
To naprawd  nie jest pogoda na ukrywanie si  w kontenerze. Ile teraz mo e 
by  stopni? Minus pi ? Jeszcze zimniej? Nie mam poj cia, w ka dym razie
jest mro no, z ka u  robi si  szklanka, a Afrykanie g upiej . Dzi  rano, chwil  
przed siódm  wygl dali przez okno i zobaczyli, e mizerny kawa ek trawy
pod sznurkiem na pranie jest bia y. Oczywi cie, trawa po drugiej stronie jest 
zawsze bardziej zielona, odnosi si  to tutaj zarówno do czarnego, jak i ó -
tego, czerwonego oraz  o koworó owego, ale Afrykanie mieli to dzi  rano 
g boko w dupie.

nieg! W bloku 2 (gdzie zakwaterowano wi kszo  czarnych) zapanowa  
rozgardiasz. Jedynym miejscem, gdzie m czy ni ci mog  zobaczy  nieg,
jest Kilimand aro. Poniewa  Afryka cierpi mi dzy innymi na niedostatek 
niegu, chyba z po owa bloku pogna a na dwór, by pomaca  to meteorolo-

giczne cudo.

Czeczeni tarzali si  ze miechu. Czeczen i czarny � tego nie da si  pogodzi .
Nijak. Maj  si  oni do siebie jak Maria Callas i Renata Tebaldi na jednej i tej 
samej scenie. Je li ju  musz  ze sob  dzieli  pokój, to zanim ustal  mi dzy 
sob , kto ma spa  na górze, a kto na dole pi trowego ó ka, mo na ju  dzwo-
ni  po trumniarza. A je li us yszysz gdzie  kogo  wydzieraj cego si  wnie-
bog osy, mo esz spokojnie za o y  si  o kilka papierosów, e jest to czarny, 
któremu Czeczen rachuje ko ci. Wszyscy ci go cie trenuj  kick-boxing, co 
po nich wida : klatka piersiowa jak nie wiem co i skopane nerki. Czu  to, 
kiedy sikaj . Wida , kiedy po sobie nie spuszcz . Kolor dobrego piwa typu 
Trappist. Mo e w nim by  tak e troch  krwi. 



A poniewa  tak to ju  bywa zawsze i ze wszystkim, lepiej nie przesadza  ze
zbyt dzikimi fantazjami na temat tego, co by  mo e dane nam b dzie kiedy
ujrze  w rzeczywisto ci. Pi kne kobiety. Anglia. nieg. Ci Afrykanie czuli
si  oszukani, inaczej wyobra ali sobie nieg. Wydawa o im si , e b d  mo-
gli wzi  go do r k, zrobi  z niego kule i nim rzuca � Ma si  rozumie , ku 
wielkiej uciesze Czeczenów. 

To, co le a o tam dzisiaj z rana, to nie by  nieg, tylko szad . Ale jak to
przet umaczy ? A Rosjanie wydaj  z siebie par  chrz kni  i drapi  si  po 
klatce piersiowej, nie maj  jednak zielonego poj cia, jak za pomoc  r k i nóg 
wyja ni  Afrykaninowi, czym jest szad , sk d si  bierze, dlaczego nie jest 
niegiem, kto do cholery j  wymy li  i jak mo na by j  wyrazi  s owami ich

dialektu z d ungli.

Szad . Chcia bym, by t umaczeniem dla niej by a poezja czy co  takiego. Ale 
to nie przesz oby mi przez usta. Pies z kulaw  nog  nie uwierzy by w istnie-
nie w tym miejscu poezji. I nie ot tak, po prostu. A ju  na pewno nie na tym
skrawku trawy, pod tym w a nie sznurem do prania. To do jasnego groma
ten sam sznur, na którym chcia  si  ostatnio powiesi  Sedi. Nie powiod o mu 
si  i dlatego Sedi w oczach niektórych nie le si  o mieszy . Jednak my jako 
przyzwoici ludzie nie mówimy o samobójstwie, a co najwy ej o �po egnaniu 
si  z yciem�.

Tak wi c Sedi o ma y w os po egna by si  z yciem po egnaniem, o którym
ka dy my li czasem kilka razy dziennie.

Sedi pochodzi z Sierra Leone, kraju, któremu wspó czuje ca y wiat, a tak e 
Urz d do spraw Cudzoziemców. Sierraleo czycy maj  du e szanse na uzy-
skanie pozytywnej decyzji, wie tu o tym ka dy, tak e Sedi. Jednak po dwóch
negatywach dusza uciek a mu w pi ty. Od tego czasu chodzi z tak  min ,
która pasowa aby do kalendarza jakiej  organizacji humanitarnej. Pono  
w mi dzyczasie jego spraw  zaj  si  adwokat z Amnesty International, a to
przecie  nie tra a si  ka demu, wi c móg by ju  da  spokój z tym ci g ym
zrz dzeniem. W ko cu Sierra Leone znalaz o si  w najnowszym rankingu
Raportu o Rozwoju Spo ecznym Narodów Zjednoczonych na ostatnim miej-
scu na li cie krajów, w których yje si  najprzyjemniej. W ko cu wa niej-
sze jest samo uczestnictwo, a nie przegrana, a kto  przecie  musi by  tym
ostatnim. Mo na tym zaimponowa  brukselskiemu urz dnikowi podczas 
rozmowy, znam takich, co daliby sobie r k  uci , by móc pochodzi  z takie-
go kraju. �Dzie  dobry, pochodz  z najbardziej po a owania godnego kraju
wiata i sk adam wniosek o azyl�. Chi czycy na przyk ad awansowali na

dziewi dziesi t  szóst  pozycj , przez co ich szanse na otrzymanie paszpor-
tu dramatycznie zmala y. Dlatego Sedi nie powinien si  tak wydurnia . Jego 



zachowanie jest ze wszech miar nadzwyczajne. Czarni tutaj s  zazwyczaj
weseli od rana do wieczora, oczywi cie z wyj tkiem chwili, kiedy akurat 
który  z Czeczenów t ucze ich na kwa ne jab ko. Moim zdaniem, powinni 
jako  przeciwdzia a  tej weso o ci, gdy  w innym razie ci w Ministerstwie 
Spraw Wewn trznych nie uwierz  w ani jedno s owo, gdy im opowiedz , e 
tam, sk d pochodz , ich ycie by o o wiele gorsze od egzystencji przeci tne-
go wielb da. Asia z bloku 4 na przyk ad, szelmutka, wywija swym uroczym 
ty eczkiem i ze piewem na ustach szoruje toalety. Ta pupcia i jej piew� 
shit, man. Radzimy jej, by przywdzia a smutniejszy wyraz facjaty, je li ci
w Brukseli maj  uwierzy , e jej pochwa zosta a poci ta na strz py, a ona 
przypu ci a szturm na Fort Europa w nadziei, e podobny los nie spotka jej 
córeczek. 

Wycinanie narz dów p ciowych to kultura. Niewycinanie narz dów p cio-
wych to cywilizacja. Cz owiek jest ssakiem mi uj cym kultur . 
Asia dosta a ju  dwa negatywy, zosta o jej jeszcze ostatnie ycie, potem 
znów wpakuj  j  do samolotu. Podró e kszta c .

Dawniej osoby, którym odmówiono azylu, lata y z powrotem Saben . Sieroty 
Albo Biedaczyska Eksmitujemy Naszymi Awionetkami. W tej chwili linie te 
zmierzaj  prosto ku bankructwu, przez co w niedalekiej przysz o ci wydaleni 
w ojczyste opa y b d  by  mo e transportowani Lufthans . Zdaniem Eizee, 
który ju  po raz trzeci stara si  otrzyma  azyl w Belgii, mundurki stewardes 
oraz obs uga na pok adzie mo e si  w drodze powrotnej ju  tylko poprawi ,
poza tym  lmy promuj ce Belgi , które puszcza si  pasa erom, by rozerwa  
ich podczas lotu, zna ju  praktycznie na pami .

Oczywiste jest, e obecnie nie powinno si  adnemu Afrykaninowi nicze-
go opowiada  o ociepleniu Ziemi. Po pierwsze dlatego, e jest to nieistotny 
problem, a po drugie, eby t  spraw  od razu zamkn , w tej chwili jest ono 
kompletnie nieodczuwalne. Za zimno, by w lizgn  si  do kontenera. Je li 
to prawda, e od odrobiny zanieczyszczenia rodowiska wiat staje si  cie-
plejszy, to najwy szy czas, by do pobliskiego kana u odprowadzono wi cej 
chemikaliów. Tutejsze oraz okoliczne fabryki cuchn  jeszcze za ma o. Jest 
mro no, osadza si  szad , a Afrykanie nie maj  takiego szcz cia jak Czecze-
ni i nie zostali przez tego czy innego boga obdarzeni przy stworzeniu rod-
kiem przeciw zamarzaniu we krwi. Ludziska z Kaukazu nawet dzi  chodz  
w krótkim r kawku. Troch  prowokuj co. Troch , by si  po mia  z Murzyn-
ka Bambo. Ale niech tylko ich akta przele  do lata, a tu w cieniu zrobi si  jak 
w piecu do pizzy� Wtedy si  oka e, czy b d  si  jeszcze szczerzy , kiedy 
czarni za o  grube swetry, by ich dra ni , kiedy czarni b d  te spocone na 
sucho nied wiedzie polarne pozdrawia  bezczelnie s owami: U mnie wszyst-
ko dobre� A to oznacza powtórk  z kick-boxingu, hombre!



Jest godzina dziewi ta, gdy otwieraj  si  drzwi garderoby. Zdecydowano si
na s owo �garderoba�, gdy  jest ono najbardziej mi dzynarodowe z mo li-
wych, a tu oznacza sklep z ubraniami. W ten przekl ty dzie , kiedy grupa
umundurowanych w saczy wyci ga ci  z ci arówki, w t  czarn  godzin ,
kiedy skaner odró nia twoje zgrabia e cia o od adunku pomara czy, a ty
l dujesz tu, w o rodku dla uchod ców, nie otrzymujesz bonów ywno cio-
wych, tylko punkty. 1500 dla dok adno ci. Mo na za nie kupowa  ubrania.
Plusem jest to, e punkty nie podlegaj  dewaluacji, 1500 punktów pozosta-
je warte 1500 punktów. Sama garderoba jest sal , gdzie u ywana odzie  po
belgijskich rodzinach wisi porz dnie na wieszakach, a kabina do g osowania
s u y za przymierzalni . Na przyk ad za we nian  czapk  trzeba wybuli  25 
punktów. 

Regulamin zezwala nam odwiedza  garderob  tylko raz w tygodniu, inaczej
przez ca y dzie  nie robiliby my niczego innego, ni  tylko przymierzali ciu-
chy dla zabicia nudy. To ostatnie dotyczy w pewnej mierze pa , ale na pew-
no nie facetów. Kobiety maj  szcz cie w tym sensie, e belgijskie paniusie
staraj  si  w sposób wiadomy by  modne, ch tnie paraduj  w najnowszych
modelach, st d o wiele szybciej mog  si  czego  pozby . W przeciwie stwie
do belgijskich m czyzn. Ci gotowi s  odda  na dobry cel swoje skarpety
dopiero wtedy, gdy zrobi si  w nich pi  dziur wokó  ka dego palca. Ale my
nie narzekamy. Cieszymy si , e wolno nam odzia  stopy w sito. Wielkie
dzinki, dzinkbardz.

Czarni dochodz  do wniosku, e mo e b d  mogli zosta  w kraju, je li dadz  
z siebie zrobi  jak  kurtk  lub majtki, poniewa  afryka ska skóra jest cenio-
na w wiecie mody. Ale akurat w tym momencie nie w g owie im tygrysie
slipki czy inna skóra afryka skich zwierz t, potrzebna im czapka. Jaka  gru-
ba. I r kawice z jednym palcem. I jaki  szalik. I Bóg jeden wie, co jeszcze.
Ocieplacz na nos? Czy co  takiego w ogóle istnieje? Nie ma pogody. A ju
na pewno nie na chowanie si  w kontenerze. Przy takiej temperaturze mo na
jedynie mie  nadziej , e w skrzynce nie wyl duje aden polecony.  

Problemski Hotel


