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Dla tych, co czekaj¹.
Dante

OSOBY:
OJCIEC
PAWE£
Na rodku sceny stoj¹ dwa krzes³a, plecami do siebie, jedno z nich przodem do widza.
Kiedy postaci mówi¹, ka¿da z nich kolejno zajmuje miejsce z przodu. Kiedy milcz¹,
zajmuj¹ miejsce ty³em do widza. Ich wypowiedzi rozdziela wygaszane miarowo wiat³o.
OJCIEC Mówiê, bo mi ka¿esz. Tak sam od siebie, to ju¿ nie. Po co Wmawiasz, ¿e
mam g³os niepodobny do ¿adnego innego w wiecie. Te¿ mi oryginalnoæ. Chyba
ka¿dy ma inny, no nie? Przepity Przez nos mówiê, katar mam. Zimno tu jak w psiarni,
dajê s³owo. S³owo, s³owa, mnóstwo s³ów, masa s³ów, milion s³ów, nieskoñczonoæ
s³owna. Najpierw s³owo, potem obraz, potem dopiero myl. Myl. Mylê, ¿e ja ju¿ nie
mylê. Po prostu. Ot tak sobie. Mo¿e mi mózg zamarz³. Przesta³em. Chyba mam
prawo? Ka¿dy ma dzisiaj prawo! Wszyscy mamy te swoje zasrane prawa! A komu
lewo pozosta³o?! A ty to mnie jeszcze pamiêtasz, tak w ogóle? Przychodzisz jak gdyby nigdy nic. Kto ciê zawo³a³? Nie przypominam sobie. Nie pamiêtam. Ma³o ju¿
pamiêtam. Gdzie te czasy? Zabawne. Zdaje siê, ¿e ty zawsze wracasz. Zawsze jeste.
Czasem to tylko stoisz i gapisz siê. Bez sensu, no nie? Przecie¿ ja tyle razy chcia³em,
¿eby kto przyszed³. Ktokolwiek. ¯eby przyszed³, chocia¿ siê tak pogapiæ. Tylko na
chwilê. To zupe³nie jak w poci¹gu. Te¿ siê ka¿dy na ka¿dego gapi tak na raty. Chwilowo. Udaje, ¿e niby nie, ale i tak w szybie widaæ odbicie. Nawet jak czyta w gazecie
te durne biografie. Jednorazowo siê kogo widuje, i to chyba wystarczy. Wiêcej dubli
nie trzeba. Dzisiaj siê ceni tê, no Niepowtarzalnoæ. I ciekawiej jest. Wiêcej siê
myli na krótk¹ metê. Nie wraca siê do niepotrzebnych spraw i twarzy. Czeka, a¿ kto
zanie z otwart¹ gêb¹, ¿eby stwierdziæ, jakie to upokarzaj¹ce. Chyba ka¿dy ma czasem
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takie dni, no nie? I to nie tylko cz³owieka nachodzi w poci¹gu, ¿e sobie myli, ¿e
wszystko jeszcze mo¿e. To dopiero potem siê, kurwa, okazuje, ¿e gówno mo¿e! Z³a
stacja! Z³y peron! W ogóle wszystko jest jakby nie to! Mia³o byæ od, a jest ju¿
wszystko do. I co? No w³anie. Co, w³aciwie, z tego? Pawe³ to dobry ch³opak jest.
Tak. Uczy siê. Ci¹gle siê uczy. On i te jego ksi¹¿ki. Ale to dobrze, dobrze. Nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e po ojcu to ma. Niech siê uczy. Zawsze taki lepszy ni¿ jaki Zawsze
siê móg³ gorszy trafiæ. Z kolegami nie, bo czytaæ musi. ¯e niby taki porz¹dny i oczytany. Z dziewczynami te¿ nie za bardzo, bo tego, no egzaminy ma. A mo¿e mu ta
noga tak przeszkadza, tylko nie chce staremu powiedzieæ? A co to komu szkodzi, ¿e
dzieciak kulawy jak pies? ¯e co, ¿e g³upi przez to? A co, to moja wina, ¿e do wiata
nie chce gêby otworzyæ? Ju¿ inne dzieciaki go naucz¹, ¿e sam musi wyszczekaæ, co
jego. Sam siê musi nauczyæ ¿ycia! Ja te¿ sam musia³em! Nikt mi nie t³umaczy³, co siê
tu wyrabia! £eb ma do ksi¹¿ek, to se i poradzi. Czasem przychodzi tak i stoi. Gapi siê
na ten obraz, co to w przedpokoju wisi. Poniatowski na koniu czy jak mu tam. Ten, co
to siê tak o kraj niby troszczy³, zaprzedaj¹c Rusom. I d³ugo tak potrafi siê gapiæ.
Niemi³osiernie d³ugo wlepia te swoje lepia niebieskie. I nic nie mówi. A¿ w koñcu:
PAWE£ Wstañ, tato. Zjedz co wreszcie. Nie wolno tyle piæ na pusty ¿o³¹dek. Znowu ciê
bêdzie serce bola³o. Pamiêtasz, jak ostatnio do szpitala jechaæ musia³e, bo tak
OJCIEC Won! Powiedzia³em won! Patrzcie go! Bêdzie mi gówniarz mówi³, co mam
robiæ. Tego jeszcze nie grali, no! Za robotê siê lepiej chwyæ! A nie tylko by o pierdo³ach gada³ i te swoje ksi¹¿ki czyta³! Z g³odu zdechniesz, jak mnie zabraknie! Ten swój
papier bêdziesz ¿ar³! Siê bêdzie wym¹drza³ Kuternoga jeden Geniusz! A jak
gêbê otworzyæ do ludzi, to ju¿ nie Tu mi bêdzie nerwy psu³! Ty mnie tu na p³acz nie
bierz! Facet jeste, nie baba! Cz³owiek haruje ca³y tydzieñ, a taki mi tu przyjdzie
i bêdzie mora³y odstawia³ A ¿e sobie od czasu do czasu wódeczk¹ przepijê gorycz
tego pieprzonego wiata? Komu co to szkodzi? Do pud³a jeszcze za to nie wsadzaj¹.
Za kieliszek czy pó³ litra? W koñcu nie na to zapieprzam jak wó³, ¿eby, niewdziêczny, nawet mi kapci nie poda³, bo to siê niby brzydzisz! mierdzi? A co ma nie mierdzieæ? To zapach trudu! Trudu, a nie wódki! Te¿ tak kiedy bêdziesz. Przyzwyczaisz
siê do odoru znudzenia. Nic tak nie powala jak smród w³asnej pora¿ki. Bêdzie mnie tu
gówniarz ustawia³. Po matce ma ten tupet. Tamta te¿ zawsze dar³a siê wniebog³osy, ¿e
jej ¿ycie zmarnowa³em. Leczyæ mi siê kaza³a. Sama siê id leczyæ na te twoje depresje! No i posz³a, tyle ¿e nie na depresje. Na raka. Tyle z tych jej grób wysz³o, ¿e teraz
to sam muszê Paw³a wychowywaæ. Szybko siê ze wiata pozbiera³a. Wiedzia³a, co siê
wiêci. To pewnie ta kobieca intuicja. Uciek³a. Po prostu. Stchórzy³a przed bólem.
Kto to powiedzia³, ¿e jak nowotwór, to od razu do trumny? Nie da³a sobie wyt³umaczyæ, ¿e cuda siê zdarzaj¹ dobrym ludziom. Bo siê zdarzaj¹! Ale tylko tym dobrym.
Ci li to brudne twarze maj¹. Czyste musz¹ byæ do cudu. A ona? Czyst¹ gêbê mia³a.
I ³adn¹. Dlatego tak mi szkoda by³o, jak siê powiesi³a. £ysa nie chcia³a byæ. Po co
mam siê d³u¿ej mêczyæ, jak i tak nied³ugo umrê? Z³ego licho nie bierze. Mo¿e dlatego jestem tu ja, a nie ona. Ca³e ¿ycie mi wmawia³a, ¿e mam byæ silny, dupê sprê¿yæ
i do przodu, a teraz to ja tu siedzê, nie ona. I tak najgorzej by³o wtedy z Paw³em. To
on j¹ znalaz³, ja nie by³em tego dnia w stanie doczo³gaæ siê do s¹siedniego pokoju. On
siedzia³ tam ca³¹ noc. Zszokowany, kulawy ch³opak. Dopiero nad ranem go zabra³em.
By³ prawie tak sztywny z zimna jak ona. Bo u nas to zimno jest cholernie. W grudniu
szczególnie. Nawet jak w piecu rozpalisz, to i tak po godzinie znów nie wiesz, w co
palce chowaæ, bo odmarzaj¹. Teraz to ja ju¿ nawet nie wiem, czy on tych w³osów nie
obcina, bo mu zimno w uszy, czy mo¿e ³ysy nie chce byæ, tak jak i jego matka nie
chcia³a. A sk¹d ja mam to niby wiedzieæ? A bo on mi siê t³umaczy? Tylko raz go
potem widzia³em takiego jak dawniej. Jaki grzdyl go zaczepia³ na podwórku: Ej ty!
To twój stary znowu wczoraj le¿a³ nar¹bany na klatce schodowej? By móg³ raz tê
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szmatê sprz¹tn¹æ z pod³ogi! Co? Nie s³yszysz? Ej! Wisielec!. Tu trafi³ celnie. Pierwszy raz go widzia³em w takim amoku. Normalnie to do takiego stanu ¿ebym siê doprowadzi³, muszê byæ po kilku g³êbszych. Ale Pawe³? Pawe³ nie pije. Nigdy. Wiêc
kiedy on tak bi³ a¿ do krwi tamtego gnojka, to do mnie dotar³o, ile go to wszystko
musia³o kosztowaæ. Te ostatnie godziny spêdzone z chybotaj¹c¹ na sznurze od bielizny matk¹. O czym wtedy myla³em? O tym, ¿e te¿ mi ciê¿ko? ¯e teraz sam bêdê
musia³ walczyæ z tym wszystkim? ¯e teraz moja w tym g³owa, ¿eby on zawsze mia³
czyst¹ szyjê? Gówno prawda! Jedno wielkie gówno! O tym myla³em, czy w monopolowym dadz¹ mi jeszcze, ten jeden ostatni raz, na krechê przed wyp³at¹. Szeæ
z³otych, czterdzieci siedem groszy. Stan portfela. Stan Paw³a? Nie wiem. Nic nie
powiedzia³, jak wróci³. Piêci go bola³y. Widzia³em. Zaczerwienione mia³. Mocno
musia³ biæ. Ale jak w s³usznej sprawie O swoje trzeba walczyæ. Nikt niczego za
darmo nie dostaje. Za darmo to mo¿esz tylko w ryja dzisiaj zarobiæ. Chocia¿ nie. O to
te¿ siê trzeba trochê postaraæ. Czasem to siê ba³em, ¿e on sobie co zrobi. Ró¿ne
rzeczy mog¹ przyjæ takiemu dzieciakowi do g³owy, no nie? Nas³uchiwa³em, jak le¿y
w wannie godzinami S³ucha³em, czy woda pluszcze. Wstrzymywa³em oddech. On
te¿ to robi³. Specjalnie. Wiedzia³, ¿e siedzê pod drzwiami. Chcia³ mnie ukaraæ, ¿e
opuci³em ten pieprzony dzieñ ojca w szkole, ¿e nie chwalê, jak dostanie najwy¿sz¹
ocenê w klasie, ¿e ju¿ nie pilnujê, ¿eby gêbê mia³ czyst¹. Tyle siê teraz mówi o tej
patologii w biednych rodzinach. ¯e co? ¯e my niepe³na rodzina, to od razu patologia?
Co oni mog¹ o tym wiedzieæ?! Co, w garach mi siedz¹ i obserwuj¹, co ¿rê?! A co to,
mój dzieciak w podartych portkach chadza po nocach g³odny? A no nie. ¯e awantury
czasem? ¯adna nowoæ. To na ka¿dym piêtrze w kamienicy s³ychaæ, jak tylko cz³owiek chce us³yszeæ. Ró¿ne maj¹ ludzie te wojny. Czasem ca³kiem ciche. Dopiero nad
ranem widaæ, jak kobieta stoi w spo¿ywczym z sin¹ twarz¹. Cicho, ale za to konkretnie. Te g³one najczêciej naci¹gane s¹. Krzyku narobi¹, zamieszanie dooko³a, a i tak
¿adne nie ust¹pi. My z Paw³em mamy swoj¹ w³asn¹ wojnê. Wcale nie patologiczn¹,
ale za to strategiczn¹. Sami siê wykañczamy. Nawzajem. £atwiej jest kogo uderzyæ,
jak siê zna s³aby punkt. Lepiej chyba jak m³odego sam nauczê, czego jeszcze ma siê
spodziewaæ od wiata. Niech s³ania siê na nogach tam, gdzie nikt go nie widzi poza
mn¹. Bo ja mogê. Ja wiem. Na zewn¹trz niech sobie kutyka, ale odwa¿nie i pewnie.
W sumie to wielu rzeczy go nauczy³em. wiadomie czy niewiadomie, ale dzieciak
ch³on¹³ jak cholera! Z¿era³ mnie jak paso¿yt. Lepszy siê zrobi³ ni¿ ja. Domki z kart go
nauczy³em stawiaæ. Teraz to na³ogowo buduje. Sam buduje. Sam. Ma³o rzeczy robimy ju¿ razem. Chyba tylko razem burzymy to, co postawione. To, co mia³o byæ wieczne
i piêkne, rozpieprzamy w stertê porozrzucanych kart. wiat stawiamy na ostrzu no¿a,
i bach! Czar prys³! Razem to my ju¿ tylko rozwalamy. Tyle ¿e potem nikomu nie chce
siê gruzu sprz¹taæ. Mamy w domu ruinê. Wszêdzie le¿¹ po³amane niedomówienia
i zwichniête ¿ale. Wszystko pokryte brudem.
PAWE£ Mówi¹, ¿e do ojca niepodobny jestem. Do matki zreszt¹ te¿. miej¹ siê, ¿e do
listonosza. Z³oci³o mnie to. Wtedy jeszcze nie mog³em przypuszczaæ, ¿e kiedy bêdê
dziêkowa³ za te s³owa. Tyle niepodobieñstwa miêdzy nami, ¿e chyba tylko koci s¹ te
same, sklepienie czaszki, oczodo³y. Zabawne, bo na pozór wszystko siê niby zgadza.
Kszta³t g³owy, rysy twarzy, wzrost, sylwetka. Jednak czego brakuje. Co siê gryzie.
Mo¿e bardziej z profilu, jakbym siê za czym ogl¹da³? Jakbym co trzyma³ w rêku?
Jakbym co innego mia³ na sobie? Zmieniæ czy domalowaæ mi jakie t³o? Mo¿e brakuje kogo obok? Nie, nie, to na nic. Za mocno siê ró¿nimy. Ca³kiem o czym innym
mylimy, mówimy. Moja twarz. Twoja twarz. Nasze twarze. Twarze. Miliardy twarzy
na powierzchni wiata. Podobno ka¿da inna od tych, co by³y i bêd¹. Oby tylko natura
nie zmêczy³a siê swoj¹ prac¹ i nie nak³ada³a nam twarzy kiedy ju¿ noszonych. Twarz
moja, twoja, czyja nigdy siê nie dowiesz. Mo¿e natura musi oszukiwaæ, ¿eby nad¹MARLENA HERMANOWICZ
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¿yæ. A jeli ³owi to, co zatopione by³o ju¿ w zwierciadle niepamiêci, to czyj¹ twarz
mogê nosiæ? Mo¿e to i lepiej, gdybym umar³ wtedy z ni¹ w tamtym pokoju. Nie wiedzieæ, co to p³eæ, dzieciñstwo, staroæ. S³odka niewiadomoæ. Mniej bólu. Wtedy
bardziej bola³o, ni¿ jak mi sam w³osy zacz¹³ obcinaæ na si³ê, bo siê ba³, ¿e pod nimi
chowam z³e zamiary i ¿e kiedy w nocy, gdy bêdzie spa³, to mu gard³o poder¿nê.
Chcia³ widzieæ wszystko, a nic nie widzia³, chocia¿ stara³em siê wszystko mu pokazaæ. Z pozoru ³atwo mo¿na by³o nim manipulowaæ. Sprawia³o mi to pewnie tak wielk¹ przyjemnoæ, jak jemu wy¿ywanie siê na mnie. Ojciec nigdy nie dowiedzia³ siê, ¿e
wcale nie by³em kujonem. ¯e te wszystkie ksi¹¿ki Jedno wielkie oszustwo! ciema! Cha³a! Musia³em mieæ gdzie siê schowaæ. Musia³em mieæ czym siê broniæ. G³owy nie mia³em do nauki nigdy. Bo niby po kim? Mato³em mnie nazywali. Nie przeszkadza³o mi to. By³em przyzwyczajony do mocniejszych okreleñ, na które wcale
nie musia³em zas³u¿yæ. Dostawa³em je tak czêsto, jak dzieci dostaj¹ cukierki w normalnej rodzinie. Ksi¹¿ki by³y moim azylem. Nauczy³em siê gapiæ w nie godzinami.
Wyobra¿a³em sobie wtedy, ¿e kto wejdzie do pokoju. Przyjdzie po mnie. Zabierze
mnie stamt¹d. ¯e to siê wreszcie skoñczy. Ale nikt nie przyszed³. Musia³em jako
przetrwaæ. Czeka³em. Wci¹¿ na co czeka³em. G³upi. Ale on te¿ za m¹dry nie by³.
Celowo podawa³em inn¹ datê akademii na dzieñ ojca. Ba³em siê, co by by³o, gdyby
jakim cudem zdecydowa³ siê przyjæ, ¿eby ca³kiem mnie pogr¹¿yæ. Nie mog³em
dopuciæ, by pokaza³ siê wiatu w takim stanie. Wiedzia³, gdzie uderzyæ, ¿eby bola³o.
Czêsto wymyla³ na matkê. Obwinia³ j¹, ¿e zostawi³a go samego z tym ca³ym syfem.
Ja te¿ Ja te¿ w przyp³ywie gniewu przeklina³em j¹ w mylach. Jak mog³a zostawiæ
mnie samego z nim? Tej nocy, gdy j¹ znalaz³em To by³ mój pierwszy koniec wiata. Dla psa oznacza³oby to nowego pana. Dla mnie oznacza³o to powoln¹ agoniê.
Ciêcie kawa³ek po kawa³ku. Wyrywanie wnêtrznoci na ¿ywca. Tak bardzo chcia³em,
¿eby zabra³a mnie ze sob¹, ale to nie ty To on mnie wtedy zabra³ do pokoju obok.
Pokoju pe³nego butelek. Potem zabrali ciebie i ju¿ nigdy Czasami to siê budzê z p³aczem, bo nie potrafiê sobie przypomnieæ twojej twarzy. On podar³ wszystkie twoje
zdjêcia. Wyrzuci³ twoje rzeczy. Ja mia³em tylko ten pokój. Twój grobowiec. Ale nie
na d³ugo, jak siê okaza³o. Zabrali mi ciebie. Wiedzia³a ju¿ wtedy ma³o o tym wiecie, za to z uporem godnym lepszej sprawy. Ja wiem o nim wiele wiêcej, za to nie na
pewno. Rozmowa siê nie klei. Na po¿egnanie nic, usta otwarte jak do krzyku, sztywne i ¿adnego wzruszenia. Dopiero, gdy znikasz i zostawiasz swój g³os w popiechu,
przechowujê go nadal. Rozpoczê³a siê wojna. Wojny. Wojny s¹ i zawsze bêd¹. Ale
i s¹ miêdzy nimi przerwy. Bacznoæ? Ludzie s¹ li. Spocznij? Ludzie s¹ niby dobrzy.
Na bacznoæ sieje siê zniszczenie. Na spocznij w pocie czo³a buduje siê domy-grobowce i prêdko siê w nich mieszka. Nie wiem, która by³a gorsza. Ta cicha czy ta
g³ona. Obie bola³y. D³ugo bola³y, a do szko³y trzeba by³o chodziæ i umiejêtnie ukryæ
rany z pola walki. Najgorzej by³o wykrêcaæ siê od badañ lekarskich. Sk³ama³bym,
gdybym powiedzia³, ¿e nie kusi³o mnie wykrzyczeæ wiatu, ¿e mam po³amane ¿ebra,
¿e kulejê, bo mnie ¯e mnie niszczy, a nikt nie chce zauwa¿yæ. A gdzie ojciec?
Dlaczego nie by³o go na zebraniu? Pracuje. A dlaczego nie pojawi³ siê na akademii?
Pracuje. Dzienniczek podpisany? Gdzie podpis ojca? Pij Pracuje. Potrzeba mi wiêcej czasu. Proszê pani, mój ojciec pracuje, wiêc pije! Ka¿demu, kto pracuje, wolno
piæ i to wcale nie jest patologia, bo przecie¿ mam porz¹dne spodnie. Fakt, ¿e przykrótkie i brudne. Ale domki z kart ojciec nauczy³ mnie stawiaæ. Kaza³ mi je stawiaæ.
Tak d³ugo, a¿ postawiê, inaczej Zawsze by³o to samo. Ona pewnie podejrzewa³a,
¿e co jest nie tak, ale nigdy o nic nie spyta³a. Po co komu zamartwiaæ siê problemami
innych? A co to, ma³o ma siê swoich? Nawet jak raz ze liw¹ przyszed³em pod okiem
Dzieciaki siê mia³y. Zawsze jako tak s³ysza³em za sob¹ miechy. Nigdy nie by³o
ciszy. Chcia³em ciszy. Cisza by³a w domu, ale trzeba by³o na ni¹ czekaæ. Zas³u¿yæ
WISIELEC
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trzeba by³o na ciszê. Zaciskaæ zêby. Cierpliwoci, powtarza³em sobie. Wyjdziesz z tego. Potem ju¿ wszystko wiedzia³em.
OJCIEC Raz to nawet chcia³em posprz¹taæ. Wszed³em do jego pokoju. Te ksi¹¿ki chcia³em zobaczyæ, co to tak ci¹gle czytuje. No, skoro woli to, ni¿ mecz obejrzeæ ze starym
w telewizji, tak jak w normalnej rodzinie Co w tym musi byæ Wkurwi³em siê,
jak mi nie chcia³ wyt³umaczyæ, co znacz¹ te jego m¹dre s³owa! Ze mnie g³upa bêdzie
robi³! Przyr¿n¹³em mu! Przyr¿n¹³em Rozbecza³ siê jak baba To mu poprawi³em.
Nikt nie bêdzie ze mnie D³ugo rycza³, a¿ w koñcu wyszed³em. Zamkn¹³em drzwi.
Na trzy dni. Trzy dni. Trzeciego dnia zmartwychwsta³. Póniej siê dowiedzia³em, ¿e
on ¿ar³ ten papier z g³odu. Sra³ pod siebie ze strachu. Sam sobie stworzy³ papierowe
pud³o! Sam mi kaza³ siê tam zamkn¹æ! Mog³em przecie¿ go tam spaliæ! Mog³em
niedopa³ek rzuciæ! Wszystko by posz³o z dymem! Sp³onêlibymy. Zabawne to nawet,
samemu na stos wejæ i rzuciæ Niedopa³ek. Myl mi uciek³a. Wtedy te¿ nie wiedzia³em, co mam myleæ. Jak te drzwi otworzy³em. Zamiast paliæ, obla³em to. Dos³ownie Obla³em. (wstaje, kutyka, przechadzaj¹c siê po scenie) Zjad³bym co.
Pawe³, we zrób mi jajecznicê!
PAWE£ Z ceb Cebul¹? Z cebul¹, tato?!
OJCIEC Czy ty ju¿ nigdy nie przestaniesz?! Przecie¿ pamiêtam, ¿e nie cierpia³a smrodu
cebuli! Ale ja lubiê! I bêdê jad³! Tak jak zawsze jad³em. Bo tu siê nic nie zmieni³o!
Wszystko jest po staremu. Nie masz siê tam czym martwiæ. My sobie poradzimy.
Zawsze jak wraca³a do domu z roboty, to w³osy jej cuchnê³y cebul¹. Nienawidzi³a
tego. Mnie nie przeszkadza³o. Ale ona nienawidzi³a. Mówi³a, ¿e ju¿ d³u¿ej znieæ nie
mo¿e widoku ludzi ob¿eraj¹cych siê jak winie. Po brodach im cieka to ¿ar³o, pchaj¹
w siebie ten t³uszcz, a¿ siê w koñcu rozepchaj¹ i pêkn¹. W lato to mówi³a, ¿e te wieprze jak na ro¿nie siê sma¿¹ i wydzielaj¹ pot Odechcia³o mi siê tej jajecznicy. Znaczy, apetyt straci³em. Ty, we tam, nie rób tej jajecznicy! Ja ju¿ nie chcê!
PAWE£ I tak przypali³em
OJCIEC Nie ma tego z³ego Zapaliæ muszê. Sorry, ale na³óg to na³óg. Pierwszeñstwo
mieæ musi. Ja wiem. Oni pisz¹ na tych paczkach, ¿e to samobójstwo. A co mi bêd¹
t³umaczyæ! Kto jak kto, ale ja o samobójstwie wiem ju¿ wszystko, no nie?! A¿ cinienie schodzi z cz³owieka, jak siê tak zaci¹gnie. (po chwili)
Wszystko siê spieprzy³o, jak mnie z roboty wywalili. Kto podkablowa³ majstrowi,
¿e czuæ ode mnie Znaczy, wódk¹ czuæ. Gdybym wiedzia³, który to Wtedy dopiero siê zaczê³o W³aciwie to wtedy zaczyna³o siê koñczyæ. Ja siê koñczy³em, wiêc
Pawe³ te¿ musia³. W genach chyba odziedziczy³ tendencjê spadkow¹. Ja to bym sobie
mo¿e i poradzi³, ale dzieciaka trzeba by³o pilnowaæ, ¿eby mia³ na te swoje ksi¹¿ki. On
i tak nie móg³ ju¿ na mnie patrzeæ. W ogóle na mnie nie patrza³. Bo i na co tu siê
gapiæ? A co ja ma³pa w cyrku jestem?! A mo¿e i jestem. Ale to moja sprawa jest!
Tobie nic do tego! Jaki ty masz w³aciwie kolor oczu? D³ugo siê do kupy zbiera³em,
je¿eli mo¿na to tak nazwaæ. Ma³o szczegó³ów rejestrowa³em w tym ca³ym jego dziwnym zachowaniu. ¯e takie by³o, to powiedzieli mi póniej. Inni mi powiedzieli. Ca³y
czas stara³em siê zapiæ ból w¹troby. To ju¿ nie te lata, kiedy cz³owiek móg³ sobie
pozwoliæ. Siwy ³eb, a g³upi! Niech ci siê nie wydaje, ¿e jak stary to i m¹dry! D! D jak
dupa wo³owa! Wtedy to ja te¿ tak siê ³udzi³em. Ale jak siê póniej okaza³o, to on by³
ten lepszy. On by³ m¹drzejszy. On zawsze wiedzia³, co wolno, a od czego wara! Pieprzony idea³! Moralista! I nawet nie jestem zazdrosny! Nie jestem! Bo nie ka¿dy musi
byæ ten dobry. Ona te¿ go wola³a ode mnie. Kto by nie wola³?
PAWE£ Na rodku pokoju wród sterty potarganych gazet le¿y papierowe, nadgryzione
ma³e jab³ko ze ladami zêbów. Obok le¿ê ja. Bezsilny. Ranny. Syty pogard¹. Dopiero,
gdy zmartwychwstajê po trzech dniach, mogê oddychaæ w pionie. Na pocz¹tku nie
mam si³y. P³uca bol¹. Wszystko boli. Najbardziej godnoæ. Wszystko mi wtedy przyMARLENA HERMANOWICZ
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chodzi³o do g³owy. Powstrzymywa³a mnie tylko myl, ¿eby mu nie u³atwiaæ. Niech
siê mêczy. Niech patrzy na swoje dzie³o. Modli³em siê Modli³em siê, gdy musia³em
robiæ obrzydliwe rzeczy. Czy jestem jeszcze dzieckiem bo¿ym? Czy jestem podobny
do ojca mojego? Czy ja w ogóle jeszcze jestem? Skoro przyniós³ ju¿ kanister. Skoro
obla³ mieszkanie benzyn¹ i chcia³ spaliæ to wszystko w cholerê Chcia³ mnie spaliæ To dlaczego zabrak³o mu wtedy gazu w zapalniczce? Usiad³ na ziemi i mia³
siê. D³ugo siê mia³. D³u¿ej ni¿ inne dzieciaki. G³oniej. I nie by³o ciszy, gdy stara³em
siê uciec do mamy. W mylach uk³ada³em, jakby to mog³o byæ, gdyby moja g³owa
opiera³a siê teraz na jej kolanach, a nie na ziemi. Mo¿e mia³bym si³ê wyt³umaczyæ, ¿e
nie zna³em znaczenia tych wyrazów, ¿e za g³upi jestem, bo nikt mnie tego nie nauczy³, ¿e bym chcia³, ¿eby on, choæ raz by³ Ale si³y nie mia³em! Zdawa³o mu siê, ¿e
wiedzia³ o tobie wszystko, mamo. S³yszysz, co za g³upota? Myla³, ¿e wiedzia³ wszystko Nawet do g³owy by mu nie przysz³o, ¿e mia³a inne marzenia ni¿ to straszne
mieszkanie ze strasznymi mieszkañcami. Pojêcia nie mia³, jak ty kocha³a ten fortepian. Ani razu o nim nie wspomnia³, odk¹d go por¹ba³ w amoku. Wróci³ po kilku
dniach nieobecnoci. Nawet mnie nie pozna³. Wyrzuci³ mnie za drzwi. By³a czwarta
trzydzieci piêæ rano. Siekier¹ go por¹ba³. Nigdy nie s³ysza³, jak gram. Robi³em to
zreszt¹ tylko wtedy, gdy go nie by³o. Wszystko mi zabra³. Gryz³em papierowe jab³ko
i myla³em, ¿e gniotê ciasto z gazet. ¯e jak prze¿uwam papier, to on puchnie mi
w ustach, ¿e to ciasto, które ulepi³em z fotografii, to pewnie ju¿ zakalec, i ¿e mi g³owa pewnie te¿ spuchnie i ci¹¿yæ bêdzie, bo nie bêdê mia³ si³y jej podnieæ. Zwiesza³em g³owê ku pod³odze. Na tyle staæ mnie wtedy by³o. I jeszcze na niemia³¹ myl, ¿e
mo¿e ta jego w¹troba chora i serce to taki podstêp Boga. Taka bomba tykaj¹ca, co to
wysadzi w powietrze ca³y ten koszmar. Drzwi jednak otworzy³y siê. Patrzy³ mi w oczy,
czeka³. Czeka³, co ja na to. Pociesza³, ¿e mog³o byæ gorzej. W mylach proponujê
rozstanie. Od dzisiaj na zawsze. Tak po prostu zastrzelê go albo chocia¿ zadgam.
Wówczas on umiecha siê z politowaniem, bo wie, ¿e to by³by wyrok na mnie. Okaza³oby siê, ¿e mia³ racjê. ¯e jestem taki sam jak on.
OJCIEC Wiek! Czterdzieci siedem. Imiona rodziców! Zbigniew, Katarzyna. Dowiadczenie zawodowe? Pracowa³em No, gdzie pan pracowa³? Na budowie. Pewnie jeszcze na czarno! Wykszta³cenie? To w takim razie, jako kto chcia³by pan pracowaæ?
Oddzwonimy, jeli co siê znajdzie Ale ja nie mam tele To proszê przyjæ w przysz³ym miesi¹cu, mo¿e wtedy Ca³y miesi¹c A co pan myli? ¯e my cuda Uszanowanie, r¹czki ca³ujê. A wsad se te swoje cuda! Te¿ mi ³aska! A co mnie obchodzi,
¿e s³ysza³a! Niech s³yszy! Dobra samarytanka siê znalaz³a! Na si³ê wiata nie uszczêliwi! No tak czy nie? Odczeka³em ten miesi¹c. Dwa nawet czeka³em. Kolejne trzy
ju¿ nie czeka³em. Na nic ju¿ nie by³o sensu czekaæ. Pawe³ te¿ siê niecierpliwi³, ale
tylko na pocz¹tku. Potem te¿ ju¿ przesta³. On siê nawet stara³. Tyle ¿e wiata na si³ê
nie da siê uszczêliwiæ, i koniec! W poredniaku by³em raz. Pierwszy i ostatni. Tyle
siê teraz mówi o bezrobociu. I dobrze. Trzeba mówiæ o tym, co ¿a³osne. Mo¿na siê
dowartociowaæ, ¿e siê nie jest jak to ca³e zawszone gówno. Siê jest kim! Najwa¿niejsze to mieæ! Nie byæ, ale mieæ! Kasujesz bilet w autobusie. Gazetê codzienn¹
kupujesz. Kawê z mlekiem pijesz. Liczysz siê! Pierdolony presti¿! A ca³a ta reszta?
A co ciê to w ogóle obchodzi?! Zmartwienie zmarszczki powoduje. Umiech! Umiechnij siê! No, dlaczego siê nie umiechasz? Przecie¿ ¿ycie jest takie piêkne. Ja wcale nie
chcê, ¿eby patrzy³ z politowaniem! Nie wolno dzisiaj wspó³czuæ. Bo i nikomu to
niepotrzebne. Konkretów chcemy! My, plebs, chcemy lepszego ¿ycia! Nie! My ¿¹damy kasy! Kto ma kasê, dzisiaj siê liczy! Money, money, money! Prostego cz³owieka
nikt ju¿ dzisiaj nie szanuje. Nie pracujesz, nie ¿yjesz. Dos³ownie. Nie ¿yjesz. S¹siedzi
skutecznie staraj¹ siê zajmowaæ swoimi sprawami, gdy le¿ysz skoñczony na ulicy.
Ka¿dy ma swoje cztery ciany. Gorzej, jak ci je odbior¹. To by³ dla Paw³a szok. Myla³,
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¿e ju¿ nic nie zdo³a go zraniæ mocniej ni¿ ja. A¿ tu nagle £up, dup! Rozwali³ siê ten
ca³y domek z kart! Posk³ada³y siê ciany, co to kry³y karaluchy przed wiat³em dziennym. Nakaz eksmisji. Dla niego wyrok mierci. Dla mnie najwy¿ej zawiasy. ¯adna
ró¿nica, czy le¿ê jak ³achudra na klatce schodowej, czy na ulicy, skoro i tak nikt mnie
nie widzi! Przezroczysty siê zrobi³em! Procentowa czapka niewidka! Trzeba by³o co
zrobiæ z t¹ makulatur¹, co to po nas zosta³a. Przecie¿ nie mo¿e ch³opak na ulicy mieszkaæ Nie mo¿e. Nie mo¿e? A kto powiedzia³, ¿e nie mo¿e? Ja to powiedzia³em?
Mo¿e tak mi we wszystkim nie wierz na s³owo. Jak siê nie ma, co siê lubi, to siê lubi,
co siê ma. Mnie te¿ ³atwo nie by³o, jak by³em szczylem. Szesnacie lat mia³em, jak
po¿egna³em siê z rodzicami. W³aciwie to sami mnie po¿egnali, trzaniêciem drzwi.
Wylecia³em jak poparzony. Tak jak sta³em. Z pustymi rêkoma. Sam musia³em nauczyæ siê, jak przetrwaæ. Nikt mi rêki nie poda³. Jak brudne paznokcie, to ju¿ siê
brzydz¹. Syfa dostaniesz i zdechniesz jak pies! A nie! Zwierzêta umieraj¹, to li ludzie zdychaj¹! Pawe³ te¿ siê zezwierzêci³. Jak kto by³ udomowiony, a teraz siê go
puci samopas, to musz¹ byæ te Jak im tam? Konsekwencje! No, musz¹ byæ konsekwencje, i ju¿. I by³y. Od razu wyczu³em, ¿e co nie tak, bo ju¿ mu siê nawet nie
chcia³o przychodziæ do naszego nowego domu. Dogada³ siê ze stró¿em w szkole.
Spa³ na ziemi w jakiej klicie, obok rozsypanej trutki na takie szczury jak my. Szczury! Bo jak inaczej mo¿na nas nazwaæ? Ten nasz nowy dom To te¿ zabawna w sumie historia. W ka¿dym miecie trafi siê zawsze jaki opuszczony, surowy budynek
z tabliczk¹: Uwaga! Grozi zawaleniem i mierci¹!. mierci¹ mi gro¿¹? Mnie gro¿¹? A po co? Czy oni nie wiedz¹, ¿e dla takich pluskiew to nawet mieræ siê nie
fatyguje? Nie, my siê bêdziemy d³ugo mêczyæ i zdychaæ z pragnienia. Ja czêsto zdycha³em z pragnienia. Wtedy jak Pawe³ przyszed³ do nowego domu, te¿ zdycha³em
z pragnienia. Wtedy te¿ wyczu³em te jego konsekwencje. Kaza³em mu iæ do sklepu.
Po wódkê mu iæ kaza³em. Odmówi³. Zacz¹³em wrzeszczeæ, ¿e jak nie pójdzie, to mu
³eb ukrêcê! Co to bêdzie ojcu siê sprzeciwia³?! Nie pójdzie i ju¿. Raz pójdzie, to ju¿
zawsze bêdzie musia³ tam wracaæ i kraæ. Chrystus siê znalaz³! No tak! Ty wolisz siê
skrêcaæ, gdy inni rozpychaj¹ ¿o³¹dki, i tylko lizaæ z g³odu szybê, za któr¹ te winie siê
poc¹, bo za wielki to wysi³ek ruszyæ zad do kibla i z powrotem! Niech mu zamontuj¹
kibel obok stolika! To siê nie bêdzie musia³ pociæ! Id po tê wódkê! Ojca w¹troba
znowu boli, chyba nie chcesz
PAWE£ Nie pójdê.
OJCIEC To wyjazd st¹d! Po co mi tu w ogóle przylaz³! Co? Na chleb chcesz? A sk¹d ja
mam niby wzi¹æ na chleb?! Do ¿adnej opieki spo³ecznej nie pójdê! Nie! Ju¿ ja tam
swoje wiem! Nie uda im siê mnie z³amaæ! Tylko hieny czekaj¹! Wasze niedoczekanie! Ty. A mo¿e oni ciebie przys³ali, ¿eby ty im pomóg³ starego wykoñczyæ? Co ci
obiecali? Pewnie ksi¹¿ki nowe! Mo¿e na obiad ciê zabrali? Co sprzeda³e?!
PAWE£ Ksi¹¿ki.
OJCIEC Jasne! Ju¿ w to uwierzê! Ksi¹¿ki by sprzeda³ Zrobi³e to. Sprzeda³e. A co ty
jeszcze sprzeda³e? Pytam, co jeszcze sprzeda³e?! No, odpowiadaj! Mów, kiedy ojciec ci ka¿e! Chod tu, ty ma³y Ju¿ ja ciê nauczê Poczekaj tylko, a¿ Aaa!
Wracaj tu! Wracaj Gdyby ciê teraz matka widzia³a. Móg³by chocia¿ tê szyjê wyczyciæ Gdyby mnie teraz widzia³a.
PAWE£ Rzeczywicie, sprzeda³em ksi¹¿ki. W antykwariacie. Na dworcu. Za grosze. Jak
siê okaza³o, by³y bezwartociowe. Moja os³ona przed ciosem by³a bezwartociowa.
A mo¿e tylko ten stary, z rêkawiczkami bez palców, wykiwa³ mnie? Nie wiem, by³em
zbyt g³odny, by zdawaæ sobie sprawê, ¿e za dwa dni nie bêdê mia³ ju¿ za co kupiæ
suchej bu³ki. Nie zdawa³em sobie sprawy, jak trudno bêdzie mi ¿ebraæ o jedzenie. Do
czego zmusiæ mo¿e cz³owieka brak chleba Ludzie nie chc¹ pomóc. Jak ¿ebrze, to
od razu æpun. Sk¹d mogli wiedzieæ, ¿e ja tylko czekam, a od niszczenia mnie od
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wewn¹trz mam ju¿ kogo i ¿adnych skrêtów mi nie potrzeba. Ja tu tylko czekam. Tak
jak ojciec niby czeka³ na telefon. Gówno prawda. W ¿adnym poredniaku nigdy nie
by³. Musia³ jako zabiæ wyrzuty sumienia, skoro alkohol nie pomaga³. On nigdy do
ludzi gêby nie chcia³ otwieraæ. Poredniak by³by dla niego poni¿aj¹cy. Przecie¿ on
pracowa³ przez ca³e ¿ycie. Pracowa³ i mia³ prawo piæ. A teraz, to co mu da to prawo?
Jakie znajdzie usprawiedliwienie? To proste. Bezrobotny to co ma robiæ, jak nie piæ,
skoro ca³y wiat jest przeciwko niemu? Tak najprociej. Wbrew pozorom nakaz eksmisji nie by³ dla mnie zaskoczeniem. Nale¿a³o siê tego spodziewaæ, skoro ojciec przepija³ ka¿d¹ z³otówkê, któr¹ chcia³em na chleb od³o¿yæ. Spirytusy, denaturaty, winiówki, wszystko, byleby tylko nie kieliszek normalnoci. Nale¿a³o jak najszybciej uciec.
Stan¹æ na w³asne nogi i nie czekaæ, a¿ kolos o imieniu autorytet ojcowski runie i przygniecie mnie ostatecznie. Ojcu powiedzia³em, ¿e dogada³em siê z wonym i nocowa³em w narzêdziowni. Dorzuci³em jeszcze to o szczurach. Wiedzia³em, ¿e go brzydz¹.
I dobrze. Tak naprawdê to dworzec sta³ siê teraz moim azylem. Trzeba by³o walczyæ
o wszystko. O pust¹ ³awkê, która stoi w miejscu najrzadziej patrolowanym, o miejsce
w kolejce po posi³ek w punkcie pomocy bezdomnym, o to, ¿eby nikt nie rozpozna³
twojej twarzy na ulicy, gdy b³¹kasz siê w centrum z wyci¹gniêt¹ rêk¹. Nawet nie wiem,
dlaczego nie przyzna³em siê do tego ojcu. Mo¿e po prostu podejrzewa³em, ¿e on robi
to samo, ¿e ten mê¿czyzna w kolejce w tej znajomej czapce, o w³osach zaczynaj¹cych ju¿ siwieæ, to mo¿e byæ on. A mo¿e po prostu ba³em siê, ¿e znowu radzimy sobie
w ten sam sposób. Tyle ¿e ja by³em m³ody. £adniejsz¹ gêbê mia³em, to i czasem parê
groszy wpad³o. Raz chyba tylko przyszed³em potem do tego naszego niby nowego
domu. Domu bez pr¹du, bez gazu, bez wody, nawet bez kibla. Kaza³ mi iæ po wódkê.
Wiedzia³em, ¿e jeli raz siê zgodzê, to bêdê musia³ chodziæ ju¿ zawsze. Wiedzia³em
te¿, ¿e nie mia³ pieniêdzy. Nikt nie karmi kalekich nieudaczników, to i czemu on
mia³by byæ wyj¹tkiem. Mia³em iæ kraæ. Mia³em zni¿yæ siê do jego poziomu. Nie!
Nie pójdê. Nie pójdziesz?! Nie pójdziesz?! Ty mi nie bêdziesz tu wymyla³! Jak ka¿ê,
¿eby szed³, to masz iæ, i to migiem! Nie! Chod no tu, ty ma³y Ju¿ ja ciê nauczê
Poczekaj tylko, a¿ Aaa! Wracaj tu! Wracaj Gdyby ciê teraz matka widzia³a!
Gdyby mnie teraz widzia³a, mamo
OJCIEC Wkopa³em siê w to gówno po uszy. Jasna cholera, ¿e te¿ nie mog³em ryja zalaæ
wod¹, tylko wódk¹ musia³em! Za wszelk¹ cenê, byleby tylko co by³o mocnego! S³abe ju¿ mi nie wystarczaj¹, za bardzo boli. Muszê siê znieczulaæ. Wstajê rano. cielê
³ó¿ko. Odk³adam starannie gazety na kupkê, pod boczn¹ cianê, tam gdzie sufit nie
przecieka. Bêd¹ suche jeszcze przez najbli¿sze kilka dni. Staram siê ogrzaæ i rozpaliæ
kilka z nich. Oszczêdnie. Bez popiechu. I tak nie mam planów na dzi. Nie mam
planów. Plany. G³owa ju¿ pêka³a od mylenia, co bêdzie dalej. Nie trzeba wcale tyle
myleæ i te¿ da siê przetrwaæ. Serio. To nawet ³atwiejsze. No wiêc, jak ju¿ grzejê siê
przy smrodzie palonej makulatury, to siedzê i gapiê siê w dziury w suficie. D³ugo tak
potrafiê. Ju¿ wiem, po kim Pawe³ Dawno go tu nie by³o. Ile on ma ju¿ tak w³aciwie lat Czternacie? A mo¿e piêtnacie? Zima idzie. Bêdzie coraz zimniej i ciemniej. Napi³bym siê czego. A mo¿e by tak na dworzec pójæ do ch³opaków? Po wódeczkê Ogrzaæ siê. To zajmie kilka godzin, taka wyprawa Sucho. Mo¿e by czego do jedzenia poszukaæ. Nie, napiæ bym siê czego wola³. Strasznie suszy. Wszystko jedno czego. Muszê iæ Aaa! Przeklêta w¹troba! Kiedy siê doigrasz, za te swoje
kaprysy! Ty! Stary, ile chcesz za tê piersiówkê? Co? Nie wiem, sk¹d ¿e to ukrad³, ale
jak ciê z tym zdybi¹ na Centralnym, to areszt murowany. Za co? Nie za co, tylko za
ile? Pó³ litra mogê daæ. Denaturat. Mocny jest. D³ugo trzyma. Nie wszystko naraz. Bo
olepn¹æ mo¿esz. Albo co ci tam jeszcze nawala. Co nawala? Mnie nawala?! Cz³owieku, nie takie rzeczy ju¿ prze¿y³em. Daj spróbowaæ chocia¿. Muszê wiedzieæ, za co
p³acê. Cholera Co to jest?! Sk¹d ty to masz? Co nie moja sprawa? W³anie, ¿e moja
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sprawa! Ty wiesz, ile warta jest ta piersiówka? Gówno wiesz! To wszystko, co mi
zosta³o! Wszystko! Wyobra¿asz sobie?! Straciæ wszystko Nie u¿alam siê! Interes
to interes. Pó³ litra to za ma³o. Jaki znów przekrêt?! Ja niczego nie obiecywa³em! Zero
siedem co najmniej. Daj jeszcze skosztowaæ. Trzeba oblaæ po¿egnanie ze starym wiatem. S³abo mi Cuchnie ta wóda niemo¿liwie, a¿ muli Nie da siê tego prze³kn¹æ
Bo¿e
PAWE£ Nikt ci do gard³a nie wlewa³. Sam sobie
OJCIEC A ty, we siê nie wtr¹caj! Ja teraz mówiê! Starszym siê nie przerywa! S³uchaj, to
siê czego mo¿e i nauczysz. Normalnie to nie piê w dzieñ. Zreszt¹ Pawe³ mo¿e potwierdziæ. Bo tego Nogi mi drêtwiej¹. Znaczy w ogóle dziwna sprawa. Nie wiem,
mo¿e ja siê bojê. G³upota, bo to przecie¿ dzieñ, to koszmary niæ siê nie powinny.
A ja, rozumiesz, piê i w tym nie jestem wiadomy, ¿e niê. Staram siê obudziæ swoje cia³o, za wszelk¹ cenê chcê poruszyæ rêkoma i nogami, i nagle panika! Kurwa! Nie
da rady! Parali¿ Wtedy zaczynam myleæ, a co jeli tak ju¿ zostanie na zawsze? Jak
siê tak cz³owiek zawiesi miêdzy No w³anie, miêdzy czym niby? Bo co to jest?!
Jaka pieprzona koszmarna wiecznoæ?! S³abo to widzê Wtedy jednak d³ugo musia³em spaæ, ¿e nic nie pamiêtam. Jak siê obudzi³em, to ju¿ by³a kroplówka. Jaki
stary facet le¿a³ na ³ó¿ku obok. Sra³ pod siebie z bólu. Te¿ bezdomny. Widaæ po nim
by³o. No i widaæ po tym, jak o nas dbali. Ten tam jêcza³ ze czterdzieci minut, zanim
wtoczy³a siê do sali oddzia³owa z krzykiem, ¿e znowu zapaskudzi³ ca³¹ pociel. Ja
le¿a³em odrêtwia³y. Stara³em siê, ¿eby nie zwróci³a na mnie uwagi. Po raz pierwszy
od tak dawna by³o mi ciep³o. Fakt, ¿e koc mierdzia³ stêchlizn¹, no i obok ten stary
dar³ siê wniebog³osy, wyzywaj¹c pielêgniarkê od najgorszych szmat. Myla³em jedynie o tym, ¿e móg³bym ju¿ tam zostaæ na zawsze, ¿e to by³aby lepsza wiecznoæ, ni¿
ta wczeniejsza, zawieszona. Trzy dni tam spêdzi³em. Podobno ostre zatrucie. Czym?
Nie wiadomo, silne chemikalia. Piersiówka! Gdzie jest moja ? A to ³ajdak! Z³odziej! Okradziono mnie! Skoñcz pan tak tego ryja wydzieraæ! To jest szpital! Na moim
oddziale ma byæ cisza! Zrozumiano?! No i cisza by³a. To znaczy, ja by³em cicho, bo
tamten nadal jêcza³.
PAWE£ Mia³em szesnacie lat, gdy zastanawia³em siê, czy mój ojciec prze¿yje zimê.
Mo¿e sam mu le ¿yczy³em? Wydawa³o mi siê, ¿e zamarznie na mieræ w tym budynku z dziurawym dachem. Nie mog³em przecie¿ chodziæ tam co dzieñ i sprawdzaæ, czy
to ju¿. To mog³oby oznaczaæ, ¿e mi na nim zale¿y czy co. Rzadko tam chodzi³em.
Przewa¿nie noc¹. Sta³em w progu, ukryty za p³aszczem wisz¹cym na haku zrobionym z gwodzia. Nigdy go nie budzi³em. Nie mia³em pewnoci, czy nie Sprawdza³em, czy oddycha. Tak jak on kiedy Mo¿e po prostu siê ba³em. Ró¿nie to bywa³o.
Od kiedy ojciec zacz¹³ siê pojawiaæ na dworcu, musia³em zacz¹æ uwa¿aæ. Zawsze
móg³ mnie z kim zobaczyæ, jak zarabiam. Nie chcia³by widzieæ, jak jego syn On
by tego chyba nie zniós³. Mo¿e to by³oby w³aciwe rozwi¹zanie na to moje czekanie?
Kry³em siê. Mówili, ¿e ojciec zadawa³ siê z najgorszymi lumpami. Z Rudym go widzieli. Rudy rozprowadza³ trefny towar, lewy alkohol, po którym kilku ju¿ olep³o,
a jednemu co siê na rozum rzuci³o. To nie wró¿y³o nic dobrego. Jak przez kilka dni
siê nie pojawia³, to pierwsz¹ moj¹ myl¹ by³o to, ¿e ju¿ pewnie nie ¿yje. Wiem, ¿e pi³
wszystko, nie przejmuj¹c siê, co, byleby tylko zapiæ tê w¹trobê. Nie wytrzymywa³
z bólu. Na trzewo nie potrafi³ nawet chodziæ. Kompletny wrak. Dopiero póniej kto
rzuci³ od niechcenia, ¿e karetka zabra³a jednego. Istnia³a wiêc szansa, ¿e jeszcze ¿yje.
Nawet jeli to on. Nawet jeli jeszcze ¿yje. To czy chcê raz jeszcze do tego wracaæ?
Przecie¿ jestem na odwyku. Poszed³em do jedynego szpitala w miecie przyjmuj¹cego bezdomnych z interwencji. Z czystej ciekawoci poszed³em. Musia³em wiedzieæ,
czy to on. Musia³em siê upewniæ. Widzia³em, jak le¿y nieprzytomny. Usta mia³ tego
samego koloru, co mama, kiedy ostatni raz j¹ widzia³em Panowa³a cisza. Spa³.
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OJCIEC Zastanawiaj¹ce, dlaczego ludzie boj¹ siê trzynastego. Zreszt¹. Kto dzi zastanawia siê nad czymkolwiek? Dzisiaj po prostu siê robi. Nie myli. Bo niby dlaczego
powietrza nie widaæ, a jednak jest. A powietrze przydatne. Ka¿dy spieprza od mylenia gdzie tylko mo¿e, ¿eby móc powiedzieæ, ¿e dalej nie zamierza siê nic. A co to
znaczy w ogóle móc? Co my dzisiaj mo¿emy? No, ale we ty mi powiedz! No proszê!
No, jak jeste taki m¹dry jeden z drugim, ¿e kogo oceniaæ potrafisz? ¯e os¹dzisz
i skarzesz najlepiej, bo to modne, ¿eby tak na krzes³o elektryczne. Do nas te¿ to przyjdzie. Zobaczysz, jeszcze wspomnisz s³owa starego. G³owy bêd¹ nam odgryzaæ i prze¿uwaæ, a potem d³ugo i bezbolenie trawiæ, a¿ im rozpieprzy ¿o³¹dki! (po chwili)
W³osy mi janiej¹ od s³oñca. Palce mam czerwone od zrywania maków. Duszno jest.
W gardle mnie pali. Po winie. Wiesiek B¹k przyszed³ pod sklep z Mañkiem Zaj¹cem.
Inni przyjd¹ póniej. Za gor¹co. Do rzeki trzeba by³o iæ, och³odziæ siê. R¹k nie potrafi³em domyæ z tych maków. Nie przejmowa³em siê. Niczym siê wtedy nie przejmowa³em. Na wie wyje¿d¿alimy z matk¹ co roku. Staw pamiêtam. To by³ ten, w którym ma³y Karol Lipniak zosta³ na zawsze, choæ go ojciec z pola wo³a³ do domu. Ju¿
nie przyszed³. Tam cz³owiek nie musia³ byæ zawsze tym, co to w³asnymi skrzyd³ami
m³odoci ulice zamiata. To tylko tutaj. Dzisiaj. Tam nikt nie szuka³ w trawach wzajemnych pretensji. To znowu tylko u nas tak siê przyjê³o, ¿e one rosn¹ ju¿ na drzewach i siê wpieprzaj¹ oknami do domów. wiat³o zabieraj¹. Ale cz³owiek nigdy nie
podejrzewa Bo natura dobra jest! Cz³owiek z natury dobry jest! A ¿e czasem pope³nia b³êdy Ludzka rzecz. Szkoda, ¿e nie pamiêtasz, ¿e wszystko w naturze ma swoj¹
datê wa¿noci! Tylko dobre wino im starsze, tym lepsze. I nie to ze wsi. Ludzie pod
jogurty bardziej podchodz¹. Przeterminowani jestemy! Tak! Ty nie kpij! Bo ja prawdê mówiê! Pleñ siê zalêga pod tymi naszymi kopu³ami! Pleñ i zwyrodnienie! Milczysz A ja tam swoje wiem. Dreszcze ciê powinny przejæ od stóp do skroni, a ty
siê miejesz g³upio i wlepiasz te swoje ga³y w tego, co to debila z siebie na rodku
robi! Ale ty sobie uwa¿aj! Bo te¿ tu mo¿esz kiedy wyl¹dowaæ! Na rodek ciê wyci¹gn¹ i karz¹ robiæ ten ca³y rachunek sumienia! A w dupie mam, co sobie mylisz! Ale
nie o tym chcia³em. Na wsi to lubi³em nie tylko te maki. Niebo kocha³em. Jakie tam
by³o niebo! Zupe³nie inne. Ja poet¹ nie jestem, to mi ciê¿ko s³owa znaleæ. Tam siê
samoloty robi³o. Nie samoloty! Te no wiatraki! ¯e siê cz³owiek krêci kilkanacie
razy szybko wokó³ w³asnej osi i wtedy siê gubi wszystko w kilku obrotach. Jak na
kacu, ale nawet piæ nie trzeba. Choæ zawsze przyjemniej. Na trawê siê pada i siê gapi,
bo co innego robiæ. I tak siê nie jest w stanie poch³on¹æ tego wzrokiem, bo ma siê
wra¿enie, ¿e niebo z¿era ziemiê, ¿e mia¿d¿y i przygniata ciê¿arem. Wysysa kolory.
Tam wszystko by³o prostsze. Wolniejsze by³o. Tam siê nie pyta o godzinê. A jak siê
cz³owiek wkurzy, to biegnie przed siebie i wywala na g³os swoje pretensje. Po równo
obdziela cztery strony wiata! Niebu wygarn¹æ moglimy z ch³opakami wszystko i nikt
siê wtedy z nas nie przejmowa³, ¿e tam kto mo¿e siedzieæ z drugiej strony. Gêba
sama siê mia³a i to z nadmiaru zielonego. Ty ju¿ tam sobie nie myl, ¿e trzewym
byæ nie wiem, co to znaczy. Wiedzia³em. Dzi trochê gorzej. Inaczej siê ju¿ miejê.
Trochê na si³ê. (po chwili)
Ten, co le¿a³ obok, te¿ siê mia³. Po cichu. Coraz ciszej. A¿ w koñcu zamkn¹³ siê raz
na zawsze. Wtedy mia³em trzeci¹ zapaæ. We mi podaj tê butelkê, co tam stoi ko³o
ciebie. No, no. Jak chcesz, to siê napij. mia³o. No patrz, ju¿ sobie mylisz, ¿e wódki
piæ nie bêdziesz! A to woda! Woda! Bo jak w szpitalu piæ mia³em wódkê! Skrêca³o
mnie, jak mi wodê piæ kazali. Obrzydzenie bra³o. Usta i prze³yk piek³y jak diabli.
Ciê¿ko do normalnoci wróciæ. Fuj! A co ty mi tu dajesz?! Gazowana! Nie cierpiê
gazowanej. We siê zastanów, co? Chcesz, ¿ebym czwart¹ zapaæ mia³?! Tamta trzecia to raczej nie, dlatego ¿e siê tak przej¹³em losem tego, co tak jêcza³. Raczej mu
zazdroci³em. Wróci³ w koñcu tam, gdzie jest ³atwiej i gdzie krzyczeæ mo¿e do woli
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i bluniæ, i wygra¿aæ, bo nikt go tu nie dos³yszy. Ju¿ tylko czasem zdarza siê, ¿e nas³uchujê niemia³o, czy Pawe³ przyjdzie. Wie, ¿e nienawidzê szpitali. Zreszt¹ sam
bym nigdy nie Znowu wszystko bêdê musia³ rozwalaæ sam. Tym razem sam do
kwadratu. (po chwili)
Wypucili mnie. Nie by³o zbytnio po co trzymaæ. Znaczy nikt mi tego nie powiedzia³.
Sam powiedzia³em Sam siê zwolni³em. Pacjent opuci³ szpital na w³asne ¿yczenie ¯¹danie. Nie chcê tam. Mogê jeszcze na zewn¹trz. Sam. Nie wiem jeszcze
kiedy. Nie wiem jak d³ugo. Raczej nie ma co liczyæ, ¿e zjawi siê jaka Weronika, co to
mi twarz bêdzie ociera³a. Nie ta historia. Mojej gêby nikt nie wytrze. I dobrze. O nic
nie proszê. Sam sobie poradzê. Moja Weronika ju¿ dawno na niebie wisi. Ej, ty!
Stary, zmizernia³e. Czysty czy nadal tankujesz jak g³upi osio³? Kumpla spotka³em
starego na miecie. Co tu wiêcej mówiæ? Nie porzuca siê rozkoszy ot, tak sobie. Raz
zasmakowana przyjemnoæ uzale¿nia. Tak, jestem uzale¿niony! Ale nie od wódki!
Co to, to nie Od wolnoci! Sam wszystko muszê. Jak sam czego dobrze nie zrobiê,
to nikt tego za mnie nie zrobi! Wystrzegaj siê takich, co to sami sobie ze wiatem
radz¹. Potem siê dopiero okazuje, ¿e wbrew pozorom wcale nie by³e potrzebny. Pawe³ te¿ nie by³ potrzebny! Nie by³! S³yszysz?! Wcale mi nie jeste ju¿ d³u¿ej potrzebny! Tacy jak ja to przekleñstwo. On to chyba wyczu³. Musia³ to wiedzieæ. Wszystko
dok³adnie przemyla³. Dlatego kara³ mnie tak d³ugo. G³upi nie jest. Tak na wszelki
wypadek da³ mi od razu do¿ywocie. Do¿ywocie! Na to mnie skaza³ w³asny syn! Do
samego koñca bêdê przeklina³ dzieñ, w którym zacz¹³em siê g³upio pytaæ, sk¹d w³aciwie przylaz³em i gdzie leæ dalej. Dalej?! Nie wiem, kurwa! Sk¹d ja mam to wiedzieæ?! Zastanów siê! Nie wiem, nie wiem, nie wiem To wszystko cz³owieka mêczy. Wcale nie mylê teraz o kim innym, w pier siê bijê, ¿e jestem winny! Zrymowa³o siê nawet. Ja to bym siê wstydzi³ te rymowanki pleæ. Brednie dla ludzi wysokich lotów niby. Tych z pierwszej klasy. Ja to chyba przyci¹gam gniew. Na przekór
Na pewno. Ja tam skrzyde³ nie mam, i co? Te¿ jako ¿yjê. Przyznajê siê otwarcie.
Nieopierzony, to wstydziæ siê nie bêdê tych moich miesznych lotów. Pawe³ to co
innego. Kiedy nawet mog³em patrzeæ, jak szykuje siê wród tych swoich. Jak spiskuje przeciw takim jak ja. On to chytry by³, kryæ siê z tym potrafi³ i dobrze móg³ na tym
wyjæ. Móg³, móg³. Nawet uwa¿aæ nie musia³em, ¿eby nie spad³. Jego to przepaæ
zawsze otacza³a, tylko mnie przecina³a. Mnie to dopiero r¿nê³a. Za du¿o miesznoci.
A te moje to by³y w dodatku zbyt ³atwe do podrobienia. Jak tak sobie przypomnê
To siê w g³owie nie mieci, ile ja razy chcia³em wszystko zacz¹æ od nowa. To by³y
piêkne chwile, i ju¿ minê³y. To, co by³o, nie wróci. Nic nie wraca. Nikt nie chce wracaæ. Chyba ¿e do dzieciñstwa, a i to nie zawsze. Nie ka¿dy. Nie on. On. Pawe³. Te¿ nie
wraca³.
Pawe³ wstaje, poci¹ga za sznur wisz¹cy z boku sceny, nagle z wolna obni¿a siê prêt,
na wysokoæ jego piersi. Przyci¹ga zza kulis ogromn¹ baliê, z paruj¹c¹ w niej gor¹c¹
wod¹. Wyci¹ga po kolei bia³e koszule i bieliznê i wiesza na prêcie, po czym podci¹ga
prêt z powrotem do góry.
PAWE£ Cicho! Co, tato? S³yszysz? Odrzutowiec leci! A ja te¿ kiedy bêdê takim lata³?
Bêdziesz, synku. To ja chcê, ¿eby ty polecia³ ze mn¹, bo ja siê bojê sam. Zobaczysz,
jeszcze bêdziesz chcia³ wszystko sam. To chyba dobry moment, ¿eby mu powiedzieæ
to, co od dawna uk³adam w mylach. Przepraszam pani¹, ale to pilne i wa¿ne. Jego tu
ju¿ nie ma. Jak to? Wypisa³ siê na w³asne ¿yczenie. Wypucilicie go w takim stanie?
Panie, a co tu by³o ratowaæ? Jeszcze przez parê minut nie tracê go z oczu. Idzie taki
niewysoki z tym swoim kuferkiem na narzêdzia, prosto przed siebie, z opuszczon¹
g³ow¹, jak kto, kto wie, ¿e nikt na niego tu nie czeka. Co to ja mia³em? A tak! Zaraz
nastawiê czajnik na herbatê. Umyjê rêce, a potem, co potem, spróbujê zbudziæ siê
z tego wszystkiego. Zaraz nastawiê czwartek, umyjê herbatê, bo z g³owy to ju¿ wióry
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pozosta³y. Nie ma czego zbieraæ. Nie zrobi³by mi tego, ¿eby tak to zakoñczyæ. Dobrze, ¿e przysz³a, usi¹d tu ko³o mnie. On rzeczywicie mia³ zostaæ tu do czwartku.
Ale ile tych czwartków mamy jeszcze w roku. Zgroza zimowa, ciemne konanie w samotnoci. Od rana be³kot. Kompletne brednie. W cianach ¿adnych przeraliwych
szczelin, którymi by donik¹d ciê wywia³o. Ko³o prowizorycznego ³ó¿ka stoi wiadro.
Jest zimno. Koszula rozpiêta na piersi, jakby mia³a dopuciæ ostatni ³yk powietrza.
Zach³yniêcie siê strasznego mieszczanina w strasznym mieszkaniu. Mylê, ¿e wtedy
by³a razem z nim tam. I mo¿e nawet ja tam by³em. Mia³o byæ mu tak ³atwiej. Nie
by³o. Nie mog³o. Nie chcia³. Mo¿e mia³a ³zy w oczach. I tê blad¹ sukniê z wielk¹
kame¹, któr¹ tak lubi³. Chud¹ rêkê opar³a na biodrze i patrza³a, jak biegnie w twoj¹
stronê spowity zapachem francuskich perfum. Wszystko jako nie tak mia³o byæ. Przysz³o w proch siê rozsypaæ. P³asko. Jak ten zasuszony fio³ek, co z kartek wypada.
OJCIEC Siedzê w moim nowym starym domu. le to wszystko rozegra³em. Istnieje wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e pojawi³o siê sporo b³êdów. le mog³em nawet p³aszcz
zawiesiæ na haku z gwodzia zardzewia³ego, bo mi siê teraz wydaje, ¿e jak wiatr nim
porusza, to kto tam stoi. Kto stoi i cieszy siê na ten mój ¿a³osny widok. Nie stoi.
¯adnej sylwetki. A ju¿ jego, to na pewno nie. Zimno w cholerê. Nic dziwnego, grudzieñ. Tylko ¿e teraz to ju¿ naprawdê nie ma w co palców w³o¿yæ, ¿eby uchroniæ siê
przed mrozem. nieg czujê na policzkach. To chyba dobrze. To znaczy, ¿e co jeszcze
czujê. Fakt, ¿e skorupa twarda, ale zdawa³o mi siê, ¿e ju¿ zd¹¿y³em siê uodporniæ.
Gard³a sobie nie podetnê. Ju¿ siê tak nie przejmuj. Samo idzie. Ja te¿ przez ¿ycie
przeszed³em i to bez cukru. Nic ju¿ nie muszê, nawet mi siê nie chce Piæ mi siê
chce. Nie masz tam czego przypadkiem jeszcze? Pawe³!
PAWE£ No co?
OJCIEC Ju¿ nic. ¯a³osne to ca³e po¿egnanie, no nie? Chocia¿ Do koñca idzie wed³ug
rozkazu. Do koñca prawid³owe rozstanie. Szkoda tylko, ¿e nieuwietnione niczym,
nawet nieszczêsn¹ dziur¹ w niebie. No, trudno. Duszno na tym wiecie. S³yszysz?
Powietrza nam brak! Popatrz, oni tu wszyscy myl¹, ¿e z³y Bóg to skandal! S³ysza³e?
Jeste jednym wielkim skandalem! A dajcie wy mi wreszcie wszyscy wiêty spokój
wiat³o powoli wygasa. Kiedy powoli znów siê rozjania, Pawe³ siedzi przy fortepianie i gra przez chwilê. Ojca nie ma ju¿ na scenie, zostaje puste krzes³o. wiat³o ganie.
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