"&

Roman Nacht

W NRD-owskim wiêzieniu

Z

e snu budzi mnie trzask odsuwanego w drzwiach rygla.
Jest rodek nocy, jak przypuszczam. Na ten dwiêk nie
podskakujê ju¿ nerwowo na ³ó¿ku. Nie wzmacniam w ten
sposób objawów niezdrowej radoci sadystycznych klawiszy wiêziennych. Ten trick dzia³a³ przez pierwszy tydzieñ lub dwa zaraz
po uwiêzieniu mnie w Pankow. Ich ulubion¹ zabaw¹ by³o podejæ cicho pod drzwi celi, uchyliæ bezszelestnie klapkê judasza
(z ca³¹ pewnoci¹ za drzwiami kry³ siê Judasz) i z hukiem odsun¹æ
jeden z rygli. Na widok podskakuj¹cego nerwowo wiênia klawisze onanizowali siê mentalnie. Po up³ywie jakiego czasu przesta³em podskakiwaæ i wytrzeszczaæ oczy w kierunku drzwi. Co
wiêcej, potrafi³em wyczuæ telepatycznie zbli¿aj¹cego siê pod
drzwi mojej celi klawisza.
Zwykle do celi wchodzi³o ich dwóch. Trzeci czeka³ przed
drzwiami.
 Aufstehen! Kommen Sie mit!  pada krótka komenda.
Po chwili idziemy s³abo owietlonymi korytarzami. Jeden
z nich zawsze przede mn¹, jeden za mn¹, a ten trzeci po mojej
prawej stronie. Zgodnie z regulaminem (Hausordnung) muszê
sun¹æ lewym ramieniem po cianie korytarza. Na koñcu ka¿dego
z nich wieci siê czerwona ¿arówka. To sygna³, ¿e korytarzem
prowadzony jest wiêzieñ. ¯aden wiêzieñ nie ma prawa widzieæ
innego wiênia, chyba ¿e wprowadzaj¹ mu do celi towarzysza
niedoli, który przewa¿nie jest lub zamieniony zostanie nazajutrz
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na kapusia. Gdy wiêc prowadzony wiêzieñ zbli¿a siê do koñca
korytarza, na komendê Halt! powinien stan¹æ w miejscu, wykonaæ w lewo zwrot, stan¹æ twarz¹ do ciany, a w tym czasie jeden
z klawiszy gasi czerwon¹ ¿arówkê na korytarzu, którym przeszli
i zawieca nastêpn¹ w korytarzu, w który teraz skrêc¹. W wypadku gdyby z przeciwka prowadzono innego wiênia, jednego z nich zamkniêto by na czas przejcia tego drugiego w jednej
z cel.
Schodzimy piêtro ni¿ej. Wszystko zawsze odbywa siê w milczeniu. Nikt z nich nie odwa¿y³by siê zamieniæ ze mn¹ s³owa.
Jestem przecie¿ Neokrimi, w dodatku z zagranicy, z IZRAELA! Nikt
z nich nie ma tu zaufania do kolegi po fachu. Rozmowa ze mn¹
mo¿e od razu byæ interpretowana jako kontakt z wrogim socjalizmowi elementem. Otwieraj¹ drzwi jakiej celi. Wchodzê, a oni
bez s³owa zatrzaskuj¹ skoble za moimi plecami i g³ono przekrêcaj¹ klucz w zamku. Jest rodek nocy. Tak to odczuwam. Na
cianie wisi nie opuszczony Klappbett, czyli skrzynka, w której pi
siê w nocy, a któr¹ trzeba o wicie podnieæ i zatrzasn¹æ ku
cianie. Tu za dnia siê nie le¿y. Tu za dnia nale¿y rozmylaæ
o niecnych czynach pope³nionych przeciwko DDR  pouczono
mnie. Lecz ja zastanawiam siê, jak to mo¿liwe, ¿e po przegranej
wojnie mo¿e dojæ do takiej mutacji, jak¹ jest twór zwany DDR.
To ca³kiem inne stadium d e m o k r a c j i ni¿ w innych krajach,
opowiadaj¹cych siê za prawdziw¹ (a jak¿e) demokracj¹. To chyba
Winston Churchill powiedzia³, ¿e z wszelkiego koniecznego z³a,
demokracja jest z³em najlepszym. miem w¹tpiæ, Sir.
Po zewnêtrznej stronie dna zatrzaniêtej do ciany trumny (jak
nazywam owo ³ó¿ko) powinna znajdowaæ siê ma³a deseczka na
zawiasie  tak zwane krzes³o. Przewa¿nie jednak krzes³a te,
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podobne do klapek na korytarzach poci¹gów dalekobie¿nych, s¹
usuniête. Siadam wiêc na pod³odze  czynnoæ przewidziana przez
Hausordnung jako zakazana. Nikt niczego mi nie wyjania, a ja
nauczy³em siê nie czekaæ na nic. Jak d³ugo tu siedzê zamkniêty,
tak d³ugo jestem w pañstwie-wiêzieniu. Tylko spokój. Zachowaæ
spokój. ¯adnych zbêdnych napiêæ. Nie uda im siê wykoñczyæ
mnie nerwowo tak jak innych, jak tych, którzy miotaj¹ siê jak
zwierzêta po ciasnych celach, szukaj¹ nieistniej¹cych klamek przy
drzwiach, a w koñcu wyj¹ lub p³acz¹ z niemocy jak dzieci. O nie!
Takim mnie nie widzieli przez te ostatnie 18 miesiêcy i nie zobacz¹! Stajê na rêkach pod cian¹. Nie wiem, sk¹d siê wzi¹³ u mnie
ten odruch. Nigdy na wolnoci nie zajmowa³em siê ani sportem, ani jog¹. To jaki akt samoobrony wywodz¹cy siê z mojej
podwiadomoci. Kilka razy dziennie robiê pompki i stajê pod
cian¹ na rêkach z nogami w górê. Podczas jednego z pierwszych
przes³uchañ obiecali mi, ¿e wyjdê st¹d (o ile w ogóle!) ³ysy
i bezzêbny. To fakt, ¿e w³osy wypadaj¹ mi garciami, ale wierzê,
¿e po wyjciu na wolnoæ (na wolnoæ?), na wie¿e powietrze,
moje w³osy odrosn¹. Trzymali mnie miesi¹cami w celi o zarubowanym oknie z blend¹ zas³aniaj¹c¹ niebo. Ich dentysta usun¹³ mi
plomby z zêbów i tak ju¿ zosta³o do tej chwili. Nie wiem, po
co mnie zbudzili, w jakim celu przeniesiono mnie tutaj, do tej
n o w e j celi. Przeprowadzaj¹ jaki eksperyment psychologiczny.
Chc¹ zrobiæ ze mnie królika dowiadczalnego. Nic z tego,
ch³opcy. Nie z Romanem Nachtem te numery. Ja kiedy st¹d
wyjdê, a wy? Wy tu zostaniecie w tym waszym pañstwie-wiêzieniu. Nadal jako dobrowolni wiêniowie, mand¿urscy wiêniowie
ochotnicy, potakiwacze.
Po kilku dniach znów budz¹ mnie w rodku nocy. Znów ten
pochód w milczeniu przez korytarze z czerwonymi ¿arówkami.
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Znów inna cela na innym piêtrze. W rodku nocy trzaskaj¹ ryglami. Olepiaj¹ wiat³em. Wprowadzaj¹ mnie do jakiej celi. Zamykaj¹ drzwi. Po godzinie lub dwóch (jakie to ma znaczenie?)
w drzwiach staje klawisz i z g³upawym umieszkiem na ustach
pokazuje mi wieszak, na którym rozpoznajê moje ciuchy. Marynarkê, koszulê, krawat... Uda³o im siê. Ten widok n o r m a l n e g o
stroju robi wra¿enie po kilkunastu miesi¹cach chodzenia w zbyt
obszernej flanelowej koszuli i w starym kolejarskim mundurze, za
du¿ym o trzy numery, tak ¿e cz³owiek stale zajêty jest albo podci¹ganiem rêkawów, albo podci¹ganiem spadaj¹cych spodni.
Wszystkie kieszenie s¹ zaszyte, a i tak nie ma co w nie w³o¿yæ.
To dla mojego bezpieczeñstwa, oczywicie  wyjaniono mi. Patrzê na moj¹ eleganck¹ marynarkê kupion¹ w Annas we Frankfurcie, moj¹ bia³¹ (!) koszulê, krawat... I czujê, ¿e chcê znowu tak
wygl¹daæ, tak siê ubieraæ. Wygl¹daæ jak c z ³ o w i e k. Rozumiem! Oni staraj¹ siê ograbiæ cz³owieka z poczucia cz³owieczeñstwa, ¿eby czu³ siê stale obserwowany przez Guckloch, miotaj¹cym siê po klatce zwierzêciem. Rozpoznajê moje rzeczy i... klawisz
wychodzi.
I znowu mija kilka dni.
Noc. Trzask odsuwanego rygla. wiat³o w oczy. Kommen Sie
mit!. Pochód korytarzami. Eskorta. Czerwone ¿arówki. Krêtymi
schodami sprowadzaj¹ mnie w dó³. Wprowadzaj¹ mnie do jakiej
celi. Po dwóch godzinach prowadz¹ do innej. Tu zak³adaj¹ mi
kajdanki i bez s³owa wychodz¹. Domylam siê, ¿e znowu mnie
gdzie bêd¹ wieli. Dok¹d? A co to za ró¿nica? Jak d³ugo nie
opuszczam granic tego pañstwa-wiêzienia, tak d³ugo nie mo¿e
zale¿eæ mi na adresie. Powinno mi to byæ i jest w rzeczy samej
obojêtne. Mam ich w dupie wraz z ich psychologi¹. Wchodz¹ do
celi i ci¹gaj¹ mi kajdanki. Wychodz¹, aby wróciæ w nocy. Budz¹
mnie ze snu. Kajdanki. Wychodz¹. Po jakim czasie wracaj¹.
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Zdejmuj¹ mi kajdanki i ka¿¹ rozebraæ siê do naga. Widzê, jak
k¹tem oka ka¿dy z nich ogl¹da mi koñcówkê. Nawet tu jestem
inny. Zawsze by³em inny. Nawet poród tych, których te¿ obrzezano bez uprzedniego zapytania o zgodê. Tych, którzy teraz ³ypi¹
na mojego obrzezanego ptaka, opryskano kiedy wod¹. Mnie
wmówiono, ¿e jestem ¿ydem, a im ¿e s¹ katolikami. Ale te hipnotyczne sugestie nas nie ró¿ni¹. Ludzi ró¿ni¹ sposób odczuwania i sposób mylenia. Nie religie, nie kolor skóry, lecz stan
wiadomoci. Tu, w tej celi nie wiem jeszcze, co to jest wyrozumia³oæ. Ich bezczelne i g³upawe twarze dzia³aj¹ na mnie jak
czerwona p³achta na byka. Czujê gniew i wierzê, ¿e mój gniew
jest s ³ u s z n y. A to ogromny b³¹d w myleniu.
Po raz pierwszy od kilkunastu miesiêcy znów jestem ubrany
we w³asne ciuchy. Znów w y g l ¹ d a m j a k c z ³ o w i e k. Mijaj¹
dwa dni. Pewnej nocy budz¹ mnie i sprowadzaj¹ korytarzem
w dó³. Na koñcu korytarza mocny reflektor wieci prosto w oczy.
Wyprowadzony z ciemnego pomieszczenia nic nie widzê. Zak³adaj¹ mi kajdanki. Weiter! Loß!. Kto popycha mnie w kierunku
stoj¹cej na zewn¹trz brudnozielonej nysy. Udaje mi siê odczytaæ
na niej napis: OBST und GEMÜSE. A wiêc bêdê przetransportowany jako warzywo? Jako owoc? Wierzcie mi. ¯ycie przemawia
do nas symbolami. Wszystko jest w gruncie rzeczy symbolem.
Ka¿dy z nas jest symbolem. Wówczas nie by³em tego faktu wiadom. Stanowcza wiêkszoæ zostawa³a tu w tych kazamatach transformowana, przemieniana w warzywa, mentalnie, psychicznie
wiêdn¹ce warzywa. Ja sta³em siê dziêki tym prze¿yciom dojrzalszym owocem, ale jak powiedzia³em, nie by³em jeszcze tego
wiadom. Moja wiadomoæ by³a jeszcze zamroczona niskimi
frekwencjami gniewu, z³oci, bezsilnoci, pojêciem racji. Nie
wiedzia³em jeszcze, ¿e to w³anie bezsilnoæ stanowi pierwszy
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stopieñ do wejcia w siebie. Do wyjcia ze wiata materialnej iluzji
i og³upienia. Do wypowiedzenia magicznej formu³y: Nie moja
wola, lecz Twoja wola niech siê stanie i nastawienia swojej
anteny do wewn¹trz.
Wnêtrze furgonetki podzielone jest na maleñkie, ciasne komóreczki. Wepchniêto mnie ty³em do jednej z nich i zatrzaniêto za
mn¹ drzwiczki. Po chwili s³yszê, ¿e wprowadzaj¹ nastêpnego
wiênia.
 Jest tu kto?  s³yszê szept.
W odpowiedzi stukam cicho w przepierzenie przede mn¹.
Siedzê w absolutnej ciemnoci.
 Mylê, ¿e zabieraj¹ nas do Karl-Marx-Stadt  dochodzi do
mnie szept.
 Schnautze halten!  s³yszymy g³os z wnêtrza furgonetki.
To jeden z klawiszy. Milczymy. S³yszê, ¿e wprowadzaj¹ jeszcze
dwóch wiêniów. Ruszamy. Nie wiem, dok¹d nas wioz¹. Nie
wiem, gdzie le¿y Karl-Marx-Stadt. Kiedy przewieli mnie do
wiêzienia w Pankow, potem do Schönhof, nastêpnie do Lichtenbergu. Potem na powrót do Pankow. Kto to wie na sto procent?
Jako dotar³y do mnie te nazwy. Ponoæ jestem tu, ponoæ jestem
tam, ponoæ wioz¹ nas teraz do jakiego Karl-Marx-Stadt. Kto
szepcze w ciemnoci:
 Chyba og³osili amnestiê.
 Ruhe! Maul halten!  szczeka g³os wioz¹cego nas stra¿nika.
Mam gdzie ich amnestiê! Niech mi nie robi¹ ³aski. Do¿ywotnio nie bêd¹ mnie tutaj trzymali. A jak wyjdê... Mam ju¿ plan.
Przeprowadzê siê do Berlina. Kupiê sobie broñ. Z lunetk¹ oczywicie. Ten bandycki system nie ma prawa istnieæ. Nareszcie mam
¿yciowy cel. Ca³e moje ¿ycie powiêcê na niszczenie tego systemu. To trzeba sprz¹tn¹æ, zmieæ z powierzchni Ziemi. To stanowi
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moj¹ misjê na Ziemi. TO jest celem mojego ¿ycia. Za t o jestem
gotów oddaæ ¿ycie. Bêdê strzelaæ do tych oprawców jak do kaczek. Kaczki s¹ niewinne. Winny jest cz³owiek, który je zabija,
¿eby zjeæ co smacznego w swoim mniemaniu... Ale ta banda
z³oczyñców trzymaj¹ca w tylu wiêzieniach tylu nieszczêliwych
ludzi, zabieraj¹ca dzieci rodzicom... To¿ to wczorajsi hitlerowcy!
To ta sama faszystowska mentalnoæ. Metody wyuczone na
kursach KGB plus niemiecki Ordnung, ta niemiecka precyzja  tu
w s³u¿bie z³a. Bêdê strzelaæ do nich z dachów domów w sektorze
amerykañskim. Alianci powinni mi jeszcze podziêkowaæ za tak¹
dobr¹ robotê. Nale¿y oczyciæ ten wiat z wszelkiej maci zwyrodnialców. Istota sprowadzaj¹ca cierpienie na inne bratnie istoty,
przekszta³caj¹ca swoje zboczone, chore postêpowanie w obowi¹zuj¹cy system, istota powoduj¹ca cierpienie dzieci nie ma prawa
istnieæ i powinna zostaæ pozbawiona prawa do nazywania siê
istot¹ ludzk¹. Oto co czu³em wówczas w sobie. Tak w³anie
pojmowa³em sprawiedliwoæ. Oczami wyobrani widzia³em siebie na dachu wie¿owca w zachodniej czêci Berlina. Z bramy
wiêzienia np. w Pankow wychodz¹ klawisze po pracy. S¹ pewni
siebie. S¹ zadowoleni. Ustawili siê. ¯yj¹ dziêki nieszczêciu
innych. Ulegaj¹ systemowi. Podtrzymuj¹ go. ¯eruj¹ dziêki niemu.
Nie bacz¹ na to, ¿e setkom dzieci zabrano rodziców, ¿e trzyma siê
w celach nawet ciê¿arne kobiety, ¿e aby niektóre z nich zmusiæ
do zakapowania mê¿a czy brata, nie pozwala im siê nawet podmyæ raz na kilka dni. A ci klawisze ciesz¹ siê, bo mog¹ nabyæ
rower, pralkê, zegarek Ruhla, mieszkanko bli¿ej centrum miasta... Za jak¹ cenê, wy zwyrodnialcy?! Nie macie prawa chodziæ po
tej Ziemi w ludzkich cia³ach! Biorê sobie jednego z nich na cel.
Znam go. Poznajê tê gêbê. To ten, który zawsze przetrzymuje
aluminiow¹ miskê z lur¹ zwan¹ zup¹ na korytarzu, a¿ zupa ostygnie, albo przez otwór w drzwiach podaje j¹ w taki sposób wiê-
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niowi, ¿eby ten obla³ sobie d³onie wrz¹c¹ zup¹, albo ¿eby mu siê
wyla³a na pod³ogê. Cieszy go to za ka¿dym razem i bawi niezmiernie, brandzluje siê w swoim mierdz¹cym wnêtrzu niemoc¹, bezsilnoci¹ wiêzionych ludzi. Musz¹ jeæ tê zimn¹ lurê z zastyg³ym
na niej t³uszczem albo tê kaszê gryczan¹ zgrzytaj¹c¹ miêdzy zêbami, zmieszan¹ z krwi¹ zwierzêc¹. Moja suczka Gina ¿re z lepszej miski we Frankfurcie, ni¿ ja w ich NRD-owskim ansztalcie.
Patrzê na jego gêbê z tym g³upawym umieszkiem na ustach. Jego
ojciec, jego dziadek z ca³¹ pewnoci¹ byli hitlerowcami. Co ju¿
mo¿e odziedziczyæ taki pomiot? To pytanie nie budzi we mnie
jednak mi³osierdzia dla jakkolwiek by by³o mojego kosmicznego
brata. K³adê na nim krzy¿yk, i to nie w przenoni. Na jego umiechniêtej mordzie widzê krzy¿yk, który podnoszê na wysokoæ jego
p³askiego czo³a. Jestem panem ¿ycia i mierci. Oto oczyszczam tê
planetê ze Z£A. Jednego zwyrodnialca mniej. Ostatnia refleksja:
a mo¿e on jest ju¿ ojcem dziecka? Takim ludziom nie wolno siê
rozmna¿aæ. To tak, jakby pozwoliæ wiadomie na rozprzestrzenianie siê radiacji z³a, chorobotwórczych bakterii lub mierciononych wirusów. O tak! Ich geny to niszczyciele cywilizacji. Ile¿
to ludzi przez nich ucierpia³o i nadal cierpi? Ile dzieci? Ile osób
pope³ni³o przez ich niewiarygodn¹ nieczu³oæ samobójstwo? Raus!
Poci¹gam za spust. Dziêki Bogu! Pad³. O jednego potwora mniej...
Wiem, c o czuj¹ w swoich sercach terroryci, gwa³townicy
jak nazywa³ ich prorok Daniel.
Podró¿ w ciemnoci trwa. Po doæ d³ugim czasie gdzie siê
zatrzymujemy. Z zewn¹trz dochodz¹ do mnie odg³osy rozmowy.
Rozró¿niam akcent. Mówi¹ jako inaczej ni¿ we Frankfurcie. 
Verdammte Sachsen!  klnie cicho jeden z wiêniów. Ci przeklêci
Saksoñczycy!  Abschaum der Menschheit. Szumowiny ludzkoci.  Ruhe!  krzyczy jeden z wioz¹cych nas stra¿ników, który
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widocznie sta³ przy drzwiach. Nie wolno nam komunikowaæ siê
pomiêdzy sob¹. Komunikacji miêdzyludzkiej obawia siê ka¿da
dyktatura, ka¿dy tyran. To jej s³aby punkt. Bo komunikacja to
jedno z podstawowych praw Kosmosu, w którym ¿yjemy.
Ruszamy najwyraniej w dalsz¹ drogê. Chyba zjechalimy do
jakiego miasta. Samochód skrêca w lewo. Jedzie prosto. Stajemy.
Znów ruszamy. Prosto. Znowu zakrêt w lewo. Teraz w prawo. 
Mensch! Kann man verrückt werden  nie wytrzymuje nagle jeden
z wiezionych wiêniów. I tak d³ugo wytrzyma³.  Ruhe da! Klappe
halten!  jak zaprogramowany robot reaguje stra¿nik. Wiêniowi
jednak puszczaj¹ nerwy. Wrzeszczy. Krzyczy. Wali w drzwiczki
swojej ciasnej komóreczki, w której zosta³ zamkniêty na czas
podró¿y.  Ich will heraus! Ich will heraus!  miechy stra¿ników,
najwyraniej przyzwyczajonych do takich scen, potwierdzaj¹ moj¹
teoriê. To wampiry karmi¹ce siê emanacjami ludzkiego nieszczêcia, ludzkiej bezsilnoci, strachu, nienawici ¿ywionej do nich
przez ich ofiary, rozbudzonej chêci mordu i odrazy. Niech siê tymi
ludzkimi miazmatami przepe³ni¹, skoro tak nisko upadli, skoro
z ludzi przemienili siê w sêpy szarpi¹ce padlinê. Im wiêcej wyssaj¹ tej energii z ludzi, tym wiêcej miejsca powstanie w wyssanych
na now¹ energiê, na nowego ducha. Ta banda prowokuje odrodzenie duchowe, objawienie siê Zbawiciela poprzez ludzkie cia³a
wyssanych, wypycha na wy¿szy poziom egzystencji, wpycha
w ciê¿szy stan skupienia w heaven, do nieba, na z góry upatrzon¹
pozycjê. Z g ó r y... Warto wiêc wycofaæ siê w miejsce (stan
wiadomoci), z którego obsunêlimy siê w stan cz³owieczeñstwa, warto nastawiæ drugi policzek, warto nie stawiaæ oporu
z³emu, warto czyniæ dobro tym, którzy nam zawinili, warto kroczyæ w¹sk¹ cie¿k¹. Ale jak trudno zarazem przetworzyæ w sobie
s³uszny gniew, tak naturaln¹ reakcjê na czynion¹ przez nich
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jawn¹ niesprawiedliwoæ, w zrozumienie ich psychicznego stanu,
w wybaczenie im zboczonych tendencji, ich ¿¹dzy w³adzy.
N i e r z ¹ d, który czyni¹ na Ziemi od zarania, pocz¹wszy od
zmian dokonywanych w sile promieniowania atomów materii a¿
po dzieñ dzisiejszy zamieni³ ten wiat w kosmiczny, galaktyczny
enerdówek, odseparowany murem od reszty Wszechwiata.
Ukradli energiê, dusze ludzkie i ¿ywi¹ siê z³udn¹ nadziej¹, ¿e
uda im siê przetrwaæ. Co gorsza, gro¿¹ zniszczeniem planety, jeli
kto odwa¿y siê na próbê odebrania im w³adzy. miertelny
wirus zagra¿aj¹cy ¿yciu s³onia. Ale wiat³o wniknie niepostrze¿enie w wirusa i przemieni go od wewn¹trz. I zniknie mur
i zostan¹ zaabsorbowani przez otoczenie, z jakim bêd¹ nadal
przemieniani zgodnie z kosmicznym prawem sta³ej przemiany.
I nadejdzie koniec tej psychicznej bestiofilii. I kiedy zrozumiej¹,
dlaczego pozbawiono ich wolnej woli, ubezw³asnowolniono
i bêd¹ za to wdziêczni.
Wczoraj po tylu miesi¹cach czekania zabrano mnie do dentysty. Ten usun¹³ mi kilka plomb z zêbów i z umiechem na ustach
poinformowa³ mnie, ¿e to wszystko, co mo¿e dla mnie zrobiæ.
Odbiera³em od niego wibracjê jego zboczenia. Spyta³ mnie, czy
jestem zadowolony z jego us³ug. Onanizowa³ siê publicznie
w swym sadyzmie. Nasyca³ siê bezradnoci¹ wiêzionych tu ludzi.
Ale nadejdzie dzieñ, ¿e takim jak on usuniête zostan¹ wbrew ich
woli nie tylko plomby, ale i ich zêby. First well take Manhattan,
then well take Berlin.
Po kilku zakrêtach w lewo i w prawo samochód zatrzymuje
siê. Jedziemy na wstecznym. Zatrzymujemy siê. Ruszamy. Zakrêt
w prawo. S³ychaæ saksoñskie szwargotanie i najprawdopodobniej
przeje¿d¿amy przez jak¹ bramê. Samochód znowu zatrzymuje
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siê. Znów dobiega z zewn¹trz ich szwargotanie. Wiêzieñ miotaj¹cy siê i ochryp³y z wrzasku ju¿ chyba oszala³. Klawiszy ten
cz³owiek nie interesuje. To jeszcze jeden Arschloch. Oni ¿yj¹
z tego, za to im p³ac¹. Wo¿¹ z miejsca na miejsce jakie postacie.
Nawet nie zastanawiaj¹ siê nad tym, co czyni¹. Jak oni mogli
podporz¹dkowaæ siê systemowi, to inni te¿ mogli. Nie chcieli. To
ich sprawa. Cierpi¹? Pech gehabt! Samochód rusza z miejsca. Zakrêt
w lewo. Teraz w prawo. Cofa. Kto otwiera drzwiczki mojej komóreczki. Blask s³oñca (po tylu miesi¹cach w celi) olepia mnie.
 Raus! Schneller!  Takie same okrzyki s³ysza³a zapewne moja
matka nie raz podczas okupacji. Ten sam jêzyk. Ta sama mentalnoæ. Potykam siê wychodz¹c. Dwóch wartowników popycha
mnie ku wejciu do budynku. Ochryp³y wrzask szalej¹cego
w napadzie klaustrofobii wiênia zamienia siê w zwierzêcy ryk,
w wycie, które tak czêsto w tym kraju s³ysza³em. (A wiêc cz³owiek
to gatunek zwierzêcia?!)
Zamykaj¹ mnie w celi. Trzask rygla za plecami nie wywiera ju¿
na mnie ¿adnego wra¿enia. Cela z zarubowanym okienkiem
i blend¹ przes³aniaj¹c¹ wiat³o s³oneczne, grube drzwi ryglowane
z g³onym trzaskiem od zewn¹trz, mroczne korytarze owietlone
czerwonymi ¿arówkami, gdy prowadzi siê nimi wiênia, grube
mury wiêzienia i druty kolczaste na nich, uzbrojeni wartownicy
nad g³owami, pañstwo otoczone murem i ta ca³a reszta, jaka
nale¿y do tej smutnej scenerii ze statystami w³¹cznie, to po prostu
iluzja. Namacalna, materialna, robi¹ca mocne wra¿enie, jednak
iluzja. Nie bojê siê ju¿ nikogo ani niczego. To oni boj¹ siê takich
jak ja. Oni nie zamknêli mnie za kratami, nie byli w stanie pozbawiæ mnie wolnoci, jak¹ niosê w sobie, lecz ze strachu odgrodzili
siê ode mnie kratami i murem, bo wiedz¹, pomimo wszystko
wiedz¹, ¿e czyni¹ z³o. S¹ w ca³ym tego s³owa znaczeniu z³oczyñ-
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cami. W odró¿nieniu od darczyñców i dobroczyñców. Za z³o
zgodnie ze swoj¹ natur¹ niszczy siê samo.
Znów budz¹ mnie w rodku nocy. Znów prowadz¹ mnie
korytarzami do innej celi, na inne piêtro. Tym razem ka¿¹ mi
znów rozebraæ siê do naga. Znów naci¹gam na siebie zbyt du¿y
mundur kolejarski z wszyt¹ na plecach pod³u¿n¹, ¿ó³t¹ ³at¹. Czujê
jednak, ¿e mój pobyt tu dobiega koñca. Po kilku dniach wprowadzaj¹ do mojej celi nowego wiênia. Herman, syn adwokata
z Berlina, student prawa. Odsiedzia³ ju¿ dwa lata. Za co? To
klasyka, a zarazem bana³. Beihilfe zur Republikflucht. Pomoc
w ucieczce obywatelce raju Honeckera (przyjaciela chilijskiego
faszysty, genera³a Pinocheta  przy czym obaj panowie byli tajnymi agentami CIA, a przynajmniej w to wierzyli). Jak w wypadku
dziesi¹tek tysiêcy innych spraw. Kto z Zachodu wje¿d¿a na stronê wschodni¹. Tu poznaje kogo, na kim po kilku udanych
stosunkach p³ciowych zaczyna mu zale¿eæ. Wraca wiêc coraz
czêciej do obiektu swego po¿¹dania. Po burzliwych dniach
i nocach wracaj¹cego na zachodni¹ stronê kochanka odprowadza
zrozpaczona, zdesperowana druga po³owa tego poletka szczêcia. W koñcu partner z Zachodu proponuje lub daje siê namówiæ
(co póniej i tak nie bêdzie mia³o wiêkszego znaczenia podczas
pozornego ledztwa) na pomoc w ucieczce Ostlingowi do zachodniego raju, który znajduje siê po drugiej stronie muru, zasieków, drutów kolczastych, instalacji-samostrza³ów i snajperów na
wie¿yczkach, o psach i szczuj¹cych je na ludzi zwyrodnialcach nie
wspominaj¹c. Oczywicie ca³y plan jest trzymany do ostatniej
chwili w tajemnicy... jednak z w³asn¹ matk¹ albo z ojcem, bratem
lub najbli¿sz¹ przyjació³k¹ trzeba siê po¿egnaæ. Do nich ma siê
przecie¿ bezgraniczne zaufanie. Przecie¿ nie mo¿na tak po prostu
znikn¹æ. Kto wie, kiedy zobaczymy siê znowu? Jestemy przecie¿
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tylko ludmi. Samochód staje na granicy. Kierowca oddaje papiery do kontroli. Wtedy ka¿¹ mu zjechaæ na bok, wyjæ z samochodu i otworzyæ baga¿nik. Kierowcy robi siê gor¹co. Zale¿nie
od mo¿liwoci finansowych i sposobu mylenia stara siê jako
dyplomatycznie unikn¹æ powstaj¹cej, gronej w skutkach sytuacji.
Nic z tego.
Psy s¹ po prostu psami. Zwierzêcy instynkt zmusza je do
zas³u¿enia sobie na koæ. Gdy wytresowany pies rzuca siê na
cz³owieka i obezw³adnia go, to nie ma w nim winy. Tak go
wytresowa³ cz³owiek, stoj¹ca wy¿ej pod wzglêdem intelektualnym istota i jeli mielibymy z jakiej przyczyny kogo obwiniaæ
za szkody powsta³e w postaci pogryzienia, to winiæ nie bêdziemy
zwierzêcia, lecz rozumnego cz³owieka za nierozumne u¿ywanie
posiadanego rozumu.
Tacy w³anie rozumni ludzie pilnowali granic Niemieckiej
Republiki Demokratycznej. Ludzie, którzy nie domylali siê nawet, ¿e cz³owiek powinien poskromiæ zwierzê w sobie, jeli chce
w koñcu odczuæ respekt dla samego siebie. Czuli jako naczelni,
¿e wyrz¹dzaj¹ niesamowit¹ krzywdê innym ludziom, ale wybierali
zwierzêcy instynkt zamiast ludzkiej szlachetnoci. Ka¿dy z nich
widz¹c panikê w oczach bliniego wiedzia³, zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e w tej chwili wy³¹cznie od niego zale¿¹ dalsze losy
co najmniej dwóch osób (czêsto bardzo m³odych). Nic go to nie
obchodzi. Nic nie jest w stanie go wzruszyæ. Zreszt¹ dlaczego
mia³by pomóc komu w ucieczce z kraju, w którym sam decyduje
siê zostaæ? Dzi, po latach staje taki szubrawiec przed kamer¹
telewizyjn¹ w zjednoczonych Niemczech i jako wolny, szczêliwy
obywatel Unii Europejskiej t³umaczy, jak ka¿dy zbrodniarz wojenny, ¿e wykonywa³ t y l k o rozkazy tych z góry. To ci, którzy mu
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je wydawali, s¹ winni. To ich ukarzcie. To oni s¹ odpowiedzialni.
To oni zrobili z nas zwyrodnialców. Odpowiedzialnoæ niech
spadnie na nich. Ja tylko u c z c i w i e pracowa³em, chcia³em
utrzymaæ rodzinê na rachunek drêczonych blinich. To przecie¿
n o r m a l n e w naszym wiecie.
Z otwartego baga¿nika wyci¹gaj¹ miertelnie przera¿onego
cz³owieka. Jeli nie od razu, to ju¿ podczas pierwszego przes³uchania pasa¿er lub pasa¿erka baga¿nika zeznaje, ¿e uleg³a d³ugim namowom. Obiecano jej/jemu, ¿e za z³o¿enie zeznañ zgodnych z prawd¹ kara poniesiona za tak potworne przestêpstwo,
jakim jest nielegalna próba opuszczenia kraju, bêdzie ³agodna,
a mo¿e s¹d w ogóle odst¹pi od wydania wyroku ze wzglêdu na...
bla, bla, bla. Scenariusz podobny do tego z 1984 Orwella, z tym
¿e nikomu nie przystawiaj¹ do twarzy klatki z g³odnym szczurem,
który w chwilê póniej wgryzie siê wciek³y w twarz ofiary. Szczura faktycznie brak, ale wizja klatki materializuje siê na oczach
zastraszonego, ma³ego cz³owieczka, który chcia³, ¿eby mu siê
materialnie lepiej wiod³o. Sêdziowie szastaj¹ latami, jakby to by³y
dni albo godziny, a nie ¿ycie ludzkie. Dwa lata, trzy lata, piêæ lat,
osiem lat. Zeznania wczorajszych kochanków staraj¹cych siê
kosztem pogr¹¿enia bliniego unikn¹æ kary (kary za co?!) nie maj¹
tak naprawdê wp³ywu na wyroki s¹dowe, bowiem i tak ludzie ci
 winni czy niewinni  zostan¹ sprzedani po pewnym czasie na
Zachód. Ile odsiedz¹? To ³ut szczêcia. Mo¿e trzy lata i dwa miesi¹ce... Mo¿e... Lista nazwisk jest d³uga. Jedyny upowa¿niony do
przeprowadzania tej subtelnej transakcji to s³ynny adwokat, doktor Wolfgang Vogel. Bez jego wiedzy wyjazd na Zachód jest utopi¹. On dba o listê nazwisk i mo¿e czyniæ cuda. Nawet taki cud,
który przewidywa³ Jezus z Nazaretu: ostatni na licie mogli
czasem staæ siê pierwszymi.
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Gawêdz¹c wiêc z Hermanem i analizuj¹c pod³¹ mentalnoæ,
fa³szyw¹ lojalnoæ, sadystyczne sk³onnoci, bezmózgowie i inne
tego rodzaju ciê¿kie przywary cz³owieczeñstwa, doszlimy obaj
do tej samej konkluzji, ¿e najgorszymi z najgorszych, nieludzkich
wrêcz s³u¿alców systemu w tym kraju s¹ jednak ci, którzy zabieraj¹ rodzicom wyjête na granicy z baga¿ników, upione na czas
podró¿y niemowlêta.
 Czy mo¿esz sobie wyobraziæ tak¹ scenê, Roman?  Herman
wczuwa³ siê w rolê urzêdasa na granicy.  Podchodzisz do samochodu i ka¿esz otworzyæ bladej ze strachu matce baga¿nik samochodu. Dziecko chyba przebudzi³o siê, gdy¿ z baga¿nika dochodzi do ciebie st³umiony p³acz niemowlêcia. Przera¿ona kobieta
patrzy ci b³agalnie w oczy. Ma nadziejê, ¿e jeste cz³owiekiem, ¿e
te¿ masz dziecko, albo kiedy bêdziesz mieæ. Zreszt¹ co za ró¿nica. Mo¿esz zasalutowaæ, oddaæ jej papiery i przepuciæ. Niech
jedzie ze swoim niemowlêciem. Niech jak najprêdzej wydobêdzie
je z tego baga¿nika, z tych spalin. NIE! Ciebie gówno obchodzi los
tego bêkarta. Kobieta szepcze, b³aga, skomli: Pozwól mi odjechaæ...! to maleñstwo...! zlituj siê... dam ci wszystko, co przy sobie
mam! BO¯E!. Nic z tego! Ty chcesz siê wykazaæ. Chcesz byæ
aktywist¹. Zbierasz punkty. Podkrelasz swoj¹ lojalnoæ. Chcesz,
¿eby napisano o tobie w gazetce ciennej. Zak³adasz czêsto
mdlej¹cej w³anie, nie wytrzymuj¹cej ju¿ d³u¿ej napiêcia nerwowego matce kajdanki na rêce, a niemowlê  zgodnie z rutynow¹
procedur¹  ka¿esz przekazaæ gdzie nale¿y. Wykonujesz tylko
swoj¹ pracê i starasz siê j¹ wykonywaæ tak dobrze, na ile potrafisz.
Nadgorliwoæ te¿ mo¿e siê op³acaæ.
Wspania³y ch³opak ten Herman. Czuje ¿ycie tak, jak ja. Przewa¿nie niemowlêta nie wraca³y ju¿ do swoich rodziców. By³y
adoptowane przez czerwone rodziny i programowane na lojal-
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nych obywateli republiki. Powiedzmy, ¿e ojciec dosta³ piêæ,
szeæ lat wiêzienia i po kilku latach sprzedano go i wywieziono
na Zachód. Matkê te¿ skazano na parê lat... Dziecko wrogów
systemu nie mo¿e zostaæ tak po prostu oddane wrogo nastawionym, ziej¹cym teraz zemst¹ i nienawici¹ do rz¹du rodzicom. To
Staatsfeinde. Takich ludzi najlepiej poró¿niæ, sk³óciæ i odseparowaæ od siebie. Ich dziecko wychowane zostanie w zdrowej,
poprawnie myl¹cej i postrzegaj¹cej rzeczywistoæ rodzinie.
Wychowane znaczy indoktrynowane. Ich dziecko wyronie na
cz³onka partii i byæ mo¿e znajdzie dla siebie miejsce w STASI albo
w elitarnych (ta uzbrojona banda to elita) jednostkach pogranicza.
Mo¿e przyczyni siê do rozpaczy setek, a mo¿e tysiêcy ludzi? Mo¿e
bêdzie w ramach wykonywanych czynnoci wyci¹gaæ z baga¿ników niemowlêta i ma³e dzieci, a ich rodziców wysy³aæ na lata
odsiadki w wiêzieniach? Mo¿e zostanie zwerbowany przez CIA
lub zachodnioniemieckie s³u¿by wywiadowcze i stanie siê podwójnym agentem. I bêdzie jadaæ w najlepszych restauracjach,
sypiaæ w najdro¿szych hotelach, jedziæ dobrymi samochodami,
posuwaæ eleganckie dziwki, budowaæ sobie willê z basenem,
wysy³aæ ¿onê z dzieæmi do Travemünde i innych drogich kurortów, a jak zmieni siê ustrój, co chyba nie tak szybko nast¹pi (tak
myleli w one dni), to siê zobaczy, jak i gdzie bêdzie mo¿na
znowu siê ustawiæ. W ka¿dym razie zawsze i wszêdzie na us³ugach w³adzy. Ma siê ten ¿yciowy spryt. mieræ frajerom!
Za niepos³uszeñstwo polegaj¹ce na moim ignorowaniu przepisów zawartych w Hausordnungu, dotycz¹cych zakazu le¿enia
na pod³odze podczas dnia, zamkniêto mnie znowu w piwnicy na
trzy dni bez dostêpu do toalety. W ramach samoobrony przed
zezwierzêceniem przez trzy dni nie pi³em i zjad³em co nieco dla
niepoznaki, gdy¿ nie chcia³em umiliæ im czasu skuwaniem mnie
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w kajdanki, usypianiem i karmieniem do¿ylnym. W ten sposób
demonstrowano absolutn¹ kontrolê i w³adzê nawet nad cia³em
i funkcjami cia³a uwiêzionego.
 U nas bêdziesz nawet oddychaæ, kiedy my zechcemy 
wyt³umaczono mi ju¿ na wstêpie.  Stawianie oporu lub twoje
protesty nie maj¹ dla nas ¿adnego znaczenia.  W tym wypadku
mówili prawdê.
Gdy wróci³em, okaza³o siê, ¿e mam nowego w celi. Berndt
z Hamburga. Mia³ chyba 21 lat i by³ ponownie wcielonym faszyst¹. NRD z jej systemem w³adzy umacnia³a tylko jego ojca, starszego brata oraz jemu podobnych w przekonaniu, ¿e Hitler mia³
absolutn¹ racjê, zwalczaj¹c radykalnie komunistów. Am besten
alle an die Wand! Najlepiej wszystkich pod cianê. Ktokolwiek
na wiecie têpi³ radykalnie komunistów, by³ zdaniem wychowanego w atmosferze niemieckiego nacjonalizmu Berndta, zbawc¹
ludzkoci.
 W przeciwnym wypadku die Roten, czerwoni zamieni¹
ca³y wiat w DDR  argumentowa³.  A jak to wygl¹da, czujemy
w³anie na w³asnej skórze.
Chcia³ zabraæ ze sob¹ do Hamburga dziewczynê. Pozna³ j¹
w jakiej knajpie w Berlinie Wschodnim. Pracowa³a jako kelnerka.
Po³¹czy³ ich dziki seks (zgodnie z jego relacj¹) i wspólna nienawiæ do komunistów, do czerwonych.
 Liebe Tod als Rot  powtarza³ czêsto.
To Berndt opowiada³ mi godzinami o spotkaniach m³odych
neonazistów w Hamburgu i Hanowerze, i o tym, ¿e jego ojciec
trzyma w szafie mundur z lepszych czasów wraz z oficerkami,
które co niedzielê s¹ pucowane przez jego matkê i nak³adane
z czci¹ razem z mundurem, a ojciec paraduje przez kilka godzin po
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mieszkaniu w tym stroju lub przyjmuje goci, którzy przynosz¹ ze
sob¹ w walizeczkach te¿ wyprasowane mundury z tamtych dni.
To Berndt ju¿ wtedy w celi poinformowa³ mnie o fakcie, ¿e  jak
mawiano w tamtych krêgach  wojna siê jeszcze nie skoñczy³a, ¿e
Großadmiral Doenitz nie podpisa³ kapitulacji III Rzeszy (nie by³
nawet do takiego aktu uprawniony), a tylko kapitulacjê Wehrmachtu, ¿e Dritte Reich istnieje tak, jak miliony Reichsdeutschen rozsianych w niemieckich koloniach po ca³ym wiecie. I ¿e RFN to fikcja,
a jej kanclerz nie mo¿e byæ uznany za niemieckiego Führera.
O dziwo po latach, gdy zajmowa³em siê rzekomymi kontaktami pewnych ugrupowañ okultystycznych, lansuj¹cych niemiecki nacjonalizm, z pewn¹ grup¹ kosmitów  oczywicie wysokich
wzrostem blondynów o niebieskich oczach  pochodz¹cych
z gwiazdozbioru Aldebaran, dowiedzia³em siê, ¿e faktycznie
S¹d Najwy¿szy Republiki Federalnej Niemiec uzna³ III Rzeszê za
formalnie nadal istniej¹ce, choæ nie funkcjonuj¹ce pañstwo.
 Ja, ja, lieber Roman, so is es!  przekonywa³ mnie Berndt,
a ja oczywicie nie wierzy³em mu, gdy¿ w szkole uczono mnie
inaczej. Poza tym podejrzewa³em, ¿e Berndt mo¿e byæ podsuniêtym mi kapusiem.
Berndt przekonywa³ mnie, ¿e Hitler z ca³¹ pewnoci¹ uciek³
z Berlina i byæ mo¿e nadal ¿yje. W Berlinie spalono cia³o jednego z sobowtórów Führera, ale Rosjanie i Amerykanie wiedz¹, jak
by³o naprawdê (jak wiele zale¿y od tego, k t o wyk³ada nam
historiê!). Ze wzglêdu na wychowanie uznawa³ siebie za antysemitê, chocia¿ jak siê okaza³o, by³em pierwszym ¯ydem, jakiego
ten cz³owiek zobaczy³ na w³asne oczy. Przez kilka tygodni uznawa³ mnie za Polaka. Gdy powiedzia³em mu, ¿e jestem polskim
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¯ydem (cokolwiek to oznacza), pocz¹tkowo nie chcia³ mi uwierzyæ. Z opowiadañ, jakimi za m³odu skorupka nasi¹k³a, powinienem wygl¹daæ co najmniej odpychaj¹co, odstrêczaj¹co  inaczej.
Znów zamkniêto mnie w karcerze. Znowu omieli³em siê
po³o¿yæ na pod³odze podczas dnia. Znowu krata pomiêdzy mn¹
a muszl¹ klozetow¹. Nie z³ami¹ mnie. Bêdê robiæ, co mi siê
podoba, na ile to bêdzie mo¿liwe. Jestem gotów ponieæ wszelkie
tego konsekwencje. Czujê siê wolny nawet tutaj. I nikt mnie nie
pozbawi mojej wolnoci. Musz¹ mnie zabiæ. Gdyby mnie powiesili, gdyby mnie gazowali, gdyby mi dali miertelny zastrzyk,
gdyby mnie topili, palili na stosie... Nic im nie pomo¿e. Nikt mnie
nie z³amie. Mnie nigdy nie us³ysz¹ wyj¹cego w szaleñstwie. K³adê
siê na zimnej piwnicznej pod³odze, kiedy mi siê podoba. Ignorujê
ich napominania, groby. To oni s¹ mi co winni, a nie ja im.
Powinni siê ju¿ po³apaæ, ¿e to, czego nauczono ich na kursach
drêczenia bliniego, na mnie nie dzia³a. No có¿... Pech gehabt! Ju¿
chyba po raz pi¹ty wchodz¹ w czterech do mojej klatki i stawiaj¹
mnie si³¹ na nogi. Cierpliwie t³umaczê, ¿e mam teraz ochotê
pole¿eæ i k³adê siê z powrotem. Jeden z nich, najwidoczniej podpity,
uderza mnie kluczami w ¿ebra. Drugi chwyta mnie za gard³o
i d³awi¹c przydusza do ciany. Jest wciek³y. Rozumiem ich.
Przyzwyczaili siê do zaszczutych, zastraszonych, zap³akanych,
uleg³ych zasrañców. Wrzeszczy mi w twarz ju¿ nie wiem po raz
który o tym, ¿e Hausordnung zabrania le¿enia podczas dnia.
Verstanden?! K³adê siê z powrotem na pod³odze i wyjaniam, ¿e
to ich Hausordnung, dla nich, nie dla mnie. Wracaj¹ z wiadrami
pe³nymi wody i wylewaj¹ j¹ na pod³ogê. Oblewaj¹ te¿ mnie.
W³anie nauczy³em siê nowego niemieckiego wyrazu: krepieren.
Du wirst krepieren hier! Obiecuj¹ mi, ¿e zdechnê. Mój mózg transmituje stary program: Nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz! 
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zaczynam piewaæ, le¿¹c mokry na pod³odze. Na ich têpych gêbach widzê zdziwienie. Adrenalina rozsadza mnie, chocia¿ wa¿ê
(jak siê potem okaza³o) nieca³e 50 kilogramów. Nikt mnie nie
z³amie. Jestem wolny nawet za kratami. To nie oni mnie obserwuj¹ od pó³tora roku. To ja obserwujê ich. Tak naprawdê to oni
znajduj¹ siê za kratami. Czujê siê jak zwyciêzca. Jestem niepokonany. Energia pulsuje we mnie ze wzmo¿on¹ si³¹. Czujê siê
jak Giordano Bruno na stosie. Albo Savonarola. Jam zwyciê¿y³
ten wiat.
To tu, w wiêzieniu, w NRD (jeszcze jeden poroniony przez
ludzki umys³ mylokszta³t, który ju¿ w chwili powstawania niós³
w sobie w³asny kres) zrozumia³em, jak bardzo twórcy dyktatury,
niewa¿ne jakiego rodzaju, przywi¹zuj¹ siê, koncentruj¹ na swoich
ofiarach. Staj¹ siê wartownikami systemu, który tak naprawdê
stworzyli dla siebie samych. Wartownikami, którzy zamknêli siê
sami wraz ze swoimi wiêniami w wiêzieniu, które sami sobie
stworzyli, i z którego nie mog¹ teraz wyjæ. Bo wyjcie z tego
wiêzienia, budowanego pocz¹tkowo dla innych, oznacza natychmiastowe oddanie wolnoci uwiêzionym. Za bez nich zgin¹.
Najbardziej za boj¹ siê transformacji, przemiany. S¹ przecie¿
paso¿ytami. A na pozbycie siê paso¿ytów jest tylko jeden sposób:
nale¿y przestaæ je karmiæ, odci¹æ dop³yw wsysanej przez nie energii
w tej postaci, jakiej potrzebuj¹ do ¿ycia. Trzeba to uczyniæ nie
dlatego, ¿eby je zabiæ. Kosmiczne prawo mówi, ¿eby nie zabijaæ,
za wolnoæ polega na podporz¹dkowaniu siê prawu, a nie na
wykraczaniu ponad prawo. Trzeba to uczyniæ, ¿eby im pomóc
w znalezieniu w³aciwego pokarmu, który maj¹ w sobie samych.
Gdy tylko nie dostan¹ energii z zewn¹trz, gdy g³ód dokuczy
i zmusi ich do mylenia, zaczn¹ szukaæ pokarmu, a¿ w koñcu
znajd¹ go i przestan¹ byæ paso¿ytami. Mo¿na by te¿ zacz¹æ
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z premedytacj¹ karmiæ je nowym pokarmem i przyzwyczaiæ je jak
bakterie do antybiotyków, zmuszaj¹c do mutacji, jednak naszym
celem nie jest stanie siê ich wartownikami, lecz wolnoæ nasza
i ich. Za wolnoæ nasz¹ i wasz¹!. Tylko tak zniknie bezpowrotnie obraz wiêzienia, w którym jestemy zamkniêci. Paso¿ytom nie
nale¿y stawiaæ oporu. Trzeba tylko staæ siê dla nich nieprzydatnym, form¹ energii, która dla nich jest niestrawna, niesmaczna.
W innym wypadku, gdy decydujemy siê na karmienie paso¿ytów,
na wspó³pracê z nimi, sami wkrótce staniemy siê paso¿ytami
zgodnie z zasad¹, ¿e z kim przestajesz, takim siê stajesz. Wyssan¹
z nas energiê bêdziemy starali siê uzupe³niæ wysysaj¹c j¹ z innych,
którzy pozwol¹ nam z kolei na paso¿ytnictwo i tak staniemy siê
ogniwem w tym ³añcuchu pokarmowym wampirów. Twórcy
wiêzienia, jego wartownicy, którzy skuli tym w³anie ³añcuchem
wiêzione przez siebie istoty, tak bardzo zaabsorbowani s¹ pilnowaniem i obserwowaniem zachowañ uwiêzionych, ¿e popadli
w hipnotyczny stan. Zapomnieli wprost o otaczaj¹cej ich rzeczywistoci. Czuj¹ siê jak kinoman ze wzrokiem wlepionym w poruszaj¹cy siê obraz na ekranie kina. Nie s¹ wiadomi tego, co dzieje
siê za ich plecami. Za za ich plecami pojawi³y siê jeszcze groniejsze paso¿yty ni¿ on sami. Te maj¹ jeszcze wiêkszy apetyt
i zapotrzebowanie. Ale i one nie widz¹, co dzieje siê za ich
plecami, tak bardzo s¹ zajête obiektem swojego zainteresowania,
ród³em ulubionego przez nich pokarmu. Lecz ca³y ten ³añcuch
pokarmowy mo¿e byæ obserwowany i badany przez kogo, kto
nie wysysa energii z innych, bo ma doæ swojej w³asnej. Ten 
nazwijmy go Uczony  widzi przez swój mikroskop, jak d³ugo
jeszcze obserwowany przezeñ ³añcuch pokarmowy mo¿e siê utrzymaæ. Widzi, ¿e oddaj¹cy nie nad¹¿aj¹ ju¿ z akumulacj¹ energii,
bowiem wysysaj¹cy j¹ ³akn¹ coraz wiêcej i po¿eraj¹ ju¿ nawet
swoje ofiary. Nie pozostaje mu nic innego, jak tylko zmieniæ im
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rodowisko. Do tej zmiany wszystkie paso¿yty tworz¹ce ów ³añcuch pokarmowy bêd¹ zmuszone siê ustosunkowaæ. A to oznacza
przemianê, transformacjê. Ss¹ce chciwie energiê z innych osobników paso¿yty otrzymaj¹ taki zastrzyk energii, ¿e odzwyczaj¹ siê
stopniowo od paso¿ytniczego trybu ¿ycia. Przez pewien czas bêd¹
¿ywiæ siê jeszcze odpadkami, ale w koñcu odkryj¹ w sobie
samych ród³o energii i z paso¿ytów stan¹ siê dawcami. Ale
najpierw trzeba zmieniæ im rodowisko, a to oznacza ograniczyæ im pojêcie wolnej, nieprzymuszonej woli  nie dla w³adzy,
lecz z mi³oci. Przecie¿ ich przeznaczeniem nie jest byæ wymieraj¹cym gatunkiem paso¿ytów. To akt mi³osierdzia. Taki ³añcuch
musi zostaæ zerwany. Ten system musi zostaæ obalony. Pro
publico bono.
Przypominam sobie, ¿e za odmówienie wykonania jakiego
idiotycznego rozkazu, wydanego mi przez zakompleksionego
sier¿anta w areszcie wojskowym w Izraelu, te¿ zamkniêto mnie
skutego w niesamowicie niskim karcerze i przykuto do kraty.
By³o to pomieszczenie tak niskie i ciasne, ¿e trzeba by³o wchodziæ
doñ ty³em i przykucaj¹c. O wstaniu na nogi i wyprostowaniu siê
nie by³o mowy. Wtedy te¿ piewa³em: Jeszcze Polska zginê³a....
Polska by³a symbolem niez³omnoci. Oczywicie Polsk¹ by³em ja.
Wszystko w ¿yciu mo¿e byæ widziane jako symbol, bo ¿ycie
sk³ada siê z samych symboli. Ja jestem symbolem, ka¿dy z nas
jest symbolem... Tylko czego? Szlachetnoci czy pod³oci? Uniwersalnego duchowego piêkna czy wyrafinowanej, zboczonej
nikczemnoci?
Istnieje taki stan wiadomoci, stan umys³u, w którym rzucaj¹cy siê z szabelk¹ na czo³g cz³owiek wydawa³ siê byæ symbolem
bohatera, a nie samobójcy. Ograniczony sposób mylenia takiego
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kamikadze wydawa³ siê byæ imponuj¹cy. Dlatego piewa³em g³ono polski hymn czuj¹c, ¿e musieliby mnie zabiæ, ale JA... JA
pozostajê niez³omny. No có¿, mieræ samobójcom, a ¿ycie wieczne dawcom ¿ycia.
Wracaj¹ po kilku godzinach. Chc¹ nakarmiæ mnie solonym
ledziem. Nic z tego. Potem nie dostanê nic do picia. Jeden z nich
co tam b¹ka, ¿e mog¹ mi co wstrzykn¹æ, ¿e zamkn¹ mnie
w szpitalu psychiatrycznym, ¿e u¿yj¹ elektrowstrz¹sów, ¿e zniszcz¹ mi mózg, ¿e stamt¹d ju¿ nigdy nie wyjdê, ¿e zniknê bez ladu
i nikt ju¿ nigdy o mnie nie us³yszy. Jeszcze Polska nie zginê³a
 zag³uszam ich be³kot. Zatrzaskuj¹ drzwi z hukiem, pozostawiaj¹c mnie w stanie euforii (a raczej eufurii?!). Tak czuli siê chyba
kamikadze, niszcz¹c swoich wrogów, gin¹c z pieni¹ zwyciêstwa
na ustach. Tak czuj¹ siê chyba palestyñscy samobójcy w ostatniej
chwili przed mierci¹. Dzi jednak wiem, ¿e to nie ten stan wiadomoci reprezentowa³ Jezus, wymawiaj¹c s³ynne s³owa: Ojcze,
przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹. Umieraæ z pieni¹ na
ustach potrafi ka¿dy fanatyk albo obiekt eksperymentów manipulowania emocjami cz³owieka za pomoc¹ elektromagnetycznych
mikrofal. Zrozumieæ, wybaczyæ, powiêciæ swoje ludzkie, ma³e
ego i ¿yæ z pieni¹ na ustach  to ju¿ ca³kiem inny stan wiadomoci. Wybór nale¿y do nas: staæ siê mistrzem ¿ycia czy wielkim
mistrzem ¿ycia? Bo mistrz potrafi dokonaæ wszystkiego, co tylko
mo¿liwe, za wielki mistrz czyni tak¿e rzeczy niemo¿liwe.
Wówczas, w wiêziennych celach, dopiero uczy³em siê pojmowaæ taki model mylenia. Od dzieciêcych lat wpajano mi, ¿e wielkimi bohaterami byli ludzie, którzy zabijali i sami ginêli za s³uszn¹
sprawê. Do czego jednak mo¿e doprowadziæ taki sposób mylenia
i postêpowania, widzimy wyranie na przyk³adzie reakcji ³añcucho-
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wej akcji odwetowych w konflikcie izraelsko-palestyñskim. Jak d³ugo
pokutowaæ w nas bêdzie pogañskie prawo oko za oko, z¹b za
z¹b, tak d³ugo bêdziemy trwaæ w wiecie, w którym zacietrzewieni, wciekli, zalepieni nienawici¹ fanatyczni zabójcy i samobójcy
bêd¹ uznawani i czczeni jako bohaterscy mêczennicy. Przysz³e
pokolenia, ¿yj¹ce ju¿ w odmiennym stanie wiadomoci i zdolne
do subtelniejszej percepcji, pokiwaj¹ tylko ze wspó³czuciem g³owami, studiuj¹c dzieje pradziadów. Nasi bohaterscy mêczennicy jawiæ
siê im bêd¹ jako zagubieni ob³¹kañcy, ¿yj¹cy w wiêzieniu swoich
w³asnych pogl¹dów, zapatrywañ, jedynie s³usznych wierzeñ, za
które warto rzekomo powiêciæ ¿ycie ludzkie; za kratami stworzonymi z nieustêpliwoci i bezwzglêdnej nienawici zdolnej do powiêceñ, które nimi w rzeczywistoci nie s¹. Kraty w wiecie materialnym odzwierciedlaj¹ nam kraty, jakimi uprzednio otoczylimy
siê mentalnie, duchowo.
Prawdziwy bohater  tak widzê bohatera w moim obecnym
stadium rozwoju  to istota nie dopuszczaj¹ca do powstawania
negatywnych dla niej samej oraz blinich uczuæ i myli wiod¹cych j¹ ostatecznie ku mierci. Nie dlatego, ¿e mieræ istnieje
i trzeba trzymaæ siê kurczowo fizycznego cia³a jak najd³u¿ej,
lecz dlatego, ¿e nasze uczucia i myli powinny wieæ nas
do ¿ycia (wiecznego). Wiem, ¿e to brzmi jak religijny be³kot
albo kwestia z Szekspira, lecz decyduj¹c siê na cierpienie
i zadawanie cierpienia, decyduj¹c siê na mieræ (zabójstwa czy
samobójstwa), pozbawiamy samych siebie ¿ycia, i to jako ród
ludzki i jako jednostka. Ka¿da komórka w naturalny sposób
powstaje i w naturalny sposób ginie. Cz³owiek, czyli garæ
komórek, stworzony zosta³ po to, ¿eby w tym w³anie okresie
trwania i do chwili zakoñczenia swojej roli jako kosmiczna
komórka lub zespó³ komórek o¿ywiaæ swoje otoczenie, a nie

%

Roman Nacht

niszczyæ go wedle swojej woli  nawet jeli jest to dopuszczone
i tolerowane do pewnego okrelonego czasu i z pewnych
okrelonych przyczyn. Jeli komórka sama postanawia decydowaæ o tym, jak i kiedy i czy w ogóle s³u¿yæ organizmowi,
wówczas staje siê komórk¹ rakow¹ (tak j¹ nazywam dla podkrelenia roli, jak¹ teraz odgrywa), komórk¹ miercionon¹. Ta
samowola, któr¹ siê kieruje, czyni z niej komórkê zabójcê.
Sprawc¹ takiego zachowywania siê komórek jest cz³owiek magnetyzuj¹cy je swymi uczuciami i mylami. Boj¹cy siê mierci
fizycznej cz³owiek uczy, programuje t¹ energi¹ swoje komórki, które te¿ nie chc¹ umieraæ. Cz³owiek, czyli mikrokosmos,
ich w³adca, nie wypowiedzia³ jeszcze magicznej formu³y: B¹d
wola Twoja przed obliczem swojego w³adcy  makrokosmosu.
Tak¿e mikrokosmos cz³owieka, jego komórka, nie chce poddaæ
siê naturalnemu, kosmicznemu biegowi rzeczy. U¿ywaj¹c religijnego pojêcia grzechu mo¿na powiedzieæ, ¿e grzeszn¹, rakotwórcz¹ komórk¹ staje siê zarówno ta, która zabija, a wiêc
niesie mieræ (lub samowolnie niszczy siê sama), jak i komórka
wzbraniaj¹ca siê w swoim czasie przemin¹æ, aby ust¹piæ miejsca nowym, zastêpuj¹cym j¹ komórkom.
Tu, w tym pañstwie przemocy i psychoterroru, otoczony negatywn¹ energi¹ bezsilnoci, bólu, wciek³oci i sadyzmu, nasi¹ka³em z godziny na godzinê tymi miazmatami przemieniaj¹cymi
mnie w miercionony, zmutowany mikrokosmos. Zemsta jest
rozkosz¹ upad³ych, nie potrafi¹cych wybaczyæ bogów. Ja przeszed³em przez te stany wiadomoci... i poszed³em dalej.
W nocy budz¹ mnie i prowadz¹ do jakiej celi. Ka¿¹ mi siê
znów rozebraæ. Siedzê i czekam. Godzinê, dwie, trzy. Wracaj¹.
Rzucaj¹ mi na pod³ogê moje ubranie, krawat, koszulê, obuwie.
Przebieram siê. Nie dam siê zwariowaæ. W ich stroju, czy w moim
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w³asnym... To nie stanowi ¿adnej ró¿nicy. Nadal przebywam na
terenie jednego wielkiego obozu koncentracyjnego, zwanego DDR.
Minê³y ponownie godziny, kilka dni. Do mojej celi wprowadzono wiênia. Nazywa³ siê Hoyer. By³ te¿ ubrany w swoje c y w i l n e
ciuchy. By³ Szwabem ze Stuttgartu i musia³em siê przyzwyczaiæ do
jego akcentu. N a w o l n o  c i pracowa³ jako mechanik w zak³adach Mercedesa. Dalej ju¿ nie by³o tak ciekawie. Pewnego dnia
podczas odwiedzin u rodziny po drugiej stronie muru pozna³
dziewczynê. Ta (jak wszystkie inne) robi³a sceny za ka¿dym razem, gdy wraca³ na Zachód. Hoyerowi zrobi³o siê jej ¿al. Zbudzony rycerz postanowi³ porwaæ z zamczyska z³ego króla wybrankê
swego serca (a raczej nieco ni¿ej znajduj¹cej siê czêci jego cia³a,
s¹dz¹c z jego opowiadañ) i potajemnie opuciæ granice tej wspania³ej krainy. Dziewczê ho¿e w ostatniej chwili ¿egna siê ze swoj¹
najlepsz¹ przyjació³k¹... Na przejciu granicznym Hoyer musi wysi¹æ z samochodu i otworzyæ baga¿nik, z którego wyskakuje zap³akana dziewczyna powtarzaj¹ca w kó³ko: Ja nie chcia³am, to on
mnie namówi³. Klasyka. Standard. Szablon. Jemu obiecano ³agodny wymiar kary, o ile przyzna siê do wszystkiego i podpisze. Jej
obiecano to samo, jeli podpisze to, co powtarza od chwili wyjcia
z baga¿nika. Niezale¿nie od tego, co zeznali i podpisali  oboje
dostali po kilka lat odsiadki. Hoyera wykupi³ jednak rz¹d z Bonn,
jego dziewica (teraz zwana die schmutzige Hure) po odsiedzeniu
wyroku pozostanie w wiêzieniu o wiêkszych wymiarach, ulegaj¹c
z³udzeniu, i¿ wysz³a na wolnoæ. Jeli nale¿y do odwa¿nych,
ponownie znajdzie rycerza, który bêdzie stara³ siê wywieæ j¹
z mrocznej krainy tyrana. Jeli nie, to...
Pewnego dnia po po³udniu odsuwaj¹ zasuwy. Otwieraj¹ szeroko drzwi i ka¿¹ wyjæ z celi. Podwiadomie czujê, ¿e ju¿ tu nie
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wrócê, ale staram siê nie podniecaæ t¹ myl¹. Spokojnie. Najpierw
muszê siê znaleæ po drugiej stronie granicy. Pozna³em ju¿ ich
metody. Mog¹ pozwoliæ nam posiedzieæ nawet kilka godzin
w autobusie, a potem zawróciæ nas do cel i zamkn¹æ znów na
kilka nastêpnych dni, tygodni...
Po raz pierwszy od tak wielu miesiêcy widzê prowadzonych
w mojej obecnoci korytarzem innych ludzi... nawet kobiety!
Wyprowadzaj¹ nas na zewn¹trz budynku. Jest piêkny s³oneczny
dzieñ. Zajmujemy miejsca w dwóch stoj¹cych na dziedziñcu eleganckich autokarach marki Mercedes. Z pewnoci¹ ci z³odzieje
zarekwirowali je w ramach wyszukiwania uciekinierów  mruczy
w moj¹ stronê jaki blady, wychudzony Saksoñczyk. Kobiety maj¹
krótko ostrzy¿one w³osy, a to nie ze wzglêdu na panuj¹c¹ modê,
lecz jak twierdz¹, w kocach lub w resztkach koców, którymi siê
przykrywa³y, by³y podrzucane przez klawiszy wszy.
W autobusie panuje podniecenie granicz¹ce z histeri¹. S¹ tu
ludzie m³odzi i starzy. Wszyscy bez wyj¹tku odsiedzieli po kilka
lat w wiêzieniach za to tylko, ¿e chcieli zbudowaæ swoje ¿ycie
inaczej. Inaczej ni¿ narzuca³ im to tyrañski rz¹d, albo te¿ za to, ¿e
pomagali w ucieczce z tego socjalistycznego raju innym. W ucieczce
z jednego wymiaru materii w inny. Podczas gdy oni zostan¹ teraz
przerzuceni na Zachód, ich rodziny pozostan¹ w wiêziennym
pañstwie pod rz¹dami oddanego Moskwie Ericha Honeckera,
symbolu panuj¹cego w tej czêci Niemiec z³a. Niektórzy p³acz¹
g³ono, jak dzieci, inni p³acz¹ cicho. Niektórzy nie posiadaj¹ siê
ze szczêcia, tak jak cz³owiek, który zda³ sobie nagle sprawê
z tego, ¿e wygra³ g³ówn¹ wygran¹ na loterii. Inni spluwaj¹ za
siebie i mamrocz¹ przysiêgi, snuj¹c plany zemsty za to wszystko,
co ta banda wyrz¹dzi³a ludzkoci. Jeden drugiego pyta, sk¹d
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pochodzi i ile przesiedzia³. Do autokaru wchodzi kilka kobiet.
Jedna z nich zajmuje wolne miejsce ko³o mnie. Ma nieco ponad
dwadziecia lat. Odsiedzia³a cztery lata. Jej starsza siostra mia³a
ch³opaka w wojsku. Mia³ dostêp do komputera i magazynu odzie¿owego. Pewnej nocy zabra³ wojskow¹ ciê¿arówkê oraz dziesiêæ
mundurów wojskowych. Wraz z przyjació³mi postanowili zaryzykowaæ. Uciec na Zachód. Mieli plan, ale zanim zd¹¿yli zrealizowaæ jego pierwsz¹ czêæ, zanim wszyscy zd¹¿yli przebraæ siê
w mundury, zostali otoczeni i odstawieni do zak³adów karnych.
Brat organizatora ucieczki do wolnego wiata postanowi³ przypodobaæ siê swemu panu i zakapowa³ do STASI o planach
ucieczki brata oraz przyjació³.
Moja nowa znajoma jest wspaniale doinformowana na temat
tego, co jej siê prawnie n a l e ¿ y po przekroczeniu granicy. Wie,
do jakiego urzêdu siê udaæ i co gdzie za³atwiæ. Za pierwsze pieni¹dze, jakie otrzyma, zrobi ko³o siebie, a potem chce pracowaæ
jako prostytutka w jakiej eleganckiej agencji. Tylko przez kilka
lat. Musi sobie odbiæ te stracone lata. Jak ju¿ od³o¿y ma³¹ sumkê,
to uda siê do banku, wemie po¿yczkê i otworzy butik albo ma³y
zak³ad kosmetyczny i fryzjerski, albo jedno i drugie... Wszystko to
mówi z tak¹ determinacj¹ w g³osie, i¿ jestem pewien, ¿e siê jej
powiedzie, ¿e siê jej uda. Chcê, ¿eby siê jej powiod³o. Moje serce
przepe³nione jest ¿yczliwoci¹ dla tych wszystkich ludzi. Nagle
dziewczyna w porywie szczêcia obejmuje mnie i ca³uje.
 Ach, du bist so schön!  wykrzykuje w ekstazie.
Czujê jej d³oñ na moim rozporku i choæ têskniê do mojej
Reginki, to jednak gdy widzê, ¿e jestem po¿¹dany, jest mi przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Tym bardziej ¿e wa¿ê niewiele ponad
50 kilogramów. Dziewczyna jest podekscytowana, atmosfera
w autobusie staje siê nie do wytrzymania. Ruszamy. Niektórzy

%$

Roman Nacht

wyj¹. To ci, którzy ju¿ nigdy nie ujrz¹ swoich dzieci. Rw¹ siê wiêzy
astralne. Jaka kobieta prawie oszala³a. Musz¹ trzymaæ j¹ za rêce,
bo drapie siê po twarzy z rozpaczy. Przed naszym autokarem
jedzie mercedes (te¿ z tych zarekwirowanych przez STASI),
a w nim doktor Wolfgang Vogel, adwokat nas wszystkich i wybawiciel. Za naszym autokarem nastêpny, tak¿e pe³ny, a za nim
nowiutkie bmw. W nim agenci STASI. Po jakim czasie ca³a ta
karawana zatrzymuje siê na wielkim parkingu. Stoj¹ tu dwa
takie same autokary, jakimi przyjechalimy, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e
na zachodnioniemieckich numerach rejestracyjnych. Kazali nam
przejæ do tych autobusów, a gdy ju¿ wsiedlimy do naszego,
wszed³ wytworny jak zawsze doktor Wolfgang Vogel, aby oznajmiæ, ¿e praktycznie jestemy znów wolnymi ludmi oraz poprosiæ,
abymy nie udzielali wywiadów gazetom zachodnioniemieckim,
a ju¿ w ogóle nie przekazywali prasie nazwisk innych wiêniów,
gdy¿ bêdzie to przeszkadza³o w ich uwolnieniu.
 To s¹ dopiero winie!  denerwuje siê moja nowa znajoma.
 Nie doæ, ¿e wiêzili cz³owieka za nic, to jeszcze na koniec
zabraniaj¹ mu siê poskar¿yæ!
Verfluchte STASI Schweine! Mylê sobie, ¿e przecie¿ doktor
Vogel ma na wzglêdzie dobro swoich klientów, którzy te¿ chc¹
wydostaæ siê z wiêzienia... Po latach okaza³o siê, ¿e owa dziewczyna mia³a racjê. Nasz zbawca by³ nawet jednym z g³ównych
mózgów STASI, wschodnioniemieckiej s³u¿by bezpieczeñstwa.
Po kilku minutach przeje¿d¿amy przez punkt graniczny. Nikt
nie zatrzymuje naszego autokaru. ¯adnej kontroli. Paszport odda³
mi uprzednio jeden ze smutnych. Kierowca w³¹czy³ mikrofon:
 Herzlich wilkommen in freies Deutschland!
Ludzie padaj¹ sobie w ramiona. Znów mieszaj¹ siê okrzyki
bólu i rozpaczy z ekstatycznymi okrzykami radoci:
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 O, mein Gott! O mein Gott! Endlich! Endlich!
Z radia p³ynie m u z y k a!... Una paloma blanca....
Zostalimy zawiezieni do Giessen. Tu w obozie przejciowym
ka¿dy z nas otrzyma³ po kilka kanapek, dwie puszki piwa, jak¹
drobn¹ sumkê pieniêdzy i paczkê papierosów. Bêdziemy tu nocowaæ. Rano, po niadaniu zostaniemy przes³uchani przez agentów ró¿nych wywiadów, a potem ka¿dy bêdzie móg³ robiæ co
zechce. T³umaczê jakiemu urzêdnikowi, ¿e mieszkam niedaleko,
bo we Frankfurcie nad Menem, ¿e chcê pojechaæ poci¹giem do
domu i rano wrócê, ale okazuje siê, ¿e to niemo¿liwe. Po prostu
taka jest procedura. T³umaczê mu, ¿e w domu czeka na mnie
¿ona. Tutaj te¿ c h ê t n y c h kobiet nie brakuje  puszcza do
mnie oko. I faktycznie. Nie mogê temu zaprzeczyæ.
 Mir und dir  BINDING BIER  mieje siê do mnie jaki osti
trzymaj¹c w d³oni puszkê piwa.  Prosit!
Po wypiciu kilku ³yków czujê siê wrêcz pijany. Piwo, kie³baski, kanapki  wszystko to wydaje siê nam wymienite. Razem
z Hoyerem idziemy do przeznaczonego dla nas pokoju. Trzyma
go pod ramiê jaka wychudzona niewiasta. Woko³o mnie podskakuje Helga.
 Ach! Wie schön! Wie schön!  powtarza w kó³ko.
Wchodzimy do pokoju. Wci¹¿ nie mo¿emy siê nagadaæ. Ka¿dy
z nas ma co do opowiedzenia. Pijemy piwo. Helga siedzi na
moich kolanach. Wierci siê. Bierze moj¹ d³oñ i k³adzie j¹ sobie na
piersi. To ciekawe, ¿e pewne geometryczne kszta³ty mog¹ wprowadziæ cz³owieka w ca³kiem mi³y stan wiadomoci.
 To beer or not to beer  zwracam siê w stronê Hoyera
grzej¹cego sobie d³onie pod sweterkiem nowej znajomej.
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Roman Nacht

Kto stuka do drzwi. Wchodzi dwóch mê¿czyzn w czarnych
skórzanych kurtkach. Grzecznie przepraszaj¹ za najcie. Szukaj¹ pana Romana Nachta. Zanim zd¹¿ê poj¹æ tê now¹ sytuacjê,
Hoyer bezmylnie wskazuje palcem na mnie. Jeden z przybyszy miga mi przed nosem jakim wistkiem, przedstawia siê, ¿e
s¹ z KRIPO i ¿e niestety, ale bêdê zmuszony udaæ siê z nimi
w celu wyjanienia pewnej sprawy. Mieli nakaz aresztowania.
Rozumieli, ¿e sytuacja jest g³upia, ale jutro rano wszystko siê
wyjani. Nie skuj¹ mnie, o ile obiecujê nie robiæ ¿adnych
g³upstw. Idê.
 Roman, Roman  Helga ma ³zy w oczach.
Po drodze dowiadujê siê, o co chodzi. Otó¿ przed rokiem
mój szwagier kupi³ okazyjnie mercedesa od  jak siê potem
okaza³o  z³odzieja. Wprawdzie wszystkie papiery by³y w porz¹dku, ale samochód by³ kradziony. Z³odziej zosta³ zatrzymany z jakiego innego powodu, ale podczas przes³uchania wyspowiada³ siê z wielu grzechów, wspominaj¹c i o tym, komu
i gdzie sprzeda³ skradzionego w Hamburgu mercedesa. Zaprowadzi³ te¿ prowadz¹cych ledztwo policjantów pod drzwi
mojego mieszkania. To w tym mieszkaniu dosz³o do aktu kupna-sprzeda¿y. W tym mieszkaniu by³em zameldowany. Jaki
sêdzia wyda³ nakaz aresztowania. Gdy tylko przekroczy³em
granicê dziel¹c¹ Niemcy na dwa pañstwa, wy³owiono mnie za
pomoc¹ komputera i choæ panowie w skórzanych kurtkach
zdawali sobie sprawê z paradoksu, i¿ nie mog³em paraæ siê
paserstwem we Frankfurcie nad Menem siedz¹c jednoczenie
zamkniêty w celi wschodnioberliñskiego wiêzienia, to jednak
zmuszeni byli doprowadziæ mnie do sêdziego, który mia³
umorzyæ ca³¹ tê sprawê. Kupiono mi po drodze szeæ puszek
piwa, dwie kanapki, ciastko i znów trafi³em do aresztu. Poli-
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cjanci byli mili i wyrozumiali. Zostawili mi drzwi celi uchylone,
jako ¿e ju¿ doæ siê nasiedzia³em u tych przeklêtych komunistów.
Rano w s¹dzie okaza³o siê, ¿e pan sêdzia nie jest kompetentny
na tyle, aby mnie natychmiast zwolniæ z aresztu. Akt zwolnienia
podpisaæ mo¿e tylko ten sêdzia, który podpisa³ nakaz aresztowania, a ten jest w³anie na urlopie, tak ¿e bêdê musia³ na niego
zaczekaæ w areszcie w Preungesheimie pod Frankfurtem, ale
oczywicie nie w takich warunkach jak na W s c h o d z i e 
pocieszano mnie.
Oczywicie mój szwagier przy zakupie sprawdza³ wszystkie
dokumenty. Te jednak by³y oryginalne i dlatego Janusz nie ¿ywi³
ju¿ ¿adnych podejrzeñ. Ale nie te rzekome przypadkowe przyczyny s¹ w tym wszystkim istotne. W ¿yciu najistotniejszym celem
oraz sensem istnienia jest nauka. Cz³owiek zamiast narzekaæ znalaz³szy siê w jakiej nader niewygodnej dlañ sytuacji, powinien
natychmiast zadaæ sobie pytanie: Czego mam siê obecnie nauczyæ? i skoncentrowaæ siê na materiale, jakiego mu ¿ycie dostarcza w najprzeró¿niejszych postaciach. Najlepiej jest przyjmowaæ tê naukê z wdziêcznoci¹ i zamiast buntowaæ siê i broniæ
przed rzekomo z³ym losem, bacznie obserwowaæ swoje w³asne
reakcje na fragmenty sytuacji, w jakiej to znalelimy siê niby
przypadkowo, bowiem w rzeczywistoci po prostu p r z y p a d ³ o
nam tutaj i teraz dowiadczyæ pewnych specyficznych uczuæ
i wra¿eñ, które wnosz¹ co do naszego rozwoju duchowego,
wzbogacaj¹ nas, umacniaj¹, a zarazem przemieniaj¹. Oto sens
i cel ¯YCIA tak, jak ja go dzisiaj, tutaj i teraz pojmujê. Ale
w owym czasie jeszcze o tym nie wiedzia³em, jeszcze sobie o tym
wszystkim nie przypomnia³em, spa³em jeszcze ni¹c, niewiadom,

