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Klasycznie brudny i wykrzywiony akord C-Dur
wyrwa∏ si´ z instrumentów grupy The Zepsó∏
i natychmiast og∏uszy∏ wi´kszà cz´Êç publicz-
noÊci, która z niewiadomych dla siebie przy-
czyn zacz´∏a wymachiwaç r´koma. Artysta
RoÊcis∏aw Dziubajko-Karwaƒski biega∏ mi´-
dzy nimi, nadstawiajàc ma∏e p∏ótna, albowiem
niektórzy nie tylko wylewali na nie czarki
z farbà, ale te˝ p∏yny ustrojowe w postaci krwi
z nosa, ∏ez i rzygowin ró˝nokolorowych. Asy-
stent artysty natychmiast rozwiesza∏ obrazki
na wczeÊniej przygotowanej Êcianie. „Pi´knie
sp∏ywajà, pi´knie” – wrzeszcza∏ Dziubajko-
-Karwaƒski, ale przez brudny i poskr´cany
akord, który grali The Zepsó∏, niewiele dêwi´-
ków mog∏o si´ przebiç. „Ale co – myÊla∏ Pan
StaÊ – powoduje, ˝e chce mi si´ taƒczyç, rzu-
caç o Êcian´ przedmiotami i ogólnie hasaç,

co?”. Nagle zauwa˝y∏, ˝e lider The Zepsó∏
majstruje przy niewielkim urzàdzeniu, które
coÊ przypomina∏o Panu Stasiowi. Zakodowa∏
w myÊlach, ˝e musi dyskretnie wypytaç o owo
urzàdzenie. Resztkà si∏ próbowa∏ si´ opanowaç
przed ch´cià dzikiego, nieokie∏znanego taƒca,
ale nie da∏ rady i zaczà∏ plàsaç. Dziwne to by-
∏o plàsanie, troch´ jakby taƒczy∏, troch´ jakby
si´ wi∏ w konwulsjach, a nieco przypomina∏
ów taniec ciskanie Ênie˝kami. Tylko artysta
Pan Rzepecki niewzruszenie tkwi∏ przy wej-
Êciu, romantycznie oparty o framug´ drzwi –
przyglàda∏ si´ zajÊciom, jak sto lat wczeÊniej
Wyspiaƒski przyglàda∏ si´ weselu. Jego nie-
Êmiertelny wàs ani drgnà∏. Tylko wzrok na kilka
sekund pokry∏ si´ mgie∏kà wzruszenia, kiedy
wokalista The Zepsó∏ próbowa∏ coÊ zaÊpiewaç,
ale g∏os wyraênie uwiàz∏ mu w gardle. Dziu-
bajko-Karwaƒski spojrza∏ na artyst´ Pana Rze-
peckiego i kiedy tamten skinà∏ g∏owà, muzyka
jak na zawo∏anie ucich∏a. Wszyscy oszo∏omie-
ni, poskr´cani i, powiedzmy to otwarcie, nieco
brudni us∏yszeli namaszczony g∏os artysty
Dziubajko-Karwaƒskiego, który rzek∏:
– Bracia i siostry w sztuce. Jak wiecie, lubi´
spacerowaç ze swoim psem o imieniu Pies po
wiÊlanych bulwarach i za pomocà tego oto
kryszta∏u oczyszczaç naszà ponurà i mgielnà
rzeczywistoÊç. Wiecie te˝, ˝e ubóstwiam kolor
i ˝ywio∏owoÊç formy i nie znosz´ esencjonali-
zmu ani wielkiej metafory, którà, co tu du˝o
mówiç, tfu, gardz´. „Dzie∏o” mnie nie intere-
suje, „dzie∏o” jest martwe.
– Pi´knie powiedziane! – krzyknà∏ lider The
Zepsó∏.
– Interesuje mnie pluralizm postaw artystycz-
nych, nie indywidualistyczne gierki!
– Brawo, brawo – zakrzyknà∏ m∏odzieniec,
którego Pan StaÊ cz´sto widywa∏ zaczytanego
w Kapitale Marksa, i dzia∏o si´ to zazwyczaj
popo∏udniami w knajpie Miejsce.
– Milcz, czerwona ho∏oto! – zakrzyknà∏ kolega
artysty Dziubajko-Karwaƒskiego, o którym
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Pan StaÊ zdà˝y∏ si´ dowiedzieç, ˝e jest publi-
cystà w „Dzienniku Polskim”. 

Dwie umazane farbà kobiety wymieni∏y si´
z∏oÊliwymi uwagami na temat tego, ˝e „ta Kry-
tyka to si´ ju˝ wsz´dzie wciÊnie, no patrz, taki
apolityczny Dziubajko, a masz!”.
Z drugiej strony ulicy s∏ychaç by∏o okrzyki
przedstawicieli grup ¸adnie i Otwarta Pracow-
nia:
– Gówno prawda!
– To ezoteryk jest!
– Mistyczna Mistyfikacja!

Dziubajko zupe∏nie nie przejmowa∏ si´ prote-
stami. Kontynuowa∏ swojà opowieÊç o zjedno-
czeniu cia∏a i duszy poprzez kolor i kresk´.
Wyt∏umaczy∏, dlaczego czarki z Bukowiny
i Siedmiogrodu sà lepsze i wa˝niejsze ni˝
skàdkolwiek. Opowiedzia∏ o tellurycznych
smoczych liniach, które szcz´Êliwie krzy˝ujà
si´ i zaw´êlajà, tutaj dok∏adnie tutaj:
– Popod naszymi stopami w piwnicach tej ga-
lerii i wszyscy jesteÊmy poddani oddzia∏ywa-
niu tej niesamowitej w´˝owej spirali, którà,
prosz´, wyobraêcie sobie teraz.
– OM – zamrucza∏o towarzystwo.

Pan StaÊ niczego sobie nie wyobra˝a∏. Patrzy∏
jedynie w czarne pude∏eczko. CoÊ zaczyna∏o
Êwitaç w jego umyÊle. Podczas gdy goÊcie ga-
lerii Olimpia mruczeli i wyobra˝ali sobie mi-
stycznà struktur´ z piwnicy pod galerià, Pan
StaÊ boczkiem, boczkiem przesuwa∏ si´ w kie-
runku lidera, który najwyraêniej, jak to starzy
punkowcy, nie mia∏ zamiaru braç udzia∏u
w ˝adnych mistycznych doÊwiadczeniach.
Kiedy Pan StaÊ by∏ ju˝ blisko, uÊmiechnà∏ si´
do lidera i powiedzia∏:
– Mam par´ pytaƒ!
– Pan z CBA? – nieufnie zapyta∏ lider.
– Nie, nie, ja prywatnie.

„Om, om, om” – powtarzali uczestnicy. A Dziu-
bajko podniós∏ w gór´ r´ce i ko∏ysa∏ si´ jak ta
∏ysawa wierzba p∏aczàca na wietrze ma∏opol-
skim. By∏o w tym du˝o wdzi´ku, co Pan StaÊ
przyzna∏ od razu. Jednak˝e bohomazy zawie-
szone przez asystenta na Êcianie, ociekajàce
wydzielinami i farbami, nie podoba∏y mu si´
zupe∏nie, nie rozumia∏ wydzieliny i nie pojmo-
wa∏ farby.

Dziubajko mrucza∏ i powtarza∏:
– Om wyzwoleni przez kolor om i kresk´ nie-
skoƒczonà om nie dà˝àcà znikàd do nigdzie,
nic nie majàcà z niczym wspólnego, nieosobnà
z osobnoÊci i nieosobistà om.
– Om – powtarzali goÊcie. 

Jednak˝e by∏ ktoÊ, kto nie bra∏ udzia∏u w rytu-
ale. To by∏a zrozpaczona Olimpia, która stara-
∏a si´ dodzwoniç do ot∏uszczonego m´˝czy-
zny, którego wàtroba wi´ksza by∏a ni˝ Elbrus.
MyÊla∏a o tym, jakim jest niewdzi´cznikiem,
podczas gdy ona sprowadzi∏a tu to jego wàtpli-
wej urody bóstwo. Które, jak zauwa˝y∏a kàtem
oka, rozprawia∏o w∏aÊnie z Czubatym liderem
The Zepsó∏. To prawda, ch∏opak mia∏ coÊ
w sobie, ∏adny, zgrabny, blondyneczek, ten
zimny uÊmieszek i jeszcze zimniejsze stalo-
woszare oczy. No, ale bez przesady. Ona wi-
dzia∏a o wiele ∏adniejszych facetów. Dzwoni∏a
i dzwoni∏a. Bezskutecznie.

Pan StaÊ zapyta∏ lidera o pude∏eczko i czym˝e
ono jest.
– A widzi pan, widzi. Ja jestem elektroakusty-
kiem i neurofizjologiem. Mam profesur´ zwy-
czajnà.

Pan StaÊ wytrzeszczy∏ oczy. W Germanii nie
zdarza∏o si´, ˝eby profesorowie zwyczajni by-
li liderami punkowych zespo∏ów. Ale prze-
∏knà∏ Êlin´ i s∏ucha∏ dalej.
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