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Pan Filip Malewski nie pope∏ni∏ b∏´du, wyska-
kujàc z samolotu nad Krakowem zamiast nad
niezamieszkanymi terenami leÊnymi, ruczaja-
mi, ∏àkami, pastwiskami i tym podobnymi. Pan
Filip Malewski wypad∏ z samolotu przez przy-
padek. W wieku lat dziewi´tnastu, tu˝ po ma-
turze, a przed egzaminami na studia przypadki
przeÊladujà m∏odych ludzi. 

Pan Filip jeszcze przed sekundà wymienia∏
okrzyki z instruktorem, a ju˝ po sekundzie zdu-
miony spada∏ w dó∏. Szcz´Êciem Pana Filipa
by∏o to, ˝e nigdy nie nadu˝ywa∏ Êrodków psy-
chotropowych, alkoholi i nikotyny i jego refleks
by∏ idealny. Pociàgnà∏ w odpowiednim mo-
mencie za link´. Spadochron si´ otworzy∏ i Pan

Filip majestatycznie zaczà∏ opadaç w kierunku
Kazimierza, a dok∏adniej ulicy Miodowej 6.

Po pierwszym szoku przyszed∏ i drugi. Pan Fi-
lip zorientowa∏ si´, ˝e najlepiej by∏oby wylàdo-
waç na dachu jednej z kazimierskich kamienic.
Tak by∏oby najbezpieczniej. M∏ody, rzeÊki
i pracowity umys∏ Pana Filipa pracowa∏ bardzo
nad làdowaniem, podczas gdy wredne wiatry
spycha∏y go w kierunku Miodowej i to dok∏ad-
nie w czeluÊcie pomi´dzy kamienicami. 

W tym samym czasie, kiedy dziarskie d∏onie
Pana Filipa manipulowa∏y przy linkach,
ot∏uszczony m´˝czyzna w brudnej koszulce
wyszed∏ na balkon i postanowi∏ wypiç tam ka-
w´. Kawa by∏a ohydna. M´˝czyzna nie potra-
fi∏ parzyç kawy. Ale by∏ pogodzony ze swoim
losem. Usiad∏ na zydelku. Popatrzy∏ sm´tnie
na paczk´ z ziemià, która to ziemia mia∏a ura-
towaç jedynego przedstawiciela flory w miesz-
kaniu m´˝czyzny, usch∏y ju˝ dawno bluszcz
o wdzi´cznym imieniu Kajtek, wzià∏ ∏yk kawy
i odpali∏ papierosa, kiedy to zauwa˝y∏ zaniepo-
kojenie miejscowych go∏´bi i odnotowa∏
w swoich otulonych lipidami neuronach, ˝e
s∏oƒce musia∏o zajÊç, albowiem unosi si´ nad
nim przedziwny cieƒ. 

Na dodatek cieƒ sapa∏. M´˝czyzna pomimo
wielu przejÊç i traumatycznych wypadków,
pomimo zjedzenia ca∏ego wagonu golonek, ka-
szanek, kie∏bas i pieczonych skrzyde∏ek, a na-
wet kilku g´si, nie wspominajàc o królikach
i wo∏owinie, nie spotka∏ si´ jeszcze w swoim
˝yciu z sapiàcym i dyszàcym cieniem, który na
dok∏adk´ wyraênie na niego patrzy∏.

M´˝czyzna postanowi∏ nie reagowaç. Pomy-
Êla∏, ˝e byç mo˝e jest to efekt nadmiaru t∏usz-
czu albo kofeiny, albo cukrów, albo siarki, sodu,
potasu, no w ogóle nadmiaru czegoÊ w organi-
zmie, co wywo∏uje halucynacje i nieprzyjemne
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skojarzenia, albowiem cieƒ nie doÊç, ˝e patrzy∏,
to jeszcze wyraênie radoÊnie wonia∏ testostero-
nem, adrenalinà, radoÊcià z przekroczenia
ograniczeƒ cia∏a, no i ogólnie czymÊ m∏odym
(pomijajàc zapach skarpetek). Na dodatek, kie-
dy m´˝czyzna postanowi∏ wziàç ∏yk swojej
ohydnej kawy, cieƒ powiedzia∏ „przepraszam
za takie làdowanie” i m´˝czyzna skonstatowa∏,
˝e nie dalej ni˝ godzin´ wczeÊniej cieƒ musia∏
jeÊç zarówno czosnek, jak i cebul´.

Mruknà∏ „nie ma za co” i pociàgnà∏ ∏yk kawy,
majàc zamiar ignorowaç wszystkie halucyna-
cje tak d∏ugo, jak si´ da. Tymczasem cieƒ za-
czà∏ si´ szamotaç, odgarniaç z siebie tkaniny
i w koƒcu bez cienia wàtpliwoÊci stanà∏ przed
m´˝czyznà. Wyciàgnà∏ r´k´ i rzeÊkim g∏osem 
smagnà∏ m´˝czyzn´ po uszach:
– Na imi´ mi Filip.
– Bardzo ∏adnie, prosz´ pana, bardzo ∏adnie –
powiedzia∏ m´˝czyzna, w zasadzie nie patrzàc
na Filipa.
– A pan si´ nie przedstawi? – powiedzia∏ Filip
i wyciàgnà∏ r´k´. Trzyma∏ jà chwil´ w powie-
trzu, a kiedy si´ nie doczeka∏ uÊciÊni´cia, scho-
wa∏ jà za siebie.
M´˝czyzna patrzy∏ w kierunku okna Pana Sta-
sia. Po kilku sekundach westchnà∏ i powie-
dzia∏:
– Ja si´, panie Filipie, halucynacjom nie przed-
stawiam.
– Ale ja jestem jak najbardziej realny – powie-
dzia∏ Pan Filip.
– To typowe dla halucynacji i urojeƒ, chcà za
wszelkà cen´ byç realne. Wiem coÊ o tym,
wielu moich znajomych to neurofizjolodzy.
Poza tym znam profesora Vetulaniego.
To ostatnie nazwisko wymówi∏ z naciskiem,
co znowu nie zrobi∏o na Panu Filipie ˝adnego
wra˝enia.
– Nie znam profesora Vetulaniego – powie-
dzia∏ dziarsko.
– To typowe dla halucynacji.

Pan Filip ∏akomie spoglàda∏ na paczk´ papiero-
sów, które w pulchnej d∏oni trzyma∏ m´˝czyzna.
– Czy pocz´stowa∏by mnie pan papierosem?
W∏aÊnie spad∏em z nieba i bardzo mi si´ chce
paliç.
– A wi´c jest pan niebiaƒskà istotà? – zapyta∏
m´˝czyzna.
– Nie do koƒca. Ale pal´, a najbardziej lubi´
w∏aÊnie camele.
– Od kiedy niebiaƒskie istoty palà papierosy?
– Od siedemnastego roku ˝ycia – powiedzia∏
Pan Filip i wyciàgnà∏ r´k´ po papierosa, któ-
rym z lekkim ociàganiem pocz´stowa∏ go m´˝-
czyzna.
Pan Filip wyszuka∏ w przepastnych kiesze-
niach swoich spodni zapalniczk´ Zippo i z g∏o-
Ênym metalicznym trzaÊni´ciem odpali∏ papie-
rosa. M´˝czyzna przez chwil´ patrzy∏ na Pana
Filipa i myÊla∏: „Jestem cz∏owiekiem o wadze
s∏onia i w zasadzie nie powinny mi si´ zdarzaç
halucynacje. Powinienem widzieç pola marga-
ryny, jeziora oliwy i drzewa kie∏basiane, i mor-
tadelowe zagony, i ha∏dy pieczonych kurcza-
ków, a nie rzeÊkich ch∏opców o wyrzeêbionych
brzuchach”.
– Starzej´ si´ i g∏upiej´ – powiedzia∏ g∏oÊno
w kierunku okna.
– A za przeproszeniem ile pan ma lat? – zapyta∏
Pan Filip.
– Jako moja halucynacja powinien pan wie-
dzieç – powiedzia∏ m´˝czyzna i sapnà∏, myÊlàc,
˝e nawet halucynacje, które mu si´ zdarzajà, sà
kompletnie niedopracowane i g∏upawe.
– Wyglàda pan na zdrowà ryczàcà czterdziestk´.
M´˝czyzna westchnà∏ i spojrza∏ z niech´cià na
Pana Filipa.
– Musz´ przyznaç z bólem, ˝e jest pan fatalnà
halucynacjà. To pewnie dlatego, ˝e przedwczo-
raj skusi∏em si´ na kilka pomidorów i pewnie
ten cholerny likopen zatru∏ moje neurony.

Pan Filip tymczasem, nie zwa˝ajàc na poj´kiwa-
nia m´˝czyzny, przyglàda∏ mu si´ z zaintereso-
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waniem. Powabnie lÊniàca skóra na czaszce.
Seksowne brodaweczki na policzkach, nieco
zadarty nosek i przyjemny, barytonowy g∏os
z charakterystycznym rozwibrowanym „r”.
Pan Filip co prawda mia∏ faceta (a kiedyÊ,
w zamierzch∏ych czasach, nawet dziewczyn´),
ale jego facet by∏ wychud∏ym trzydziestolat-
kiem, który bez przerwy mówi∏ o sobie, swojej
sztuce (by∏ did˝ejem), o swoich trampkach,
o okularach w rogowej oprawie i który rozpa-
cza∏ z powodu kiepskiej brody, pipciowatej
i wàt∏ej jak jego ma∏y i cienki penis. Gdyby
zobaczy∏ szorstki, regularny zarost tego tu
m´˝czyzny, zzielenia∏by z zazdroÊci. Pan Filip
poczu∏ to, co cz´sto zdarza si´ dziewi´tnasto-
latkom: mrowienie w okolicach p´pka, nag∏à
s∏aboÊç w ramionach i suchoÊç w gardle.
– Czy móg∏bym si´ napiç wody?
– Wody? – z odrazà powiedzia∏ m´˝czyzna. –
Niech pan si´ napije piwa albo wina. Pomin´
nieco dziwny fakt, ˝e halucynacje cokolwiek
pijajà, ale – wycelowa∏ palec prosto w brzuch
Pana Filipa – umówmy si´, ˝e dziÊ nic mnie
nie dziwi. Napoje sà w kuchni – powiedzia∏
i zwróci∏ sm´tny wzrok w kierunku okna Pana
Stasia.

Pan Filip uzna∏, ˝e wypicie butelki piwa to bar-
dzo dobry pomys∏. Nieco go orzeêwi i mo˝e
zbije te˝ poziom adrenaliny. Z coraz wi´kszà
sympatià patrzy∏ na plecy m´˝czyzny. Wszed∏
do kuchni i otworzy∏ lodówk´, która wype∏nio-
na by∏a butelkami z piwem i flaszkami bia∏ego
wina. Rozejrza∏ si´ po kuchni i jadalnym,
gdzie sta∏o bardzo pi´kne i czarne pianino.
Coraz bardziej podoba∏ mu si´ ten misiowaty,
nieszcz´Êliwy m´˝czyzna. Troch´ niepokoi∏ go
fakt, ˝e traktuje go jak halucynacj´, ale co tam,
przy pierwszym stosunku p∏ciowym zobaczy,
co owa halucynacja potrafi. Pan Filip mia∏ bar-
dzo wysokie mniemanie o swoich zdolno-
Êciach seksualnych. Szuka∏ otwieracza i jedno-
czeÊnie kombinowa∏, jak tu zostaç na sta∏e

w ˝yciu m´˝czyzny. Imponowa∏y mu pó∏ki
uginajàce si´ pod stosami ksià˝ek, periody-
ków, partytur i komiksów. W pokoju sypial-
nym i gabinecie zauwa˝y∏ stosy p∏yt. „O tak –
myÊla∏ Pan Filip – to cz∏owiek obznajomiony
z kulturà wysokà i niskà, i Êrednià”. Otwieracz
znalaz∏ dopiero na biurku. Rzuci∏ okiem na
pornograficzne strony, które pyszni∏y si´ na
ekranie laptopa m´˝czyzny. Sami blondyni.
M∏odzi i uÊmiechni´ci. Blondyni i ich desko-
rolki. „JesteÊmy w domu” – pomyÊla∏ Pan Fi-
lip, który tak˝e posiada∏ deskorolk´ i odpo-
wiednie umundurowanie do niej, a przede
wszystkim by∏ blondynem. I wtedy jego wzrok
pad∏ na klucze, które le˝a∏y przy laptopie.
Klucze! MyÊl Pana Filipa by∏a jak b∏yskawica.
Tym bardziej ˝e przy kluczach le˝a∏o kilka pa-
czek plasteliny, modeliny, a na pó∏ce sta∏y
rzàdkiem figurki, najwyraêniej ulepione przez
m´˝czyzn´. Odcisnà∏ wszystkie klucze i scho-
wa∏ do kieszeni. Nie bardzo wiedzia∏, jak ma je
niby dorobiç, ale na razie si´ tym nie przejmo-
wa∏. Obejrza∏ figurki. Tak. Nie by∏o wàtpliwo-
Êci. M´˝czyzna lepi∏ deskorolkarzy. Niektórzy
mieli te˝ dolepione fikuÊne penisy. I wtedy za
figurkami zauwa˝y∏ drugi komplet kluczy.
Wzià∏ je, porówna∏ i schowa∏ do kieszeni.
„O! Problem rozwiàzany – mruknà∏ do siebie –
facet jest mój!”.
Wróci∏ na balkon i stanà∏ obok m´˝czyzny.
– Nadal uwa˝a mnie pan za halucynacj´? – za-
pyta∏.
– Ale˝ oczywiÊcie. Zastanawia mnie tylko, po
co mój mózg wyprodukowa∏ takà halucynacj´
jak pan? – m´˝czyzna przyjrza∏ si´ uwa˝niej
Panu Filipowi.
– Po to, ˝eby pojawi∏ si´ ktoÊ, kto b´dzie pana
kocha∏ – Pan Filip nie wierzy∏, ˝e powiedzia∏
to na g∏os i posz∏o to tak g∏adko.

M´˝czyzna chwil´ przyglàda∏ si´ ze smutkiem
m∏odzieƒcowi. MyÊla∏ te˝, jak pi´knie by by∏o,
gdyby to, co us∏ysza∏, by∏o prawdà, ale zdawa∏
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sobie spraw´, ˝e sà to rojenia jego mózgu za-
trutego przez smalec i golonki. ˚e nie istnieje
˝adna, ale to ˝adna realna groêba, by ktoÊ go
pokocha∏. Istnieje tylko Pan StaÊ i tylko on jest
lekiem na ca∏e z∏o.
– Prosz´ pana, nie da si´ kochaç góry t∏uszczu –
powiedzia∏ trzeêwo m´˝czyzna i wsta∏ – musz´
pójÊç sobie po piwo, bo, jak sàdz´, halucynacja
nie jest w stanie tego zrobiç.

Pocz∏apa∏ do kuchni. A w umyÊle Pana Filipa
dzia∏y si´ rzeczy niebywa∏e. Rodzi∏ si´ plan.
Pan Filip rozpromieniony uÊmiecha∏ si´ do
staruszki, która wysz∏a na balkon i od samego
poczàtku, wytrzeszczajàc swoje ledwo co wi-
dzàce oczy, obserwowa∏a scen´, i myÊla∏a, ˝e
jest ju˝ tak stara, tak stara, i˝ nie dziwià jej
ludzie opadajàcy na spadochronach na balko-
ny sàsiadów.
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Anty-
macierzyƒskie
macierzyƒstwo
i ˝ywa szyba...
Agata Araszkiewicz

Podczas ostatniego pobytu w Polsce odby∏am
zaskakujàcà rozmow´. Grodzone warszawskie
osiedle, mi∏e nowoczesne mieszkanko moich
przyjació∏. Na stole spaghetti i sa∏atka z kra-
bów, hiszpaƒskie wino. Przy stole ulubiony
polski temat: rodzina. „Dawno si´ nie pok∏óci-
∏em z nikim tak za˝arcie – mówi pan domu,
mój przyjaciel – jak ostatnio z jednà przyja-
ció∏kà na temat ma∏˝eƒstw homoseksual-
nych”... „To znaczy – poprawia go pani domu –
mój mà˝ si´ w∏aÊciwie z nià zgadza: jest za
równouprawnieniem gejów i lesbijek, nie rozu-
mie tylko, po co im oficjalna ceremonia Êlubu.
A poniewa˝ ona myÊli pewnie podobnie, k∏ó-
cili si´ tylko dla formy. Gorszym problemem
jest jednak to – kontynuuje zaprzyjaêniona ze
mnà matkà dwojga dzieci – co taka rodzina
implikuje: czyli homoseksualna adopcja”... 

Zastanawiam si´ chwil´ i, zgodnie z prawdà,
mówi´, ˝e ani ceremonia homoseksualnych
zaÊlubin, ani mo˝liwa potem w takiej rodzinie
adopcja nie wydajà mi si´ jakàÊ wyobraêniowà
obcoÊcià. Znam mnóstwo gejowskich par, któ-
rym do twarzy by∏oby przy o∏tarzu, znam te˝
inne, którzy nie pragnà wcale wziàç Êlubu.


