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Kiedy podjął decyzję?  

 

Odizolowany, inspirujący, pobudzający do akcji czynnik sprawczy nie 

istniał - było tylko guzdralskie, acz niezłomne dojrzewanie do 

postawienia już dawno zaplanowanego kroku. Proces metamorfozy idei 

w wykonalne zadanie był wręcz spontanicznym zjawiskiem, podobnym 

rozkwitowi kwiata, którego płatki wystrzeliwują samoistnie z uścisku 

pąka przy sprzyjającej aurze. Ignorując życzenia tudzież intencje 

rośliny, skomplikowany zespół odziaływań ekologicznych opóźnia lub 

przyśpiesza stadium pełnej glorii, dyktuje chwilę ucieczki z pułapki 

nonsensownej wegetacji w formie paskudnej gałki. Zarówno kierunek i 

efekt końcowy przemian zależy jednak od zakodowanych w DNA cech, 

bowiem kolczasty kaktus nigdy nie przybierze wyglądu smukłego 

tulipana, a z pewnością nie skusi wonnością nadobnej róży. 

 

Wierzył, że człowiek tkwi w analogicznym potrzasku wpływów 

nadrzędnych, aczkolwiek daleko bardziej złożonych - wszak 

cywilizowany świat jest sztuczny, zaś wachlarz ludzkich aspiracji 

niewspółmiernie bogatszy od potrzeb fauny czy flory. Przekleństwo 

homo sapiens polega właśnie na rozdźwięku pomiędzy głębokością 

doznań duchowych oraz kompetencji mentalnych a odnośnikiem 

obiektywnym, czyli geometrycznie skonstruowanym, formalnie 

zorganizowanym, wręcz teatralnym środowiskiem zewnętrznym, 

skupiającym uwagę na konwencjonalnych modelach zachowania i 

zawężającym rozmach koncepcyjny do wcześniej wyciosanych reguł. 

Wszechpotężny potencjał ewolucyjnego majstersztyku - komórek 

szarych - ulega wygłuszeniu przez edukację przystosowującą do 

funkcjonowania w systemie oferującym sztywnie zdefiniowane 

pozycje, kariery, role, obiekty pożądania, nawet szczyty szczęścia. Ta 

przyjęta ograniczoność wyborów i pragnień przynosi niewątpliwie 

wygodę kroczenia drogą już kiedyś przetartą, rzekomo bezpieczną, ale 

czyż nie ubogą w odkrycia, wyczerpującą poprzez monotonię, biegnącą 

jakby donikąd, okradającą z radości pomimo obietnic sukcesu? Ceną 

gonitwy w kółko są roztrwonione płody zdrowej wyobraźni: w 

dzieciństwie traktowane z powagą i entuzjazmem należnym osiągalnym 

celom; w młodości cytowane pół żartem, pół serio; w wieku średnim 
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wyśmiewane za niepraktyczność lub utopijność; w starości opłakiwane 

jako bezpowrotnie stracone szanse... 

 

 
 

Genetycznym popędem człowieka jest manifestacja osobistych 

punktów widzenia i urzeczywistnienia swoich niepowtarzalnych 

pomysłów - łaknienie wrodzone, zrazu odruchowe niczym wciąganie 

powietrza płucami, sukcesywnie tłamszone ślepą nadzieją na fajniejsze 

jutro dzięki nęcącym skrótom do zawodu, stanowiska, pieniędzy, 

władzy, rozrywki, laby. Wystarczy podporządkować się zasadom, 

ustawić w karnym szeregu, by w nagrodę otrzymać substytut marzeń. 

Zamiast bolesnego ocknięcia, uwidaczniającego przefrymarczenie 

ekstazy samospełnienia za landrynkowe aprobaty bądź atrakcje, nastaje 

okres postępującej frustracji, wypełniony gęstszą i gęstszą chmarą 

enigmatycznych dylematów: „Dokąd podążam?”; „Skąd ta chandra, 

znużenie, zobojętnienie?”; „Dlaczego czuję emocjonalną pustkę?”; „Co 

zmienić, polepszyć, przedsięwziąć?”; „Czego mi brakuje?”. Ta 

wewnętrzna szamotanina, pierwotnie butna, z czasem traci impet, 

ustępując miejsca rezygnacji przeplatanej nostalgicznymi 

westchnieniami za sprzeniewierzonym ego. Kokon codziennych 
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obowiązków powoli kamufluje przebłyskujący jeszcze tu i ówdzie 

indywidualizm, aby go wpierw odseparować, a w ostateczności 

zmumifikować w zasuszone wspomnienie o wizjach świetności. 

Człowiek udowodnił bezdyskusyjnie, iż potrafił poskromić naturę, 

mianowicie ujarzmił własny rozkwit - sporządził samorzutnie 

nawarstwiającą się skorupę rutyn, nawyków, tradycji i przekonań, 

rozkruszenie której wymaga brawury, wytrzymałości psychicznej, 

krzepy plus niewzruszalnej wiary w naznaczony cel, zatem śmiałości 

szarżującego lwa, nazywanej przysłowiowo „siłą przebicia”. 

 

Przynajmniej on sam nie znalazł ukontentowania w panującym klimacie 

status quo: nie umiał umościć przytulnego gniazdka z kawałeczków 

słomianych afirmacji; nie umiał wynegocjować rozejmu z 

protestującym sumieniem, by przyklasnąć serwowanym patentom na 

dozgonną pseudosielankę; nie umiał zleceważyć więdnących ambicji 

pozyskania jakiejś unikatowej przydatności dla społeczeństwa i 

doświadczenia powszechnego aplauzu za coś wyjątkowego, 

pionierskiego - za coś „jego”. Jednocześnie nie władał prężnością 

zmaterializowania tych jakże nobliwych chęci, wprowadzenia w czyn 

wcale niezłych projektów. Nie dysponował też temperamentem 

nadzorcy ustalonego porządku rzeczy, czyli mentalnością 

nowoczesnego kapo, doglądającego posłuchu z urzędowym batem w 

garści, w przerwach uszczelniającego administracyjną smołą nieliczne 

wyłazy na wolność. Drżał przed perspektywą przebiedowania 

doczesności skulonym, przeciętnym, nieistotnym, zaryglowanym za 

łuskami nierozkwitłego pąku... 

 

Wbrew najczarniejszym oczekiwaniom nadeszło jednak wyzwolenie - 

prawdziwa wiosna duchowa - gdy ślęczał nad kolejną listą rezolucji 

noworocznych. Wykaz „spraw do załatwienia” stanowił bliźniaczą 

kopię starych dokumentów tego typu: starannie wydrukowane 

„zadania”, sfinalizowanie których miało go ponoć udoskonalić, nasycić 

optymizmem, niejako uszlachetnić. Przez dziesięć lat, każdego grudnia, 

summiennie kompilował rejestr upiornych wad do wykorzenienia i 

priorytetów do realizacji, ze skutkiem nietrudnym do oszacowania 

wskutek nieobecności namacalnego skutku. Rytuał wyraźnie stawał się 
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sztuką dla sztuki, a jego wagę remedialną determinował fenomen 

placebo - powtarzał wyliczankę zacnych intencji bo ufał w samą 

wyliczankę, albo w magiczne moce samego faktu posiadania zacnych 

intencji. Zainwestowana ochota w parze ze skrupulatnością ewidentnie 

spełzały na niczym, skoro corocznie ponawiał identyczny proceder 

wypatrując odmiennych - jakichś lepszych - rezultatów, pozwalających 

zarzucić ów proceder, który wreszcie spełniłby domniemaną funkcję. 

Tymczasem sterczał w punkcie wyjściowym, nie umiejąc wejść z biegu 

jałowego na pierwszy, słowem albo coś robił źle, albo coś przeoczył, 

chociaż niby przestrzegał instrukcji... „Sprzęgło popsute? Gaźnik 

nawala? Koła oderwane?” - żartował w duchu. „Może, psiakrew, bak 

suchy?! Tak, zapomniałem nalać benzyny! Bez paliwa na szosę, ha, ha, 

ha! A wycieraczki? Czy oby przetestowałem wycieraczki? Elastyczne, 

zwinnie mykające wycieraczki są podstawą jazdy w przód! Dopiszę 

‘Wypieścić wycieraczki’ do noworocznych postulatów, to i los 

szczodrze obdaruje! Ha ha ha!” 

 

Zniknął zjadliwy uśmiech, zmyty przez grymas straszny. Desperacja 

wydusiła łzy ze zmęczonych oczu, zgniotła gardło... Oparł czoło na 

pięściach i zapłakał jęcząco. Osunął się na bok, zwinął w kłębek na 

kanapie, zakrył mokrą twarz dłońmi. Spazmy szlochu podrzucały ciało, 

gdy umysł przeszywały szyderstwa wyimaginowanych gapiów: 

nieudacznik, dziwoląg, mięczak, naiwniak, cymbał, kolekcjoner 

kretyńskich sylwestrowych inwentarzy. Przez dobry kwadrans 

kotłowały nim rozżalenie zmieszane ze wstydem, aż nagle... 

 

Nagle nastąpił cud: promienie natchnienia rozwiały ciężkie chmury 

rozpaczy, otoczyły ciepłem kojącym, pozwoliły wybuchnąć w kielich 

pięknego kwiata! Telepiące się latami po bezdrożach podświadomości 

strzępy myślowe, traktowane w kategoriach „niepoprawnych” i 

odpędzane jak natrętne muchy znad głowy, zestaliły się momentalnie w 

krystaliczne rozwiązanie - jego rozkwit. W chwili łaski 

niespodziewanej, beztroska fantazja nabrała werwy katońskiego 

zamiaru, zaś szczerość akceptacji przeznaczenia była zniewalająca, 

bowiem poczuł spokój graniczący z rozanieleniem. 
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Otóż postanowił... popełnić samobójstwo. 

 

Żadna argumentacja nie wymusiłaby na nim odwrotu od mężnego nura 

w otchłanie nirwany! Co grono „normalnych” okrzyknęłoby 

schyłkowym stadium schizofrenii, on przyrównywał do pryśnięcia z 

ciasnej celi więziennej, gdzie odsiadywał dożywocie za grzechy 

niepopełnione. Nie mógł ani udowodnić swojej niewinności, ani 

przecierpieć za kratami do dnia śmierci, ani fizycznie przenieść się do 

znośniejszego zakładu karnego (bo istniał tylko jeden), przeto pozostało 

przyśpieszyć porę odejścia. Obrazował podręcznikową dysharmonię z 

obecnymi standardami, przekonaniami i roszczeniami, czyli z 

kompleksem utartych weryfikatorów normalności. Był niekompatybilny 

z kulturą jego ery - zdychał wzorem ryby na lądzie, spryskującej się 

sporadycznie wodą gwoli zakosztowania odrobiny życia, lub właśnie 

wzorem rośliny posianej na nieodpowiednim gruncie, wydającej 

karłowate pędy oraz liche zawiązki, złudnie dodające otuchy na rychłe 

zaowocowanie. Po cóż poddawać się nieustającym torturom - trwać w 

masochistycznej fazie niedorozwoju, udawać zadowolenie robiąc 

wygibasy rachityczną i gołą łodygą, fingować dopasowanie wyginając 

urojoną koronę ku słońcu? 

 

Przecież próbował...  

 

Związek z Dorotą rozpadł się po siedmiu latach. Przenosił góry celem 

uratowania małżeństwa, włączając w repertuar remedialnych 

interwencji wizyty u psychologa - speca od naprawy patologicznych, 

ewentualnie wskrzeszania zupełnie wygasłych, stosunków damsko-

męskich. 

 

Cichy terapeuta, siedzący z nóżką na nóżce, splatający delikatne dłonie 

na kolanku, słuchający w skupieniu, podający papierowe chusteczki, 

kiwający posępnie główką, wzdychający periodycznie pochłaniacz 

wymiocin obu stron: żałosnych biadoleń, bezpodstawnych oskarżeń, 

kąśliwych aluzji, absurdalnych żądań. Rozjemca agresywnych, 

pocieszyciel skwaśnionych, moderator wulgarnych - wszechstronny 

resuscytator dogorywających unii, będący fuzją arbitra z workiem 
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treningowym. Sesje na fotelikach ustawionych w symbolizujące 

bezpośredniość kółko, pod malowidłami o motywach uśmierzających, 

przy biblioteczce z pozycjami o tytułach zagrzewających do poprawy. 

Za drzwiami w poczekalni inna naburmuszona para, wertująca 

nerwowo magazyny: ona „Cosmopolitan’a”, on „Świat motocykli”. 

 

Zachęcony przez eksperta, nabył kilka słusznych poradników („Jak...”, 

„10 sposobów na...”, „I ty możesz...”), przestudiował je, wynotował 

kluczowe sugestie i jął gorliwie wdrażać wiedzę w parszywą 

powszedniość, jakby wtłaczał kroplówkę elektrolitową w bladego, 

wyniszczonego, nieprzytomnego pacjenta. Wachlarz taktyk 

uzdrawiających uwzględniał retusze frazeologiczny, gestykulacyjny, 

fizjonomiczny i tonacyjny, a także zrewolucjonizowany harmonogram 

dobowy. Pod dachem rozbrzmiały pytania otwarte, grzeczne riposty, 

niezobowiązujące propozycje, subtelne komplementy. Na usta 

wychynął salonowy uśmieszek. Manewry tułowiem i kończynami 

przypominały płynną pantomimę. Zamiast telewizji - lektura; zamiast 

stolarskiego hobby - przechadzki w parku; zamiast podśpiewek - 

milczenie; zamiast seksu - tęskliwe spojrzenia... Reasumując, uznane za 

irytujące maniery bądź skłonności zostały wyparte przez zajęcia 

rekreacyjne, głównie medytacyjno-refleksyjne. Po czterech miesiącach 

akademickiego unikania konfrontacji zauważył ze zgrozą, że jego 

wysiłki nie pociągały paralelnych zmian w Dorocie, wykształcającej 

bez przeszkód cechy jeszcze bardziej zdorociałe. Nienawidził 

dorotowatości, natomiast ona dorotowatość konserwowała, 

pielęgnowała, rozkrzewiała, rozpleniała, promowała! Dłużej ślęczała na 

portalach społecznościowych, częściej kursowała do galerii 

handlowych, wypożyczała więcej durnych seriali, regularniej znikała 

wieczorami „do koleżanek” - co za policzek wymierzony w jego 

samozaparcie, właściwie w zaparcie się siebie! Oszukaństwo! Nabijała 

w butelkę prolongując dorotowatość, obiecując wcześniej 

oddorotowanie się w imię ratowania małżeńskiej kohezji! Przywdział 

krępującą ruchy zbroję, wykutą z surówki pretensjonalnych 

uprzejmości, ilustrując rycerza z samouczków tylko po to, aby gorycz 

upokorzenia przesiąknęła jego pamięć na wieki. „Jak awansować do 

rangi stuprocentowego frajera błyskawicznie!” - dorzeczny tytuł 
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podręcznika dla wyglądających skry miłości w spopielonych sercach. 

Zmarnował zapał na podpieranie żerdziami, łatanie papą, zbijanie 

gwoździami i ozdabianie wianuszkami kupy zgliszczy! 

 

W trakcie rozwodu już nie wiedział, czy kiedykolwiek darzył Dorotę 

głębszym uczuciem, czy raczej pokochał w niej akceptację swojej 

osoby? Ożenek z samolubstwa, by przeglądać się narcystycznie w 

kobiecie-zwierciadle, podziwiając wizerunek bożyszcza ulepionego z 

jej ochów i achów? Ponadto ta kuglarska intymność - ta zmora 

symulująca przysięgę synergii i oddania na wieczność, przesądzająca o 

paraliżu męskiego rozsądku, depolaryzująca korę szarą w polu 

orgastycznych wyładowań. W rezultacie wyselekcjonował na partnerkę 

istotę, symbolizującą jego przeciwieństwo pod każdym względem, a 

chybionej selekcji towarzyszyło obłąkańcze przeświadczenie o happy 

endzie w postaci idyllicznej koegzystencji przedstawicielki kultu 

mainstream z facetem roztrząsającym zagadki bytu. 

 

Tymczasem adwokatów i banków nie interesowały filozoficzne 

wiwisekcje pobudek wiodących do mariaży, ale czysto pragmatyczne 

aspekty jurystyczno-hipoteczne, toteż bez ceregieli rozszczepiono 

niedobrany duet oraz podzielono majątek bynajmniej nie na pół, 

aczkolwiek sprawiedliwie: ona zdobyła urządzone, deweloperskie 

mieszkanie o powierzchni stu metrów kwadratowych, za które on miał 

kontynuować spłaty, a jemu przyznano samochód, za który ktoś miał 

kontynuować spłaty, ale chyba nie on, ponieważ miesięczne rozchody 

powiększyły się o nowy koszt - wynajętą, pustą kawalerkę o 

powierzchni trzydziestu dwóch metrów kwadratowych w wieżowcu 

(wszak musiał gdzieś się podziać). Sprzedał zatem Toyotę Yaris za 

równowartość kapitału koniecznego do uregulowania kredytu, i.e. za 

zero złotych - sprytny fortel, umarzający raty za brykę, 

wygospodarowujący przeto kwotę na komorne. Fartownie, nie 

zarekwirowano jego sprzętu stolarskiego. 

 

Werdykt przyjął bez mrugnięcia powieką, oddając mecz sądowy sensu 

stricto walkowerem. Śpieszył do dopięcia nieprzyjemnych formalności, 
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jednak w pierwszym rzędzie chodziło o Zosię, także odebraną 

bezpardonową dyrektywą prawa. 

 

Zosia najsłodsza... Niecierpliwie tuptające stópki, podskakująca 

zadziornie kitka, wszędobylskie małe rączki, roześmiana słonecznie 

buźka - powiew świeżości w zaduchu przyziemnych stresów... 

Infantylne pogaduszki, zdające się miażdżyć logiką wyrafinowane 

konwersacje dorosłych.... Bajeczki po kąpieli - albo z wątkami 

wydumanymi przez Zosię, albo odczytane z ulubionych książeczek - 

gdy leżał na plecach i opowiadał, a córeczka wtulała ciałko w jego 

pierś, zasypiając spokojnie na fali ojcowskiego oddechu... Cowieczorna 

kuracja relaksująca dla nich obojga, nie do zastąpienia turnusem w 

najdroższym sanatorium... 

 

Niezależnie od nastroju taty, zawsze zarzuciła ramionka na szyję, objęła 

z czułością, cmoknęła w kłującą szczecinę całodniowego zarostu, 

rozbrajająco coś oznajmiła, o coś zapytała, o coś poprosiła. Na piąte 

urodzinki podarował jej domek dla lalek, który budował przez pół roku: 

dwukondygnacyjny, paropokojowy model z przeróżnymi mebelkami, 

kolorowymi tapetami, schodami, oświetleniem, kuchnią, łazienką, 

korytarzem, bogatym miniaturowym wyposażeniem (obrazki na 

ścianach, wieszaczki w szafach, zasłonki w oknach, kosz na śmieci, 

parasol, skrzyneczka na chusteczki, lampki na stolikach, klameczki w 

drzwiach itd.). Rarytas, będący dziełem umiejętności, artyzmu i serca. 

Zosia bawiła się przy domku godzinami, przestawiając z 

namaszczeniem laleczki czy pluszowe zwierzaczki z miejsca na miejsce 

oraz mrucząc dialogi w imieniu aktorów dziewczyńskiego 

przedstawienia, a jej inscenizacje napawały starego wzruszeniem i 

dumą. 

 

Grafik wizyt co drugi weekend rozwiał ojcowski raj jak fatamorganę, 

pozostawiając trzydziestoletniego mężczyznę w zamazanych łzami, 

rozedrganych wspomnieniach o nieuchwytnej już radości. Nie zgłaszał 

obiekcji w obliczu szturmu rozjuszonej opiniotwórczo psycholożki 

dziecięcej: mama najważniejsza dla prawidłowego dojrzewania; mama 

niezastąpiona w tonowaniu emocjonalnym; mama uosobieniem 
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bezpiecznego schronienia; mama instynktownie wietrząca kłopoty; 

mama super hiper. Potulnie nagiął się do wskazówek, poprzestając na 

periodycznych spotkaniach z Zosią, na czas których istniał wyłącznie 

dla niej. Spacerki w lesie, lody w kawiarence, harce w lunaparku, 

przejażdżki nad jeziorko, wyprawy do kina, wspólne przyrządzanie 

posiłków, bajeczki na dobranoc, ale... Ale prysnął czar poprzedniej 

niewymuszoności, przewidywalnego chaosu wynikającego z kaprysów 

bądź humorów, komfortu oddania się odrębnym aktywnościom - 

musieli niejako spędzać cenne minuty razem pod presją nadchodzącej, 

dwutygodniowej rozłąki. Okazjonalnie wyżebrał od eks-żony 

dodatkowe popołudnie - odrabiał wtedy z córeczką lekcje lub zabierał 

ją gdziekolwiek, co nie łagodziło narastającego napięcia pomiędzy 

nimi. Fachowcy chyba mieli rację, bowiem w niespełna dwa miesiące 

Zosia zaczęła sygnalizować podrażnienie w sposób szczególnie 

okrutny, mianowicie zgłaszając pragnienie rychłego powrotu do mamy: 

„Kiedy wracamy do mamy?”; „Czy już niedługo jedziemy do mamy?; 

„Mama czeka!”. Napomknięcia dokuczliwe, burzące resztki stabilności 

życia, taranujące wiarę w siebie. Ponownie robił coś źle. Z upływem 

czasu pojawiły się odmowy - nie chciała danego dnia pójść do niego. 

Błagał o chociażby godzinkę, lecz bezskutecznie. Dlaczego, dlaczego, 

DLACZEGO?! 
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Potem znad horyzontu nadciągnął pan Cezary. Na etapie 

przedrozwodowym przeprowadzał raptem ataki zaczepne, dopadając 

Dorotę tu i ówdzie, po czym odpływał na odegłość zaręczającą 

niedostrzegalność. Zimno skanował rozwój wypadków, niczym obleśny 

sęp, szykując się do inwazji i definitywnego wypatroszenia ofiary - po 

prostu czekał, aż rozpustna żona wykopie męża z rodzinnego gniazda. 

 

On, oczywiście, nie miał zielonego pojęcia o Cezarym, co nie było 

ewenemenem wśród rogaczy, notorycznie paradujących w 

imponujących rogach ku uciesze tłumów. Sensacyjne wiadomości o 

zdradzie dotarły zbyt późno, by konstytuować sprężynę przetargową na 

sali sądowej - Cezary zadbał o dyskretność, a na dobitkę władał orężem 

nie do zlekceważenia przez pospolitych konkurentów. Po pierwsze, był 

agentem firmy ubezpieczeniowej, więc krzewił politykę 

przechwytywania cudzego bez skupułów, czyli bez skłonności do 

zwrotu. Po drugie, wynagrodzenie w kręgach finansowych 

bezsprzecznie przewyższało pensję wykładowcy uniwersyteckiego, o 

czym świadczył Land Rover Freelander (prosto spod igły), za którego 

kierownicą zasiadał pachnący perfumami Hugo Boss, odziany w 

wyśmienity garnitur, błyskający spod mankietu zegarkiem TAG Heuer 

prokurent Cezary. Po trzecie, operował wszelkimi aplikacjami 

mobilnymi popularnymi na rynku, czyniąc z siebie komunikacyjnego 

guru, zalewającego kochankę potokami apoteoz przystrojonych 

ikonkami tudzież ekspresowo knującego schadzki w sprzyjających 

warunkach. Po czwarte, Cezary Szmidt brzmiało seksowniej niż Jan 

Pietraszka. Pokonany w przedbiegach Jan Pietraszka mógł tylko biernie 

obserwować zwycięską ucztę oponenta, raczącego się obfitymi łupami - 

Mr Szmidt przejął jego byłą kwaterę, eksploatował jego byłą żonę i 

odgrywał rolę papy wobec jego córki. Cezary i Dorota ani się nie 

pobrali, ani nie wyprawili hucznych zaręczyn, ani nie przebąkiwali 

publicznie, że koczują pospołu (tajemnica poliszynela, panie - on jeno 

wdepnął w odwiedziny na sekundkę), ergo wystrychnięli Jana na 

dudka, aby bezproblemowo ciągnął spłaty kredytu mieszkaniowego i 

uiszczał alimenty wedle rozporządzeń mądrej, bezstronnej Temidy. 

Stąd Cezary pomnażał majątek, spozierając z ubolewaniem na 

cepowatego Jana. 
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Cezary rozpostarł członki w apartamencie nie byle jakim: 

przestronnym, gustownie urządzonym, praktycznie rozplanowanym, 

totalnie osprzętowanym. Kilka suplementarnych gratek zapewniało 

gościowi luksusowy pobyt: parking podziemny, garderoba, pokaźny 

salon z aneksem kuchennym, spory balkon z panoramą zalesionych 

wzgórz za balustradą. O przytulność lokalu postarał się sam Jan, który 

czerpiąc energię ze swej ciesielskiej weny, wykorzystując 

najznakomitszy surowiec, w pocie czoła projektował, odmierzał, ciął, 

frezował, toczył, heblował, grawerował, kołkował, wprawiał, bejcował, 

lakierował. Większość mebli, boazeria i parkiety, dwa żyrandole, 

niektóre dekoracje czy przybory kuchenne stanowiły wizytówkę jego 

nieprzebranych zdolności - mieszanki smaku oraz dokładności, efektem 

których była elegancja połączona z solidnością wykończenia. 

Żonglował stylami, technikami i narzędziami, kreując cacka nie 

noszące żadnych śladów amatorszczyzny lub nowobogackiej 

kiczowatości, równoważąc użycie rozmaitych typów drewna innymi 

materiałami, unifikując swoje dzieła z pozostałymi elementami 

zwyczajnego domu w zbalansowaną aranżację. W ten świat, 

skomponowany z wirtuozerią przez Jana, wtargnął handlarz polisami 

Szmidt, który wcisnął dupsko w obitą rdzawobrązową skórą, dębową 

sofę, po czym wywalił kulasy na blat bukowej ławy. Leniwie włączył 

pilotem wentylator sufitowy (coby schłodzić knujący bezustannie łeb), 

przeciągnął się, westchnął rozkosznie, przygarnął niedbale 

wniebowziętą Dorotkę do siebie, zaś drugim pilotem odpalił plazmę. 

Wyziewy kanałów roziskrzyły zmysły awangardowej pary, nokautując 

zaokienny pejzaż soczystej jesieni, zapierającej dech paletą zlewających 

się odcieni oranżu, bordu, brunatu i szafranu - ta kolorystyczna zamieć 

gasiła ostatnie plamki zieleni, bezradnie walczące o pamiętną jeszcze 

letnią hegemonię. 
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Telwizyjny amalgamat ornamentyki CGI z jednostajnym dudnieniem 

głośników w tle zaoferował impresje deklasujące bzdurną nostalgię. 

 

 
 

Jan nie umiał konkretnie zareagować na bezczelność takiego formatu, 

na przykład strzelić facetowi w pysk, zwerbować oprychów by 

wykonali tą brudną robotę za niego, ewentualnie wszcząć proces 

przeciwko dwójce złodziei. Znalazł się w sytuacji nie figurującej w jego 

najśmielszych założeniach, rodem z opowieści kryminalnej. Gości 

pokroju Cezarego rajcuje bezkompromisowa konfrontacja w parze ze 
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sprowokowaną antypatią ofiary: są tym bardziej zdopingowani, im 

bardziej nie fair grają, im bardziej dręczą, im bardziej strona pobita ich 

nie znosi. Żerują na ludzkich dobytku i krzywdzie - okradają oraz 

gnębią na modłę pasożytów, zaś cyckani dawcy są generalnie 

nienawykli do brutalnej kontry. Położenie Jana było więc fatalne: 

twarde konflikty go mierziły i osłabiały, podczas gdy Cezarego 

podniecały i doładowywały. 

 

Tak umarł w nim szacunek do lojalności, uczciwości lub tożsamych 

przywarów jednostek prostodusznych. Zawsze przypuszczał, że „ktoś” 

względnie „coś” (państwo, urzędy, znajomi, policja) ochroni 

zsubordynowanych - niekoniecznie posiadających smykałki 

awanturnicze - obywateli przed wyzyskiem psychopatów. Pechowo, 

sprawiedliwość gdzieś wyparowała, a system chyłkiem lansował 

napastliwszych, kopiując koronną regułę selekcji w naturze zwaną 

prawem silniejszego. Znikąd ratunku - wszyscy głusi, ślepi i niemi, 

poniekąd tolerujący ordynarne zezwierzęcenie. 

 

Zhańbiony w oczach innych, a zwłaszcza własnych, usiłował stłumić 

smutek aktywnością zawodową. Dał nura w odmęty pracoholizmu, 

polując na umowy ze szkołami, korepetycje, prezentacje na 

sympozjach, badania naukowe - jakiekolwiek ekstra fuchy dla chemika, 

którego odstręczała wizja zatrudnienia w branży farmaceutycznej, 

spożywczej bądź paliwowej. Wolał zarabiać mniej na uczelnianym 

wydziale, niż kosić fortunę w dowolnym koncernie poprzez 

uczestnictwo we wściekłej ekspansji syntetycznego jestestwa. Jako 

oponent puszczania z dymem surowców kopalnianych, maltretowania 

organizmu przetworzoną żywnością czy tępienia najdrobniejszych 

dolegliwości kilogramami pigułek, uosabiał w zasadzie anytytezę 

chemika, tymczasem nim z jakichś powodów został. W dzieciństwie 

hipnotyzowała go profesja taryfiarza, a w młodości nagminnie dłubał w 

drewnie, lecz wylądował na studiach nie mających nic wspólnego z 

taksówkami lub majsterkowaniem. 

 

Selekcją kariery zdawały się zawiadywać nieodgadnione siły, 

ignorujące ludzkie predylekcje, oraz siły oczywiste, reprezentowane 
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przez starych. Ojciec-pedagog, przesiedziawszy dekady pod tablicą, 

oraz matka-pielęgniarka, przebiegawszy setki kilometrów pod 

jarzeniówkami szpitalnymi, wyperswadowali durne obsesje syna i 

wyłuszczyli mu kwintesencję bytu - otóż światem trzęsły dwie potęgi: 

kasa i dupa. O ile do posłużenia się drugą nie władał stosownym 

genotypem, o tyle pierwszą mógł uciułać, zatem podpuścili go do rycia 

detali o substancjach organicznych i nieorganicznych, co gwaratowało 

ponoć różową przyszłość na placówce z widokiem na fale oceaniczne, 

to znaczy na platformie wiertniczej. Niestety, zaprzepaścił szanse na 

intratne kontrakty, krnąbrnie gnuśniejąc w Polsce wbrew przestrogom 

rodziców, którzy z kolei nie mieli sposobności na rewizję 

karkołomnych kroków jedynaka, bowiem żadne z nich nie dożyło 

wieku emerytalnego. 

 

Tak czy siak, utknął w uniwerku, a ponieważ dysponował wrodzonymi 

zapędami szofersko-stolarskimi, czyli przewozowo-manipulacyjnymi, 

czyli logistyczno-konfiguracyjnymi, więc bardziej ciekawiła go 

organizacja pracy niż przelewanie odczynników z probówki do 

probówki. Zamiast dokonywania syntez, inicjowania rozpadów albo 

testowania ekstraktów, analizował rozlokowanie aparatury, sekwencję 

doświadczeń w laboratorium, ergonomię biurek i taboretów, wystrój 

pomieszczeń, rozkład dostaw preparatów itd. Innymi słowy, 

stymulowały go sprawy nie na poziomie molekularnym, a namacalnym, 

w których mógłby pogmerać. Leciał z każdym pionierskim pomysłem 

do zwierzchników, wykazujących systematycznie narastające 

wkurzenie na napalonego asystenta. Zadeklarował nawet, że sam - za 

darmo - zrobi i zamontuje wygodne krzesełka, nie wspominając o 

podstawkach na laptopy. Wszystkie jego inicjatywy dyskfalifikowano 

jako zbędne, szorstko ochrzaniając za przekraczanie przypisanych 

kompetencji tudzież za dekoncentrowanie kolegów. 

 

Początkowo negatywizm wierchuszki go nie zniechęcał 

(prawdopodobnie dlatego, że z charakteru był dobroczynny - 

impulsywnie dążył do implementacji charytatywnych idei), toteż w 

ramach uefektywnienia swojego wpływu na instytucję wertował kolejne 

samouczki: „Wademekum partyzanckiego menadżera”; „Siedem metod 
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na okręcenie szefa wokół palca”; „Transformacja od dołu, czyli 

asertywność pionków korporacyjnych w akcji”. Lektura nie pomogła 

wedle obietnic autorów i wydawców, a wręcz pogorszyła stosunki z 

resztą zespołu - usłyszał sarkastyczne oskarżenia o nachalność, o próby 

wywinięcia się od rzetelnej roboty (stąd ochrzczono go „mistrzem 

uniku”). Skutecznie zneutralizowany, skulił uszy po sobie, zwinął ogon 

pod tyłek, zaszył się w kącie, zmarkotniał. Po tamtych przygodach 

człapał na wydział zaledwie w celach zarobkowych. 

 

Z nudów podjął wyzwanie napisania doktoratu, lecz irrealizmem było 

odnaleźć sympatię do a priori obojętnej mu dziedziny dzięki 

wspinaczce po drabinie tytułów akademickich. W ogóle nie istniał 

bodziec lub trik, który wzbudziłby w nim zapał do chemii. Czuł się jak 

kowal wśród hafciarzy - pasował do grona eksperymentatorów niczym 

pięść do nosa. Niestety, faceci z żoną, dzieciarnią, kredytami i spaczoną 

karierą na karku nie są w stanie zwinnie skorygować kursu z uwagi na 

wąską przestrzeń manewrową: skomlą o dochód, więc biernie brną w 

coraz gęstsze bagno, by w końcu ugrząźć na amen. 

 

Wnioski wyciągnął - klasycznie - dopiero po oberwaniu życiowych 

batów. 

 

Po pierwsze, edukacja w narzuconym okolicznościami temacie to 

trening adaptujący kujona do przetrwania w danym środowisku, a nie 

entuzjastyczne zgłębianie teorii z zamiarem jej utylizacji do tworzenia 

czegoś nowego. Fury danych przelatywały przez jego głowę niby 

przeciąg przez chałupę, nie lokalizując punktów zaczepienia w formie 

przyjaznych receptorów - tych mózgowych macek wypuszczanych 

przez pasję, łapczywie chłoniących napływający nektar wiedzy, aby 

przerobić go na miód powszechnej korzyści. Bez animuszu do 

eksploracji chemicznej niwy, nabrał tylko wprawy odtwarzania 

wyczytanych szczegółów - powtarzał ad nauseam, sumaryzował, 

poddawał regurgitacji, wypluwał w trakcie wykładów replikę już 

znanego. Przejął funkcję wędrownego archiwum (dawno już wypartego 

przez mobilne aplikacje i wyszukiwarkę Google), niezdarnie naśladując 

antyczny, szpulowy, przyciężki komputer osadzony na galaretowatych 
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nogach - istny cyborg z powieści Lema, metalicznie sylabizujący 

ciekawostki wgrane mu uprzednio z perforowanych taśm. Wrył 

nomenklaturę i frazy, niezbędne do komunikacji z rzeszą jednakowo 

zaprogramowanych indywiduów, zaskarbiając sobie renomę chemika, 

lecz mógłby opanować terminologię astrologiczną czy geodezyjną z 

identycznie niezauważalnym pożytkiem dla populacji. Zagustowaniu w 

przedmiocie przeciwdziałał również nawał przepisów, protokołów, 

dyrektyw i pozostałej kupy rozregulowujących regularność regulacji, 

migiem wytępiających jakiekolwiek namiastki nowatorstwa - nie 

chodziło o to co lub po co robić, tylko jak robić. 

 

Po drugie skojarzył, że przełożeni przejawiają tendencje do zaiste 

siermiężnej interpretacji sugerowanych udoskonaleń, myląc 

skwapliwość podwładnego z chełpliwością, rozkapryszeniem, 

kąśliwością, dyletanctwem, zakusami na promocję, 

niezdyscyplinowaniem, buntem, sabotażem, szantażem. Będąc 

dyplomatycznym ofermą, nie potrafił zasymulować wazeliniarstwa, 

wychodząc na podstępnego chytruska. Cóż, bona fide 

bezpretensjonalność podpadała, stanowiąc kalectwo w nieznoszącym 

autentyczności, wypchanym multimedialnym farszem świecie. 

 

Pracoholizm guzik zmienił: awersja do chemii trwała, a melacholia 

dalej drążyła. Jednak pojawiły się też wcale pulchniutkie plusy - saldo 

konta bankowego wyglądało pogodniej, a rozwód zwielokrotnił 

rezerwy czasu, czyli koniunktura sprzyjała ukonkretnieniu sztubackich 

marzeń, pogrzebanych pod lawiną zaprzeszłych „dobrych” porad, 

czystych nakazów oraz innych form tresury gimnastykującej aprobatę 

funkcjonowania na matrycy status quo. Pełen świeżej ikry zakasał 

rękawy, zaprzągając do pracy swój najprawdziwszy talent - stolarstwo. 

W przedmiejskim garażu znajomego tapicera Tadzia, po nocach, w dni 

świąteczne, w weekendy i w okresach urlopowych, niestrudzenie 

wyłuskiwał z drzewa przedmioty strzepnięte ze skrzydeł swej fantazji. 

Zaniedbując posiłki, chromoląc mass media, zapominając o labie - 

tworzył. Szczodra krynica pasji poiła spragnione realizacji pomysły, 

uwiędłe w gorączce wyścigu szczurów. 
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Nie bujał w obłokach do imentu - oprócz czerpania frajdy, chciał 

czerpać z tej niepohamowanej namiętności profity pieniężne. 

Przekształcenie hobby w intratną działalność wydawało się 

prozaicznym zabiegiem, ze względu na nietuzinkowe atrybuty 

wykonanych produktów - nie były to przecież sklonowane w tysiącach 

artykuły, których ćma obłaziła półki sklepowe niczym szarańcza. Jego 

początkowa euforia zdechła po szeregu nieudanych transakcjach, a de 

facto absencji chociażby jaskółki pojedynczej transakcji. Wystartował 

podług modelu rozpowszechnionego wśród wchodzących 

biznesmenów, zatem od Allegro. Przełamawszy uprzedzenia do 

bazarowej witryny, opanował kompleksowy mechanizm obsługi 

prywatnego stoiska online, po czym wystawił na sprzedaż parę swoich 

arcydzieł, między innymi: miseczkę wytoczoną z czeczoty dębowej 

(faliste brzegi naczynia wieńczyła nieobrobiona kora); masywny stół 

utwierdzony na podkładach kolejowych (lekko nieforemne, żelazne 

okucia oraz wstawki nadawały temu oryginalnemu meblowi 

rycerskiego tonu - pewnej zamkowej pyszności); trójwymiarowe puzzle 

„Piramida” o ponad pięćdziesięciu częściach (jego niebywała koncepcja 

- poszczególne elementy były szczepione co do milimetra połączeniami 

japońskimi o przeróżnych konfiguracjach, zaś konstrukcję można było 

składać i rozkładać dla rozrywki, niemniej jednak zmontowana 

piramida, z uwagi na idealnie gładkie ściany i perfekcyjne dopasowanie 

zawiłych słojów włoskiego orzechu, stanowiła sama w sobie piękną 

dekorację). Tuzin podobnie wymuskanych szykowności nie zwabił 

żadnego klienta przez miesiąc, co przeczyło zwykłym matematycznym 

prognozom. Może zażądał za wiele? Jak wyrachować koszta 

błyskotliwości, materiału, biegłości, pedantyczności, zużycia sprzętu, 

setek godzin? Niechętnie uszczuplił stawki o dwadzieścia procent - bez 

powodzenia. Wpadło do skrzynki parę e-maili od chyba żartownisi, 

proponujących uiścić taką sumę za to czy owo, iż koń zarżałby 

ironicznie, bowiem za chińszczyznę na kiermaszach płacono lepiej, nie 

wspominając o gratach z dykty o brandzie IKEA. Dodatkowe zdjęcia i 

drobiazgowe opisy nie skusiły nikogo, z wyjątkiem przypadkowego 

pasjonata indagującego à propos techniki. Nie umiejąc rozhuśtać obrotu 

wirtualnie, przeniósł się na targ, co było manewrem nader idotycznym z 

uwagi na potworną drożyznę na jego stoisku, która odstraszała 
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petentów polujących na jarmarczne okazje. 

 

Biadolił nad godnymi pożałowania tendencjami rynkowymi, ale zaczął 

wreszcie uprzytamniać sobie etiologię komercyjnego fiaska. Otóż starł 

się upłynnić swój artyzm, a nie rzemieślnicze zręczności - dlatego nigdy 

nie otworzył nawet skromnego punktu sprzedaży, nie ogłosił w sieci 

usług stolarskich „na zlecenie”, nie klepał hurtowo taniochy w 

dziesiątkach egzemplarzy (analogiczne aktywności kompletnie go nie 

interesowały). Speniężaniem sztuki zawiadują odrębne prawidła, zaś 

artyści wyrabiają styl i renomę latami, z pewnością nie w garażach i nie 

na odpustach. Bez przyzwoitego warsztatu, powabnej strony 

internetowej, wymiany doświadczeń w kręgach napaleńców, obecności 

na wystawach, szlifowania kunsztu pod bacznym okiem mentorów, 

układów z pośrednikami - bez tego arsenału wtajemniczeń, rynsztunku i 

koneksji uosabiał chałturnika-domokrążcę, wyglądającego nagłej 

publicznej egzaltacji amatorskimi artefaktami. Poza tym miał tyle 

handlowego rozmachu, co miś koala dzikarskości, w związku z czym 

sytuacja obligowała opatrzność do zesłania z nieba nadzianego 

promotora. Podsumowując, minął się z powołaniem, a na odrobienie 

dwudziestoletnich zaległości, wyżartych przez laboratoryjne kwasy, 

potrzebował reinkarnacji - on, męczennik, ukrzyżowany na tablicy 

Mendelejewa za grzechy rodziców... 

  

Beznadziejna nicość ziejąca z przyszłości pchnęła go do uogólnień, 

kiedy przypinał osobiste słabości do wszystkich, by w konsekwencji 

widzieć we wszystkich przyczynę swoich klęsk. Oskarżanie innych o 

marazm to szablonowe zajęcie nieprzebojowego intelektualisty, 

wywyższającego się przed lustrem ponad wymiętolone masy, często 

piszącego patetyczne wyznania na odwiedzanym przez nikogo blogu - 

tam wygłasza oracje, odbite echem od wyludnionych serwerów, 

przybierając maskę mędrca, kuluarowego zbawiciela pogubionych, 

bajkowego bohatera znającego genezę zgryzot milionów maluczkich. 
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Odmęt przygnębienia pochłonął zmiotki złudzeń, wessał w toń 

drętwoty, ściągał bezwzględnie ku dnu nieznanemu. Presja monotonii 

wręcz ogłupiała - od niej uciekał, a ona go z powrotem dopadła, jawiąc 

się spotęgowaną, jak każda przykrość nachodząca wbrew woli. 

Bezbronny wobec jakby samospełniającej się gehenny, odczuwając 

dotkliwie realne implikacje depresyjnej spirali (bezsenność, drżenie 

mięśni, zgrzytanie zębów, szum w uszach, bóle głowy), skapitulował i 

podreptał do psychiatry, który zaordynował antydepresant plus 

pochodną benzodiazepiny już w toku wstępnej konsultacji. Drugi z 

przepisanych leków zadziałał z mety, ponieważ wykazywał działanie 

uspokajające, nasenne, anksjolityczne, miorelaksacyjne tudzież 

przeciwdrgawkowe - bomba odprężeniowo-wzmacniająco-

halucynogenna skoncentrowana w pigułce, przeobrażająca dziadka w 

nastoletniego huncwota. Nie dziwota, że nabrał elastyczności 

baletmistrza, krzepy kulturysty i optymizmu pacyfisty. Zapisał się na 

pływalnię, spacerował kilometrami, wznowił stolarskie hobby, polubił 

przełożonych, generalnie ział satysfakcją. 

 

Błogostan trwał dopóty, dopóki tkanki żywe nie stawiły oporu w 

postaci tolerancji i przestały reagować na medykament. Te znane 
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zjawisko zmusza do podwyższenia przyjmowanej dawki celem 

utrzymania zbliżonych efektów - podszept diabła zza aptekarskiej lady, 

prowadzący do murowanego uzależnienia. Zdając sobie sprawę z 

czyhającego niebezpieczeństwa nie zwiększył dozy, więc spadł z wyżyn 

Olimpu, gdzie doraźnie popijał ambrozję z bogami, w pokłady gęstej 

waty, naprodukowanej w międzyczasie przez pierwszy z przepisanych 

leków - antydepresant. 

 

W tej nowej - gąbczastej - rzeczywistości wszelkie doznania i reakcje 

uległy rozciągnięciu i rozmiękczeniu. Wartości szczytowe jego 

amplitudy emotywnej, a co za tym idzie eksterioryzacja nastrojów, 

zostały utemperowane przez inhibitory wychwytu zwrotnego 

serotoniny: zamiast rubasznie rechotać - anemicznie chichotał; zamiast 

wpadać w furię - prawił dżentelmeńskie maksymy uwieńczone 

morałami; zamiast osłupieć w szoku - wytwornie unosił brwi w 

zdumieniu; zamiast lamentować - przybierał wyraz twarzy 

kontemplacyjny z odcieniem frasunku. Symultanicznie, zmniejszona 

ostrość postrzegania spaczyła odbiór bodźców zewnętrznych, 

wywołując ich konwersję w audiowizualny bełkot o niemalże 

jednostajnym natężeniu, jakby założył okulary z niedobraną ogniskową 

na nos i przykrył uszy muszlami. Niezależnie od ładunku uczuciowego 

zawartego w transmisji (panika, komiczność, rzewność, gniew, 

sielankowość, namaszczenie), on rejestrował matowoszarość z 

cichobuczącym, niemodulowanym podkładem dźwiękowym. 

Zamortyzowana egzystencja w watowanej puszce spowodowała, że 

zmisiał, ześlimaczał, zwiotczał, rozpaprał się. Jan stał się 

wszystkoznoszącym i wszystkoolewającym nie-Janem, który wciąż był 

świadomy obecności swoich faktycznych emocji, ale stracił kontrolę 

nad ich demonstracją, stanowiąc tym samym wzorowy przykład 

immanencji. 

 

Dyndał na łańcuszkach substancji chemicznych jak bezwładna 

kukiełka, zaś odlegli marionetkarze w białych fartuchach sterowali jego 

podrygami. Nie wyzuto go jednak z możliwości logicznej ewaluacji 

swego położenia lub podejmowania decyzji na poziomie umysłowym - 

rozumiał, że był obdarty z komenderowania fizycznym 
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odzwierciedlaniem stanów psychicznych, czyli jego zachowanie nie 

kształtowało się pod batutą duszy, a pod pręgieżem obcych 

organizmowi metabolitów. Wiedział również o swej repulsji do 

sztuczności bądź obłudy - repulsji zakneblowanej antydepresyjnym 

kagańcem, lecz nieustannie warczącej, szczerzącej kły, wciąż 

wyrywnej. 

 

 
 

Dokonawszy tych chłodnych analiz, postanowił odstawić tabletki po 

niespełna roku zażywania. Wpierw zredukował porcyjki do połowy, po 

tygodniu do ćwierci, po kolejnym tygodniu do zera i wówczas wkroczył 

na nieznaną mu arenę pokuty zwanej odwykiem. O ile ulotki 

(kolportowane w pudełeczkach legalnych prochów) zawierają krocie 

informacji na temat objawów przedawkowania, ubocznych czy 

alergicznych, o tyle owiewają sekretem kwestię zasadniczą: jaka jest 

cena odzwyczajenia się od łykanego cholerstwa? Przemilczanie 

bezspornej detoksykacyjnej kaźni, przez notabene prominentne firmy 

farmaceutyczne, przypomina metodologię zbytu w biznesie 

tytoniowym: alarmować o następstwach palenia, ale ani mru-mru o 

następstwach rzucenia palenia, by kandydaci na fajczarzy mniemali, iż 

mogą łatwo zrezygnować z petów kiedykolwiek, zatem nie zaszkodzi 

im zaryzykować jeno potencjalnej utraty zdrowia w świetle 

przyjemnego pobudzenia i gwarantowanego szpanu. Ze świeczką też 
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szukać lekarza, zohydzającego taszczenie gnatów o kulach skręconych 

z recept oraz przestrzegającego grobowym głosem o zastawionych na 

chojraczków zasadzkach abstynencyjnych - o nie! Ździebko 

przyklapnięty koleś zawija do przychodni i na wstępie zasiada do 

sprawdzianu z zaawansowania osowiałości (przeprowadzanego w 

poczekalni, jeszcze przed konsultacją medyczną). Test przedkłada mu 

niepospolite wręcz zagwozdki: „Czy masz kłopoty ze spaniem?”; „Czy 

pałasz niechęcią do swojej monotonnej pracy?”; „Czy drażnią cię 

idioci?”; „Czy widzisz swoją przyszłość w różowych kolorach?”; „Czy 

twoja nędzarska pensja pozwala na delikatesowe menu?”. Stawia fajki 

przy jednej z opcji: „Zdecydowanie TAK”; „Często”; „Od wielkiego 

dzwonu”; „Raczej NIE”; „Zdecydowanie NIE”; „Chyba TAK”; „Chyba 

NIE”; „Chyba nie wiem”. Rzadko kto wykaraska się z tego magla bez 

szwanku, więc rachu-ciachu pada diagnoza: „Smutnawy! W depresji! 

Potrzeba antidotum - czegoś na przedmuchanie zaczadziałych 

dendrytów, rozruszania zardzewiałych synaps, naoliwienia 

zaśniedziałego gleju! Oto odtrutka - koktajl benzodiazepinkowo-

tymoleptyczny! No - do dna! Poszły konie bo betonie!”. 

 

Deklaracje producentów w formie "Lek nie wywołuje tolerancji" wziął 

za "Lek nie uzależnia". Przesłyszał się - pomieszał reklamowe 

gruchanie z autorytatywną promesą. Ot, żonglerka frazeologiczna 

panie! Hop siup zmiana dup! Po odblokowaniu mózgu doznał 

rozdzierającego wzwodu półkul, wyrażonego szyciem jakby prądu pod 

czaszką - świdrujących, elektrycznych spięć, napinających mięśnie i 

rozmrawiających skórę. W czasie tych wyładowań podskakiwał ze 

żwawością ostrzeliwanego kangura, zdezorientowany tudzież 

przerażony. Wacianą otulinę zastąpiło zgniatające czerep imadło, w 

które walił miarowo młot, śląc wstrząsające wibracje do każdego 

zakątka ciała i wzbudzając jazgotliwą kakofonię w uszach. Gdy udało 

mu się zasnąć, śnił o potwornościach: gnijących zwłokach, plugawych 

maszkarach, zaśmiardłych łachmanach, goniących go bandytach... 

Wrażliwość zmysłów dosięgła zenitów - uległ przepoczwarzeniu w 

czułkę, zwijającą się bojaźliwie w kłębek pod najlżejszym szmerem, 

muśnięciem czy migotem. Otoczenie nagle nasrożyło się: pogwar 

ludzki był gromkim wrzaskiem, nierozmyślne dotknięcie - 
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intencjonalnym przyfasoleniem, sympatyczne pozdrowienie - 

tupeciarską hipokryzją, światło pokojowej żarówki - rażącym blaskiem 

stadionowego jupitera. Nieoczekiwanie, począł operować groteskowo 

wykoślawionymi opiniami o wydarzeniach czy bliźnich. W celu 

opisania czegoś lub kogoś, używał gamy sfarmułowań ekstremalnego 

kalibru, zazwyczaj o zabarwieniu negatywnym: głąbowaty debil, 

paranoja, śmierdząca świnia, wypierdek mamuta, rzygowiny, 

zbydlęciały zbok etc. Błagał boga, by ten otumaniający, rozdygotany 

stan dobiegł końca - by wypełznąć z ohydnej jamy na powierzchnię 

tego poprzedniego stanu, od którego izolowały go prochy, a który wcale 

aż tak okropnym już się nie wydawał. Rozpatrywał nawet możliwość 

jakiejś terapii i wówczas... 

 

I wówczas otrzeźwiał, 

jakby gromem rąbnięty! 

Koplejna terapia?! Terapia 

odterapiająca terapeutyczne 

żniwa ostatniej terapii?! 

Terapia regresyjna, 

nawracająca do 

przeterapeutycznej 

kondycji?! Doszło nagle do 

niego sedno absurdu 

dotychczasowego życia, 

przez które przemierzał 

wstecz, zawsze demontując 

coś wcześniej 

zmontowanego: rozwód - 

by zlikwidować chorobliwy 

związek; stolarka - by 

wyrwać się z paszczy 

chemii; dziobanie 

poradników - by ćwiczyć zmizerniałą determinację, niezbędną do 

odbudowy tego czy owego; gimnastyka - by wyplątać się z sideł 

sflaczenia; dieta - by docucić organizm naszpikowany cukrem, kofeiną i 

tłuszczem; sesje psychiatryczne - by odrestaurować układ nerwowy, 
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sfatygowany wskutek wielu przegranych kampanii renowacyjnych. 

Wiecznie coś odkręcał, regenerował, odbarczał, wyprostowywał, 

odmotywał, wygumkowywał, odkurzał, reanimował, niwelował. 

Cierpiał dolę nowożytnego Syzyfa - co odgruzował żywot troszeczkę, 

wywalając parę łopat zgliszczy przez jedno okno, dziesięć razy tyle 

wlatywało z rumorem przez drugie. Dlatego wił się spłakany przy 

najnowszym kompendium swych rezolucji noworocznych - liście 

kolejnych manewrów „odplątujących”. Rozpaczał nad fikcją własnego 

postępu: forsował bijący w zęby huragan przeciwności myśląc, że brnie 

w przód, gdy był spychany bezlitośnie w tył... Nie miał już krztyny sił 

na następną batalię, dokumentnie wycieńczony niechcianymi bojami, 

zwyciężony przez nieokreślonych wrogów... 

 

Lecz nagle... eureka! Przecież nie musiał reaktywować działań 

wojennych z góry skazanych na klęskę, by przedłużać udrękę 

powolnego konania! Nigdy nikomu nic złego nie uczynił, przynajmniej 

intencjonalnie, zaś starał się ze wszech miar przypodobać, ustąpić, 

pojednać, odwdzięczyć. Za co więc pokutował? Powity przedwcześnie 

lub za późno, w niekongruentnej z jego genotypem rzeczywistości, 

przeszkadzał - padół ziemski nie był gościnnym dla mutantów. Po cóż 

hodować siebie samego jako zbędną - szpecącą wypomadowane lico 

stanu rzeczy - narośl? Po cóż tyrać znojnie dzień po dniu, wydając 

każdy zarobiony grosz na kogoś innego oraz po to, by móc oddychać, 

żreć, bekać, rechotać, chrapać i... dalej tyrać? Po cóż parodiować swoją 

przydatność, przykucnąwszy na społecznym grzbiecie w formie 

obleśnego, krępującego ruchy garba? 

 

Nie, nie, nie! On, Jan Pietraszka, popuścił krępujące go wodze i 

pozwolił na wyswobodzenie zdławionego w sobie od zarania, 

przepięknego stwora rodem z obcego uniwersum - spontaniczne 

rozkwitł w kwiata nie figurującego w botanicznej klasyfikacji, 

niezdolnego do wegetacji na planecie, gdzie się ujawnił. 

Uprzytamniając sobie rychłą agonię w nieprzyjaznym dlań klimacie, 

póki mógł podziwiał charyzmatyczną architektonikę swych 

biologicznych komponentów i wsłuchiwał się w poszum swych 

zoptymalizowanych procesów fizjologicznych. Szczęśliwy jak bobasek, 
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brodził po łąkach myślowych wyścielonych dmuchawcami, a co zerwał 

jednego i dmuchnął w puszystą kulkę, setki migotliwych dedukcji 

wirowało radośnie w powietrzu - dedukcji zachwycających, idealnych, 

nieskażonych pyłkiem egoizmu czy chciwości. Srebrzysty rój 

tańczących pomysłów, zrodzonych ku czystemu dobru wszystkich - oto 

jego świat utracony w gwiezdnych przestworzach, jego normalność 

zwana przez homo sapiens iluzyjnością. 

 

 
 

Nie pragnął bytu innego poza właśnie ten niby chimeryczny - tam 

należał, tam promieniał, tam pasował. Ale w obecnej realności wciąż 

wyszydzano podobne banialuki, więc zamiast znosić druzgoczące 

upokorzenie postanowił zrobić krok honorowy, czyli odejść. Wszak 

stracił wszystko: żonę, dziecko, dom, pieniądze, karierę, 

zainteresowania, zdrowie, siły, rezon, poważanie, morale, cel, nawet 
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głupi samochód. Uwolni ludzkość, zaś głównie siebie, od wstydu - 

zniknie, jak przystało na zawieruszonego w czasoprzestrzeni kosmitę, 

albowiem nie miał tutaj nic do roboty. 

 

Po zinternalizowaniu jakże nieuniknionej konkluzji, poczuł odpływ 

koszmarnych symptomów rozpętanych odstawieniem leków. 

Uspokojony, zmobilizowany i nader beztroski rozpoczął przygotowania 

do samounicestwienia. Ostatnie dwa tygodnie roku wykorzystał na 

dopracowanie procedury egzekucji oraz uprzątnięcie otoczenia z 

zrzynek osobistego żywota, aż nadeszła pora sądna - trzydziesty 

pierwszy grudnia. Dokładnie o północy spełni swe najgorętsze 

noworoczne życzenie - odpłynie ku wytęsknionej nirwanie, przy 

akompaniamencie rośpiewanej z wdzięczności - wyzwolonej z 

doczesnego kieratu - duszy! 

 

Dzień spędził hucznie, nie odmawiając sobie niczego: obfite śniadanko, 

przechadzka po starówce, obiad w restauracji, spacer brzegiem morza, 

medytacja na ławeczce... W mieszkaniu wypił filiżankę kawy, a 

następnie spoczął na wznak i przymknął powieki... 

 

Rozluźniony, przywoływał najspanialsze ze wspomnień, marzył o 

odmiennych końcach rozwianych nadziei, snuł fantazje o 

pozagrobowych krainach... Szykował się do wojażu na kresy 

nieodgadnione, które już witał jowialnie, już całował ze wzruszeniem. 

Żadna niewiadoma nie była dlań straszną po doświadczeniu piekła 

ziemskiego, rzygającego niesprawiedliwością, złością, bufonadą, 

przemocą, złodziejstwem, krętactwem, pazernością, a nade wszystko 

przemożną żądzą kontroli. Przenikał zatem odważnie obszary 

pośmiertnej enigmy, namaszczając wyobraźnię halucynogennym 

balsamem: to lewitował w kosmosie w postaci obłoku atomów 

prześwietnej jakości, gotowych do reintegracji w molekuły 

niepokalanego, futurystycznego porządku; to wyścielał serca całunem 

wyrzutów sumienia, utkanym na krosnach obiektywizmu z nitek 

refleksji; to był zjawiskiem pozbawionym jaźni - wszechobecną energią 

prawd absolutnych, rozkiełzującą twórczość pożyteczną per se; to 

znowuż - tradycyjniej - kursował jako aniołek-łącznik pomiędzy 
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bogiem a grzesznikami. Zapadał się w musujący wir fantasmagorii, 

aczkolwiek bez percepcji cielesnej - był miękko wsysany w próżnię 

musującą metafizyczne, ku czarnej dziurze wiodącej ku edeńskim 

galaktykom.... Hipnotyzująca czeluść... Upajająca cisza... Otulająca 

ciemność... Boska kołysanka... 

 

Dzwonek u drzwi. 

 

-------------------------------------------------- 

 

Dzwonek u drzwi? Próbował dojść do ładu z porozsypywanymi 

myślami... Przecież był domofon. Świadek Jehowy? W Sylwestra? 

Wykluczone - nie nawracali podczas zakrapianych celebracji, gdy 

pogodny naród nie szuka otuchy w religijnych obietnicach. Poza tym 

jak się świadek prześlizgnął do klatki schodowej? 

A może niewinna pomyłka? Ot, pijany lokator zawitał pod zły 

numer z życzeniami „wszystkiego najlepszego”.  

Odczekał taktycznie minutę - śliny nie przełknął, by nie zrobić 

przypadkowego hałasu. Strzygł uszami niczym sarna w zagajniku - nic, 

żadnych szmerów czy pogwarów za drzwiami... Coż, prawdopodobnie 

terkotało mu jeno w głowie - omamy słuchowe. Zresztą kto by do niego 

przyszedł? Parsknął nerwowym śmiechem - jak to „kto”? Oczywiście, 

zakapturzona śmierć z kosą niedbale przerzuconą przez ramię. 

Westchnął, przymknął powieki... 

Znowu dzwonek! 

Tym razem poderwał się z chyżością żołdaka po pobudce, jako że 

niewątpliwie w maluteńkim korytarzu mieszkania zagrał dzwonek - 

elektroniczny gadżet z zamierzchłej ery, naśladujący stopniowo niknące 

ćwierkanie. Po latach eksploatacji urządzenie uległo roztrojeniu i teraz 

odgłos podobny był rozpaczliwemu rzężeniu rozdeptywanego ptaka - 

brzmienia nie mógłby pomylić z niczym innym. Ktoś jednak przylazł 

zawracać gitarę w najmniej odpowiednim momencie. 

Niezapowiedziane wizyty umarły z chwilą wynalezienia telefonu 

komórkowego, słowem nikt już nie wpadał bez uprzedniego wysłania 

przynajmniej kilku ostrzegających tekstów. Ponadto gość użyłby 
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domofonu. A nuż sąsiadowi z dołu przecieka sufit, więc przyleciał 

alarmować? Niewykluczone też, że rozrywkowe towarzycho spod 

piątki szykuje hałaśliwą imprezę - proszą o wybaczenie tudzież nie 

wzywanie organów porządkowych. Kombinował panicznie, co 

uczynić... Cokolwiek byłoby przyczyną najścia, powinien zachować 

pozory normalności, bo wtargną do chałupy siłą, jeżeli rzeczywiście 

pękła jakaś rura. 

Podkradł się na paluszkach do judasza i przezeń zerknął, ale ujrzał 

tylko zmącone bohomazy czarno-brązowego brudu. Nigdy nie było 

potrzeby wyczyścić wziernika, który zaśniedział na wskroś. Zapytać 

„Kto tam?”. Cholerna jasna! Co za durne problemy na parę godzin 

przed popełnieniem samobójstwa! 

Uchylił drzwi i... skamieniał! Zatrzasnąłby wrota natychmiast, 

gdyby widok nie dostarczył jednocześnie obezwładniającego szoku... 

- Dzień dobry - grzecznym tonem pozdrowił go przybysz. - Czy 

mam przyjemność z panem Janem Pietraszką? - zapytał z 

sympatycznym uśmiechem. 

Z przybysza emanowała pewność siebie wyrażona nie butnością, 

ekstrawaganckimi ciuchami bądź drogą biżuterią, lecz uchwytnym 

przez każdego zdecydowaniem: nieznacznie rozstawione nogi, 

wyprostowana postawa, ręce luźno zwisające wzdłuż tułowia, 

inteligentne oczy, przyjazna twarz. W prawej dłoni trzemał owiniętą w 

szary papier, płaską paczuszkę. Elegancki - acz skromny - ubiór 

dyskretnie akcentował tę jego konsekwentncję charakteru: rozpięta, 

czarna marynarka; biała, schludna koszula; perfekcyjnie skrojone, 

zamszowe spodnie; czarne buty na grubszej podeszwie, bez błazeńskich 

czubków; pasek też czarny, ze zwykłą klamrą, nie za szeroki i nie za 

wąski - wszystko krajowej produkcji. Był atletycznie zbudowanym, 

przystojnym osobnikiem, zatem nawet w podartych łachach 

prezentowałby się świetnie. Nie posiadał zegarka czy jakichkolwiek 

ozdób - pierścieni, łańcuszków, wystających z kieszeni jedwabnych 

chusteczek i ekwiwaletnych uślicznień. Okaz prostolinijności, 

atrakcyjności, a jednocześnie przebojowości. Jego aparycja obdarzała 

nadzieją, wzbudzała ufność oraz gwarantowała zwycięstwo, bez 

względu na tło obdrapanych i pogryzmolonych murów klatki 
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schodowej, dołujących obleśnym kolażem w zgniłożółtym świetle 

żarówki. Podsumowując, facet pasował do otoczenia jak salon sztuki 

pięknej do slamsów. 

- Przepraszam za nagłe najście, ale inaczej nie mogłem - 

kontynuował niespodziewany gość, bowiem Jan milczał niezręcznie. - 

Nazywam się Stanisław Lota. 

Formalności były zbędne, ponieważ „Lotnego” znała cała Polska, a 

także większość świata. Inspirator projektu „Wieś XL”, chociaż zawsze 

uwypuklał, że sukces nie zależał wyłącznie od niego, ale od 

kilkunastoosobowej grupy napaleńców. Otóż młode chłopaki osiedlili 

się w dziurze zabitej dechami w Świętokrzyskim, aby udowodnić plusy 

życia prowincjonalnego, aczkolwiek nie chodziło im o koczowanie w 

drewnianych chateńkach na stokach gór przy ognisku, nucąc kumbaya i 

zagryzając marchewką wyrwaną z warzywnika. Utylizując różne 

talenta, pomysły, zaś głównie stalową niezłomność w parciu do celu, 

stworzyli ewenement na skalę globalną, mianowicie warunki 

egzystencjalne na poziomie zaawansowanym, daleko przewyższającym 

wegetację plebejuszy zygzakujących między budynkami betonowych 

aglomeracji. 

Dysponowali dostępem do dowolnego „udogodnienia” miejskiego 

dzięki technologicznym pomostom - od bezpośredniej transmisji 

wykładów uniwersyteckich po dostawcze korytarze dronowe. 

Zorganizowali pierwszy przekaz holograficzny opery „na żywo”, 

wznieśli wielopiętrowy ogród wodny, konstruowali tunel próżniowy do 

superszybkich podróży podziemnych - pracowali niezmordowanie, a 

każda nowa koncepcja nie mogła podważać reguł zrównoważonego 

rozwoju. Byli absolutnie samowystarczalni energetycznie, 

żywnościowo oraz pod względem zaopatrzenia w wodę. Nie dulczeli w 

smrodliwych korkach, nie tracili godzin w nocnych lokalach, nie 

faszerowali się chemikaliami zwanymi jedzeniem, nie doświadczali 

stresów korporacyjnej konkurencji, czyli mieli czasu pod dostatkiem na 

naukę, burze mózgów, planowanie, realizację idei tudzież rekreację. 

Nazywano ich „ekselami”, „ekscelami”, „ekscesami” lub 

„ekscelencjami” - oświeceni, wysportowani, zbalansowani, zdrowi, 

świeży, progresywni i kosmopilityczni wyglądali jak bogowie przy 
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rozkojarzonych, zalatanych, wymiętolonych, skretyniałych od 

konsumpcyjnej histerii mieszczuchów. Zaczęli od zera, a skończyli na 

piedestale chluby narodowej, pozyskując coraz więcej uznania, 

poważania, sponsorów i - mimochodem - pieniędzy. Ostatnio 

sfinalizowali pertraktacje z przedstawicielami władzy dotyczące 

epokowej inicjatywy „Powiat XL”, sponsorowanej przez państwo 

wespół z firmami prywatnymi. Dla tej garstki pionierów, aglomeracja w 

formie zagęszczonego do maksimum skupiska ludzi straciła sens bycia 

- promowali aglomerację rozproszoną, wtopioną w ekosystem, 

odbarczoną z molochowatych centrów handlowych, nieskażoną 

smogiem, zabezpieczającą błyskawiczną komunikację z punktu do 

punktu, oferującą pierwszorzędną edukację. Nikogo zatem nie 

zaskoczyło przybycie Elona Muska nad Wisłę gwoli przedyskutowania 

kooperacji ze Stanisławem Lotą. Powstała też zagraniczna wersja „Wsi 

XL” w Anglii, nazwana „Hamlet XL”. 

 

 

 

Powyższe résumé mignęło w myślach Jana, dla którego Lotny 

uosabiał swoistą koncentrację marzeń. Nie pojmował wszakże, co ten 

geniusz porabiał u jego podwojów? Kursował po dzielnicach wzorem 

duszpasterza rozsiewającego nowinę o sielance wśród szumiących 

lasów? Czyżby funkcjonowanie w tym niby rozluźnieniu na ustroniu 

wpędzało w obłęd? 
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Nagle struchlał... Być może wykryli jego zamysł skończenia ze 

sobą?! Nasłali celebrytę-mediatora z misją przemówienia mu do 

rozsądku! Ale kto go nasłał - jacy „oni”? Nie, nie - co za idiotyzm...  

Gapił się podejrzliwie na przybysza przez półotwarte drzwi. 

- Dzień dobry... - wybąkał, by przynajmniej otworzyć gębę. - To 

chyba jakaś pomyłka... - dorzucił gapiowato, bo przecież Lotny 

wyraźnie napomknął jego imię i nazwisko. 

- Zapewniam, że nie ma żadnej pomyłki - odpowiedział Lotny 

spokojnie. - Czy pozwoli pan, że wejdę do środka i wszystko 

wytłumaczę? Bardzo mi na tym zależy - podkreślił i znowuż się 

uśmiechnął. 

Głupio było zagradzać drogę polskiej sławie, więc Jan odsunął się 

na bok, mamrocząc „Proszę bardzo...”. Niezgrabnie machnął ręką w 

głąb ponurej kawalerki. Zerknął chyłkiem na zewnątrz by wybadać, czy 

w klatce nie czyhała ekipa telewizyjna albo banda umięśnionych goryli. 

Było pusto. 

- Dziękuję! - uradował się szczerze Lotny. Raźnie przekroczył próg 

mieszkania, jakby goniony obawami, że gospodarz zmieni zdanie. 

- Nie wyobraża pan sobie, jak się cieszę z tego spotkania! - ciągnął, 

ściskając serdecznie półprzytomnemu Janowi dłoń. - Doprawdy, 

zwlekałem zbyt długo. Zaraz wyjaśnię przyczynę mojej wizyty. Czy 

możemy usiąść? Ech, jestem taki wzruszony... - pytlował w zasadzie do 

siebie, gdyż jego potencjalny interlokutor tkwił w stanie zdębienia. 

Jan zdołał powtórzyć sztywny gest, wskazując palcem na jedyny 

fotel - grata z lat siedemdziesiątych o cieńkich, ciemnobrązowych 

podłokietnikach i zapadłych poduszkach obitych sparciałą, 

zgniłozieloną tapicerką. Wykrztusił kolejne „Proszę bardzo...”, 

poczekał aż gość klapnie na niewygodnym meblu, sam zaś przysiadł - 

praktycznie przycupnął przerażony - na brzegu rozkładanej kanapy w 

kolorze ciemnordzawym, a może rudawokasztanowym, a może 

gównianoczerwonym - mistrz malarstwa nie potrafiłby zdefiniować 

tego odcienia. Oba rzęchy, zakupione za bezcen na osiedlowym 

bazarze, zajmowały peryferie małego pokoju, którego centrum 

okupowała imponująca ława z żelaznymi okuciami, osadzona na 
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podkładach kolejowych. Ława kontrastowała z resztą wyposażenia jak 

odrestaurowane Bugatti ze zdezelowanym Trabantem. 

- Piękny stół - nie mógł ukryć zachwytu Lotny, kładąc na blacie 

małą paczuszkę, którą przyniósł ze sobą. - Solidna, ręczna robota - 

skonstatował, po czym oparł łokcie na kolanach, splótł palce, spojrzał 

Janowi w oczy. 

- Czuję pana niepokój i zdziwienie - zaczął. - Na marginesie, 

przyszedłem sam. Nikt nie wie, że tutaj jestem. Pan mnie zna? 

- Oczywiście - wycharczał Jan. 

- Chciałbym panu coś wyznać. Postanowiłem to zrobić w tego 

Sylwestra, zgodnie z moją noworoczną rezolucją, aczkolwiek 

planowałem ten krok od paru lat. Może się to wydać śmieszne: gdy 

podejmuję decyzję osobistą, zazwyczaj wybieram najodpowiedniejszą, 

w moim mniemaniu, chwilę na wprowadzenie zamiaru w czyn, a 

później trzymam się tego terminu jak rzep psiego ogona. Swego rodzaju 

kompulsja, jako że którakolwiek data bądź godzina jest odpowiednia na 

realizację czegoś dla mnie ważnego. Nie żywię sympatii do odgórnie 

narzuconych istotności dni w kalendarzu, ale Sylwester niejako 

uwypukla determinację, bo symbolizuje umowną granicę pomiędzy 

przeszłym i przyszłym. Cóż - westchnął, rozkładając bezradnie dłonie - 

pomimo mojej miłości do futurologii, pozostałem trochę zabobonny. 

Jan słuchał nie przerywając. Nie obcym mu było maniakalne 

przestrzeganie raz naznaczonych terminów, niekoniecznie w tak 

błachych kwestiach jak nachodzenie ludzi po domach. Symboliczność 

31 Grudnia także kojarzył - daleko bardziej, niż Lotny przypuszczał. 

- Zobaczenie pana było moją głęboką potrzebą. - Głos Lotnego 

nabrał uroczystszego zabarwienia. - Otóż... Otóż bez pana wpływu, 

projekt „Wieś XL” by nie istniał - wypalił. 

Surrealizm sytuacji sięgnął szczytów, powodując u Jana szczególnie 

przykre wrażenie odseparowania od otoczenia: nie czuł, aby stanowił 

element rozgrywającej się sceny, chociaż świadomość potwierdzała 

jego obecność w miejscu wydarzeń - zupełnie jakby obserwował swój 

sen z boku. Doznawał nieokreślonego lęku, paraliżującego wbrew 

przemożnemu pragnieniu ucieczki. Serce waliło, język skołowaciał, 
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kończyny zdrętwiały - bał się kolejnych figlów, płatanych przez 

nikczemny los. 

Lotny nie osiągnął renomy poprzez zachłanność, lecz w wyniku 

cudownego współgrania paru atrybutów jego charakteru i umysłu: 

dynamizmu, asertywności, wizjonerstwa, otwartości, nowatorstwa, 

przedsiębiorczości oraz rzadko doświadczanej wśród biznesmenów 

sentymentalności. Ten nowoczesny romantyk o nieugiętej woli 

unaoczniał, że bajkę można wdrożyć w życie ku zbiorowej 

pomyślności. Miażdżył bezwzględnie zapory wyrychtowane przez 

oponentów - tych hipokrytów, uważających się w narcystycznych 

uniesieniach za kapitalistów, a umiejących zaspokoić wyłącznie 

sztucznie sfabrykowany popyt. W tym sensie przejął w XXI wieku rolę 

Robin Hooda, wykradając pijawkom klientów, zaś demagogom 

wyborców. Był i wrażliwy, i zaradny, i szalenie skuteczny, stąd nie 

umknęła jego uwadze apatia Jana, której nie zamierzał pogarszać. Poza 

tym, w atmosferze kawalerki wisiała jakaś smutna tajemnica - coś 

więcej niż jedna z wielu przeciętnych, a jednak wstydliwie 

maskowanych, bolączek ludzkich. Jan nie demonstrował zwykłego 

przygnębienia, lecz rodzaj transu o niewiadomej osnowie, więc Lotny 

zdał się na instynkt - wszak nie wyrwie chłopiny z letargu osobistymi 

wynurzeniami, ewentualnie przytaczaniem sensacyjnych wieści. 

Należało zastosować miksturę orzeźwiającą, naparzoną z wątków 

wchłanialnych przez zgasłego z zagadkowych powodów biedaka. 

- My się już spotkaliśmy - rozpoczął z innej, bardziej konkretnej 

beczki - chociaż pan na pewno nie pamięta, bo nie zamieniliśmy ani 

słowa... Dokładnie dwudziestego maja, dziesięć lat temu, w tramwaju. 

Przejechaliśmy siódemką razem z paręnaście przystanków: pan, ja i 

pańska córeczka, Zosia. 

Założenia ziściły się - Jan piorunem odzyskał przytomność: 

zatrzepotał dwukrotnie powiekami, roziskrzył źrenice, spojrzał na 

Lotnego stanowczo. Aczkolwiek nie zmienił pozycji ciała o milimetr, 

jego postawa magicznie zmieniła ekspresję z potulnej na zuchwałą. 

Energia tej jakże czytelnej reorientacji pochodziła prosto z serca, w 

którym zmartwychwstał kochający ojciec. Zwłaszcza data, przytoczona 

przez gościa, wyrywała go z marazmu. 
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- Pan mnie śledził - stwierdził raczej niż zapytał, nie poruszając przy 

tym wargami, jakby był brzuchomówcą. 

- Ależ skądże! - roześmiał się Lotny. - Nie jestem podglądaczem czy 

detektywem. Wracałem z centrum, a wy wsiedliście koło politechniki - 

zajęliście miejsce tuż przede mną. Pan wziął Zosię na kolana. Znam jej 

imię, bo przecież pan z nią gaworzył: „Zosiu to... Zosiu tamto...”. 

Niechcący podsłuchałem i nigdy, ale to nigdy nie pożałowałem... 

- To były jej urodzinki - zamuczał Jan ckliwie. 

- Oczywiście! Skończyła tamtego dnia pięć latek, o czym 

napomknęliście. Oglądaliście w Multikinie „Madagaskar”. Pan 

wybaczy - zarejestrowałem każdy detal tej... tej waszej pogawędki, 

która stała się pogawędką mego życia... Czy mogę kontynuować? 

- Dobrze - przyzwolił wciąż skołowany, lecz udobruchany Jan. - 

Kawy? - Przypomniał sobie nagle obowiązki gospodarza. 

- Jak najbardziej - ochoczo zgodził się Lotny. Nie lubił kawy, nie 

pijał kawy, ba, gardził tym wywarem, sporządzonym z ziaren 

zebranych w spiekocie afrykańskiego słońca przez zniewolone dzieci, 

jednakże ku podtrzymaniu konwersacyjnej passy wydudliłby bez 

wahania kubek smoły. Maleńkie poświęcenia pomagały w zadaniu 

przegryzienia się przez emocjonalną izolację drogiego mu człowieka. 

Unieśli tyłki, wykonali dwa kroki i wylądowali w kuchennym 

sektorze mieszkania, gdzie sterczał niewielki kredens, wzięty żywcem z 

wiejskiej izby, pokryty którąś z rzędu warstwą białej farby, która 

gdzieniegdzie pękała, gdzieniegdzie odłaziła, odsłaniając poprzednie 

pokłady już pożółkłej lub poszarzałej emulsji. Tam natknęli się na 

komplet gastronomicznych utensyliów samotnika po czterdziestce.  

Dwójka mężczyzn - jeden na misji autodestrukcyjnej, drugi 

wynurzeniowej - podjęła krzątaninę przy zaparzaniu, czyli rytualne 

wykrętasy przeplatane grzecznościowo-koneserskim dialogiem. 

- Gdzie są filiżanki? 

- Tam. 

- A cukier? 

- Tu. 
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- Łyżeczki w szufladce po prawej. 

- Ile łyżeczek kawy? 

- Hmm... To jakaś mocna? 

- Alta Rica. Bardzo dobra. 

- To tylko jedną łyżeczkę. 

- Mleczka? 

- Tylko ciut. 

- Przepraszam, muszę sięgnąć po ciasteczka... 

- Będzie pan łaskaw wyciągnąć talerzyki? Z tej szafki na dole? O tej 

tutaj. 

- Już. 

- Proszę bardzo. 

- Dziękuję ślicznie. 

- Zaleję teraz... 

- Ile łyżeczek cukru? 

- Jedną płaską proszę. 

Dziękuję, dobrze, proszę, zaraz, tutaj. Zginali się, przesuwali, 

kucali, wyginali. Odkręcali, wsypywali, mieszali, wąchali. Po 

odtańczeniu kawowego menueta przetaszczyli deserowy majdan 

(ostrożnie, co by nie rozlać) do „stołowego”. Spoczęli, siorpnęli, 

cmoknęli, wychwalili aromat i smak, zakąsili herbatnikami, pomlaskali, 

przełknęli, zapadła cisza. 

- Aha, no tak... - ponowił Lotny, odrobinę zdekoncentrowany. Po 

wielu bezkofeinowych latach parę łyczków czarnego wywaru rozstroiło 

mu koordynację ruchowo-werbalną - czuł się tak, jakby go ktoś 

powiesił do góry nogami i nakazał deklamować z patosem wiersz ku 

chwale ojczyzny. 

- No ten... - urywał. - Ten tramwaj... Właśnie... Wszystko przez 

baloniki... Baloniki zaważyły... 

Z kolei Janowi kofeina pomogła - odzyskał koncentrację oraz 

zborność motoryczną. Przypomniał sobie plany na wieczór, przeto 

omalże nie odparował odruchowo: „Pan wybaczy, ja mam samobójstwo 
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na głowie, więc pitolenie o balonach - zwłaszcza w tej chwili - jest 

bynajmniej niestosowne. Zagadnienia balonowe, wie pan, nie interesują 

przesadnie ludzi, którym śmierć zagląda w oczy, to znaczy - ujmując to 

akuratniej - którzy zaglądają śmierci w oczy. Nie istnieje także 

dystynktywna metoda eutanazyjna, natężająca inklinacje do 

przedśmiertnych dyskusji o balonach, czyli przyszli topielcy wykazują 

tyle samo balonowych preferencji interlokucyjnych co, dajmy na to, 

przyszli skoczkowie z wysokich dachów.”. 

Oszczędził 

niewtajemniczonemu 

Lotnemu sarkazmu. „Jakże 

wisielczego sarkazmu” - 

pomyślał z humorem. 

- Baloniki? - zapytał, ot 

tak sobie. 

- Wpierw żartowaliście... 

Opisywaliście urywki filmu, 

wybuchaliście śmiechem. 

Nagle, na wysokości 

Galerii, pan wskazał palcem 

przez okno i... 

- Jak mnie pan odnalazł? 

- zaciekawił się Jan. 

- Och, formalność. 

Wspominaliście o powrocie 

do domu, bo „mama czeka”, 

a wysiedliście na 

Pomorskiej, gdzie w pobliżu znajdują się trzy osiedla deweloperskie. 

Poprosiłem mojego przyjaciela, utalentowanego programistę z zespołu 

„Wieś XL”, by wytropił wszystkie Zosie, które dwudziestego maja 

świętują urodziny, a które mieszkały w tamtej okolicy dziesięć lat temu. 

Była tylko jedna taka Zosia. Po nitce do kłębka. Nie poszło aż tak 

gładko, ponieważ... Ale o tym później, pan pozwoli... 

- Czy zatrudnianie hakerów jest legalne? 
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- Nie, jednakże ja ani nie tropię obywateli nałogowo, ani nie tuszuję 

przed panem mojej strategii, jak rząd bądź organa śledcze. Poza tym, 

chciałem zdobyć podstawowe informacje personalne, to znaczy imę, 

nazwisko i miejsce zamieszkania, wyłącznie po to, aby móc pana 

zobaczyć i coś oświadczyć, a nie w jakichś niecnych zamiarach. 

- No dobrze. - Jan zrezygnował z dalszej indagacji. - O co chodzi z 

tymi balonikami? 

- Zauważyliście na niebie pęk gazowych baloników. Ktoś związał 

ich kilkadziesiąt w pokaźną kiść, podwieszając chyba koszyczek pod 

spodem. Albo czysta zabawa, albo reklama. Zosia aż skakała 

podniecona. „Wszystkie razem!”- piszczała, a pan potakiwał: „Razem 

raźniej, no i polecą wyżej, bo są silniejsze! Jak chłopaki przeciągają 

linę, to też wspólnie. Żaden mocarz nic nie wskóra przeciwko całej 

grupie!”. Nagle jeden z baloników poluzował się, za co go Zosia 

wyzwała: „Niegrzeczny balonik! Nie pomaga reszcie!”, lecz on gnał w 

swoją stronę, coraz dalej i dalej. Dodatkowo bezczelnie zaprzeczył pana 

teorii, bowiem pomimo separacji, szybował jednak wyżej niż główna 

wiecha. Wówczas nastąpiło coś wspaniałego: pan drastycznie zmienił 

ton, retorykę, fizjonomię. Ja siedziałem z tyłu i oniemiałem, ponieważ 

potulny tata porzucił niewinną, wychowawczą poprawność, 

rozpoczynając tyradę aplauzu dla balonika-wagabundy! Pańskie oczy 

przeszkliło wzruszenie, co mi się zresztą udzieliło. Oto, co pan 

wygłosił: „Nie niegrzeczny, a ciekawski! Zobaczy inne rzeczy, jakich 

pozostałe baloniki nigdy nie zobaczą! One w jednym miejscu, a on 

wszędzie! Nie krępują go teraz, więc może pofrunąć, hen!, w 

przestworza, gdzie dusza zapragnie!”. Zosia skrzyżowała ręce na piersi. 

O, tak siedziała, naburmuszona - naśladował pozy dziewczynki Lotny. - 

Przypuszczam, że niewiele zrozumiała z ojcowskiej oracji, zaiste 

ponadczasowej ody do wolności, ha, ha! Prawie płakała, cała rozeźlona: 

„Zostanie sam! Nie będzie miał kolegów i koleżanek! Będzie głupi, jak 

Zosia Samosia!”. Pan ją przytulił, pacyfikował: „Nie, Zosiu! Inne 

baloniki pozazdroszczą mu widoków. Przecież on ich nie przepędza, 

tylko zaprasza, by spróbowały czegoś nowego. Spójrz, jak do nich woła 

,No chodźcie tutaj, niemrawe baloniki! Zabaczcie, co odkryłem!’. Zaraz 

za nim śmigną! Tak zawsze bywa, córeczko, że wszyscy czekają na 
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tego, kto odważnie gdzieś powędruje, aby poźniej powędrować za nim. 

To taki śmiały balonik!”. Jak ona protestowała! „Kłamiesz! Baloniki 

nie mają buzi! Nic im nie powie! Nikogo nie zawoła!” - krzyczała. Pan 

nie potrafił zatrzymać bezwładności natchnienia, nawet ze skołowanym 

dzieckiem na kolanach: „Może starał się ferajnę skusić, a wszyscy byli 

uparci i podejrzliwi? Może go obgadują, wstrętne baloniki? Dajmy mu 

szansę przekonać innych, Zosiu. Przyrzekam tobie, że za nim pójdą!”. 

Co za rewolucyjny tekst, wygłoszony w tramwaju! Niemniej jednak 

finałowy akt tej niesamowitej odsłony zamurował mnie na amen, a 

raczej zmiótł mnie z ziemi w formie, w jakiej byłem. Pamięta pan? 

- Tak - wyszeptał Jan. 

- Tak, tak, tak! Jeden po drugim, powolutku, z ociąganiem, baloniki 

z pęku poczęły wdzięcznie płynąć za naszym bohaterskim, 

włóczęgowskim balonikiem! Ha, ha, ha! Zosia rozdziawiła usta, 

wybałuszyła oczy, rozpłaszczyła nosek na oknie, o mały włos nie 

wypchnęła rączkami szyby na zewnątrz! Ja wtórowałem, podobnie 

rozbryzgany na szybie, kompletnie zauroczony. „Sen?” - dumałem. 

Gdzie tam, jaki sen! Najweselszy obraz zachowany w mojej pamięci: 

baloniki opuszczające pryncypialną masę, sunące majestatycznie za 

prowodyrem. Pojąłem wtedy, że nie byłem świadkiem cudu, tylko 

reguły. 

- Reguły? - Jan nie ukrywał politowania. - Zwykły zbieg 

okoliczności: kiepsko powiązana kupa balonów rozpadła się, po czym 

wiatr znosił je w przewidywalnym kierunku. W kierunku, w którym 

wiał. 

- Zatem przypadek? - Lotny uniósł brwi. - Zgoda, zespół zrządzeń 

opatrzności: luźne sznurki, wiatr, kierunek... Czy pana zaangażowanie 

w tramwajowy wykład też należało do, jak pan to zdefiniował, 

„zbiegów okoliczności”? 

Cisza dała ewidentną odpowiedź. Czasami cisza wyraża stokroć 

więcej, niż najbardziej elokwentne przemówienie. 

Lotny patrzał w zadumie na swe splecione dłonie. 

- Pan wierzył, że te baloniki muszą polecieć za liderem, bo jakże 

inaczej? Pana wiara w niezależność zarażała i porywała. Ja jechałem 
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wtedy od kumpla. Kuliśmy razem do egzaminów, do sesji po trzecim 

roku wenerynarii. Od początku studiów, każdego dnia, wątpiłem w 

swój wybór. Bez autentycznego powołania człowiek przestaje się 

uczyć, a zaczyna beznadziejnie ryć, byle odtworzyć detale nazajutrz, 

byle zaliczyć. Przerabianie starych testów, kolorowanie podręczników, 

żłopanie litrami kawy, zawalanie nocy, czyli nonsens nie mający nic 

wspólnego ze spontaniczną edukacją, która powinna być 

przyjemnością, nie jakąś katorgą. Pożądane wiadomości powinny 

wchodzić w głowę jak w masło, a właziły gorzej niż gwoździe w 

pancerz. Każdy przedmiot szedł jak z kamienia. Zdawałem sobie 

sprawę z mojej męczarni, lecz brnąłem mechanicznie do przodu, nie 

wiedząc dokładnie dlaczego. Wydawało mi się, że skradłem komuś 

okazję do osiągnięcia kwalifikacji, komuś może mniej 

uprzywilejowanemu, lecz wykazującemu fascynację tematem. 

Marnowałem mentalny potencjał na przemijalne rejestrowanie detali z 

dziedziny wręcz kazualnej, wytypowanej do studiowania na drodze 

zimnych analiz, czyli „prawdopodobnie dla mnie odpowiedniej”, albo 

„zapewniającej znośny byt”, albo „pożytecznej dla kraju”. Byłem niby 

taki inteligentny, obyty, w ogóle ładny, a używałem najbardziej 

idiotycznych kryteriów do selekcji kariery! Dewastowałem moje biedne 

komórki szare akademickim snapchatem, podczas gdy ktoś inny z 

uczciwymi predyspozycjami nigdy nie dotarł chociażby do decyzyjnej 

granicy, bo gnił na prowincji, bo przekonano go do „mierzenia sił na 

zamiary”, bo nie wyrósł w załganym konsumeryzmie, bo nie miał 

kontaktu z napuszonymi stadem „doradców”. Nie wiem, coś 

przeszkodziło, by pulchniutki i chłonny mózg, użyźniony czystą 

miłością do zwierzyny, odpadł w przedbiegach z konkurencji o 

weterynaryjne wykształcenie, wyparty przez mój wykalkulowany, 

spryciarski, przebiegle chichoczący czerep. No nic... - Lotny machnął 

ręką. - W chwilach wolnych od dziobania marzyłem... Śledziłem postęp 

technologiczny, telekomunikacyjny, logistyczny i marzyłem o 

stworzeniu na wsi enklawy, która oferowałaby warunki egzystencjalne 

deklasujące te miejskie. Notowałem, rysowałem diagramy, zwiedzałem 

okolice, sprawdzałem ceny ziemi, sporządzałem listy niezbędnego 

sprzętu. W pociągach, w parkach, w jadłodajniach, w salach 

wykładowych, na wakacjach, wszędzie, zawsze, bez wytchnienia, 
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olewając imprezy i dziewczyny, fantazjowałem o zgruchotaniu 

aglomeracyjnego mitu. Traktowałem te „zajęcia” w kategoriach 

hobbystycznych: ot, nieszkodliwy zajob, względnie kompulsywne 

gromadzenie materiału na książkę science fiction. Moje niewinne 

koncepcje nabierały jednak charakteru wcale wykonalnych 

przedsięwzięć, co mnie prześladowało. Szydziłem sam z siebie: „Po co 

to robisz? Może zwariowałeś? Może opętały cię natręctwa? Uprawiasz 

sztukę dla sztuki, hipokryto?”. Absurd polegał na tym, że żyłem w 

odrębnej rzeczywistości, a trawiłem czas na pogoni za uniwersyteckim 

tytułem, który był mi obojętny. Jadę więc sobie smutny tramwajem, 

przeklinając los, czując coraz większą awersję do własnej osoby. Nagle 

materializuje się pan, wywracający mi sumienie na lewą stronę, abym 

sobie pooglądał i powąchał częściowo zastrupiałe, częściowo zaropiałe 

nie wyrzuty, a wrzody. W sekundę umiał pan przemienić epizod 

balonikowy w gloryfikację indywidualności, wybebeszając 

człowiekowi duszę. Rzadko spotykany talent, muszę przyznać... Wy 

wysiedliście na Pomorskiej, a ja przegapiłem swój przystanek i 

dojechałem do pętli. Właściwie nie przegapiłem, bowiem byłem 

nieobecny, niezdolny do liczenia przystanków... Czułem dreszcze w 

krzyżu, popłakałem się potem. Następnego dnia zrezygnowałem ze 

studiów ponieważ zrozumiałem, że dopóki nie spróbuję przeobrazić wsi 

w miasto, nie zaznam szczęścia... 
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Lotny wstał. 

- Mój ojciec opuścił nas, gdy miałem dwa latka. Wyemigrował do 

Stanów, tam założył nową rodzinę. Mamę i mnie olał. Kiedyś przesyłał 

jakieś pieniądze, poźniej przestał, teraz nie musi. Nie zamienił ze mną 

słowa od dnia swojego odejścia. Wtedy, w tramwaju, po raz pierwszy w 

życiu, miałem najwspanialszego tatę na świecie, któremu wystarczyło 

dwadzieścia minut na odrobienie dwidziestoletnich zaległości. W 

dwadzieścia minut uruchomiony został rzutnik mojej podświadomości, 

bym obejrzał sobie soczyście wyraźny pokaz slajdów. Nie był to żaden 

„zbieg okoliczności”, jak pan skromnie zaznacza, skupiając uwagę na 

banałach - na balonikach, wietrzykach tudzież sznureczkach - zatem nie 

na kwintesencji wydarzenia. Nie przemawiał pan przecież do siebie, ale 

do kogoś, nieprawdaż? Otóż spisał się pan rewelacyjnie, czego ja 

jestem chyba niezłym dowodem. Gwarantuję, że Zosia również nie 

zaprzepaści bezcennej nauki, pozyskanej od godnego pozazdroszczenia 

papy. Widzi pan, wpływ na świat jest niekoniecznie wyrażony w formie 

bezpośrednio namacalnego efektu. Hmm... - Lotny tarł podbródek 

palcami, teatralnie wlepiając wzrok w siną dal. - Swoją drogą ciekawe, 

ilu pasażerów tego magicznego tramwaju przegapiło swoje przystanki? 

Nie zdziwiłbym się, gdyby któryś z nich został prezydentem, czego też 

nie możnaby zaliczyć do „zbiegów okoliczności”. Może obecny 

prezydent jechał tym tramwajem? Warto wybadać... 
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Sięgnął po paczuszkę leżącą na stole i podał ją oszołomionemu 

Janowi. 

- Prezent dla pana. Proszę otworzyć. 

Jan ściągnął mięciutkie niczym jedwab opakowanie, które w dotyku 

nie przypominało papieru, aczkolwiek jak papier wyglądało. W środku 

była książka, zatytułowana „Przyszłość XL”. Okładka i strony miały 

konsystencję super cieńkiej gumy: delikatne, elastyczne, a jednak 

perfekcyjnie zachowujące kształt. 

- Pierwszy egzemplarz - wyjaśnił Lotny. - Prototyp. Seryjna 

produkcja ruszy za tydzień. W księgarniach pod koniec lutego. Kartki, 

opakowanie i okładka są zrobione z tworzywa naszego patentu, 

uzyskanego ze śmieci organicznych na drodze dekompozycji, izolacji 

substratów i reintegracji w celulozopodobne włókna. Farbę do druku 

także dmuchnęliśmy przyrodzie. Konkretnie angażujemy pewne 

bakterie, modyfikujemy im trochę genom i powodujemy spięcie w 

rybosomach, przez co nieustannie generują barwnik. Płacimy im 

szczodrze tym, czego pragną, mianowicie pożywką ze ścieków. 

Żadnych ściętych drzew, obróbki ropy czy eksploatacji węgla. 

Zaprzęgliśmy matkę naturę do czegoś twórczego - śmiał się - do 

syntezy dzieł literackich. Ostatnie pięćdziesiąt stron wydrukowaliśmy 

inaczej, na specjalnej elektronicznej matrycy wypalającej literki, bez 

żadnego tuszu. 

- Bakterie? - Jan nie mógł powstrzymać podziwu. 

- Procesy są daleko bardziej skomplikowane, niż moje streszczenia. 

Niedługo przekupimy drobnoustroje do wyrobu substancji à la plastik. 

Chodzi tylko o to, aby ani niczego nie wydobywać, ani niczego nie 

mordować. Mikroby to, załóżmy, najemcy. Po dalsze szczegóły 

zapraszam do nas na wieś, do centrum postępu. Publikacja, którą pan 

trzyma w ręku, to kompilacja trzech części: manifest naszej grupy, 

kronika projektów i wizja Polski za parę lat. Proszę zobaczyć wstęp. 

Jan przewertował do strony wstępu. W górnym rogu, wydrukowany 

kursywą, widniał jakiś cytat. Odczytał: 
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Gdy poddasz się w próbach, 

Poddasz swoje życie. 

Jan Pietraszka 

- Ależ... Co to ma znaczyć? Przecież ja nigdy... 

- Pan to powiedział - z naciskiem oznajmił Lotny. - Wasza dyskusja 

w tramwaju toczyła się aż do przystanku na Pomorskiej. Z pana ust 

padło wiele morałów i przestróg, nawiązujących do podniebnej 

eskalacji wypadków balonikowych. Zosia słuchała z rozwartą na oścież 

buzią, a papa ją zachęcał do swobody i samostanowienia. Tego, czego 

wówczas nie pojęła, pojmie wkrótce, wcześniej niż jej rówieśniczki bez 

nawiedzonych tatusiów. Aforyzm zacytowany w książce zaważył na 

moich decyzjach i awansował do rangi kamienia węgielnego „Wsi XL”. 

Chciałem, aby pan go ujrzał czarno na białym. Nie umieściłbym 

powiedzonka bez imienia i nazwiska autora, stąd pana ścigałem, lecz 

kardynalną przyczyną była moja wewnętrzna potrzeba. 

- Za dużo tego... Za dużo... Litości... - mamrotał Jan. Siedział jakby 

skulony, z twarzą zakrytą dłońmi. Drżał. 

Lotny troskliwie położył mu rękę na ramieniu. 

- Za mało, panie Janie, za mało... Przygotowywałem się rok do tego 

spotkania, aby spłacić chociaż odrobinę zaciągniętego długu, stąd 

obfitość niewiarygodnych wieści. Przyznaję, że chciałem zaskoczyć, 

ucieszyć, dać nadzieję, wywrzeć pozytywne wrażenie... Ćwiczyłem 

nawet mój spicz przed panem - śmiał się - i ukartowałem kolejność 

niespodzianek, to znaczy konfesji doprawdy osłupiających, trochę 

cudacznych, ale w sumie konstruktywnych. Kiedyś też, dla frajdy, 

uczęszczałem na kursy retoryki, toteż kwieciście peroruję, często 

onieśmielając odbiorców i płosząc inwestorów. Nie wiem, słabość to 

czy zaleta, ale już taki jestem. - Wzruszył ramionami. - Proszę wobec 

tego wybaczyć reżyserię mojego exposé. Dla pana nieba bym 

przychylił, zatem skomponowałem tę optymistyczną składankę, 

spreparowałem ten koncentrat otuchy, upichciłem ten bigos... Tfu, do 

diabła! - wręcz wrzasnął. - Dość tych górnolotnych, uknutych metafor! 

Mam nadzieję, że pan rozumie. To, co tutaj robię raduje mi serce. Ja 

tego bardzo potrzebowałem. Mój występ to słoneczna laurka synka dla 
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tatusia oraz parę upominków, a ponieważ pakowałem wszystko do kupy 

miesiącami, to i ilość darów wydaje się spora. 

Lotny klapnął z powrotem na topornym fotelu. 

- Została jeszcze jedna kwestia... Mianowicie - Lotny zatarł bojowo 

ręce - zaistniał pewien efekt uboczny naszych poszukiwań, który stał się 

wątkiem sensacyjnym. Nie życzyłem sobie, aby ktokolwiek szperał w 

pańskich detalach zbyt gruntownie, ale mam status cholernego 

celebryty, więc trudno mi przemknąć incognito do czyichś drzwi. Poza 

tym, z respektu dla pana chciałem uniknąć najazdu fotoreporterów. Tak 

czy owak, moja ochrona osobista lustruje okolice, planuje i weryfikuje 

intensywniej, niż nakazywałby zdrowy rozsądek. Nienawidzę tego! - 

burknął ze złością. - Otóż Zosia nie figurowała pod tym samym 

adresem, co jej biologiczny ojciec. Albo pan ją zaadoptował i posiadał 

inne nazwisko, albo wyprowadził się z Pomorskiej po naszej 

przejażdżce. Nie przejawiał pan zachowania przybranego tatusia, lecz 

musieliśmy potwierdzić, kto wsiadł z Zosią do tramwaju. Ustaliliśmy, 

że nastąpił rozwód. Ten fakt mnie zaintrygował: któż, na miłość boską, 

wyrzuca opiekuńczego ojca z gniazda rodzinnego na bruk? No nic... 

Dość szybko natknęliśmy się na osobnika koczującego na Pomorskiej, 

niejakiego Cezarego Szmidta, ponoć agenta ubezpieczeniowego, 

wożącego opasły tyłek bardzo drogim wozem. Coś nie pasowało... 

Biznes uczula na szachrajów, zaś szpenio Szmidt, przepraszam za 

wyrażenie, śmierdział matactwem na odległość. Dlaczego taki niby 

bogaty gość nie kwapił się zameldować? Prześwietliliśmy zatem tego, 

znowóż przepraszam za wyrażenie, gnoja. W tym miejscu zapewne 

pochwali pan hakerstwo. Tak więc Cezary Szmidt pracuje w zasadzie 

dla kryminalistów piorących brudne pieniądze, otwierając babciom i 

dziadkom fikcyjne polisy. „Ubezpieczają” nie mających o tym 

zielonego pojęcia starszych ludzi, którzy nie posługują się internetem, 

co manipulanci zawczasu badają. Wygrzebaliśmy już z tysiąc 

fałszywych polis. Niestety, pańska eksżona Dorotka ochoczo dokonuje 

wpłat bankowych w imieniu wielu abstrakcyjnych klientów. Utytłanych 

w machlojkę jest paru „ochraniarzy”: urzędników państwowych, 

finansistów, księgowych. Siateczka umorusanych gówienkiem 

bachorów, podekscytowanych dotychczasowym fajdaniem pieluszek po 
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kryjomu! Forsa przepływa z mafii do mafii, z pomijalnymi kosztami 

operacyjnymi, zaś pasożyt Szmidt wygrzewa, naprawdę przepraszam za 

wulgarność, dupę na kwaterze fundowanej przez ciężko harującego 

chemika. Niesamowite! Pan zakisł w zenicie naiwności! 

Raptem wychylił tułów mocno w stronę Jana. 

- Nie zostawię tutaj dokumentów atestujących winę Cezarego - 

dosadnie obwieścił - bo nic pan z nimi nie pocznie, za co wcale nie 

mam pretensji. Rozmawiam z istotą, która nie skrzywdziłaby pchły, 

tylko ją nakarmiła, wykąpała, wykołysała, ułożyła w wymoszczonym 

mini-łóżeczku własnoręcznie zmajstrowanym, dlatego policję 

powiadomimy sami, po pierwsze jako odpowiedzialni obywatele, po 

drugie dla Zosi. Ten stół waży chyba z tonę! - zadudnił znienacka, 

poklepując olbrzymią ławę po monstrualnej nodze. - Będzie trzeba 

zorganizować przyzwoity samochód, aby przetransportować go na 

Pomorską. 

Przerwał, dźwignął obolałe pośladki z twardej poduchy, stanął na 

skrawku podłogi pod oknem. 

- No, zrzuciłem swój balast z serca... - wyrzucił rozbrajająco. - Na 

marginesie, byłby pan pierwszorzędnym nabytkiem dla „Wsi XL”, 

aczkolwiek nie mam prawa nic narzucać. Każdy człowiek powinien 

podjąć ważne decyzje sam, jak mnie raz tata uczył w tramwaju, więc 

życzę panu najtrafniejszych noworocznych rezolucji. 

Spojrzał na jakby dworcowy zegar wiszący na ścianie. Pomiędzy 

wskazówkami widniało logo jakiegoś kombinatu farmaceutycznego. 

- Muszę stąd uciec około ósmej, na nudnego Sylwestra w 

dygnitarskim gronie. Pomogę wymyć naczynia, dobrze? - 

zapraponował. - Zostało pół godzinki. Posprzątamy? Panie Janie, halo 

halo! Boże, do cna wyświechtałem człowieka! 

 

-------------------------------------------------- 

 

Obudziły go grzmoty fajerwerków. Niech to szlag trafi - przespał 

północ! Postanowił połknąć tabletki z wybiciem dwunastej, a tu masz 

babo placek! Bzdurne sny! Urojenia o wizycie Stanisława Loty! 

Pożegnalny persyflaż Stwórcy - na odchodne dokopać w ryja, jadowicie 
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kwicząc: „Ty muzo dla wielkich! Ty natchnieniu człowieczeństwa! Ty 

balonikowa marszruto ku promiennej przyszłości! Ha, ha, ha!”. 

 

Wyszarpał pojemniczek ze środkami nasennymi z kieszeni i poczłapał 

w kierunku „kuchni” po szklankę wody. Moroczne mieszkanie 

rozświetlała kanonada sztucznych ogni, zaś on wtórował każdej 

eksplozji, wykrzykując makrabryczne szyderstwa pod adresem 

wiwatującego świata: Buch-buch! - „Do widzenia w zaświatach!”; Pa-

pa-pa-pa-pa! - „Żegnam ozięble!”; Ssssssss-bach! - „Adios amigos!”. 

Nierozróżniający już jawy od majaka, prawdy od fałszu, szczerości od 

obłudy - błądząc przez tę mgłę cywilizacyjnych wyziewów, odrzutek 

współczesnego status quo, systemowy bękart Jan Pietraszka dotarł do 

zlewozmywaka, gdzie mężnie odkręcił kran i... i zastygł w półobrocie 

po szklankę. 

 

Poczuł rozdzierające uderzenie krwi do głowy. Ostrożnie dotkął, by 

natychmiast cofnąć rękę. Jeszcze raz dotknął - nie, to nie była 

halucynacja! 

 

Bum-bum-bum! Pach-pa-pa-pach! Szszszszszsz-łubu-du! 

 

Na suszarce do naczyń stały umyte... dwie filiżanki po kawie... 

 

 
 


