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Razem z Romkiem wrócilimy po lekcjach do mnie do domu
i bawimy siê w trzech muszkieterów. Ja jestem dArtagnanem,
a on nas³anym przez z³ego kardyna³a Richelieu zbirem, który
ma mnie napaæ z zamiarem zak³ucia od ty³u, cichcem poród
nocy. Muszê oczywicie mieæ siê na bacznoci. Postanowi³em
schowaæ siê w ³azience przyleg³ej do drzwi kuchni, a gdy Romek
nieopatrznie przejdzie obok niedomkniêtych przeze mnie drzwi,
zarzucê mu na g³owê pelerynê i przebijê go szpad¹ na wylot.
Na taki los zas³uguje ka¿dy bandzior. O tym bylimy obaj przekonani, bowiem ju¿ zaczynalimy nasi¹kaæ mentalnoci¹ tego
wiata.
Poprzez otwarte okienko, ³¹cz¹ce oba te pomieszczenia,
us³ysza³em p³acz Janki, od roku naszej pomocy domowej.
Janka mia³a 17 lat, pochodzi³a z jakiej ma³ej l¹skiej wsi i raz
na tydzieñ mia³a wychodne, ale domu rodzinnego wola³a nie
odwiedzaæ, bo jej ojciec, na³ogowy alkoholik, ino jom lo³.
Taki sam los spotka³ jej matkê oraz dwie m³odsze siostry.
Janka, o ile wychodzi³a z domu, to albo ¿eby ustawiæ siê
w kolejce za czym, co mieli rzuciæ na sk³ad, albo do kocio³a
na Mariackiej. Podczas spowiedzi ksi¹dz zaproponowa³ Jance
szczero rozmowa i Janka odwiedzi³a go o umówionej porze,
ale w rezultacie tej szczerej rozmowy zasz³a w ci¹¿ê i terozki
nie wiedzia³a, co mo robiæ. Ten przystojny ksi¹dz, który
zap³odni³ Jankê, powiedzia³ jej, ¿e to na pewno nie z nim, a ten
starszy, do którego siê zwróci³a o pomoc w tej przera¿aj¹cej j¹
sytuacji, powiedzia³, ¿eby siê zamknê³a, bo i tak nikt jej
nie uwierzy. Ale najgorsz¹ rzecz¹ dla Janki by³o to, ¿e jak jej
³ojciec siê dowie, ¿e to z ksiendzem, to wenie siekiera i jom
porombie.
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Tak mnie to zafrapowa³o, ¿e o ma³o nie zosta³em nakryty
w mojej kryjówce przez nas³anego na mnie kocielnego zbira.
W nocy us³ysza³em, jak matka cichym g³osem, czêciowo
wtr¹caj¹c tu i tam zdania w jêzyku niemieckim (¿eby nie zaprz¹taæ dziecku umys³u zbêdnymi sprawami), zda³a ojcu relacjê
z sytuacji, w której znalaz³a siê nasza pomoc domowa. To
wtedy po raz pierwszy w obecnym ¿yciu us³ysza³em s³owo skrobanka. Szuka³em go póniej w skorowidzach, w ksi¹¿kach
lekarskich mojego ojca, ale go tam nie znalaz³em. Srom znalaz³em. Skrobanki  nie.
Gdy po dwóch tygodniach studiowania Ginekologii w zarysie zwróci³em siê do ojca z prob¹ o wyjanienie tego pojêcia, on
w odpowiedzi spyta³, czy Janka co mi mówi³a na ten temat, a gdy
us³ysza³ odpowied przecz¹c¹, pos³a³ mnie z owym pytaniem do
kuchni, do matki. Ona za spyta³a, czy mogê byæ cierpliwy
i zaczekaæ na odpowied jeszcze kilka lat, a¿ bêdê dojrzalszy. Jej
zdaniem wiedza na ten temat w moim wieku jest zbêdna, a nawet
mo¿e byæ szkodliwa. Jednym s³owem powinienem zaj¹æ swój
umys³ czym innym i o wiele ciekawszym dla ch³opca w moim
wieku.
Tak, takie by³o mamy zdanie, ale nie moje. Ja chcia³em wiedzieæ, co to jest skrobanka teraz, natychmiast, a nie za kilka lat.
Korzystaj¹c z nadarzaj¹cej siê okazji poprosi³em o wyjanienie
poufnym tonem sam¹ Jankê, czuj¹c, ¿e ona z ca³¹ pewnoci¹
posiada najwie¿sze informacje na ten tak tajemniczy temat.
Uciekej mi st¹d, ty huncwocie jeden  us³ysza³em w odpowiedzi, a w moim kierunku polecia³a mokra szmatka do wycierania
talerzy.
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Po up³ywie dwóch godzin myl o skrobance wróci³a. Bawilimy siê z Tadziem i Mieciem u nich w mieszkaniu. W³anie z pracy
wróci³a ich (jak zwykle na lekkiej bani) mama.
 Dzieñ dobry  pozdrowi³em j¹, pomny nauk mojej rodzicielki, ¿e m³odszy powinien pierwszy pozdrowiæ starszego wiekiem,
a w szczególnoci kobietê.  Czy pani wie, co to jest skrobanka?
Kobieta spojrza³a na mnie jako dziwnie i wrzasnê³a:
 Ty winio ma³a! Uciekej mi stond i wiencej sam nie przi³a!
Od tego dnia jej synom nie wolno by³o kolegowaæ siê ze
mn¹, ¿ebym ich nie zepsu³. Mogli jednak spod sto³u lub ³ó¿ka
obserwowaæ ich zalanego alkoholem ziemskiego ojca, milicjanta
bij¹cego bezkarnie pijan¹ matkê, gro¿¹cego w amoku rodzinie
broni¹ lub gwa³c¹cego ich star¹ babciê albo siostry... swoje
siostry, siostry swojej ¿ony, albo siostry Tadzia i Miecia, czyli
swoje córki.
To chyba dlatego po latach tak bardzo ch³on¹³em kultowe na
owe czasy nagranie Czes³awa Niemena Dziwny jest ten wiat,
wiat ludzkich, no w³anie, ludzkich spraw...
Ciekawoæ badacza zaprowadzi³a mnie do przedstawicielki
grona nauczycielskiego, mojej wychowawczyni, pani Hankowej,
rozstrojonej nerwowo prac¹ z rozwydrzonymi bachorami wdowy,
mieszkaj¹cej ze swoj¹ niezamê¿n¹ córk¹. Gdy pani wesz³a do
klasy i usiad³a za katedr¹, podnios³em rêkê zgodnie z regulaminem i po otrzymaniu zezwolenia na otwarcie ust sformu³owa³em
jasno moje pytanie:
 Proszê pani, co to jest skrobanka?
 Nacht! Ty nêdzo! Ulica ciê chowa!  krzyknê³a pani Hankowa. Podbieg³a do mnie, z³apa³a za czuprynê i potrz¹saj¹c moj¹
g³ow¹ doda³a:
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 Na jutro napiszesz sto razy: Nie bêdê zadawaæ g³upich
pytañ w klasie. Zrozumia³e?
Nie zrozumia³em. Zada³em pytanie, a tu zamiast odpowiedzi
us³ysza³em, ¿e jestem nêdz¹. Nawet nie wiem, co to jest. Nie
wiem, co to jest skrobanka i nie wiem, co to jest nêdza. A poza
tym wychowuj¹ mnie rodzice, a nie ulica. To niezgodne z prawd¹.
Tak¿e kara mi siê nie nale¿y. Dlaczego moje pytanie jest g³upie?
Nie przyjmujê tej nies³usznej kary. Co za jaskrawa niesprawiedliwoæ! Znowu!
Nastêpnego dnia moja zagubiona wychowawczyni dowiaduje
siê, ¿e nie mam zamiaru wykonaæ jej polecenia, gdy¿ moim zdaniem to jest niesprawiedliwoæ, a poza tym nadal chcê dowiedzieæ siê, co to jest skrobanka. Nauczycielka postanawia biæ
mnie, znów za karê, kantem drewnianego piórnika po ³apie.
Poniewa¿ widzia³em ju¿ nie raz, jak podskakuj¹ nerwowo bite
piórnikiem po ³apach dzieci, jak p³acz¹ upokorzone przed ca³¹
klas¹, i jak potem wygl¹daj¹ ich puchn¹ce d³onie, chowam d³onie
do kieszeni spodni i odmawiam stanowczo pos³uszeñstwa. Pani
Hankowa znów chwyta mnie za w³osy i wlecze ku drzwiom:
 Natychmiast do dyrektorki! Ale ju¿!  krzyczy.
Stukam w drzwi pokoju nauczycielskiego i kierujê siê w stronê
gabinetu dyrektorki szko³y. Jestem wzburzony. Czujê siê niesprawiedliwie potraktowany. Na pytanie dyrektorki, dlaczego wychowawczyni mnie do niej przys³a³a, wyrzucam z siebie jednym tchem,
¿e zapyta³em po prostu, co to jest skrobanka, a pani Hankowa
zamiast mi odpowiedzieæ, nazywa mnie  jak i inne dzieci  nêdz¹, szarpie za w³osy, ka¿e mi napisaæ za karê sto razy, ¿e nie bêdê
zadawaæ g³upich pytañ w klasie, a gdy ja t³umaczê, ¿e nie wiem,
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dlaczego moje pytanie jest g³upie, to pani chce laæ mnie piórnikiem
po ³apach, szarpie za w³osy i wyrzuca z klasy do sekretariatu.
 O co ty siê spyta³e?  chce wiedzieæ pani dyrektor.
 Co to jest skrobanka?  odpowiadam.
 Masz byæ pos³uszny! Rozumiesz? Jak pani Hankowa co ci
nakazuje, to masz to wykonaæ i ani mru-mru. A teraz wracaj do
klasy i przynie mi swój dzienniczek.
 Ale ona szarpie za w³osy! I...  nie dokoñczy³em mojego
protestu, bo pani dyrektor przerwa³a mi uderzaj¹c d³oni¹ w blat
biurka.
 Marsz po dzienniczek!
Tego w³anie nale¿y siê spodziewaæ po doros³ych: niesprawiedliwego traktowania, braku zrozumienia, przemocy jako argumentów!
Treæ s³ów ani mru-mru wywo³uje we mnie uczucie buntu. Czujê
istniej¹c¹ we mnie ogromn¹ si³ê, która nie pozwoli siê zbyæ przez
ani mru-mru pani dyrektor. To ja mam racjê. A jak jeszcze raz pani
Hankowa chwyci mnie za w³osy, to j¹ kopnê w nogê. Niech j¹ te¿
boli. Skoro polscy partyzanci stali siê bohaterami broni¹c siê zaciekle
przed atakami Niemców, to ja mam takie samo prawo broniæ siê
przed atakiem pani Hankowej i szarpaniem za w³osy.
Wracam z dzienniczkiem do pokoju dyrektorki, a ta wpisuje
mi tam kilka zdañ. Mam dzienniczek przekazaæ do podpisania
rodzicom. Raz jeszcze staram siê co powiedzieæ, ale dyra nakazuje mi siê zamkn¹æ i opuciæ jej gabinet. Ma inne, wa¿niejsze
sprawy na g³owie.
Nie wracam ju¿ do klasy. Co za niesprawiedliwoæ! Wracam do
domu. Nie pójdê wiêcej do tej szko³y. Cz³owiek siê o co pyta,
a tu w odpowiedzi kary, groby. Co to jest ta skrobanka?!
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Na ulicy 27 Stycznia stoj¹ w bramie ch³opcy i sk³adaj¹ siê na
jabola. Znam ich. Znam wszystkich. Ich naprawdê wychowuje
ulica. Niektórzy spijaj¹ siê jabolami ju¿ od kilku lat, choæ maj¹
dopiero po czternacie wiosen. Picie jabcoków i wódy to ich
dzieciñstwo, ich rodowisko, ich przysz³oæ. Tak ¿yj¹ ich rodzice
(o ile ich maj¹), ich s¹siedzi, ich bli¿sze i dalsze rodziny. Od
pokoleñ.
 Te, bajtel  przywo³uje mnie jeden z nich.  Mosz z³otówka
do jutra?
Brakuje im do ciepy.
 A docie siê trocha napiæ?  pytam.
Wchodzimy na podwórko. Nie oszukali mnie. Dali mi nawet
³yka.
 Ty jest fajny synek, ale ¿yd  klepie mnie szerok¹ d³oni¹
jeden z nich.
 A wiecie, co to jest skrobanka?  zwracam siê do nich
wszystkich z nadziej¹, ¿e chyba tu otrzymam w koñcu odpowied
na moje pytanie.
 Jasne  odzywa siê Acik i wszyscy siê g³upio miej¹.
 Jak siê baba z chopem wydupiom, a ³ona zaskoczy, to jak
nie chcom tego bajtla, nie? to idom do lekarza, abo do takij starej
babki, nie? i ³oni jej te dziecko z rzyci wyskrobi¹, nie?
Widz¹c moje zdziwienie, ten najstarszy, chyba najlepiej poinformowany, dodaje z histerycznym miechem:
 Nie z rzyci, ino z pizdy!
Co zaczynam pojmowaæ. Przypominam sobie widziane
w ksi¹¿kach medycznych ojca fotografie ¿eñskich narz¹dów rod-
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nych. Gdzie tam w rodku powstaje dziecko. Rysunki embrionów te¿ ju¿ widzia³em. Oczyma wyobrani kojarzê ze sob¹ te
wszystkie informacje. Gdzie tam g³êboko w kobiecie z du¿ym
brzuchem (widzia³em ju¿ takie), siedzi sobie takie malutkie dziecko i czeka, ¿eby siê urodziæ, a lekarz w bia³ym fartuchu, albo ta
stara babka z jednym tylko zêbem, który jej siê zaczepia o doln¹
wargê, jak jest pijana, ta która mieszka w piwnicy na Wieczorka
za rogiem, wsuwa nó¿ do dziurki tej kobiety w ci¹¿y, wyskrobuje
to dziecko z dziurki na zewn¹trz i wrzuca do kub³a na mieci. To
dlatego tata zabra³ Jankê do ginekologa. Wielka mi tajemnica. Nie
mogli mi powiedzieæ?!
 A co to jest nêdza?  pytam moich n a u c z y c i e l i.
 Nendza to jest wtedy, jak kto jest g³odny, a nie mo co jeæ.
Nie rozumiem, dlaczego pani Hankowa powiedzia³a mi, ¿e
jestem nêdz¹. Mama ju¿ od d³u¿szego czasu z rana owija mi dwie
kanapki z serem w pergamin. Jedna jest dla mnie, a drug¹ dajê
Zielonce, który od maja zawsze przychodzi do szko³y bez butów,
bo trzeba je oszczêdzaæ i za to, ¿e kto da mu ugryæ kawa³ek
ze swojej kanapki pokazuje rany, jakie odniós³ poprzedniego
wieczoru, gdy jego ojciec w ponownym napadzie sza³u ok³ada³ go
sznurem od ¿elazka lub pogrzebaczem, albo obla³ nogi wrz¹tkiem. Zreszt¹ Ziele nie by³ jedyny z takim ¿yciorysem.

Skoñczy³ siê rok szkolny. Zda³em do czwartej klasy. Mama
zapisa³a mnie na pó³koloniê w parku Kociuszki na Brynowie.
Sporód wszystkich dzieci ma³a blondyneczka, chyba nazywa³a
siê Urszulka, przyci¹ga od pierwszej chwili moj¹ uwagê. Prawdziwy anio³ek. Gdy na ni¹ patrzê, dzieje siê ze mn¹ co dziwnego.
Chcê ci¹gle na ni¹ patrzeæ. Tylko na ni¹! Jest taka ³adna. Chcê byæ
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blisko niej. Chcê siê bawiæ tylko z ni¹. Ale nie wiem, jak to zrobiæ,
co jej powiedzieæ? W koñcu podchodzê i walê prosto z mostu:
 Lubisz landrynki?
Lubi.
 A orzeszki w czekoladzie?  staram siê poznaæ j¹ nieco
g³êbiej.
Te¿ lubi. Obiecujê, ¿e jutro jej przyniosê albo landrynki, albo
orzeszki. Po trzech dniach moja matka dochodzi do wniosku, ¿e
ostatnio zbyt czêsto proszê j¹ o pieni¹dze na s³odycze i uwiadamiaj¹c mnie o szkodliwoci, jak¹ wywiera cukier na szkliwo
m³odych zêbów, odmawia dania mi dwóch z³otych. Po godzinie
staram siê j¹ oszukaæ wymylaj¹c, ¿e potrzebujê na co innego,
ale matka czuje, ¿e to nieprawda i znów odmawia, a ja jako nie
potrafiê przyznaæ siê do tego, ¿e to nie dla siebie kupujê te
landrynki i orzeszki, tylko dla Urszulki.
W nocy nie mogê zasn¹æ. Dla Urszulki jestem gotowy zrobiæ
wszystko! Czekam, a¿ wszyscy zasn¹ i na czworakach wkradam
siê do sypialni rodziców. Z kieszeni spodni mojego ojca zabieram
dwa z³ote, ¿ywi¹c w wal¹cym mi sercu nadziejê, ¿e ojciec nie
zauwa¿y braku tych aluminiowych kr¹¿ków, a jeli nawet, to
chyba pomyli, ¿e je zgubi³.
Tak oto przysz³a lekcja o istnieniu bardzo wa¿nego czynnika
w ¿yciu na Ziemi, jakim jest pieni¹dz. W tym wiecie, który jest
rzekomo naszym wspólnym domem, nie wolno cz³owiekowi wejæ
do sklepu i tak po prostu wzi¹æ garæ landrynek dla ukochanej
istoty. Dom domem, ale za wszystko trzeba zap³aciæ. ¯eby mieæ
pieni¹dze, trzeba byæ doros³ym i je zarabiaæ, czyli du¿o pracowaæ
za dziadowsk¹ pensjê. Bêd¹c doros³ym mo¿na te¿ zaj¹æ siê
prywatn¹ inicjatyw¹ (cokolwiek to oznacza), ale poniewa¿
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k³ad¹ takiemu cz³owiekowi k³ody pod nogi  jak nie raz s³ysza³em  trzeba mieæ chody w Urzêdzie Skarbowym.
Nastêpnego dnia proszê ojca o dwa z³ote. Niestety matka
us³ysza³a i powiadomi³a ojca, ¿e ostatnio ci¹gle latam po landrynki. Znów z jakiej przyczyny nie mogê wyznaæ im, ¿e to nie dla
mnie, ¿e zakocha³em siê w tej blondyneczce, bo tak to chyba siê
nazywa. W nocy przeprowadzam znowu akcjê spenetrowania
kieszeni w spodniach i marynarce ojca. Serce wali mi jak m³ot.
Znajdujê tylko jedn¹ monetê. Zabieram j¹. Okazuje siê, ¿e to
moneta piêcioz³otowa. Kupujê dziesiêæ deka landrynek, a za resztê orzeszki w czekoladzie. Biegnê i sk³adam te dary mojej wybrance, a ona jest po prostu szczêliwa. Ja te¿.
To musia³o siê tak skoñczyæ. Wysz³o na jaw, ¿e bra³em potajemnie pieni¹dze z portmonetki ojca. Przyzna³em siê, ¿e bra³em, ale nie
dla siebie, tylko dla Urszulki. Nie wiem, dlaczego to jakby rozbawi³o moich rodziców. Dla mnie to by³a niezwykle powa¿na sprawa.
Okaza³o siê te¿, ¿e to nie³adnie kraæ, a w szczególnoci we w³asnym domu. Stara³em siê wyjaniæ, ¿e z mojego punktu widzenia
nie krad³em, a tylko nie chc¹c opowiadaæ wszem wobec o moich
g³êbokich uczuciach do Urszulki, wzi¹³em troszkê na moje wydatki. Wzi¹³em tylko tyle, ile potrzebowa³em. Zreszt¹ skoro jestemy
rodzin¹, to wszystkie pieni¹¿ki s¹ nasze wspólne. Wiêc jak mog³em
ukraæ swoje w³asne pieni¹dze? W odpowiedzi dowiedzia³em siê,
¿e mój tok mylenia jest b³êdny. Nie wyjaniono mi jednak dlaczego. Wprawdzie jestemy rodzin¹, ale to, co ka¿dy ma w kieszeni,
nale¿y tylko do niego. Jako nie mog³em tego poj¹æ.
Jak siê burzy, to siê burzy. Matka Urszulki zabroni³a jej bawiæ
siê ze mn¹:
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 Nie musisz siê ci¹gle bawiæ z tym ¿ydkiem! Tu s¹ jeszcze
inne dzieci.
Nie rozumiem, co w tym z³ego, ¿e jestem ¿ydkiem. Przecie¿
nic z³ego Urszulce nie zrobi³em. A taki na przyk³ad Jacek, który
nie jest ¿ydkiem, ci¹gle jej dokucza³ i ci¹gn¹³ za warkocze.
 ¯eby mi siê do niej nie zbli¿a³!  pogrozi³a mi palcem
i posz³a.
 Moja mama jest g³upia  zwraca siê do mnie mój anio³ek,
wydaj¹c s³uszn¹ diagnozê swojej rasistowskiej rodzicielce.
 Bêdziesz siê ze mn¹ bawiæ?  pytam wzburzony Urszulkê.
 Jasne!  odpowiada. I znów jestemy szczêliwi. Widocznie
nie zale¿y jej na tym, czy jestem ¿ydkiem czy polaczkiem. Mnie
te¿ nie.

Bierzemy p³yty i do Andrzeja. Mamy najnowsze nagrania Cliffa
Richarda, Tommy Steela, Vincea Taylora. Jestemy najlepsi
w miecie. W naszym ¿yciu liczy siê tylko jedno: prywatki. Prywatka to jest TO. Prywatka to jest muzyka, papierosy, wolnoæ 
jak na Zachodzie. Naszym przyk³adem s¹ starsi o dwa, trzy lata
bracia i siostry kolegów i kole¿anek. My mamy po 13, 14 lat, oni
j u ¿ po 16, 17, a nawet 18. My te¿ chcemy ¿yæ jak oni, jak ¿yje
m³odzie¿ na Zachodzie. Pamiêtam, ile radoci sprawi³a mi zwyk³a
czarna skórzana kurtka, choæ wed³ug mojego ojca wygl¹da³em
w niej jak kierowca ciê¿arówki. Czu³em siê jak Elvis na wystêpie. Do niej Toni uszy³ mi z bia³ego lnianego p³ótna obcis³e
w kroku i poszerzaj¹ce siê ku do³owi spodnie. Zamieni³em z kim
p³aszcz ortalionowy na czarn¹ koszulkê p o l o. Kupi³em sobie
do kompletu tenisówki i... by³em k i m . Ka¿dy z trudem nabyty
ciuch by³ magicznym obiektem mocy. Dodawa³ energii.
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U Andrzeja te¿ p³yt nie brakowa³o. Tañczylimy. Wypilimy
sporo wina. I w pewnym momencie Basia, z któr¹ w³anie tañczy³em powoli, bardzo powoli (tak, jak to widzia³em na jakim w³oskim filmie) i któr¹ poca³owa³em w szyjê (tak jak to widzia³em na
jakim francuskim filmie), wyczuwaj¹c tak pieczo³owicie ukrywane przeze mnie podniecenie seksualne, którego nie potrafi³em
opanowaæ, szepnê³a mi do ucha: Chod. Wziê³a mnie za rêkê
i poprowadzi³a za sob¹. Mia³em 15 lat, a ona 13. Poniewa¿ tapczany i ³ó¿ka by³y ju¿ zajête przez m a c a j ¹ c e siê nawzajem pary,
Basia wci¹gnê³a mnie do obszernej szafy ciennej. Czu³em, ¿e robi
mi siê gor¹co i takie samo gor¹co p³ynê³o w moim kierunku od
Basi. W szafie by³o ciemno, chocia¿ drzwi zostawilimy uchylone.
Pomog³em jej rozpi¹æ bluzeczkê i bardzo chcia³em zobaczyæ jej
dopiero co rozwijaj¹ce siê jak ma³e mandarynki piersi¹tka, ale nic
nie by³em w stanie dojrzeæ. Basia po³o¿y³a siê na plecach i poci¹gnê³a mnie na siebie. Zacz¹³em wiêc ca³owaæ j¹, krêc¹c przy tym
g³ow¹ tak, jak to robili filmowi aktorzy. W szafie zrobi³o siê
nieznonie duszno. W pewnej chwili myla³em, ¿e pêknie mi
rozporek. G³aska³em Basi z góry na dó³ i z powrotem wci¹¿ tê
sam¹ pier  której w tej chwili w³aciwie nie by³o tam, gdzie
przed chwil¹ jeszcze by³a  i zastanawia³em siê, czy nie powinienem zmieniæ ³okcia, na którym siê opiera³em, bo zdrêtwia³a mi
tak¿e rêka, gdy Basia jakim dziwnie zd³awionym g³osem poprosi³a, ¿ebym teraz pog³aska³ j¹ te¿ n a d o l e. Nareszcie mog³em
zmieniæ pozycjê. Po³o¿y³em siê trochê ni¿ej obok niej, podnios³em jej spódniczkê i pocz¹³em g³askaæ jej wypuk³¹ b u ³ e c z k ê,
jak j¹ w mylach nazwa³em. Ale nie o takie g³askanie Basi chodzi³o. Sk¹d mog³em wiedzieæ? Basia ujê³a moj¹ d³oñ i w³o¿y³a
sobie w majtki. W ciemnoci czu³em, ¿e rozchyla nogi. Pod d³oni¹
poczu³em buchaj¹ce z b u ³ e c z k i gor¹co. Mój wskazuj¹cy palec
w³o¿y³a sobie Basia w pêkniêcie w b u ³ e c z c e i cisnê³a
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mocno uda. No i jak mam j¹ teraz g³askaæ? Na dodatek myl
o moim pêkaj¹cym w szwach rozporku nie opuszcza³a mnie ani
na chwilê. Basia w ciemnoci rozchyli³a kilka razy b u ³ e c z k ê,
ale bardzo szybko zaciska³a j¹ z powrotem na moim palcu wskazuj¹cym. W p ê k n i ê c i u b u ³ e c z k i zrobi³o siê mokro.
W pewnej chwili pomyla³em nawet, czy Basia przypadkiem nie
zsiusia³a siê z jakiego powodu... By³em spocony, by³o mi duszno, a na dodatek Basia z³apa³a mnie za rozporek, wij¹c siê
i mrucz¹c. Mrucza³a jak kot. Nagle zamrucza³a jeszcze g³oniej,
odsapnê³a, z³apa³a moj¹ d³oñ i po³o¿y³a sobie na ustach, jakby
chcia³a w ten sposób st³umiæ te pomruki i wyliza³a mi wnêtrze
d³oni. Nastêpnie moj¹ mokr¹ d³oni¹ g³aska³a siê przez chwilê po
miejscach, gdzie (gdy sta³a) widaæ by³o rosn¹ce piersi, i usiad³a.
Po omacku znalaz³a moj¹ twarz i poca³owa³a mnie w usta.
 Kochany jeste  powiedzia³a.  Tylko znajdê moj¹ bluzkê
i wychodzimy st¹d. Mo¿na siê tu udusiæ z gor¹ca.
Po powrocie do domu od razu uda³em siê do ³ó¿ka. le siê
czu³em i nie wiedzia³em dlaczego. Z jakiej przyczyny bola³y mnie
k u l k i i podwiadomie wi¹za³em to z Basi¹. Nie rozumia³em
jednak, w jaki sposób ona mo¿e mieæ z tym bólem co wspólnego. Zasn¹³em ze zbola³ymi k u l k a m i w d³oniach.

Pocz¹tek lat 60. XX (!) wieku. Era zespo³u The Beatles.
 Dzi u Paw³a jest prywatka  dowiadujê siê, wchodz¹c do
modnej w owym czasie Cafe Sport. Tu spotyka siê mietanka
katowickiej m³odzie¿y: synowie i córki wp³ywowych partyjniaków, zamo¿nych prywaciarzy posiadaj¹cych sklepy prywatne
lub pralnie chemiczne, ginekologów i laryngologów, wzbogacaj¹cych siê na zabiegach aborcyjnych i wycinaniu migda³ków,
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rozpieszczone dzieci badylarzy, cinkciarzy i handlarzy antybiotykami sprowadzanymi z zagranicy.
Pawe³ jest synem wiceministra, szarej eminencji, jednego
z tych, którzy rz¹dz¹ l¹skiem. Jego stary ma te¿ chody w Warszawie i czêsto wyje¿d¿a za granicê! Jego matka uwa¿ana by³a za
najbardziej eleganck¹ damê Katowic. Ona równie¿ ubiera³a siê
za granic¹. W owych czasach na cz³owieka, który odwiedzi³ kilka
zachodnich stolic, patrzono jak na kogo, kto w³anie wróci³
z Alfa Centauri.
Pawe³ek wychowa³ siê na Brynowie, w wielkiej starej willi
z widokiem na park, z ogrodem i gara¿em na dwa samochody.
Kierowca jego wszechmog¹cego ojca przywozi³ go do szko³y
czarn¹ tatr¹ i wnosi³ mu teczkê do klasy. Pawe³ strzyg³ siê krótko,
jak amerykañski GI, nosi³ d¿insy (lewisy oczywicie), koszulki
polo (tylko oryginalne, markowe, te z krokodylem), kurtki albo
z kanadyjskich collegeów, albo czarn¹ skórzan¹, kupion¹ w Pary¿u. Takie ciuchy robi³y na wszystkich wielkie wra¿enie. A ciuchy
by³y dla nas wszystkich w owych czasach niezwykle wa¿ne. Stanowi³y magiczne obiekty mocy. Kto ubiera³ siê w zagraniczne szmaty,
kto posiada³ kilka p³yt z nagraniami amerykañskich, angielskich
lub francuskich piosenkarzy, ten by³ ju¿ kim. Taki siê ju¿ zalicza³.
A jak do tego jego starzy byli dziani, mieli zagraniczny samochód... No to ju¿ by³ naprawdê goæ. A jak kto mieszka³
w kilkupokojowym mieszkaniu w okolicach ulicy PCK albo
w willi na Brynowie i zawsze mia³ w kieszeni nie kilkadziesi¹t,
a kilkaset z³otych (a mowa tu o latach 60. w tzw. PRL-u), to by³
ju¿ pó³bogiem. Nale¿a³ z tej racji (racji stanu oczywicie) do rasy.
Taki to fizycznemu rêki nie podawa³.
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Skoczylimy jeszcze do hotelu Monopol, gdzie znajdowa³a
siê filia PKO. Mo¿na tu by³o nabyæ za walutê zagraniczn¹ wszystkie symbole zachodniej wolnoci: d¿insy marki Lee albo Wrangler (!), szwedzkie koszule firmy Melka (!), perfumy Chanel 5
(och!!!), papierosy zagraniczne (ach!) i szeroki asortyment napojów alkoholowych, a te najbardziej nas wówczas interesowa³y.
Pawe³ mia³ przy sobie kilkadziesi¹t dolarów. Kupilimy wiêc kilka
paczek chesterfieldów, Sherry Brandy i dwie Luksusowe.
Dolarka dla pani sprzedawczyni, ¿eby nie zadawa³a trudnych
pytañ (a dolar w one dni wart by³ chyba ponad 100 z³otych, suma,
któr¹ nazywano to du¿o pieniêdzy).
Zebra³o siê nas kilkanacie osób, wybrana rasa, jak nas
nazywano. Gosposia, która wychowa³a Pawe³ka, wci¹¿ pogardliwie przezeñ traktowana, krz¹ta³a siê w pocz¹tkowej fazie prywatki pomiêdzy kuchni¹ a ogromnym salonem, przynosz¹c parówki,
kabanosy i wspania³e kanapeczki. Takie prywatki i do tego ze
s³u¿b¹ odbywa³y siê tylko u tego zmierz³ego, oblenego, zarozumia³ego, na wszystko pozwalaj¹cego sobie drania. Nikt z nas tak
naprawdê Paw³a nie lubi³. Nie mo¿na go by³o lubiæ. Mylê, ¿e by³
z lekka schizofrenikiem. Mia³ jednak to wszystko i takie mo¿liwoci, o jakich nikomu z nas siê nie ni³o, a co znalimy tylko
z w³oskich, francuskich i amerykañskich filmów. A my, piêkni,
m³odzi i zbuntowani nie chcielimy wstêpowaæ w szeregi ZMS-u,
aby nastêpnie zasilaæ szeregi PZPR-u. My chcielimy, ¿eby
w Polsce by³o tak dobrze, jak na Zachodzie. Ka¿da negatywna
wypowied na temat Ameryki lub RFN-u by³a w naszych krêgach
(jak i w krêgach otaczaj¹cych nas doros³ych) traktowana jako
wroga wolnemu wiatu moskiewska propaganda. Wówczas nikt
nawet nie marzy³ o tym, ¿e Polska bêdzie kiedy znowu kapitalistyczna. Normalni obywatele po wiele produktów ¿ywnocio-
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wych ustawiali siê w d³ugich, wielometrowych kolejkach. Ludzie
nie kupowali, lecz zdobywali, lub jak kto mia³ chody, to sobie
za³atwia³, albo zaprzyjaniony kierownik sklepu przynosi³ po
znajomoci potajemnie do domu klienta to wszystko, czego stale
brakowa³o innym. Kierownik oczywicie mia³ co z tego. Obowi¹zuj¹cy system doprowadzi³ do tego, ¿e ludzie pomagali sobie
wzajemnie, niestety nie bezinteresownie. Obowi¹zywa³a zasada
r¹czka r¹czkê myje i nawet drakoñskie kary nie by³y w stanie
powstrzymaæ ludzi przed za³atwianiem po znajomoci. To przecie¿ naturalny odruch. Ty u³atwiasz ¿ycie mnie, a ja tobie, akcja
 reakcja. Oko za oko... By³y to czasy zdobywania bu³garskich
mro¿onych pomidorów, szynki na wiêta, mas³a... Za dzieci
wychowywane w willach, pod którymi sta³y zaparkowane
w gara¿ach czarne limuzyny, gdzie pracowa³y gosposie, sprz¹taczki, szoferzy i ogrodnicy, nic o tych mro¿onych pomidorach
z Bu³garii nie wiedzia³y. Z Bu³garii zna³y natomiast tylko Z³ote
Piaski, gdzie nieraz nudzi³y siê z rodzicami na wakacjach, podczas
gdy dzieci normalnych obywateli jecha³y na kolonie i nie zdawa³y sobie nawet sprawy z istnienia w wiecie, w którym siê
znalaz³y i egzystowa³y, eleganckich hoteli, bo nigdy nie widzia³y
nawet taniego hoteliku. I na nic zda³o siê obrzydzanie Zachodu
przez oficjaln¹ propagandê. Ludzie chcieli, ¿eby by³o znowu tak
jak przed wojn¹ albo w normalnym wiecie. Za symbolem
osi¹gniêtej normalnoci by³a Ameryka. T a m to ludzie wiedz¹,
¿e ¿yj¹. I tacy jak rozpieszczony Pawe³ek nam ten Zachód przybli¿ali  sposobem bycia, standardem ¿ycia, strojem z naszywkami
Made in... a przede wszystkim swoj¹ beztrosk¹ swobod¹
i wolnoci¹, jak¹ daj¹ pieni¹dz i koneksje.
Po odtañczeniu kilku dzikich rocknrolli Tommyego Steala,
Johnnyego Holidaya, Vincea Taylora i innych, po lipsy i madiso-
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nie, kto gasi jak zwykle wiat³o i zaczynaj¹ siê przytulanki przy
sentymentalnych piosenkach z repertuaru Peppino di Capri, You
are my destiny Paula Anki, Dona Cliffa Richarda. Pawe³ posiada
wielki magnetofon marki Grundig! Takie to maj¹ chyba tylko
w stacjach radiowych. U Paw³a nagra³em z Radia Luxembourg
oraz Radia Monte Carlo najnowsze nagrania i uporz¹dkowa³em je
w ten sposób, ¿e po kilku rockach nastêpowa³y ju¿ tylko slowy.
Gdybymy chcieli zrezygnowaæ z intymnej atmosfery, to mielimy
u Pawe³ka jeszcze adapter i niezliczon¹ iloæ p³yt  magicznych
czarnych kr¹¿ków, które dawa³y nam tyle radoci i pomaga³y
utrzymaæ siê na fali Zachodu. Jego starzy zawsze pamiêtali podczas swych woja¿y za granicê o potrzebach dziecka. Któ¿ z nas
nie chcia³by mieæ t a k i c h starych?!
Gralimy w mordercê. Gra polega³a na tym, ¿e jeden z nas
wychodzi³ do innego pomieszczenia i mia³ we w³aciwym czasie
odegraæ rolê detektywa. Pozostali w salonie uzgadniali pomiêdzy
sob¹, kto bêdzie ofiar¹, a kto morderc¹. Nastêpnie gasilimy
wszystkie lampy i... to by³ ten moment, na który wszyscy czekali.
Rozpoczyna³o siê polowanie na tapczany, otomany, le¿anki, ³ó¿ka, wersalki, kanadyjki. Morderca mia³ udusiæ swoj¹ ofiarê po
ciemku, po czym wzywano detektywa w celu rozwi¹zania zagadki. Towarzystwo rozbiega³o siê po s¹siednich pokojach staraj¹c
siê zaj¹æ mebel tylko dla siebie. Detektyw te¿. Czêsto jednak
bywa³o na tych prywatkach t³oczno i trzeba by³o dzieliæ ³o¿e
z blinimi. K³adlimy siê wiêc na tych meblach w poprzek. Bywa³o i tak, ¿e na jednym ³ó¿ku le¿a³y ze trzy pary. Tak wiêc
i w PRL-u mielimy woln¹ mi³oæ, podobnie jak w Szwecji czy na
Zachodzie. A nasze dziewczyny, którym dopiero ros³y piersi, robi³y
co tylko mog³y, ¿eby wygl¹daæ tak jak Brigitte Bardot, Claudia
Cardinale albo Sophia Loren. Tak¹ ¿yw¹ kopi¹ Sophii Loren by³a
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czternastoletnia Basia, z któr¹ wówczas chodzi³em i której urod¹
by³em wprost zauroczony. I choæ zachowywa³a siê jak Bardotka
u Vadima, to ja uznawa³em, ¿e silny mê¿czyzna nie pozwala sobie
na cierpienie i nie dopuszcza do siebie zazdroci tak jak baba.
Z Basi¹ znalimy siê ju¿ d³ugo, a przed kilkoma miesi¹cami na
prywatce u Andrzeja, z braku miejsca i nat³oku par, znalelimy
siê w szafie ciennej, gdzie moglimy siê nawzajem wymacaæ do
woli. Bra³a moj¹ d³oñ, k³ad³a j¹ sobie na swoich twardych, dojrzewaj¹cych klementynkach, albo w szparce pomiêdzy udami, gdzie
robi³o siê szybko bardzo mokro i uczy³a mnie: Rób mi tak, nie
tak. O tak! Taaak. A teraz tak. Strasznie lubi³em chodziæ z Basi¹
na prywatki. Piêkna Basia by³a chodz¹cym dowodem na to, ¿e
dziewczynki szybciej dojrzewaj¹, chocia¿ czasem po tych wieczorach bola³y mnie j¹dra.
Tym razem Pawe³ zaproponowa³, ¿eby zamiast nadal macaæ
siê z tymi babami, wsi¹æ do auta i pojechaæ do Krakowa.
W owym czasie nie wiedzia³em nawet, ¿e istnieje takie zjawisko
jak homoseksualizm i ¿e Pawe³ jest homoseksualist¹. Matka Paw³a
by³a znowu w Pary¿u (chyba polecia³a kupiæ sobie now¹ torebkê
albo jeszcze jedn¹ sukienkê), a stary polecia³ do Finlandii z delegacj¹. W gara¿u sta³ czarny, nowiutki fiat, do którego wsiedlimy w czwórkê z butelk¹ Sherry Brandy. Pawe³ mia³ prawo
jazdy za³atwione przez ojca (ach, takiego ojca jak Pawe³ to nie
mia³ nikt!), ale nasz pojazd by³ oznaczony znakami rz¹dowymi
i nie ka¿dy milicjant odwa¿a³ siê zatrzymaæ czarnego fiata. Macaj¹ce siê po k¹tach towarzystwo mocno siê zdziwi stwierdzaj¹c, ¿e
brakuje im do znalezienia mordercy kilku podejrzanych osób.
Do Krakowa zajechalimy z bosk¹ pomoc¹ pónym wieczorem. Pawe³ zaparkowa³ pod orbisowskim hotelem, gdzie wszyscy
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go znali i uni¿enie pytali o szanownych rodziców. Co mrukn¹³,
¿e starzy bêd¹ tu za dwie godziny, bo poszli do teatru, i zaprosi³
nas na kolacjê. Obs³ugiwa³o nas dwóch kelnerów. Bez zmru¿enia
oka podano nam zamówion¹ przez Paw³a lodowat¹ wyborow¹,
kryniczankê, tatara, gor¹ce bu³eczki, sa³atki francuskie i w³oskie,
barszczyki z krokiecikami...
A gdy który z nas zawianych m³odocianych siêga³ leniwie
po le¿¹c¹ na stole paczkê pall malli albo chesterfieldów, tych
symboli dobrobytu, kelnerzy zjawiali siê znik¹d jak duchy, s³u¿¹c zapa³kami i podaj¹c ogieñ w uni¿onej postawie. Pawe³ wspania³omylnie zostawi³ ka¿demu z nich po 50 z³otych napiwku.
Nie odmówili.
Zbudzilimy siê po jedenastej i skacowani zeszlimy na niadanie. Us³u¿ny i dowiadczony kelner, widz¹c jak cierpimy
z powodu kaca, ze wspó³czuciem radzi nam zaaplikowaæ sobie
po klinie. Oczywicie przynosi piêæ piêædziesi¹tek czystej, nie
zapominaj¹c o sobie.
 A do tego soczku z kiszonej kapusty. Witamina C. Rozumiecie? Co nie?
 Jedziemy do Zakopanego  oznajmia Pawe³.
 Ale co z pieniêdzmi?  niepokoi siê jad¹cy z nami Marian
widz¹c, jakie sumy posz³y dot¹d na zap³acenie za hotel, za kolacjê
i niadanie.
 No i jeszcze trzeba bêdzie na benzynê  dodaje Jurek.
 Co z wami, kurwa? Mylicie, ¿e macie do czynienia z jakim
tam frajerem  mieje siê ju¿ lepiej po klinie funkcjonuj¹cy Pawe³.
Z wewnêtrznej kieszeni kurtki wyci¹ga grub¹ paczkê pieniêdzy. Same stówy. To wystarczaj¹cy argument, ¿eby czuæ siê
bezpiecznie. Pieni¹dze daj¹ z³udzenie bezpieczeñstwa.
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 Za to mo¿emy kupiæ ca³y zasrany PRL!  rechocze.
Nasza trójka nigdy dot¹d nie widzia³a jeszcze tyle pieniêdzy
naraz, a ja wiedzia³em, ¿e w gabinecie ojca Paw³a jest skrytka,
w której le¿y du¿o, bardzo du¿o takich paczek pieniêdzy. Pawe³
sam mi j¹ kiedy w zaufaniu pokaza³. By³y tam te¿ takie paczki
banknotów, których nigdy wczeniej nie widzia³em.
 Ze mn¹ nie zginiecie  dodaje nasz pó³bóg.  Mam jeszcze
to  Pawe³ wymachuje nam przed oczyma kilkoma zielonymi
banknotami.  W razie potrzeby zawsze mo¿na je opchn¹æ
u cinkciarza.
Wa³êsamy siê po Krupówkach. Pijemy piwo, jemy lody. To
takie wspania³e pozwalaæ sobie na wszystko... Wszystko sprowadza siê do jednego ruchu. Do wyci¹gania pieniêdzy z kieszeni.
Ten system wypacza i niszczy wrodzon¹ sprawiedliwoæ. wiat
dzieli siê na tych, którzy maj¹ co wyci¹gn¹æ z kieszeni i na tych
o pustych kieszeniach. To bardzo powa¿na lekcja. Wielu nie zda³o
z niej egzaminu i wielu jeszcze nie zda. To z powodu tego w³anie
rozpoznania rodzi siê bandytyzm lub dziadowanie.
Po wspania³ym obiedzie w hotelu Giewont (tu te¿ znaj¹
Pawe³ka) wynajmujemy dwa pokoje i udajemy siê strudzeni na
spoczynek. Nareszcie mamy Zachód. Pieni¹dze trzeba mieæ
i fajnie sobie ¿yæ  stwierdzaj¹ ch³opcy i zasypiaj¹ marz¹c o tym,
jak to bêdziemy zawsze mieæ tyle pieniêdzy, ¿eby móc kupiæ
sobie wszystko, czego tylko dusza zapragnie, podobnie jak Pawe³... albo jak w szlagierze, który kilka lat póniej piewa³ Karel
Gott: Einmal um die ganze Welt und die Taschen vollen Geld....
Wieczorem schodzimy do Piekie³ka. Tu równie¿ barman
wypytuje Paw³a o jego ojca:
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 Jak tam zdrówko starszego pana? A jak siê miewa szanowna
mamuka? Wszyscy zdrowi?
Podaje nam, co tylko chcemy. Nasz wiek nie interesuje go.
Wie, ¿e dostanie napiwek. Nie taki jak od przeciêtnego gocia.
 Ile razy tu by³e?  pytam Paw³a.
 Od dziecka. Starzy zawsze mnie tu wlekli ze sob¹, albo
wysy³ali z gosposi¹. To najlepsze miejsce w tym kraju oprócz
Grandu w Sopocie.
Pawe³ jest ju¿ znudzony tym wszystkim, co dla nas jest tak
podniecaj¹ce.
 Moja matka przyje¿d¿a siê tu pierdoliæ z tym swoim gachem  dodaje nagle. I po chwili wskazuje palcem na zgrabn¹
kelnerkê.  A tê to przelecia³ mój stary za stówkê, jak bylimy
tu ostatnio na nartach.
Porównujê z tym wszystkim ¿ycie moich rodziców (dwóch
¿yciowych, powojennych wraków pouczaj¹cych mnie, ¿e nale¿y
¿yæ skromnie i uczciwie) z ¿yciem rodziców Paw³a i ludzi im
podobnych i zaczynam w¹tpiæ w te nauki, które wynoszê
z domu. Moi koledzy i kole¿anki te¿. Bandytyzm, oszustwo
i prostytucja to efekty uboczne systemu opartego na wirtualnej
wartoci, zwanej pieni¹dzem. Spogl¹daj¹c materialistycznie na
¿ycie i porównuj¹c dobra i przedmioty materialne posiadane
przez nas z tymi, którymi dysponuj¹ inni, cz³owiek mo¿e ³atwo
zatraciæ poczucie w³asnej wartoci, zboczyæ z drogi rozwoju
i pod¹¿yæ inn¹, ciernist¹, d³u¿sz¹ i niebezpieczn¹, na której
jeden ze rodków pomocniczych  sam pieni¹dz  zosta³ uznany
za g³ówny cel istnienia.
Pawe³, nie lubiany w Katowicach, zwany czêsto imbecylem,
pstryka palcami, mruga do wchodz¹cych dziewcz¹t. Zachowuje
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siê jak iluzjonista. Co sobie pomyli, to materializuje siê na naszych oczach. Pstryk... Nagle obok nas zjawi³y siê jakie studentki,
jaka Kasia, jaka Zosia. Bawimy siê, tañczymy. Wina i wódki nie
brakuje. Dowcipy. Wszyscy s¹ szczêliwi.
Przewodnicz¹cy PZPR odwiedza jaki PGR. Wszystko w najlepszym porz¹dku. Delegaci wchodz¹ do sto³ówki, a tu bia³e
obrusy na sto³ach, wie¿e kwiaty w kryszta³owych wazonach,
srebrna zastawa, chiñska porcelana. A w rogu na bia³ym fortepianie gra jaka mocno uszminkowana staruszka. Przewodnicz¹cy
patrzy na ni¹ przez chwilê i zwraca siê do kierownika PGR-u:
»A to tutaj to co znaczy«? »Ano, towarzyszu pierwszy sekretarzu,
jakecie tu przed rokiem w sto³ówce byli, tocie powiedzieli:
 Co tu, kurwa, nie gra.  No to tego roku postanowilimy
posadziæ tu jedn¹. Niech gra...«.
Jedna z tych studentek zajê³a siê mn¹. Tañczymy razem.
Wspaniale nam idzie. Zgralimy nasze ruchy ju¿ przy pierwszym tañcu. Po godzinie czujê nagle jej d³oñ na moim rozporku. Czujê siê dumny, ¿e starsza ode mnie dziewczyna traktuje
mnie jak prawdziwego mê¿czyznê, a zarazem jestem mocno
za¿enowany. I nie rozumiem dlaczego. Moi koledzy nigdy nie
czuj¹ siê za¿enowani, a wrêcz s¹ nachalni. Ja nie potrafiê byæ
nachalny. Chcia³em siê zmusiæ do takiego postêpowania, wydusiæ je z siebie, ale nie uda³o mi siê. Wstydzê siê takiego
postêpowania sam przed sob¹. Nie potrafi³bym tak, jak to robi¹
niektórzy z moich szkolnych kolegów, na przyk³ad zmuszaæ
dziewczynê, ¿eby ze mn¹ zatañczy³a, albo ¿eby siê ze mn¹
ca³owa³a, albo ³apaæ j¹ za cipê wbrew jej woli. Nie potrafiê
byæ ca³kiem taki sam, jak inni. Chyba jestem zablokowany.
Nie potrafiê.
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Zostalimy sami przy stoliku. Inni tañcz¹ na parkiecie. Moja
nowa znajoma wyranie napali³a siê na mnie. Po raz pierwszy
w ¿yciu czujê czyj jêzyk w moim uchu. Co takiego! Zupe³nie tak,
jak bawi³y siê szczeniêta, które widzia³em raz u górala w Krynicy.
Jeden drugiemu wylizywa³ ucho. Mokro. I jak ³askocze!
 Co ciê tak mieszy?  pyta mnie dziewczyna.
 Strasznie ³askocze  odpowiadam zgodnie z prawd¹.
 Ale z ciebie dzieciak  mruczy i... dalej siê ca³ujemy. Znów
co nowego! Czujê, jak jej niezwykle d³ugi jêzyk oblizuje mój
jêzyk, prawie siêga mi do gard³a. Mój mózg przetwarza zawarte
w nim informacje oraz te wie¿o nabyte. No, ja bym siê nie
odwa¿y³ wk³adaæ komu do ucha jêzyka, a potem jeszcze do ust!!!
To jest wybitnie niehigieniczne! Wk³adaæ jêzyk w takie siedliska
bakterii...?! Na wszelki wypadek p³uczê niepostrze¿enie wódk¹
jamê ustn¹, zatrzymuj¹c w ustach alkohol, zanim go prze³knê. Nie
rozumiem, dlaczego ludzie robi¹ takie dziwne rzeczy. Do g³owy
by mi nie przysz³o!

Nape³nilimy bak benzyn¹ i wrócilimy do Katowic. Okaza³o
siê, ¿e ojciec Paw³a wróci³ ju¿ z Finlandii i postawi³ ca³¹ milicjê
na nogi. Stary strasznie siê rozeli³  donosi mi Pawe³ przez
telefon. Spotykamy siê w czwórkê w Cafe Espresso i ch³opaki
dochodz¹ do wniosku, ¿e poniewa¿ ich zdaniem mam dobr¹
gadkê, powinienem w ich imieniu pójæ do ojca Paw³a i przeprosiæ go, aby za³agodziæ sprawê.
Dobrze powiedziane: »Za³agodziæ sprawê...«. Nie mogê siê
dogadaæ z moimi starymi, a mam iæ do starego Paw³a  mylê
sobie. Poszed³em. Przeprosi³em. Zapewni³em, i¿ rozumiem, ¿e
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post¹pilimy bezmylnie. Obieca³em, ¿e siê to ju¿ nigdy nie powtórzy. Uda³o siê. A o pieni¹dzach nawet nie wspomnia³. Chyba
mu na nich nie zale¿a³o.
Znów spotykamy siê w Espresso. Relacjonujê ch³opakom
moj¹ rozmowê. Mo¿emy byæ szczêliwi, ¿e rozelony partyjniak
nie podniós³ s³uchawki swojego telefonu i ¿e nie wylano nas ze
szko³y.
 Zamiast staæ w Jednoci Froncie, niech se w k¹cie wali pr¹cie
 kwituje Pawe³ moj¹ relacjê i proponuje zak³ad. Kto z nas gotowy
jest rozebraæ siê do naga przed Teatrem im. Wyspiañskiego i zaczekaæ, a¿ przyjedzie glina i go zwinie? Oczywicie wygra³ Pawe³.
Z komisariatu przy ulicy Pocztowej odebra³ go czarn¹ tatr¹ kierowca jego ojca. Wiadomoæ o tym wydarzeniu nie ukaza³a siê ani
w Dzienniku Zachodnim, ani w Wieczorze, ani w Panoramie.
A dwa tygodnie potem tata Pawe³ka zabra³ go ze sob¹ do Berlina.
 Ten imbecyl to ma ¿ycie  mówiono.

Mia³em wtedy 16 lat. Przyszed³em do Jurka, kolegi z klasy,
którego ojciec by³ kim wa¿nym w partii, a dodatkowo prowadzi³
jakie kokosowe  jak siê w owych dniach mówi³o  interesy.
Otworzy³a mi matka Jureczka we w³asnej osobie. Gosposia mia³a
w³anie wolne, Jurek za pojecha³ z ojcem po co tam na wie do
rodziny i prosi³, ¿ebym na niego zaczeka³. Zgrabna, odziana tylko
w powiewny szlafrok mama kolegi spyta³a mnie, czy wolê napiæ
siê wódki czy szampana. Zauwa¿y³em, ¿e by³a ju¿ lekko podchmielona. Poczu³em od niej co, co wprawi³o mnie w niesamowite zak³opotanie. To przecie¿ matka Jureczka.
 Jak Jurek wróci, to niech do mnie zadzwoni  powiedzia³em
zamierzaj¹c jak najszybciej uwolniæ siê od obecnoci tej tak blisko
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mej twarzy oddychaj¹cej kobiety. Ale ona umiechnê³a siê tylko
i rozsuwaj¹c na boki szlafrok, spyta³a:
 Nie podobam ci siê?
By³em za¿enowany, a jej o to chyba chodzi³o. Pobiera³a w ten
sposób ze mnie energiê. Nie by³em jednak wtedy tego wiadom.
 Podoba mi siê  wydusi³em z siebie zmieszany, chc¹c nie
chc¹c patrz¹c na jej piersi (którymi chyba karmi³a) i fryzurkê tam,
gdzie schodzi³y siê jej uda. To by³a rzeczywicie fryzurka.
 No, wejd dalej  zrobi³a zapraszaj¹cy ruch d³oni¹, w której
trzyma³a szampankê.  Nie jeste jeszcze mê¿czyzn¹?
Umia³a zadawaæ pytania. Co za konsternacja!
 M¹¿ i Jureczek wróc¹ za dwie, mo¿e trzy godziny. Nie bój
siê. Nie ugryzê ciê  mrucza³a rozbawiona i coraz bardziej podniecona.  Jeszcze nie.
Nape³ni³a kielichy szampanem i usiad³a mi z nimi na kolanach:
 Francuski. Kupi³am kilka butelek w Pary¿u.
Wypi³em duszkiem. Odstawi³a obie szampanki na stoliczek
stoj¹cy obok kozetki, na której siedzielimy, ujê³a moj¹ d³oñ
i w³o¿y³a mi w ni¹ swoj¹ pier.
 Przyjemnie ci?  mrucza³a.
Co mo¿na odpowiedzieæ na takie pytania, szczególnie gdy ma
siê 16 lat? Zaczê³a te¿ wierciæ siê na moich kolanach w taki
sposób, ¿e przesta³em kontrolowaæ w³asne reakcje. Bardzo chcia³em tego unikn¹æ, ale mi siê nie uda³o. Cz³onek pêcznia³ z ka¿d¹
chwil¹ i stawa³ siê coraz twardszy, a na dodatek zdawa³em sobie
sprawê z faktu, ¿e moja intymna tajemnica jest i przez ni¹ zauwa¿ona i odczuwalna.
 Jaki piêkny semicki nosek tutaj mamy...
Poca³owa³a mnie w taki sposób, jaki by³ mi do tej pory obcy,
za jako syn lekarza musia³em tak¹ czynnoæ zaliczyæ do niehigienicznych. I ten zapach. Dzi wiem, ¿e to zapach tendencyjnej
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Chanel 5. Myl, ¿e to matka szkolnego kolegi, wprost parali¿owa³a mnie. Sparali¿owany te¿ ca³kowicie by³ mój cz³onek, którego wyjê³a, ci¹gaj¹c ze mnie spodnie wraz z kalesonami. Zajmuj¹c
siê nim przez d³u¿sz¹ chwilê jak przedmiotem kultu, odwróci³a
w moim kierunku przepe³nion¹ wyrazem satysfakcji twarz i zamrucza³a tym swoim g³êbokim altem:
 Obrzezanego jeszcze nie mia³am.
Usiad³a w rozkroku na mnie i moja tajemnica zniknê³a g³adko
w mokrej i gor¹cej szczelinie jej cia³a. To wszystko ró¿ni³o siê ca³kowicie od wszystkiego, co do tej pory prze¿y³em podczas ró¿nych
prywatek. To nie by³a czternastolatka podniecona tym, ¿e ch³opiec
g³aszcze jej piersi albo tym, ¿e w³o¿y³ rêkê w jej majtki i palcem
dotyka ³echtaczki. To, co mnie tu spotka³o, to kobieta w akcji.

Znów wakacje. Skoñczy³em dziewi¹t¹ klasê. Razem z Marianem, koleg¹ z klasy, postanowilimy uciec z domu i pojechaæ nad
morze. Wiele siê na tê decyzjê z³o¿y³o. Ojciec wywiera³ na mnie
zbyt wielk¹ (z mojego punktu widzenia) presjê, obawiaj¹c siê, ¿e
z niskimi ocenami mogê mieæ k³opoty z przyjêciem do liceum. Ja
za twierdzi³em, ¿e cz³owiek ma prawo uczyæ siê tego, co go
interesuje, a nie wszystkiego, co mu wciskaj¹. Z miesi¹ca na
miesi¹c gromadzi³a siê negatywna energia, narasta³ konflikt, a¿
moja burzliwa natura nakaza³a mi uniezale¿niæ siê od pieniêdzy,
którymi ojciec (w dobrej przecie¿ wed³ug niego wierze) manipulowa³ mn¹, staraj¹c siê, ¿ebym wyrós³ na cz³owieka, tak jakbym
na razie nie by³ jeszcze cz³owiekiem.
Matka Mariana pochodzi³a z ma³ej wsi w Kieleckiem i by³a
nauczycielk¹ w naszej podstawówce. Jego ojciec to te¿ wsiok,
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ale teraz by³ gdzie wa¿n¹ szych¹, bo nale¿a³ do partii i zosta³
dyrektorem czego tam w górnictwie. Ju¿ tylko z tych wzglêdów
zarabia³ niele, a do tego przeprowadza³ jakie transakcje dolarowe, w owych czasach uznane oficjalnie za nielegalne, które uczyni³y z nich na tyle bogat¹ rodzinê, ¿e  mieszkaj¹c tam, gdzie
przebywali od zakoñczenia wojny  musieli stale kryæ siê ze
swoim bogactwem. To wszystko wiedzia³em od Mariana. Zawsze
mia³ on przy sobie du¿o pieniêdzy, które sobie po prostu bra³
z szafy i nikt nawet nie zauwa¿a³ braku kilkuset z³otych.
Ta kobieta nienawidzi³a mnie otwarcie jako matka Mariana,
jako nauczycielka i jako kobieta. Zabroni³a mu kolegowaæ siê ze
mn¹, a on powiedzia³ mi, ¿e w domu nazywa³a mnie ¿ydowskim
bêkartem. Reagowa³a wprost alergicznie na zadawane przeze
mnie podczas lekcji pytania (np. skoro arystokracja w dawnych
czasach ograbia³a ch³opstwo ze wszystkiego, to dlaczego na tym
obrazie z tamtej w³anie epoki ch³opi nie s¹ wcale chudzi, maj¹
czerwone t³uste twarze, a kobiety takie du¿e cycki?) i denerwowa³a siê, gdy zaproponowa³em jej kiedy, ¿eby przysz³a do mojego taty na badania, bo ma takie grube nogi. Marian mia³ jej ju¿
serdecznie doæ, a szczególnie tego, ¿e zmusza³a go, ¿eby chodzi³
do kocio³a, miejsca z niechêci¹ odwiedzanego przez wszystkich
moich kolegów i wiêkszoæ kole¿anek. W ka¿d¹ niedzielê rano,
od lat, zbiera³o siê u mnie w domu kilkanacioro dzieci, które
zosta³y zmuszone przez rodziców, by iæ do kocio³a.
Do³¹czy³ do nas Jurek, postanawiaj¹c odpocz¹æ od swego
starego, który mia³ co przeciwko Marianowi. Podobnie zreszt¹
mój ojciec nie ¿yczy³ sobie, ¿ebym zadawa³ siê z Jurkiem i Marianem, którzy rzekomo wywierali na mnie z³y wp³yw. Aby zmyliæ
pogoñ, zwierzylimy siê m³odszemu bratu Mariana, ¿e uciekamy
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do Zakopanego, prosz¹c go, ¿eby nikomu o tym nie powiedzia³,
a szczególnie matce. Wiedzielimy, ¿e gówniarz nas zdradzi, chocia¿by z zemsty za to, ¿e nie bierzemy go ze sob¹.
Jako dotarlimy do Mielna Koszaliñskiego. Mo¿e dlatego, ¿e
Jurek mia³ tam kuzynkê, siódm¹ wodê po kisielu, a mo¿e to
¯YCIE mn¹ niewiadomym kierowa³o...?
Filigranowa Bo¿enka, milutka, zgrabniutka, o czarnych oczêtach i kruczoczarnych w³osach jest wspaniale ubrana i ma najnowsze nagrania Beatlesów, które dosta³a od wujka z zagranicy.
Po przes³uchaniu kilku czarnych kr¹¿ków Bo¿enka wykonuje
dwa telefony i wyczarowuje wygodny namiot oraz dwie poduszki
i trzy koce. Wskazuje nam te¿ ustronne miejsce, gdzie mo¿emy
rozbiæ obozowisko. Od niej te¿ dowiadujemy siê, ¿e do Mielna
zawita³a w³anie ekipa filmowa i krêciæ bêd¹ film Zakochani s¹
wród nas. Potrzebni im s¹ statyci, a my prezentujemy siê znakomicie. Z d³ugimi w³osami, w garniturkach, w koszulach z ¿abotami i beatlesówach na nogach prezentujemy siê jak wymarzeni
statyci.
W nocy pimy w garniturkach na bacznoæ, ¿eby siê zbytnio
nie wymiê³y, a rano pierwsi meldujemy siê na planie. Nikogo
jeszcze nie ma. Wypytujemy o wszystko.
 Cocie, ch³opcy, powariowali?  s³yszymy.  Do dwunastej
i tak nie bêdzie z kim rozmawiaæ. Wszechmocny kac. Zreszt¹ nie
wiadomo jeszcze, czy dzi bêdziemy krêciæ na s³onecznie czy na
pochmurno...
Przyjêto nas. Na razie mamy rozgl¹daæ siê po Mielnie za fajnymi babkami i zagoniæ przed oblicze szefa. Mamy za to dniów-
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kê. Potem bêdziemy potrzebni na pla¿y, bêdziemy kupowaæ lody
w oddali, podrywaæ dziewczyny, tañczyæ w lokalu, p³yn¹æ na
¿aglówce. Nareszcie! Wolnoæ! Morze! Pla¿a! Krêcimy film! Anga¿ujemy statystki! Tylko siê cz³owiek wyrwa³ z domu i ju¿ ¿ycie
inaczej wygl¹da. Jako filmowcy mamy wolny wstêp na dancing.
Z ca³¹ pewnoci¹ wypi³em za du¿o wina. Jestem pijany. Tañczê
podwójne elipsy z Bo¿enk¹, ale po raz pierwszy w ¿yciu czujê,
¿e robi mi siê s³abo. Przepraszam. Muszê wyjæ. Zimny pot mnie
oblewa. Trzymaj siê, Roman!  mówiê sobie. Nie dam siê. Staram
siê iæ prosto. Bo¿enka trzyma mnie za rêkê i ci¹gnie za sob¹.
Wychodzimy z zadymionego ha³asu na pla¿ê. Po chwili czujê siê
ju¿ lepiej. Jestem z³y na siebie, ¿e doprowadzi³em siê do takiego
stanu. To ju¿ drugi raz. Ca³y wiat pije alkohol w ró¿nych postaciach. Wszyscy woko³o mnie, no, prawie wszyscy, z takimi wyj¹tkami jak moi rodzice i kilku pacjentów ojca. Reszta  s¹siedzi,
koledzy, kole¿anki, ich rodzice, wiêkszoæ cia³a pedagogicznego pije mniej lub wiêcej. Wiêc i ja pijê. Ale po dwóch kieliszkach
wina albo wódki, której smaku i zapachu nie znoszê, mam ju¿
doæ. A oni nie maj¹ doæ. Nie wiem, jak oni to robi¹, ale mog¹
wypiæ o wiele wiêcej ode mnie. I nigdy nie maj¹ doæ!
Le¿ê na ch³odnym piasku na wznak. Co mnie ³askocze
w okolicy ptaka. To Bo¿enka rozpina mi rozporek. Otwieram
oczy. Nade mn¹ gwiazdy. S³yszê szum morza. Z oddali s³yszê
refren granej w lokalu piosenki: She loves you, ye, ye, ye...
 Nie obrazisz siê, ¿e ciê o co zapytam?  szepcze dr¿¹cym
g³osem Bo¿enka i swoj¹ ma³¹ r¹czk¹ stara siê obsun¹æ mi w dó³
slipy.
Jestem za¿enowany. Pijany. Zaskoczony. Udajê jednak spokojnego. Nie, nie obra¿ê siê. O co chodzi?
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 Czy to prawda, ¿e jeste ¯ydem?
 Tak. Sk¹d wiesz?
 Moja mama mówi, ¿e od razu siê domyli³a, bo masz taki
okr¹g³y nos.
Udaje jej siê wyci¹gn¹æ powiêkszaj¹cy siê wbrew mojej woli
cz³onek na wolne powietrze.
 Ja chcê tylko zobaczyæ, czy to prawda...
 Co?!
 Bo s³ysza³am, jak mama mówi³a cioci, ¿e ¯ydzi maj¹ innego.
Przez chwilê ogl¹da mi koñcówkê i... ca³uje. Nagle zrywa siê
na nogi. Kilka b³yskawicznych ruchów i ci¹ga spódniczkê i majtki.
Pomiêdzy jej nogami widzê ma³y czarny trójk¹cik. K³adzie siê na
mnie. Czujê, ¿e chce, ¿eby mój cz³onek dotyka³ tego w³anie
ow³osionego czarnego trójk¹cika. Ci¹gnie mnie na siebie. Czujê
w d³oni co mi³ego, okr¹g³ego. Odpycha mnie. Zadziera do góry
bluzkê. K³adzie moj¹ d³oñ z powrotem na swoim filigranowym
piersi¹tku. Czujê, jak jego wierzcho³ek ronie i twardnieje mi pod
d³oni¹. Le¿ê ca³y na niej. Wpycha rêkê pomiêdzy nasze cia³a
i wk³ada sobie koniuszek mojego ptaka do swojego otworu.
 Och, och, nie ruszaj siê, proszê, nie ruszaj siê.
Jest w niej gor¹co i mokro. Ale chyba siê nie zsiusia³a...?
Trzêsie siê. Dr¿y. Mocno dr¿y. Ci¹gnie mnie za w³osy. Li¿e po
twarzy. Co takiego?! Sapie. Jeszcze czego takiego nie widzia³em.
 Och, och!
Odsuwa mnie na bok i wk³ada moj¹ d³oñ miêdzy swoje uda.
Mokro. lisko. Widocznie z niej te¿ siê co wyla³o. Palcem wskazuj¹cym mojej prawej d³oni pociera sobie wci¹¿ to samo miejsce.
Jest to co ma³ego, jakby chrz¹stka. Przed oczyma ukazuj¹ mi siê
widziane w ksi¹¿kach medycznych ojca fotografie ¿eñskich organów p³ciowych. Nagle Bo¿enka zaskomla³a, cisnê³a mocno, bardzo
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mocno moj¹ d³oñ swoimi filigranowymi udkami, znieruchomia³a
na chwilê, po czym znów wci¹gnê³a mnie na siebie ob³apiaj¹c
ramionami i nogami. Mój ptak znalaz³ siê w jej gniazdku bez
niczyjej pomocy. Co z niej takiego przenika³o we mnie, ¿e nie
mog³em przez chwilê myleæ. Przez jaki czas wszystko woko³o
nas przesta³o jakby istnieæ, jakby nigdy nie istnia³o. Nawet szum
morza chyba usta³. Po prostu czu³em, ¿e jestem, ¿e jest mi bardzo
dobrze, ¿e jakim cudem stalimy siê jednym z t¹ ma³¹ Bo¿enk¹,
¿e to ona co ze mn¹ zrobi³a, ¿e teraz jest tak, jak jest.
I nie wiem, jak d³ugo le¿elimy tak objêci, ona za  gdy
chcia³em siê poruszyæ  zaciska³a mi ramiona na szyi, a nogi na
poladkach i mrucza³a jak kot, naprawdê jak kot:
 Nie, jeszcze nie, nie ruszaj siê, jeszcze nie.
Wiêc nie rusza³em siê, bo w rzeczy samej mia³a racjê. By³o
fantastycznie. I czu³em siê wspaniale. To, co tu siê rozegra³o, by³o
czym totalnie innym od tego, co do tej pory prze¿y³em na prywatkach. Tamto by³o jakim macaniem siê nawzajem. Taki rodzaj
sportu. ¯eby ¿yæ tak, jak ¿yje m³odzie¿ w Szwecji. Wolna mi³oæ.
Na z³oæ doros³ym, którym tak bardzo zale¿y, ¿eby temu zapobiec. Bunt przeciwko partii rz¹dz¹cej. Robiæ w³anie to wszystko,
czego nie wolno, co zakazane. Tu, na tej pla¿y jednak odkry³em
nowy wymiar stanu wiadomoci.
Odprowadzi³em j¹ do domu. By³o ju¿ póno. Szlimy ulicami
Mielna objêci, zupe³nie tak, jak to widzia³em na w³oskich filmach.
By³em mê¿czyzn¹ i mia³em swoj¹ dziewczynê. A ona potrafi³a
zrobiæ ze mn¹ co takiego, ¿e na chwilê przestawa³em myleæ. Nie
do wiary!
 Ile masz lat?  zapyta³em.
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 Piêtnacie  odpowiedzia³a.  Jeste taki fajny. Kocham
ciebie, Roman. Ciekawe, jak by wygl¹da³o nasze dziecko?
 ?!
Dwa dni póniej z ciê¿kim sercem opuszcza³em tê miejscowoæ, a raczej jedn¹ z jej mieszkanek. Nie da³em jednak niczego po sobie poznaæ, ¿eby ch³opcy nie pomyleli przypadkiem,
¿e siê zakocha³em. Pojechalimy do Kielc, a stamt¹d na wie,
gdzie mieszka³a ca³a rodzina matki Mariana. I to by³ nasz b³¹d.
Po dwóch dniach pobytu okaza³o siê, ¿e jego stara nie by³a
taka g³upia, no i wys³a³a telegram do swojego brata na wie
z zawiadomieniem, ¿e Marian uciek³ z domu. Brat poszed³
na pocztê, zamówi³ rozmowê telefoniczn¹ i pocieszy³ j¹, ¿e
Moniek jest ca³y i zdrowy, i ¿e przyjecha³ na wie z dwoma
kolegami. Fajni ch³opcy  dwie flaszki wyborowej dla wujka
przywieli.
Matka Mariana poinformowa³a moich rodziców o swoich
planach: albo postaraj¹ siê nak³oniæ mnie do zostawienia jej syna
w spokoju, albo znajdzie sposób, ¿eby mnie stamt¹d wykurzono.
Widocznie zostawi³a mojej matce adres pocztowy swojego brata,
bo ciotka Mariana przynios³a mi telegram z domu, w którym
mama wyranie b³aga mnie, ¿ebym jak najszybciej opuci³ tamto
miejsce. Telefonujê do domu. Okazuje siê, ¿e krótko po wojnie
w Kielcach urz¹dzono pogrom tamtejszych ¯ydów. Nie bardzo
wiem, co to jest pogrom, ale czujê, ¿e matka jest przera¿ona.
Zapewniam j¹, ¿e nie bojê siê nikogo i przed nikim nie bêdê
uciekaæ. Matka jest zrozpaczona. Prosi mnie, ¿ebym natychmiast
wraca³ do domu. Obiecujê, ¿e wrócê, ale niech powie ojcu, ¿e
jestem ju¿ doros³y i nie pozwolê siê tyranizowaæ. Chcê sam
decydowaæ o swoim ¿yciu.
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Idê porozmawiaæ z Marianem.
 Nic siê nie martw, Romek. Te chamy nic ci nie zrobi¹.
Przed miejscow¹ knajp¹ stoi wujek Mariana i kilku podchmielonych ch³opów. Podchodzimy. Wujek spogl¹da na mnie jako
inaczej ni¿ do tej pory, bierze Mariana na bok i co mu szepcze
na ucho. Ch³opi ³ypi¹ na mnie raczej nieprzyjanie. Czujê to.
Czy¿by moja matka mia³a racjê? Co siê tu kroi. Wyczuwam to. Co
z³ego.
 Odpierdol siê od niego, wujek!  s³yszê podniesiony g³os
Mariana.  To jest mój kolega.
Po godzinie jedziemy ju¿ z wiejskim lekarzem jego trabantem
do Kielc.
 Moja noga tu wiêcej nie stanie! Chamstwo zbuntowane 
postanawia sobie kolega.

By³o to na pocz¹tku sierpnia 1964 roku. Jestem lekko podpity.
Tak wypada. Odprowadzaj¹ca mnie na katowick¹ stacjê kolejow¹
rasa, czyli moje kole¿anki i koledzy, te¿ s¹ lekko na gazie. Tak
wypada. To styl ¿ycia. Obiecujê im po raz kolejny, ¿e wrócê tu
kiedy znowu. Mam byæ bogaty. Mam przywieæ ze sob¹ bia³ego
cadillaca, kabriolet oczywicie, z czerwonymi siedzeniami. Bêdziemy pêdziæ po miecie tak, jak to widzielimy na filmach z Zachodu.
My te¿ mamy prawo do wolnoci. Ja jestem w³anie w pewnym
sensie spe³nieniem tych marzeñ. Wyje¿d¿am na Zachód! Na Zachód! Ju¿ za kilkanacie godzin bêdê na dworcu w Wiedniu!
W Austrii! Za mn¹ pozostanie komunistyczna Polska, wiêzienie,
ZSRR. Przede mn¹ raj. Najpierw Austria, a potem Izrael. Izrael!!!
Palmy, upa³, morze, samochody z otwartymi dachami, eleganckie
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hotele z basenami. Jak w Saint-Tropez albo na filmach amerykañskich pokazuj¹cych kalifornijskie wybrze¿e albo Miami Beach!
¯egnamy siê tak ju¿ od kilku dni. Jestemy z¿yci jak bracia
i siostry. Tyle prywatek prze¿ylimy razem. Przynieli ze sob¹
szampana. Pijemy z butelki. Jeden po drugim. Przyrzekamy sobie
nawzajem, ¿e spotkamy siê znowu za piêæ lat. Taki okres wydaje
siê nam niesamowicie d³ugi. Za piêæ lat. Nie zapomnij mnie!.
Pamiêtaj o mnie! Przysy³aj choæby pocztówki. Pisz przynajmniej raz w miesi¹cu! Pamiêtaj!.
 Bêdê pamiêta³.
Wskakujê do jad¹cego ju¿ poci¹gu. Pewien rozdzia³ w moim
¿yciu zosta³ zamkniêty. Otwiera siê nowy. Nie jestem tego wiadom. Stojê na stopniach rozpêdzaj¹cego siê poci¹gu i wje¿d¿am
w swoj¹ przysz³oæ. Znika peron z machaj¹cymi na po¿egnanie
kole¿ankami i kolegami. Zatrzaskujê za sob¹ drzwi wagonu. Nie
jestem te¿ wiadom, ¿e ka¿de drzwi to wejcie w jaki wymiar
Nieskoñczonoci. Siadam i otwieram butelkê piwa. Ojciec jest z³y.
Nie aprobuje mojego stylu ¿ycia. Nie aprobuje pozostawionych
w³anie na katowickim peronie kolegów. Od kilku lat nie ¿yjemy
w zgodzie. On chce, ¿ebym zosta³ lekarzem. Tak jak on. A ja
chcia³bym graæ na saksofonie. Ró¿nica stanów wiadomoci doprowadza nas do walki. On walczy ze mn¹ o moj¹ przysz³oæ,
¿ebym nie zosta³ tragarzem. Ma swoje dowiadczenie ¿yciowe.
Cz³owiek bez dyplomu nie jest cz³owiekiem. Mój ojciec wierzy,
¿e uda³o mu siê prze¿yæ wojnê tylko dziêki temu, ¿e mia³ dyplom
w kieszeni. Dlatego chce, ¿ebym ja te¿ studiowa³ i sta³ siê cz³owiekiem. Ja mam narowist¹ duszê reformatora, rewolucjonisty.
Próby jego przymusu wywo³uj¹ we mnie niesamowity upór, sprzeciw przeradzaj¹cy siê w agresjê. Nie mogê zrozumieæ, dlaczego
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inni lekarze, jego znajomi i koledzy robi¹ ró¿ne interesy. Skrobanki, handel dolarami, z³otem, lekarstwami. Maj¹ elegancko urz¹dzone mieszkania. Synowie i córki dostaj¹ od nich pieni¹dze,
zagraniczne ciuchy. S¹ zabierani na wycieczki zagraniczne. Nad
Balaton, do Z³otych Piasków w Bu³garii. Ja nie. Mój ojciec chce
spaæ spokojnie. Jestem lekarzem, nie handlarzem. Jego pojmowanie uczciwoci, lojalnoci wobec prawa, które mu nie s³u¿y,
unikanie konfliktu z w³adz¹, polityka nienara¿ania siê, zgadzania siê z ¿yciem jest dla mnie nie do przyjêcia. Jak inni mog¹ siê
nara¿aæ, ¿eby co mieæ, to dlaczego on siê tak boi? Ja siê nie bojê
nikogo i niczego. Jestem gotowy zgin¹æ w walce o swoje. A co?
Czy nie zdj¹³em ze ciany w klasie portretu Lenina i nie powiesi³em fotografii Elvisa? I nie ba³em siê. A mój ojciec umiera³ ze
strachu, ¿e przyjd¹ i zamkn¹ go za to, ¿e nie potrafi dobrze
wychowaæ swego syna. Co to znaczy dobrze? Mam byæ pos³uszny tak jak on. Przepychaæ siê przez ¿ycie. Nigdy! Nigdy te¿ nie
mog³em zrozumieæ scen pokazywanych nam w szkole podczas
projekcji filmów dokumentalnych z czasów okupacji hitlerowskiej. Kilku hitlerowców prowadzi kilkudziesiêciu mê¿czyzn na
mieræ lub do jakich ciê¿kich robót. I oni id¹. Obojêtni, sparali¿owani strachem. Id¹... Bêd¹ o g³odzie harowaæ latami dla okupanta, pozwol¹ pokornie postawiæ siê pod cian¹ i rozstrzelaæ,
bêd¹ mierdzieæ nie umyci, bêd¹ szczaæ w spodnie i nie zbuntuj¹
siê. Te sceny wywo³ywa³y we mnie zawsze zdziwienie i agresjê.
Ja to bym w takiej sytuacji... W mojej wybuja³ej m³odzieñczej
wyobrani powstawa³y obrazy, w których widzia³em siebie rzucaj¹cego siê z go³ymi rêkoma na uzbrojonych ciemiêzców, kopa³em
ich, gryz³em, wyrywa³em im broñ i staraj¹c siê zabiæ jak najwiêcej
z nich, sam gin¹³em bohatersko na oczach tych otêpia³ych ze
strachu ludzi, którzy bêd¹ teraz pamiêtali, ¿e by³ taki jeden, który
siê nie podda³. I da³ przyk³ad, ¿e lepiej daæ siê zabiæ, ni¿ z pokor¹
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pozwoliæ innym na ograbianie drugiego z wolnoci. Nie ze mn¹
te numery! Dla mnie w owym czasie prawdziwymi bohaterami
byli bohaterowie licznych filmów radzieckich. Nie. Nie dlatego, ¿e
sympatyzowa³em z Krajem Rad... Podoba³ mi siê czêsto pokazywany w tych filmach typ umieraj¹cego zwyciêzcy. By³ to przewa¿nie ¿o³nierz lub partyzant, który le¿¹c z rozprutym kulami wroga
brzuchem, jedn¹ rêk¹ przytrzymywa³ sobie wyp³ywaj¹ce z niego
wnêtrznoci, a drug¹ nadal trzyma³ w górze swój sztandar. Do
ostatniego tchu. Uleg³oæ mojego ojca, ¿ycie z uczciwej pracy
podczas gdy w³adza ¿y³a w willach i dobrobycie, trzymanie siê
idea³ów takich jak: jestem oficerem Wojska Polskiego, jestem
cz³owiekiem nauki itp. wydawa³y mi siê nie do przyjêcia, niepraktyczne i nierealne. Nie rozumia³em go. Nie mog³em go zrozumieæ w ówczesnym stanie wiadomoci. Czu³em w³aciwie, ale
nie potrafi³em wybalansowaæ tej energii, nadaæ jej kierunku. By³em ¿ywio³em i mia³em ziemskich 18 lat.
Wychodzê przed dworzec wiedeñski. Jestem na ZACHODZIE.
Jak im nie ¿al u¿ywaæ mercedesów jako taksówek?!  to by³a
moja pierwsza myl na Zachodzie.
Zabrano nas do Korneuburga pod Wiedniem. To obóz przejciowy dla repatriantów ¿ydowskiego pochodzenia z Polski, Czechos³owacji, z Wêgier. W nocy, po ca³ym dniu prowadzenia rozmów w jêzyku niemieckim, moja matka budzi siê kilkakrotnie,
krzycz¹c z przera¿enia. Drêcz¹ j¹ koszmary. Jêzyk niemiecki przywo³a³ drzemi¹ce, wyparte w podwiadomoæ, traumatyczne prze¿ycia z czasów II wojny wiatowej. Marzy³a o tym, ¿eby studiowaæ
medycynê. Chcia³a zostaæ pediatr¹, leczyæ chore dzieci. Maciusia,
jej siedmioletniego braciszka, jaki hitlerowski gorliwiec wypchn¹³
z okna, z drugiego piêtra na bruk. Na jej oczach. Ca³¹ rodzinê
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zawleczono pod cianê i rozstrzelano. Moja matka zawsze mówi³a, ¿e wierzy w przeznaczenie. Zemdla³a. Dosz³a do siebie po
pewnym czasie i wygrzeba³a siê spod trupów swojej rodziny.
Mia³a wtedy chyba 20 lat. Tej nocy posiwia³a.

