego  stolika. Kiedy  zasta em w jej salonie
kanap  otoczon  meblami z czterech stron. Nie wiedzia a, co
zrobi , by a w rozpaczy, bo ka dy mebel bardzo jej si  podo-
ba , a adnego nie mia a serca si  pozby ). By a przy tym zaw-
sze jako  z tego zadowolona i bardzo niezadowolona jedno-
cze nie, bo „nie tak mia o by !” i „inni maj  adniej”…

A ja nie zabra em nic z mieszkania w mie cie, sprzeda em
je tak, jak je urz dzi em, ze wszystkimi meblami. Zabra em
ksi ki, muzyk , zdj cia, grafiki i kilka drobiazgów z kuchni.
Nie dlatego zostawi em tamte rzeczy, e si  na nie obrazi em.
Ju  chyba wspomina em — lubi em je, ale co innego tam, a co
innego tu. Tutaj wiele rzeczy by nie pasowa o… Na pocz tku
zreszt  ja te  do gór nie pasowa em. Co innego, kiedy by em
dzieckiem, bo dzieci pasuj  do ka dego miejsca. Jako doros y
jednak by em tu obcy, na szcz cie do  krótko. Nie dosto-
sowa em domu do siebie, nie zmieni em p otu, nie sprowa-
dzi em tu miasta. Raczej próbowa em si  wpasowa , nieinwa-
zyjnie, bez zbytniego rzucania si  w oczy.
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Zawsze kiedy cz owiek decyduje si  w yciu na raczej du e
zmiany, inni zadaj  mu mnóstwo pyta : dlaczego to zrobi ,
co go ku temu sk oni o, czy si  nie boi itd. Mój pomys  by
w sumie do  oklepany, o takim pomy le na ycie napisano
sporo ksi ek, wi c nikt nie móg  nawet b kn , e spad em
z ksi yca. W ogóle ten pomys  trudno nazwa  czym  wiel-
kim. Wielki to mo e by  plan, wielkie bywa dzie o, przedsi -
wzi cie. Ja niczego nie planowa em. Po prostu poczu em, e
zaczynam podawa  w w tpliwo  moje dalsze funkcjonowa-
nie w taki sposób, w jaki y em. Nic wi cej!

Trudno te  dzi , gdy si  siedzi spokojnie w cieniu swojej
dojrza o ci, podpieraj c si  si  wieku, powiedzie , jak to si
dok adnie zrodzi o. Kiedy po raz pierwszy szuka em domu
w górach, przegl daj c og oszenia w internecie? Kiedy zacz -
em wychodzi  z pustego mieszkania na d ugie spacery? Któ-

rego dnia nie oddzwoni em do kumpli, bo nie mia em w g bie
niczego do powiedzenia? W który wieczór nie odpisa em na
maila z telewizji z propozycj  przed u enia na kolejny sezon
umowy na mój program?

Nie wiem dok adnie, kiedy to si  sta o. Ale trwa e zmiany
zachodz  jednak do  d ugo, wi c cho bym bardzo chcia
przyzna , e ta przemiana we mnie zdarzy a si  pewnej jesieni
lub e zrozumia em wszystko w ci gu jednego tygodnia, nie-
siony powiewem wiosennego powietrza, to tak nie by o. Za-
stanawiam si  nawet, czy to si  jako  nie nazywa, to, co si
we mnie wtedy wyprawia o, ale nie mog  znale  odpowied-
niego s owa. Robi em nadal swoje, ale co  si  we mnie prze-
stawi o i jako  to wszystko zacz o wygl da  inaczej.
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A mo e to si  zacz o wtedy, kiedy Ona zgin a i eby nie
zostawia  mnie samego — zostawi a mi swoje oczy. I tak za-
cz em patrze  na wiat. Jakbym nagle móg  patrze  za nas
obydwoje.

Z takich dziwnych zmian w a nie sk ada a si  moja decy-
zja o wyje dzie. Powolutku to si  samo klarowa o. Niczego
nie musia em podsyca  ani przyspiesza . To by o nawet
przyjemne, kiedy te zmiany tak przep ywa y przeze mnie. Ja
je tylko rejestrowa em i anektowa em, bo przecie  skoro same
przysz y, to by y ju  moje.

I tak pewnego wieczoru wyl dowa em po raz ostatni na
Placu. Nigdy nie lubi em tam by  i nie pami tam kompletnie,
jak to si  sta o, e usiad em ze znajomymi w a nie tam. Pi em
piwo i rozmawiali my o hotelach w Polsce. Wieczór by  ju
ciep y, cho  jeszcze nie na tyle, eby ca kiem si  rozlu ni .
Ale ja si  w a nie rozlu ni em. Przesta em my le  o tym, e
powinienem co  mówi , i wy czy em si  kompletnie. Do tego
stopnia, e zosta  mi przed oczami obraz, ale d wi k si  wy -
czy . Powietrze nie pachnia o jako  specjalnie pi knie, jak to
w centrum. Bruk by  jeszcze odrobin  mokry, bo po po u-
dniu spad  wiosenny deszcz, nie pami tam adnych innych
szczególnych okoliczno ci. Spojrza em w gór . Nade mn
wznosi a si  bia a wie a ko cio a, pi knie o wietlona. Patrzy-
em na ni  d ugo. Wie a spogl da a na mnie, ja na wie . Bez

kontekstów religijnych. To nie by o tak, e patrz c na ten
ko ció , rozmawia em w my lach z Bogiem. Nie, ja chyba
w ogóle nie my la em. Podoba o mi si  to patrzenie na strzelisty,
nieruchomy budynek, bo by  sta y. I si  do mnie nie odzywa .
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Jakie to by o dobre, jakby za o y  s uchawki i i  w nich
przez miasto — nikt ci  nie zaczepi.

Nie pami tam, ja tam wtedy chyba niezbyt d ugo sie-
dzia em. Nawet si  porz dnie nie napi em. A rano wsta em
i zadzwoni em do znajomej, która poprzedniego wieczoru
siedzia a na Placu po mojej lewej stronie, le ak w le ak.

— Luiza, mam spraw  — powiedzia em pr dko, chocia
wiedzia em, e przecie  si  nie rozmy l .

— Tak? — spyta a szybko. Zbyt szybko. Zrozumia em,
e zadzwoni em do niew a ciwej osoby.

— Jak tak wczoraj siedzieli my… — zacz em niezr cz-
nie, bo umkn o mi, e ja si  jej chyba podobam troch .
Mnie ona si  nie podoba a, lubi em j  po prostu, wi c zanim
zadzwoni em do niej z rana, w ogóle nie przysz o mi do
g owy, e mo e nie by  zadowolona z naszej rozmowy.

— No…? — podchwyci a od razu. — Bo taki w a nie
by e  wczoraj zamy lony jaki … jakby…

— No tak. Bo my la em sobie o czym . A… czy nie
znasz kogo , kto szuka mieszkania w centrum?

— Mieszkania w centrum… po… czekaj chwil … —
Czu em wr cz namacalnie, jak w jej g owie my li szalej  ni-
czym wiewiórki na ga zi.

— Pomy la em, e spytam ciebie, Luiza, bo jeste  taka
obrotna i… masz tylu znajomych…

Dzi , kiedy patrz  na siebie z dystansu, wiem, e nigdy
wi cej nie powiedzia bym czego  takiego kobiecie, ale w tam-
tym momencie by o ju  za pó no. Luiza na szcz cie by a na
tyle m dra (zreszt  by a starsza ode mnie o jakie  dziesi
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lat), e nie wpisa a mnie od razu na list  m czyzn do znie-
nawidzenia, tylko westchn a i pokry a si  ca a uprzejmo ci .
Te  bym tak zrobi .

— Wiesz dobrze, e gdybym nie by a agentk  gwiazd,
na pewno by abym wietn  agentk  nieruchomo ci. —
Roze mia a si  nawet przekonywaj co i doda a: — Jasne,
popytam. Mo esz na mnie liczy . — I od o y a telefon.

I nast pnego dnia dzielna Luiza zadzwoni a, a dwa tygo-
dnie pó niej podpisa em umow  przedwst pn  sprzeda y
mojego mieszkania.

Tak mi si  wtedy poszcz ci o. Albo te  udawa em, e nie
wiem, co dok adnie robi , a naprawd  wiedzia em wszystko.

Sprzeda em to mieszkanie za gotówk , dwa tygodnie po-
mieszka em u rodziców, a nast pnie, zapakowawszy do wozu
cz  ycia, pojecha em do notariusza w Jeleniej Górze, eby
podpisa  umow  kupna mojego nowego starego domu w gó-
rach. Poprzedni w a ciciele, którzy kupili go kiedy  od mojej
babci, gdy by a zbyt niedo na, eby móc o niego dba , wy-
prowadzili si  stamt d ju  jaki  czas temu. Dom sta  pusty, a ja
mog em si  od razu wprowadza .

Pami tam jeszcze, e gdy wyje d a em z Warszawy, gdzie
na przedmie ciach pomy la em, eby si  zatrzyma  i jako
uczci  t  chwil , e oto opuszczam miasto, ale zamiast tego
doda em gazu.

Takie to wszystko by o proste. Du o prostsze, ni  si
spodziewa em. Trudniejsze by o mo e jedynie to, czego ocze-
kiwa em tam, w nowym miejscu. W nowym miejscu chcia em
od razu by  swojakiem. Nie chcia em by  nowy, przechodzi
przez ca y proces zaznajamiania si . Mogliby nawet mówi
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o mnie: ten niemi y s siad. Co tam, bylebym nie musia , ku-
puj c bu ki w sklepie, odpowiada  na ciekawskie pytania, na
znacz ce spojrzenia ( e mnie rozpoznaj …), wyja nia  dla-
czego, s ucha  o tym, e w telewizji wygl dam na szerszego,
i dzi kowa  za propozycje pomocy w tym i owym (przecie
ludzie s  nie tylko ciekawscy, maj  te  dobre ch ci).

Codziennie. Na pocz tku tak by by o codziennie. Potem
by im si  znudzi o. A ja nie chcia em przechodzi  nawet
przez ten pocz tek. Nie, nie by em zbyt dumny, by rozma-
wia , nie by em pysza kowaty. Po prostu nie chcia em pro-
wadzi  takich rozmów. Ju  nie. Ja sobie od wtedy chcia em
pomilcze  w yciu. I eby nikt tego mojego milczenia nie
ocenia . I wiecie, co zrobi em? Przyjecha em tam z psem. Po
drodze kupi em psa. W a ciwie wzi em go ze schroniska. Ja,
cz owiek, wzi em psa, aby chroni  mnie przed innymi lud -
mi. Mo na wi c powiedzie  — wybra em zwierz . Pomy la-
em: pies nie b dzie gada  g upot, nie b dzie przede mn  udawa

kogo , kim nie jest, nawet nie spróbuje g upio si  u miechn ,
kiedy nie b dzie wiedzia , co do mnie powiedzie . Pies to
pies. Szacun dla psa. Ale wtedy nie wiedzia  jeszcze, dopóki
nie powsta a mi dzy nami g boka, duchowa wi , e bior c
go, my la em sobie tylko, e m czyzny, który ma przy so-
bie wielkiego czarnego psa, nie b d  zaczepia . I wiecie co,
nie zaczepiali. Oczywi cie to okrutny pomys , wys ugiwa  si
w ten sposób psem, ale z czasem zapomnia em o tym, z jakiego
powodu go wzi em. Nie pami tam ju  o tym, kiedy rano
podnosi eb, s ysz c, e wstaj , i kiedy niespiesznie schodzimy
na dó , do kuchni, zrobi  mi pierwsz  kaw . I nie pami tam
w ogóle o tym, kiedy bior  smycz, on ju  czeka, a potem idziemy
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na d ugi spacer. Pies jest mój, a ja jestem Psa. Idziemy przed
siebie, a  dochodzimy do w skiego strumienia pe nego ciem-
nych pijawek, poro ni tego paprociami i niezapominajkami,
ch odnego i czystego. On pije wod , a ja przypominam sobie,
jak moja siostra bawi a si  tymi pijawkami, kiedy by a ma a.
Oczywi cie, g upio zabrzmia o — to nie by y te same pijaw-
ki, ale miejsce by o to samo, tylko jakie  trzydzie ci lat temu,
nie pami tam dok adnie. Bra a pijawki do r ki i pokazywa a:

— Patrz, jak si  miesznie rozci gaj  te d d owniczki!
I si  mia a. A potem pokazali my je babci — a babcia

powiedzia a, e to pijawki i we  to, dziecko, wrzu  na powrót
do wody, i nagle te d d owniczki wyda y mi si  wstr tne, bo
ju  wiedzia em, co to s  pijawki, bo by em starszy, chodzi em
do szko y i wiedzia em wi cej ni  moja ma a siostra. Teraz
dziwi mnie tylko, e w ogóle si  do niej, do mojej Kasi, nie
przyczepia y. Pami tam te , e strasznie nas bawi o, e mog
by  takie grube, a chwil  pó niej d ugie i chude. Babcia sie-
dzia a pod drzewem i pozwala a nam si  bawi  w co tylko
chcemy, cho  wiem, e mia a na nas oko. Ale kiedy moja
siostra doros a, widzia em, e dziwnie si  to uk ada — jej
dzieci nie mog y robi  wszystkiego, to ona robi a wszystko za
nie, bawi a je, bawi a si  z nimi i wiecznie mia a na nie oko.

— Nie wchod  na ten murek, bo spadniesz! — strofo-
wa a najstarsz .

W rezultacie najstarsza nie umia a nawet je dzi  porz d-
nie na rowerze. A nasza babcia zje d a a z nami na sankach
ze stromizny i sterowa a nimi niczym najlepszy rajdowiec.
My l , e z apa aby si  za g ow , gdyby zobaczy a, jak obecnie
wychowuje si  dzieci. Gdyby y a, toby si  z apa a. I jeszcze
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my l , e ja bym tak zrobi  z moimi dzie mi, gdybym je mia ,
eby by o bardziej jak u mojej babci. Nie chcia bym mie

niefacetowatego syna ani rozmem anej córki. Chcia bym, eby
potrafili sobie stworzy  swój wiat i bawi  si  tym, czym
dzi  dzieci ju  si  bawi  nie potrafi . I, do cholery, niech to
b d  nawet pijawki!

Ale co tu du o mówi , to tylko puste s owa, kiedy si  dzieci
nie ma. Mo e ba bym si  o nie tak samo jak Ka ka o swoje i nie
umia bym im niczego odmówi . Nie wiem. Niewiele wiem
o tym wiecie. O adnym innym zreszt  te  nie. Mój wiat
obecnie w ogóle jest o wiele w szy ni  kiedy . A mo e
wcale nie…

Przynajmniej mam internet. My l , e skoro mam inter-
net, to nie jestem jeszcze takim nienad aj cym za rzeczywi-
sto ci  wariatem. Poza tym nie móg bym zrealizowa  swoje-
go planu bez internetu i musia bym co miesi c wst powa  do
banku, na poczt , po gazety, do sklepów itp. Internet za atwia
mi wszystkie sprawy, rozwi zuje moje problemy, oddziela
mnie. Wi c nie jestem wariatem, kiedy tak stoj  z Psem nad
brzegiem strumienia, tylko facetem, któremu si  odechcia o
wielu rzeczy.

Pies strzy e uszami i zerka na mnie. To znak, e powin-
ni my ju  wraca . Zrobimy sobie niadanie.

Zostawiamy siostr , babci , pijawki i paprocie nad stru-
mieniem. Odwiedzimy je jutro.

Ale w drodze powrotnej znów mi si  moja siostra przy-
pomina, bo tak dobrze by o mi jako dziecku z babci , e nie
mog  z irytacji na Ka k  zatrzyma  tych my li. Przecie
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moja siostra nie pozwala a swojej najstarszej, Justynce, kiedy
by a ma a, nawet biega  po domu!

— Bo si  walniesz o jaki  wystaj cy kant!
Pomijam, e kanty z regu y wystaj  (pomijam, bo kocham

moj  siostr ), a Justynce przyda oby si , eby par  razy si
waln a i spoci a, bo to wielu rzeczy si  wtedy cz owiek uczy
o swoim ciele. Ale nie mog em si  wtedy odezwa , bo prze-
cie  „nie znam si  na dzieciach”.

Chcia em kiedy  Justynce kupi  uk i strza y, eby sobie
troch  postrzela a (przyznaj , by by to prezent z pewn  doz
z o liwo ci), ale zrezygnowa em. To nie jest moje ycie, nie
b d  si  wtr ca . My l  te , e nigdy tu do mnie nie przyjad ,
bo napisa em, e u mnie w tym roku jest du o kleszczy.
Znam moj  siostr  i wiem, e kleszczy boi si  panicznie,
wi c nie b dzie ryzykowa a i dopóki te kleszcze b d  u mnie
w trawie wszystkie siedzia y, dopóty ona zapewne nie pojawi
si  tu z dzie mi.

Poza tym ona pewnie my li, e gdyby przyjecha a, to mo e,
tak na ywo, nie umia aby ze mn  rozmawia . Przez telefon
atwiej. No i — po tylu latach! Nie wiem, mnie tam milczenie

nie przeszkadza. Ja ju  nie musz  du o mówi . Ale rozumiem,
e to mo e by  niewygodne.

Nie mówi  za du o, ale przecie  my l . My l  ca y czas.
To zabawne, e b d c mniej z lud mi, jestem z nimi jakby
wi cej. Tak cz sto rozmy lam o tym, co by o i co jest zwi zane
z moj  rodzin , ze wszystkimi bliskimi mi osobami, z którymi
kontakt urwa  si  ostatecznie po jakim  czasie. One ci gle sie-
dz  w mojej g owie. I s  w niej te  inni ludzie, których nawet
nie znam. Nie przesadz , je li powiem, e jest w mojej g owie
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ca a ludzko . Cz sto si  na przyk ad zastanawiam, co kieruje
cz owiekiem, co go popycha nawet nie tyle do zachowa
skrajnie ekstremalnych, ile tych pomniejszych. Nie tyle do
dzia a  w afekcie, walki o w adz , ile do dr czenia na co dzie
innych, do drobnej nieuczciwo ci, do niech ci. Jestem facetem,
który my li o takich rzeczach. Nie rozczulam si  nad tym,
analizuj  to. Tylko nie zawsze co  mi z tego wynika, bo i ludzie
nie zawsze s  przewidywalni. To niezbyt wielkie odkrycie…
Chodzi mi o to, e kiedy rozmy lam na przyk ad nad moim
kumplem, jedynym przyjacielem, jakiego mia em, to widz
konsekwencj , spokój i rado  z drobnych rzeczy. I to mi si
podoba. To mi imponuje. I my l  sobie: kurde, ludzie, tak si
da! W jego przypadku nie chodzi o to, e on pi na kasie, bo

yje z renty, wi c jego optymizm nie wynika z dobrobytu. On
po prostu w którym  momencie, tak jak ja, zatrzyma  si
w miejscu, nie chcia  brn  dalej w te niepotrzebno ci. Twier-
dzi, e w ogóle niewiele ju  potrzebuje. Rzeczywi cie nie wi-
dz , eby brakowa o mu tego wszystkiego, czego potrzebuje
wi kszo  ludzi. Wi c jakby mo na. Co wi cej, wydaje mi si ,

e wtedy tera niejszo  smakuje zupe nie inaczej. Wiem ju
co  o tym. Na przyk ad mam takie dni, kiedy wstaj  rano
i nic nie pcha mnie w adn  stron . Nie czuj , e musz  co
zrobi , e trac  dzie . Jestem. Wstaj . Id  z Psem nad strumie .
I to wszystko dzieje si  bez zegarka, bez konieczno ci umiesz-
czania tego w planie dnia. To nie jest aden punkt pierwszy,
drugi ani siódmy, bo takiego planu nie ma. Oczywi cie, e cza-
sem zdarza si  dzie , kiedy mówi  do Psa:

— Stary, no, dzi  to ju  na pewno zrobimy pranie.
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