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Wieczór 
w Klubie Seniora.
AntybaÊƒ

Andrzej Ficowski

Wylecieç trzeba ani za wczeÊnie, ani za póêno. 

Ten, kto wyleci wczeÊnie, zginàç niechybnie musi.

Józef Pi∏sudski 
przemowa na zjeêdzie Legionistów (1926 rok)

Tu˝ za mostem Pomorskim, idàc od prawej strony wodospadu w kierunku
dworca Nadodrze, zaczepi∏ mnie m∏ody m´˝czyzna i oznajmi∏, ˝e za pó∏ go-
dziny odb´dzie si´ niedaleko stàd jedyna w mieÊcie prelekcja o wioÊnie. Wie-
dzia∏em tyle, ˝e okolice dworca to biedna dzielnica Wroc∏awia, w której nie-
wiele kamienic mo˝e sobie pozwoliç na luksus koloru. S∏ysza∏em, ˝e
w kwartale ulic kondensuje si´ skrzy˝owanie agresywnego kapitalizmu z pro-
wincjonalnà tandetà, ˝e z tamtych okolic pochodzà prawdziwi sztajmesi,
o których mo˝na powiedzieç tyle, i˝ sà ze ÊródmieÊcia, czyli troch´ z bajki. 
Wiedzia∏em równie˝, ˝e w g´stym lesie czarnych czynszówek nowoczesny
Êwiat jakby nie zaistnia∏, czas si´ zatrzyma∏, a chlubà dzielnicy jest alkoholo-
wy market Drink Halle, w którym mo˝na kupiç Êwietnà Pepinowà Desitk´
z podobiznà samego Bohumila Hrabala.
Po zamienieniu kilku grzecznoÊciowych s∏ów w prawej d∏oni m´˝czyzny zo-
baczy∏em mlecznà ró˝d˝k´, stukajàcà o szare p∏ytki bruku. By∏ to przedmiot
przypominajàcy anten´ samochodowà, wibrujàcy raz mocniej, raz s∏abiej,
w zale˝noÊci od nat´˝enia wiatru. Jak po czasie si´ okaza∏o, z racji na d∏onie
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pomarszczone jak twarz staruszki, Roman to „wró˝bita”, a plotka w dzielnicy
g∏osi, ˝e pod koszulà skrywa zwi´d∏à pierÊ starej kobiety. Niemniej z∏oÊliwi
mówià, ˝e jest „dupà wo∏owà”, niewybrednie nawiàzujàc do miejsca urodze-
nia przewodnika, a tak naprawd´ zazdroszczàc Romanowi genialnej znajomo-
Êci miasta, gdy˝ przewodnik wszystko koncertowo plàcze, przestawia, miesza.
W opowieÊciach Romana miasto jest bez obwodu, a jego centrum czai si´ za
ka˝dym rogiem, przy ka˝dej oficynie, nawet w najwi´kszej zadupni kwarta∏u
Êlepa uliczka p´dzi gdzieÊ w nieskoƒczonoÊç, ledwie zacz´ta. Gdy dotarliÊmy
do Klubu Seniora Polskiej Akcji Pomocy Humanitarnej, przy bramie sta∏ ju˝
stra˝nik, który rzeÊko nam zasalutowa∏ i wdrapaliÊmy si´ na trzecie pi´tro kamie-
nicy. To by∏o jak zes∏anie w nieznany kraj, w którym rzàdzi samotnoÊç. 
Wszed∏em do przyciemnionej salki. Na Êcianach ujrza∏em dyplomy, certyfika-
ty i zakurzone proporce znane mi co najwy˝ej z kanciap prowincjonalnych
dzia∏aczy sportowych, m´˝czyzn, którzy w ˝yciu nie wzbudzà ju˝ zaufania.
Na drzwiach toalet wisia∏y lustereczka, ale w toalecie luster nie by∏o, z kolei
kolorowy wianek z bibu∏y przyozdabiajàcy toalet´ na korytarzu okaza∏ si´
wiankiem z plastiku, a wiatraczki kolorowymi kwiatami, które by∏y równie˝
zakurzone jak proporce. Moja percepcja zatoczy∏a ko∏o. 
W ma∏ej salce ÊciÊni´ci seniorzy czekali na prelekcj´ Romana. Stojàc w dre-
sach, ze z∏otymi ∏aƒcuchami na starych karkach przypominali zawodników
g∏´bokiej rezerwy, dru˝yn´, która musi przegraç, a z niewiadomych wzgl´dów
oczekuje na wyjazd do kraju m∏odoÊci. W milczeniu czekaliÊmy razem. 
Prelekcja rozpocz´∏a si´ punktualnie o 21.00. Przewodnik wyciàgnà∏ z ma∏ej
szafki magnetofon „Szmaragd” ZK 120 mono, z którego przed laty puszczano
szlagiery. Us∏yszeliÊmy relaksacyjnà muzyk´, nieobecne dêwi´ki przesz∏oÊci. 
– Pozwolà Paƒstwo, ˝e si´ przedstawi´ – powiedzia∏ m´˝czyzna. – Jestem ak-
tywistà akcji humanitarnych i przewodnikiem miejskim. Fakt, ˝e przed laty
straci∏em wzrok, pomaga mi w przepowiadaniu przysz∏oÊci i t∏umaczeniu
przesz∏oÊci. S∏ucham j´zyka ptaków i nie b´d´ ukrywa∏, ˝e ˝yj´ dzi´ki wielko-
dusznoÊci mojej parafii. Jak ˝artobliwie mówi´ znajomym, jestem przedstawi-
cielem jedynej na Êwiecie placówki pomagajàcej duchom. Pochodz´ z sierociƒ-
ca spod Wo∏owa i biegle interesuj´ si´ fotografià. W trakcie wywo∏ywania
zdj´ç popadam w stany absolutnego widzenia, wpadam w czarny czas, zauwa-
˝ajàc równie˝, ˝e niezrozumienie poza s∏owem spoczywa. Mimo ˝e nie widz´,
potrafi´ odmieniç wszystkie przypadki fioletu zapisanego na wieczornym
polu. 
Na dzisiejszym spotkaniu chcia∏bym przedstawiç Paƒstwu histori´ tegorocz-
nej wiosny, która moim skromnym zdaniem by∏a ciekawsza od wszystkich
wiosen wczeÊniejszych. Tej wioÊnie zawdzi´czam wiele olÊnieƒ, czarniej-
szych od niejednego odcienia rozpaczy, gdy po˝àdanie z wyrozumia∏oÊcià si´
plàcze. By∏a to wiosna napisana czarnym atramentem, zrodzona z widoku ko-
biet zbierajàcych drewno na pustej dzia∏ce, widok wypalonej trawy i zdepta-
nych mleczy.
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10 kwietnia poczu∏em si´ jak m∏odociany modelarz, a nie jak miejski prze-
wodnik. Moja pami´ç podsun´∏a mi obrazy z podszewki dzieciƒstwa, z cza-
sów, gdy wró˝ka Maria zdradza∏a sekrety kolejnych dni wiosny, kiedy jako
dziecko we wszystkich maleƒkich sprawach by∏em jednomyÊlny, gdy w poko-
ju zabaw lÊni∏o skrzyd∏o na dywanie, roz∏o˝one niby tron opustosza∏y. Bawi-
liÊmy si´ we dwóch polukrowanym bia∏à bejcà, rozklekotanym samolotem,
a wszystko, co nieprawdziwe, wpada∏o pod topór zabawy. Wtedy po raz pierw-
szy w ˝yciu zobaczy∏em rozciàgni´ty na Êcianie kr´gos∏up Êwiat∏a, najpraw-
dziwszy z prawdziwych gejzer rzeczy okradzionych z fa∏szywego blasku. 
Aby Paƒstwo mogli sobie uzmys∏owiç, do jakiej skali wydarzeƒ nawiàzuj´,
przynios∏em na dzisiejsze spotkanie model samolotu Tu-154 w skali 1 do 144,
jak przysta∏o na ostatnie produkty Zvezdy, jest Êwietny. Doskona∏e detale, ide-
alna faktura, mo˝e troch´ grubawe linie poszycia, które jednak znikajà pod
warstwà farby. Samolot sk∏ada si´ z 76 elementów o ∏àcznej d∏ugoÊci ponad
30 centymetrów, wyprasek bez nadlewek, o bardzo ∏adnych liniach wg∏´bnych.
Modelu nie mierzy∏em, nie wa˝y∏em, ale wiem, ˝e w pudle wyglàda rewelacyj-
nie, a do pe∏ni szcz´Êcia wystarcza mi atrakcyjna cena 47 z∏. 
Zebrani na sali seniorzy przemówienie Romana odebrali jak odrobienie zale-
g∏ego zadania domowego. Zastanawiano si´, czy ktoÊ zaplanowa∏ t´ wiosn´.
Zastanawia∏em si´ i ja. Wiedzia∏em ju˝, ˝e wspomnienia rosnà od zimy do
wiosny, ciàgnà si´ w stron´ lata, ale ta wiosna wybuch∏a nagle i nieprzewidy-
walnie. Czy faktycznie do fragmentu tej wiosny ju˝ zawsze b´dzie mo˝na do-
daç jej nowszy fragment, który oÊwietli starszy, zagubiony wiosenny fragment
albo pomini´ty jej g∏ówny wàtek, który, byç mo˝e, oka˝e si´ wàtkiem ubocz-
nym albo fragmentem wiosny kryjàcym w sobie obcy fragment, inny?
Z rozmyÊlaƒ wytràci∏ mnie uroczy Êwist i, gdy si´ ocknà∏em, seniorzy zacz´li
mi´dzy sobà burzliwie wymieniaç poglàdy, a po wypowiedzianej kwestii wy-
ciàgali ma∏e anteny, manifestacyjnie machajàc przy ka˝dym wypowiedzianym
s∏owie. Na sali a˝ Êwista∏o. Co zdanie, to pojedynek, co s∏owo, to armata.
Biedni ludzie zacz´li spekulowaç, wersje katastrofy samolotu posypa∏y si´
niczym ziarno z dziurawego worka. 
– Traf chcia∏, ˝e model Tu-154 mia∏em na warsztacie, kiedy nadszed∏ 10 kwiet-
nia – powiedzia∏ pierwszy Êmia∏ek. – W momencie gdy us∏ysza∏am, ˝e samo-
lot si´ rozbi∏, zaczà∏em strasznie krzyczeç, tak bardzo, ˝e dozna∏em prawo-
stronnego pora˝enia twarzy. Akurat Tupolew by∏ ca∏kowicie pomalowany
i szykowa∏em go ju˝ pod kalki. Jak by nie patrzeç, wyglàda na to, ˝e model
powsta∏ pod wp∏ywem katastrofy samolotu prezydenta. Ale prawda jest taka,
˝e tak nie by∏o. Wydawa∏o mi si´, ˝e na miejscu zdarzenia las wyglàda∏ jak
otwarte pude∏ko z elementami samolotu nie do sklejenia. Jedno, czego nie jestem
w stanie zrozumieç w samolocie, to okna. Mianowicie w kad∏ubowe otwory
wkleja si´ cz´Êci przezroczyste i szczerze przyznam, ˝e nie wiem, po co.
– To po jasnà choler´ tam lecieli, do wilgoci? Na bagiennà gleb´, która wciàga
ludzi? – retorycznie zapyta∏ najstarszy ze s∏uchaczy, pan Ludwik, pragnàcy od
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zawsze wyjechaç w egzotycznà podró˝, która zawsze koƒczy si´ we wtorki
i soboty na prelekcjach w Klubie Seniora. Zdaniem pana Ludwika, nie bez
znaczenia by∏ równie˝ fakt, ˝e równoczeÊnie z polskim Tupolewem rozbi∏a si´
inna lekka maszyna, która nie musia∏a byç pilotowana, lecz mog∏a byç zdalnie
sterowana. Przecie˝ skoro kwiaty zosta∏y nienaruszone, to dlaczego zgin´li pi-
loci, którzy w tej samej kabinie si´ znajdowali? 
– Na Boga, czy nie mo˝na czegoÊ zrobiç, aby o˝ywiç za∏og´? Zbadajmy, jak
jeden z najsilniejszych samolotów Êwiata utraci∏ skrzyd∏o po uderzeniu w 40-
-centymetrowà brzoz´. Wiele cz´Êci jest dziwnie czystych, jakby spad∏y pio-
nowo z góry, i nie ma na nich Êladów turlania si´ w b∏ocie – naiwnie kontynu-
owa∏ pan Ludwik.
– To niemo˝liwe – zauwa˝y∏ ktoÊ inny. – Przecie˝ nie raz ich ostrzegaliÊmy.
A oni twardo swoje. Zachcia∏o si´ im wracaç do przesz∏oÊci.
– Moim zdaniem, kierunek, jaki wyznacza to drzewo, jest symptomatyczny.
To efekt uboczny ciàg∏ego zezowania na stare. Gdy przed laty przymierza∏em
si´ do sklejenia kartonowego samolotu w wersji, jakbyÊmy dzisiaj powiedzieli,
„prezydenckiej”, to wówczas uda∏o mi si´ nabyç model w wersji Tu-154 B-2.
Czy ktoÊ z Paƒstwa orientuje si´, czy sà jakieÊ ró˝nice pomi´dzy wersjà B-2 
a M? – us∏yszeliÊmy nieÊmia∏y g∏os z g∏´bi sali.
Na sali zapanowa∏a cisza. Kwestie zmiany malowania by∏y powszechnie zna-
ne i nikt nie kwapi∏ si´ poruszaç na forum tej oczywistoÊci. Wiadomo by∏o, ˝e
najpierw nale˝y skleiç kad∏ub, silniki i stateczniki, aby nast´pnie nanieÊç
o∏ówkiem zmiany w przebiegu kolorowych pasów. 
– Ró˝nice sà, i to dobrze widoczne – g∏os zabra∏ pan Edward. – Przede wszyst-
kim silniki i ich gondole. Najbardziej ró˝nià si´ systemy odwracaczy ciàgu
i charakterystyczny wylot silnika Êrodkowego wyglàdajàcy w B-2 jak dziób,
podczas gdy w M jest Êci´ty na p∏asko. Zbadajmy, jak jeden z najsilniejszych
samolotów Êwiata utraci∏ skrzyd∏o po uderzeniu w 40–centymetrowà brzoz´.
Wiele cz´Êci jest dziwnie czystych, jakby spad∏y pionowo z góry i nie ma na
nich Êladów turlania si´ w b∏ocie – zakoƒczy∏ swój wywód.
– Na skrzydle sà Êlady kul wymierzone w tak zwany flap, który jest najwa˝-
niejszy przy làdowaniu. Bia∏a postaç imitowa∏a Êmig∏o podczas ostrzegania
nagrywajàcego i musia∏ to byç ktoÊ z za∏ogi, ktoÊ musia∏ mieç taki nawyk we
krwi – przytomnie zauwa˝y∏ inny senior.
– A drewniana budka? Znam osoby, które pracowa∏y w lotnictwie i które wie-
dzà, jak domowym sposobem wytworzyç mg∏´, od której ju˝ pies i dziecko mi
kaszlà. Wystarczy na dowolnà wiàzk´ sygna∏owà nawinàç cewk´, przy∏o˝yç
zmienne napi´cie – i urzàdzenia g∏upiejà. Poza tym wiele cz´Êci samolotu jest
dziwnie czystych, jakby spad∏y pionowo z góry, i nie ma na nich Êladów tur-
lania si´ w b∏ocie. Ca∏e dzia∏anie mainstreamu skupia si´ teraz na tym, aby
wersja o zamachu sta∏a si´ wytworem paranoików i chorych psychicznie. Czy
nasza, po˝al si´ Bo˝e, Êlepa i g∏ucha prokuratura nie widzi na drzewach nóg
naszych rodaków? – rozkr´ci∏ si´ pan Ludwik.
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– Dosyç! Stop! – Roman przerwa∏ rojenia seniorów. – Wszystkim wam si´
wydaje, ˝e przesz∏oÊç jest nasza, ˝e jesteÊmy w stanie modelowaç przesz∏oÊç
jak le˝àce w tym kartonie elementy samolotu. Na co dzieƒ wydaje si´ wam, ˝e
posiadacie patent na przesz∏oÊç, ˝e przesz∏oÊç jest jak rzecz zakupiona w skle-
pie. Ale nic bardziej b∏´dnego. Mylicie si´.

Po s∏owach Romana zapad∏a cisza. Ale sta∏o si´ równie˝ coÊ innego, miano-
wicie, ku powszechnemu zdumieniu, oczy zebranych ujrza∏y dwóch genera-
∏ów. M´˝czyêni stali jak dwa martwe d´by wyrwane z gleby i przypominali
przemokni´te wa∏y przeciwpowodziowe. Najwy˝si rangà oficerowie Wojska
Polskiego byli wpatrzeni w Êlepy los odbijajàcy si´ teraz od ∏uszczàcej si´
lamperii Klubu Seniora, stali na parkiecie jak po przegranej bitwie, wystawie-
ni na ∏up obcych spojrzeƒ.
Po krótkiej przerwie Roman wydoby∏ ze swojej aktówki niewielki klaser,
z którego wyciàgnà∏ zdj´cia zrobione w miejscu katastrofy. ZobaczyliÊmy
strach, mrok i rozrzucone na wietrze warkocze twarzy. ZobaczyliÊmy, jak
groêna wiosna potrafi rozko∏ysaç metal. 
– Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Nic z tego nie rozumiem. Po prostu
nie rozumiem – powiedzia∏ pierwszy genera∏, promieniujàcy ∏agodnoÊcià ra-
czej rzadko spotykanà w armii. 
– Czego nie rozumiesz? – zdziwi∏ si´ drugi genera∏, a jego wielkie uszy i wyso-
ko zawieszona na barach g∏owa ani drgn´∏y.
– Jeszcze nigdy nie s∏ysza∏em tak dziwnej historii. Tylko w Rwandzie zdarzy-
∏o si´ coÊ podobnego. Nie wiem, mo˝e si´ myl´, ale tylko w Polsce i Afryce
spadajà prezydenci. Ten cz∏owiek twierdzi, ˝e wszystko widzia∏. Mówi, ˝e jest
miejskim przewodnikiem. Ale i on nie móg∏ widzieç tak dziwnej historii. Te-
raz ka˝dy zna si´ na katastrofach jak na pi∏ce no˝nej. Wiem, ˝e widzia∏ pan
wojny, g∏ód i wypadki kolejowe. A co pan wie o tym zdarzeniu? – zapyta∏
przewodnika genera∏.
– To historia, która nie jest podobna ani do pana, ani do pana, ani do tego, co
kroczy przed waszymi cieniami. Widzia∏em wielu ludzi ginàcych jak muchy,
ale nigdy nie s∏ysza∏em tak dziwnej historii. Chyba ostatecznie straci∏em wia-
r´ w dusz´ ludzkà – rzeczowym tonem odpowiedzia∏ przewodnik.
– Tylko, prosz´, bez mentorstwa, nie teraz, gdy tak stoimy tutaj od dawna. No-
gi mnie ju˝ bolà. 
– Wys∏uchajcie mnie do koƒca. Mo˝e zrozumiecie coÊ wi´cej z tej wiosny –
odpar∏ Roman.
– Ta historia b´dzie kolejnym k∏amstwem – genera∏ nie dawa∏ za wygranà.
– Nawet jeÊli tak b´dzie, to prawdà jest, ˝e ludzkà rzeczà jest k∏amaç. Najcz´-
Êciej nawet nie potrafimy byç szczerzy wobec siebie. W∏aÊnie przez to, ˝e ludzie
si´ bojà, ok∏amujà nawet samych siebie – celnie ripostowa∏ miejski Êlepiec.
– Mo˝liwe, ale prosz´, tylko nie nast´pne kazanie. Nie obchodzi mnie, czy jest
to prawda. I zgoda, ludzie u˝ywajà ∏ez, aby innych os∏abiç, i og∏upiajà nawet
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samych siebie, ale nie wierzmy w przypadkowe opowieÊci – odbi∏ pi∏eczk´
genera∏.
– Jak us∏yszycie histori´ zabitego, to b´dziecie inaczej Êpiewaç. Ju˝ nie raz
karmi∏em duchy z r´ki jak wyg∏odnia∏e wróbelki – tymi s∏owami Roman za-
skoczy∏ wszystkich i w jednej chwili zebrani zamarli. 

Z prawej strony salki wy∏oni∏a si´ czarodziejka Ewa i dobra wró˝ka Haneczka.
St∏umione Êwiat∏o by∏o nie˝ywe, a przyçmione ˝ó∏cià 40-watówki Êwieci∏y ju˝
od niechcenia. Chór znajomych Romana sta∏ niecierpliwie, wszyscy: kuchar-
ki, szatniarki, emerytowani pracownicy sektorów fabrycznych, pracownicy
sklepów rowerowych, emigranci. Panie z magla roznosi∏y na tacach kaw´,
marszczàce si´ jab∏ka i wkl´s∏e pomaraƒcze. Panowie popalali tanie papiero-
sy, co powodowa∏o, ˝e w lokalu robi∏o si´ jeszcze bardziej nieznoÊnie. W jed-
nej chwili dla wszystkich zebranych okaza∏o si´ oczywiste, ˝e wieczorek
w Klubie Seniora nieoczekiwanie przerodzi∏ si´ w pokàtny seans spirytystycz-
ny. By∏o to spore zaskoczenie, gdy˝ z regu∏y seniorzy na wieczorkach czwart-
kowych s∏uchali prelekcji, aby za nied∏ugà chwil´ potaƒczyç w rytmie starej
muzyki, prowadzonej przez jedynego w kraju wodzireja retro. G∏os zabra∏ po-
nownie Roman, niejako si´ t∏umaczàc:
– Prosz´ paƒstwa, mam kontakt z „drugà stronà”, a swoje intuicyjne szepty
ducha widz´ w energetycznych formach i wówczas pojawia si´ obraz podob-
ny do kamery termowizyjnej. Widz´ làdy, morza i ludzi, a zagro˝enia i kata-
strofy okreÊlam w postaci kolorowych plam. Korzystam te˝ z rycin i atlasów
anatomicznych, które pojawiajà si´ spontanicznie. Szczàtki maszyny i cia∏a
by∏y pokryte zawiesinà. S∏ysza∏em tylko dêwi´k podobny to t∏uczonego szkla-
nego termosu. W z∏owieszczej ciszy w kieszeniach zabitych dzwoni∏y telefo-
ny komórkowe wygrywajàce poloneza Ogiƒskiego, pe∏nego wigoru krakowia-
ka. Cia∏a nie mia∏y g∏ów, albo te˝ g∏owy pasa˝erów by∏y zgniecione, a koÊci
twarzy zmia˝d˝one. W ca∏oÊci widzia∏em tylko jednà m∏odà dziewczyn´.
Po s∏owach przewodnika genera∏ nie wytrzyma∏ i wybuchnà∏:
– Ale prezydent nie ˝yje! Jak mo˝e nam coÊ opowiedzieç? 
– Przemówi przeze mnie – odpar∏ Roman.
– Jak to? 
– Jestem medium. Poruszam si´ w czasie – spokojnie t∏umaczy∏ Roman.
– I co z tego, to równie˝ b´dzie k∏amstwo, ale innego rodzaju. OpowieÊç du-
cha te˝ b´dzie k∏amstwem – nie dawa∏ za wygranà genera∏.
– Martwi nie k∏amià – wykrzyknà∏ wzburzony przewodnik.
– Cz∏owiek zawsze k∏amie, nawet gdy ju˝ nie ˝yje. Czy istnieje ktoÊ, kto nie
k∏amie? Mo˝e prawdà cz∏owieka jest jego fikcja? 
– Panowie – Roman mówi∏ teraz specyficznym tonem – cz∏owiek po prostu
chce zapomnieç o z∏ych rzeczach, a pami´taç tylko o dobrych. Tak jest ∏atwiej.
Pos∏uchajmy teraz opowieÊci trupa – powiedzia∏ ju˝ od niechcenia.
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Po tych s∏owach mia∏em pielgrzymk´ myÊli w g∏owie. Nie wytrzyma∏em
i wyjrza∏em przez okno. Z wysokoÊci trzeciego pi´tra Klubu Seniora dzielni-
ca zag´Êci∏a si´ niczym w lasach deszczowych. Kaszlàce tramwaje by∏y g∏o-
Êne, zamiast ludzkiej mowy s∏ysza∏em be∏kot, a dochodzàce do moich uszu
agresywne g∏osy m´˝czyzn pochodzi∏y jakby z okopów, jakby front przewali∏
si´ przez miasto. 
Spojrza∏em na Romana i zajaÊnia∏o mi w g∏owie, ˝e nigdy w ˝yciu na obliczu
m´˝czyzny nie widzia∏em tylu odcieni bràzu. Bràzowo zmatowione w∏osy,
matowe s∏owa i w dodatku bràzowe buty na wysoki po∏ysk. Sweterek w paski
o wielu odcieniach bràzu tonowa∏ dodatkowo bràzowy profil przewodnika.
Ale najciekawsza by∏a dysproporcja, jaka zachodzi∏a mi´dzy jego wielkimi,
jakby z pola wykopanymi d∏oƒmi, które na tle malutkiego korpusu wydawa∏y
si´ d∏oƒmi drapie˝cy. Na mahoniowym parkiecie ujrza∏em ducha króla, który
usiad∏ na krzeÊle, w z∏otej koronie na g∏owie, z ber∏em, ca∏y w czerwieniach
i zwróci∏ si´ do zebranych.
– Jestem teraz w ciemnoÊciach. Cierpi´. Niech b´dà przekl´ci ci, przez których
trafi∏em do tego piek∏a! Teraz musz´ zatroszczyç si´ o w∏asny los. Wokó∏
by∏o cicho. Us∏ysza∏em, ˝e ktoÊ p∏acze – oznajmi∏ z ciemnoÊci duch. 
– Kto p∏aka∏?
– Wsz´dzie panowa∏a cisza. Jak˝e cicho by∏o. Nagle s∏oƒce zasz∏o. Ciep∏o
przeplata∏o si´ z zimnem, stan, kiedy widzia∏em przekl´te spojrzenia i b∏ogo-
s∏awione obrazy, kr´gi, które byç mo˝e sà jasnoÊcià. Poczu∏em w sobie udu-
chowienie. Le˝a∏em tam nieruchomo. Nagle ktoÊ si´ do mnie zbli˝y∏ i zaczà∏
si´ przyglàdaç temu, co ze mnie zosta∏o. Ten ktoÊ delikatnie wyjà∏ sztylet
z mojego serca – wyszepta∏ duch.
– To nieprawda! W miejscu wypadku nie by∏o sztyletu. Zginà∏eÊ w katastrofie
lotniczej – spokojnie powiedzia∏ Roman.
– Robi si´ interesujàco – doda∏ genera∏.
– Jako król nie chcia∏em si´ w to wplàtaç.
– Nam mo˝esz powiedzieç prawd´. Twoja wersja zdarzenia zapewne b´dzie
najciekawsza – zaczepnie stwierdzi∏ drugi genera∏.
– Ju˝ nie chc´ tego s∏uchaç. Wystarczy ju˝ strasznych historyjek. W ostatnim
czasie to bardzo popularne opowieÊci – powiedzia∏ jeden z seniorów i opuÊci∏
sal´.
– S∏ysza∏em, ˝e nawet demon ˝yjàcy tutaj, nad Wis∏à, karmi si´ strachem ludz-
kim – król rozpoczà∏ swojà opowieÊç.
– Królu, powiedz nam, dostojnym j´zykiem, jak potrafisz, swoim królewskim
j´zykiem, bez roztrzàsania, czy to przekracza naszà zdolnoÊç rozumienia? –
prosi∏ genera∏.
– To jest jak cz´Êciowa obserwacja w∏asnych nawyków, gdy widzisz, jak brud
powoli przesiàka przez skór´ i zmienia przyrodzone barwy mi´sa. Tego si´ nie
da powiedzieç, prze∏o˝yç, tych szczegó∏ów ˝aden j´zyk nie wypowie. Nigdy
nie uwierzycie, jak cz∏owiek szybko spada. Zawsze przypuszcza∏em, ˝e
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wiecznie b´d´ ze sobà, raz na zawsze – wyzna∏ duch.
– Królu, nie mo˝esz tak folgowaç swym groênym rojeniom. My oczywiÊcie
wiemy, jak by∏o naprawd´ – zabrzmia∏ litoÊciwy g∏os przewodnika.
– To si´ga ju˝ poza moje sumienie. Ta historia z˝era mnie jak rak. Ju˝ w tamtej
chwili wiedzia∏em, jak wy to przyjmiecie. Nie mo˝ecie si´ pogodziç z tym fak-
tem i dlatego wierzycie, ˝e bredz´. Nawet teraz, gdy mnie nie ma. Lecz to nie ja
jestem chory, to chory jest Êwiat, w którym ˝y∏em. Teraz boj´ si´ tej chwili,
w której na zawsze zosta∏em schwytany. Ju˝ w dzieciƒstwie l´ka∏em si´ nag∏e-
go zdmuchni´cia wszystkich mo˝liwoÊci. Jestem królem Êmierci.
– A ja jestem stra˝nikiem ˝ycia – odpar∏ Roman. – Wiem, co chcesz nam powie-
dzieç. Tego nigdy nie zazna∏em, ale twoje doÊwiadczenia, dla nas nieludzkie,
mogà byç i dla ciebie z∏udzeniami. Ale te˝ wiem, ˝e gdy samolot tylko przekro-
czy∏ granic´ powietrznà kraju, wszyscy cz∏onkowie tego feralnego lotu, jakby na
rozkaz, jakby na jedno magiczne zakl´cie, odwrócili si´ za siebie. W tej samej
chwili 60 ton ˝elastwa przygniot∏o pasa˝erów do ziemi. Kontynuuj, królu, swo-
jà opowieÊç.
– Wiem, ˝e moja decyzja zapada w trudnym momencie, ˝e powzià∏em s∏usznà
decyzj´. Nie wiem natomiast, dlaczego dosz∏o do mojej decyzji, ale wiem rów-
nie˝, ˝e musia∏a od dawna we mnie dojrzewaç. Jestem wcià˝ oszo∏omiony.
Wiedzia∏em, ˝e musimy lecieç.
– Dlaczego?
– Nie mam w tej sprawie dok∏adnych wskazówek – t∏umaczy∏ zebranym duch.
– Kilka dni przed Êmiercià mia∏em l´ki, które najcz´Êciej nachodzi∏y mnie
w pó∏Ênie. Tworzy∏y coÊ na kszta∏t ˝elaznej kurtyny, bezlitoÊnie opadajàcej na
wszystko, o czym pomyÊl´. Ten stan mog´ porównaç jedynie do niewidocznej
paj´czyny, ci´˝aru mierzonego lekkoÊcià samej paj´czyny. Zauwa˝y∏em wów-
czas, ˝e w takich chwilach nie mówi´ swoimi s∏owami. W chwilach zm´czenia
by∏o nas zawsze dwóch.
– Co mówili piloci? 
– Mówili, ˝e sà k∏´bkiem nerwów, ˝e êle si´ czujà. Mówili: „Mów do mnie,
mów. Dlaczego nigdy nie mówisz? Co myÊlisz?”. Mówili: „MyÊl´, ˝e jesteÊmy
na szczurzej alejce. Co to za ha∏as? Co ten wiatr wyrabia?”. Nie rozumia∏em ich
s∏ów. Mówili: – Panie kapitanie, nie chc´ porównywaç si´ do nocy. Co mam ro-
biç? – Napisz list, na adres stary. Nie patrz w pustk´. Nie oglàdaj si´ tam! Nie
zapominaj, ˝e reprezentujesz frakcj´ ucieczki przed ˝yciem. Tutaj rozmowa si´
urwa∏a. Nic wi´cej nie pami´tam – tak mówili.
– Z tego wynika, królu, ˝e odbiera∏eÊ Êwiat jak mój kot, który wszystko widzi
inaczej i do góry nogami. Twoja wersja historii jest jak ∏yk czarnego mleka
przyprószonego sadzà z pieca – genera∏ podsumowa∏ s∏owa ducha.
– Nie chcia∏em wracaç do przesz∏oÊci. Chcia∏em tylko zobaczyç jà w chwili za-
g∏ady. Odkàd ˝y∏em wÊród kotów, obcowa∏em równie˝ z ich obyczajem. Âwiat
zawsze widzia∏em z innej strony ni˝ rzeczywista. Czy pan wie, czym sà kocie
zamyÊlenia? – zapyta∏a si´ zjawa.



– Spekuluje si´ dzisiaj, ˝e wyda∏eÊ rozkaz, niefortunnie si´ mylàc, a twoja
miarka pazernoÊci na przesz∏oÊç si´ przela∏a. Chcieç oglàdaç przesz∏oÊç to tak,
jakby ˝yczyç sobie jej powrotu. Do Wis∏y nie wchodzi si´ dwa razy. Czy two-
ja, królu, nieposkromiona ch´ç wolnoÊci nie doprowadzi∏a do tego, co nazy-
wamy dzisiaj tragedià? Czy twoja postawa jest jeszcze ludzka, skoro si´gasz
tam, gdzie prawo nie si´ga? Wchodzenie w przesz∏oÊç to najwi´ksze ryzyko
pod s∏oƒcem, wiem coÊ o tym. Prawda historyczna nie istnieje i jest fikcjà –
zaznaczy∏ Roman. 
– Przecie˝ histori´ w∏asnego kraju wszyscy znamy, a ja w szczególnoÊci. Jest
pi´kna i szlachetna. Jakie mo˝na jeszcze odkryç w niej tajemnice? – duch bro-
ni∏ swoich racji.
– Tak to ju˝ jest, ˝e lepiej nie porównywaç si´ do nocy. O przesz∏oÊci najle-
piej zapomnieç, wówczas jest szansa, aby szanowaç przysz∏oÊç. Próba prosto-
wania przesz∏oÊci to jak kamieniowanie cienia. Jest to efekt pana historyczne-
go myÊlenia, efekt uboczny odwracania si´ za siebie. – Roman jak w transie
kontynuowa∏ swój wywód: – OstrzegaliÊmy ci´, królu, nie raz, nie dwa, abyÊ
tak nie t´skni∏ za przesz∏oÊcià wbrew logice. Nie s∏ucha∏eÊ tradycji, która nie
trwa w t´pym bezruchu. Skamienia∏eÊ za ˝ycia, królu drogi. Przed nami prze-
mawiasz jak nic. W niczym stoisz jak król bez oddechu, a nicoÊç stoi wobec
ciebie, króla. Nic jest równie bezradne, co król, którego ju˝ nie ma. Czy nicoÊç
bez króla jest jeszcze nicoÊcià? Czy˝ nie wiedzia∏eÊ, ˝e tak szaleƒcza ch´tka
wyrok Êmierci znaczy? 
– Nie chcia∏em si´ czuç jak pakunek, o làdowaniu chcia∏em sam decydowaç –
lapidarnie stwierdzi∏ duch.
– Królu, ˝yjemy w spo∏eczeƒstwie, w którym obowiàzujà pewne zasady – zaczà∏
genera∏. – Nie mo˝na tych zasad nadu˝ywaç ani lekcewa˝yç. Skoro ostatnio
si´ mówi, ˝e w naszym kraju rzàdzà trumny, a co za tym idzie, duchy, a ostat-
nio twój duch, królu… – genera∏ wykrztusi∏ z siebie s∏owa, które ju˝ od dawna
uwiera∏y mu prze∏yk. Ju˝ wiedzia∏, ˝e takiej w∏adzy nale˝y z∏o˝yç wypowie-
dzenie, a teraz chcia∏ w imieniu wszystkich zebranych uwolniç si´ od dyktatu
duchów, które, jego zdaniem, nale˝y potraktowaç z ca∏à stanowczoÊcià, ostro
i po ludzku. 
– S∏ucham? – duch króla niedowierza∏ tym s∏owom zuchwa∏ym.
– Mówi´ o kodeksie. JeÊli ludzie, którzy mnà rzàdzà, nie wype∏niajà swoich
obowiàzków, to mog´ wówczas wypowiedzieç im pos∏uszeƒstwo – kontynu-
owa∏ genera∏. – To znaczy, ˝e przekroczy∏eÊ swoje uprawnienia, nie dotrzyma-
∏eÊ warunków umowy spo∏ecznej i nadu˝y∏eÊ naszego zaufania. JeÊli, królu,
ludzie, którzy rzàdzà, ∏amià te zasady dla swoich doraênych zachcianek, naru-
szajà prawo, co uczyni∏eÊ, królu, lecàc pochopnie tym samolotem. Teraz, po
czasie, wypowiadamy Ci pos∏uszeƒstwo. Skoro naruszy∏eÊ wszystkie mo˝liwe
procedury, skoro spowodowa∏eÊ tyle p∏aczu, wreszcie skoro ograniczy∏eÊ na-
szà wolnoÊç poprzez nieprzestrzeganie norm wolnoÊci, skoro doprowadzi∏eÊ
w imi´ w∏asnego widzimisi´ ide´ nieskr´powanej wolnoÊci do granicy ˝ycia,
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z ˝yciem si´ nie liczàc, wypowiadamy Ci pos∏uszeƒstwo, nasz duchu. Nie masz
ju˝ prawa nas, mnie, nikogo reprezentowaç – genera∏ patetycznie zakoƒczy∏
swój monolog.
– Ze ∏ba mego zrób sobie latark´ – stwierdzi∏ duch. – Musimy potrafiç cier-
pieç wi´cej. Czy to ma∏o dla was? Czy to ma∏o, ˝e jesteÊmy rzekà krwi? Aby
byç wolnym, nale˝y ˝yç na granicy ˝ycia, zresztà to rodzaj zak∏adu z losem,
który zarzàdzi∏em przed wylotem. 
– Stop, stop, stop. Tego nie da si´ s∏uchaç – nie wytrzyma∏ drugi genera∏. – To
tak, jakby w ogródku zasadziç trupa i czekaç, a˝ coÊ z niego wyroÊnie. Nie, tak
nie mo˝na. Królu, to êród∏a anarchii. W imi´ fa∏szywie poj´tej wolnoÊci fa∏-
szywie interpretowa∏eÊ przesz∏oÊç. 
Duch króla, zanim zniknà∏, opowiedzia∏ zebranym jeszcze o agregatach ciep∏a
i zimna, o kr´gach, przekl´tych spojrzeniach i b∏ogos∏awionych obrazach, któ-
re byç mo˝e sà jasnoÊcià. – Teraz wstydz´ si´ tego, co powiedzia∏em. Nie zro-
zumia∏em w∏asnej duszy – brzmia∏y ostatnie s∏owa ducha. 
– Panowie, ale musi istnieç jakiÊ inny sposób mówienia. Przecie˝ tak dalej byç
nie mo˝e. Musimy, ˝e tak powiem, pojàç si´ wzajemnie i dojÊç do porozumie-
nia – ponownie g∏os zabra∏ Roman, który po seansie wyraênie by∏ wyczerpany. 
– Pana s∏owa nale˝y wyprostowaç, gdy˝ sà jak splàtane druty – metaforycznie
zaczà∏ genera∏. Pana s∏owa sà k∏´bowiskiem mo˝liwych interpretacji, wàtków
i poszlak, zahaczajàcych o wszystko, co niemo˝liwe. Mam wra˝enie, ˝e do-
piero w chwilach, gdy nie potrafimy si´ pojàç, zaczyna si´ nasza rozmowa. To
bariera, która odgradza nas od codziennoÊci.
– Uwa˝am, prosz´ panów, ˝e to, co si´ dzieje teraz w naszym wspania∏ym ˝y-
ciu spo∏ecznym, mo˝na okreÊliç mianem benihilacji. Kojarzy mi si´ ten fakt
i z Bennym Hillem, ale i z przeróbkà narodowego nihilizmu. To sà dwa rów-
noleg∏e procesy, choç benihilacja sztukà nie jest, to nieco rozjaÊnia êród∏a, do
których si´ odnosi. To, ˝e jestem przewodnikiem mieszania tropów, plàtania
uroczego z wa˝nym, b∏ahego z mrocznym, jeszcze o niczym nie Êwiadczy.
W tej historii pewne jest tylko nic – broni∏ si´ przewodnik.
– Prosz´ nie ruszaç moich myÊli, dobrze? Czy pan sàdzi, ˝e do koƒca wierz´
w to, co w∏aÊnie przed chwilà mówi∏em? Teraz, w nocy, odczuwam silnà po-
trzeb´ rozmowy, wyjaÊnieƒ. Ale mo˝e to tylko sen, ˝e tutaj stoimy i rozma-
wiamy. Skoro sprawy zasz∏y tak daleko, skoro chcemy inaczej, to spróbujmy
nie udawaç. Spróbujmy sobie wyt∏umaczyç to, o co nam chodzi. W przeciw-
nym razie nigdy pan nie zrozumie nocnych oparów bijàcych z kanalizacji, a co
dopiero to, o czym teraz mówi´. Nie zna pan tej ciszy, która z rana pod czo-
∏em huczy – te s∏owa by∏y zaskoczeniem i nie przystawa∏y do generalskiego
˝argonu.
– Panowie, zapomnia∏bym zapytaç, jak d∏ugo tak tutaj stoicie? – Roman stara∏
si´ rozluêniç atmosfer´.
– B´dzie tak od Piastów – uÊmiechnà∏ si´ genera∏. 
– Stanie to nasz idea∏ ˝ycia, a czekanie jest najpe∏niejszà formà stania – zwi´êle
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wy∏uszczy∏ swoje poglàdy drugi genera∏. Czy wyobra˝a pan sobie Piasta Ko-
∏odzieja w ruchu? Nie, no w∏aÊnie! Gdyby Piast Ko∏odziej by∏ mobilny, jak to
si´ dzisiaj mówi, toby nie by∏ Piastem Ko∏odziejem. Dzi´ki staniu ˝yjemy.
Przestoimy wszystkich. Nasze stanie jest Êwiatowe, jesteÊmy prekursorami
stania. Mistrzami zastygni´cia w raz obranej pozie. Stasiu, jak d∏ugo si´ zna-
my?
– B´dzie tak chyba od Piastów. Co zrobimy z tym czasem?
– PrzemyÊlimy wszystko wzd∏u˝ i wszerz. Wszystko od nowa, jak za Przemy-
Êlidów.
– Tylko mi nie mów, ˝e pochodzisz z PrzemyÊla! 
– Kiedy si´ zapolszczy∏eÊ, bracie?
– GdzieÊ za Piasta Ko∏odzieja! ZnicowaliÊmy si´, Stasiu.
– A wydojrzejemy?

Bola∏y mnie ju˝ nogi. Przykucnà∏em i wtuli∏em si´ w rozmow´ genera∏ów,
z niedowierzaniem s∏uchajàc ka˝dego ich s∏owa.
– To zale˝y, ˝e tak powiem, od okolicznoÊci. Ciàgle czuj´ las, b∏oto, wilgoç,

polowanie. JesteÊmy mistykami stania i dlatego wi´kszoÊç z nas ma depresj´.
Szczególnie po tej dziwnej katastrofie jest nas mniej ni˝ wi´cej. Opowiadam
ci teraz tylko o tym, co widz´. O czasach starszych ni˝ piastowskie, o ciemno-
Êci, z której si´ wywodzimy, której nie widaç, a która jest jednak obecna. To
sytuacja sprzed nas.
– Tak, czekanie to nasza specjalnoÊç. Zawsze musimy coÊ przestaç. Najpierw
przestaliÊmy chrzeÊcijaƒstwo, ró˝ne rewolucje przemys∏owe, nawet koniec
feudalizmu przestaliÊmy. A wiesz, dlaczego tutaj stoimy? No, wiesz? Bo lubi-
my celebracj´. My lubimy rzeczy sta∏e! Niezmienne historie, niezmienne de-
koracje. 
– Macie, panowie, poczucie humoru. Sàdz´, ˝e jesteÊcie rzemieÊlnikami sta-
nia. A na kogo czekacie? – Roman by∏ ju˝ wyczerpany wielogodzinnà w´-
drówkà po czasie, mówi∏ ju˝ niewyraênie.
– Pan si´ myli. Jest pan w b∏´dzie. JesteÊmy arystokracjà. Ostatnimi niezale˝-
nymi arystokratami. Czekamy na przylot prezydenta!
– Naprawd´ macie, panowie, poczucie humoru – szepnà∏ ostatkiem si∏ prze-
wodnik.
– Mamy, prosz´ pana, poczucie honoru. Jak nasz patron, u∏an nad u∏anami,
Wieniawa-D∏ugoszowski. Jak pan zapewne pami´ta, by∏ to cz∏owiek, który
zna∏ szeÊç j´zyków, by∏ genera∏em s∏u˝b specjalnych s∏ynàcym z 30-sekundo-
wych pojedynków, zawsze koƒczàcych si´ celnym uderzeniem w ucho. To by∏a,
prosz´ pana, postaç! Có˝ mog´ teraz powiedzieç? MyÊli plàczà mi si´ w g∏owie
i ∏amià jak zapa∏ki. Nie pami´tam najprostszych nazw miejscowoÊci, nazwisk
ludzi, adresów i telefonów. Nie czuj´ si´ w tych warunkach na si∏ach repre-
zentowaç armi´. I prawd´ powiedziawszy, mam wszystkiego doÊç. Nie ˝a∏uj´
niczego, odejd´ spokojnie. Wiesiu, zaÊpiewam ci Szwolo˝erski spleen.
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Bo trzeba nas zrozumieç, mnie i mój niepokój 
Jak si´ we dwójk´ rwiemy do rzeczy niezwyk∏ych, 
Do zjawisk, które zanim powsta∏y, ju˝ znik∏y, 
A i serce – przepraszam – tak˝e na coÊ czeka, 
Jak serce szewca, krawca, prostego cz∏owieka 
I ma prawo prywatne szcz´Êcie mieç na oku. 

Czy dziw, ˝e nam publicznoÊç w kawiarniach obrzyd∏a, 
Czy to dziwota wielka albo wielka wina, 
˚e nie starczà nam radio i kina? 
Mog´ i ja, choç jestem rzetelny szwole˝er, 
T´skniç, aby mój kasztan porós∏ nagle w skrzyd∏a. 

A wówczas, wyczekawszy na pierwszà okazj´, 
Przy zorzy ksi´˝ycowej albo ranem z∏otem 
Ponad chmury wyskoczyç takim samolotem 
I z wichrem planetarnym puÊciwszy si´ w taniec, 
Goniç na koniec Êwiata, dalej – na z∏ud koniec, 
Swà w∏asnà zwariowanà Êcigajàc fantazj´.

– Co robimy?
– Idziemy.
– Mo˝e zapalimy?
– Tak, zapalmy.
– Samobij?
– Nie ma wyjÊcia! To heca, wstyd i haƒba.
– Wiesz, ˝e lemingi prà do samobójstw? Jest to podobno przypadkowa Êmierç
ptaków, które wskutek ró˝nych okolicznoÊci nie sà Êwiadome tego, ˝e ginà na
skutek zrzàdzenia losu. Jednak w naszej kulturze funkcjonuje w odniesieniu
do lemingów okreÊlenie „masowe samobójstwo”. Samobójstwo jest zawsze
wytworem wyobraêni i pójdêmy jej tropem. Jak nasza Wanda, która kocha∏a
tak Polsk´, ˝e a˝ z tej mi∏oÊci wola∏a si´ utopiç, i by∏ to chyba najbardziej ho-
norowy w dziejach kraju skok do rzeki. Patriotyczny skok do wody! A nasz
Popiel? Mo˝e on by∏ pierwszym za∏o˝ycielem samobójstwa g∏owy jeszcze nie
paƒstwa? 
– Albo pierwsze królobójstwo.
– Pami´tasz, co Pi∏sudski mówi∏ o ptactwie? Zapomnia∏eÊ ju˝? Przeczytam ci
mój ulubiony akapit Pi∏sudskiego, który zawsze nosz´ w tylnej kieszeni
spodni – skupiony g∏os genera∏a zabrzmia∏ jak g∏os z ambony, jak przyprószo-
ne kazanie w upalne popo∏udnie:  
„Je˝eli powróc´ do swoich wspomnieƒ myÊliwskich, to powiedzia∏bym, ˝e
spo∏eczeƒstwo polskie przypomina∏o mi zawsze kacze towarzystwo, zbierajàce
si´ w rodzinnym b∏otku. A ˝e kaczki sà ˝ar∏oczne, wi´c wyjadajà ko∏o siebie
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prawie wszystko… Siedzàc podczas zórz na zasadzce w oczekiwaniu przelo-
tu ptaków, wyobra˝a∏em sobie zawsze, ˝e na pewno w rodzinnym b∏otku
kaczki gdakajà nie w inny sposób, a w taki: «Wylecieç trzeba ani za wczeÊnie,
ani za póêno. Ten, kto wyleci wczeÊnie, zginàç niechybnie musi». Oto rozum
stanu, najmàdrzejsza prawda, jaka istnieç mo˝e”.
– Ale˝ to dziwne. Zobacz, jak bardzo w cywilnej literaturze przedmiotu zado-
mowione jest s∏owo lataç.
– To jest jakieÊ narodowe zboczenie. Uprawiamy sami z sobà rodzaj masochi-
stycznej gry. Czy to nie dziwne? Pochodzimy z lasu, a w lesie wydarza si´ ta-
ka historia? Ten samolot przypomina mi, z ca∏ym szacunkiem, panie Roma-
nie, przewodnika miejskiego zab∏àkanego wÊród rozga∏´zieƒ arterii, Êlepych
uliczek, uliczek zacz´tych, jak i tych p´dzàcych w nieskoƒczonoÊç.
– Widzisz, tak tutaj stojàc, mia∏em sen, widzia∏em nasz narodowy kod DNA –
taki troch´ pokr´cony ∏aƒcuszek, coÊ w rodzaju wykresu, gdzie zawarta jest
ca∏a przesz∏oÊç i przysz∏oÊç. Przypomina to wszystko serpentyn´ schodków,
po których mo˝na si´ wdrapywaç bez koƒca. Jest to proces zamkni´ty i podob-
no nieusuwalny. Âni∏o mi si´ nasze dno, nasza podszewka. 
– Genotyp krainy? 
– Tak, to jest nasz dar genów, który otrzymujà najlepsi. To mo˝liwoÊç dotar-
cia do pierwszych Piastów – jak wyglàdali, co jedli, jakie mieli poglàdy i czy
oby na pewno byli Piastami. A wtedy mo˝e si´ okazaç, ˝e Piast nie by∏ Pia-
stem. ˚e Piasta nie za wiele jest w PiaÊcie i wtedy ca∏y czar pryÊnie, krajowy
czar, nasz czar, zobaczysz. Znajdà koÊci jakiegoÊ pseudo-Ko∏odzieja i b´dzie
po ptakach. 
– Ale jaja b´dà?
– JakieÊ zbójeckie komiksy po nas b´dà. Pora na pytania do dalszej w´drówki.
– Panie, daj mi moc, abym wzià∏ na siebie ze spokojem wszystko, czego nie
mog´ odmieniç. I daj mi m´stwo, bym móg∏ odmieniç wszystko, co odmieniç
mog´. Daj mi te˝ màdroÊç, abym móg∏ odró˝niç jedno od drugiego. 
– Skàd znasz takie zakl´cia?
– Przecie˝ mamy karnawa∏. Ptaki latajà do ty∏u, a ludzie w nocy mówià sobie
dzieƒ dobry. Aguirre, Bo˝y gniew i babcia z wàsami. Karnawa∏ mamy od ty-
siàclecia. Co stulecie ciàg∏y bal, a potem ca∏e dziesi´ciolecia w dupie. Bo˝e,
jak ten czas zlecia∏!
– Niez∏e kazanie. No, to do pierwszych Piastów! Ta historia z samolotem jest
jak depesza, której nigdy si´ ju˝ nie otworzy, choç przechodzi z ràk do ràk.
Wszyscy spekulujà, knujà, przypuszczajà, ale bojà si´ otworzyç kopert´, bo
chcà si´ delektowaç faktem otrzymania wiadomoÊci. Sama wiadomoÊç jest
mniej istotna, ba, w ogóle nie jest istotna. 
– Nie potrafimy wyciàgaç wniosków. W rzeczy samej, ma∏o myÊlimy i dlatego
nie potrafimy wybieraç mi´dzy ˝yciem a Êmiercià. Nie wiemy, co to znaczy
wytràciç si´ z ˝ycia. Chcia∏bym teraz rozstrzelaç ca∏y Êwiat, puÊciç Êwiatu se-
ri´ z karabinu maszynowego, zastraszyç Êwiat wojennym gestem rozpaczy. 
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– Móg∏bym teraz rozkazaç ci pope∏niç samobójstwo. Tak zrobi∏by prawdziwy
m´˝czyzna i prawdziwy genera∏. Czekam na twojà Êmierç, a˝ odejdziesz.
A wtedy b´dzie to jedyny prawdziwy ruch w twoim ˝yciu. Ale tak nie zrobisz,
bo nie jesteÊ ani jednym, ani drugim.
– A ty jesteÊ prawdziwym m´˝czyznà?
– Te˝ nie. Masz jeszcze coÊ do powiedzenia? Skoro nie, to ju˝ pójd´. 
– S∏uchaj, w tej chwili czuj´ si´ szcz´Êliwy. To jest niedorzeczne. Moja eufo-
ria jest zarazem pragnieniem pozbycia si´ tego, czego tak naprawd´ pozbyç
si´ nie mog´. To tak jakby koniec. Czuj´ teraz, jak szmer wwierca si´ w mój
mózg. To rodzaj wàtpliwoÊci, niczym niewidoczna kulka, która przebije mi
czo∏o. Pami´tasz, jak Potocki celebrowa∏ pilniczkiem do paznokci odpi∏owa-
nà ga∏k´ cukiernicy? Z ga∏kà jad∏, spa∏, chodzi∏ na spacer. To by∏ gest m´drca,
który wie, ˝e musi odejÊç. Gdy uformowa∏ swojà srebrnà kuleczk´ na podo-
bieƒstwo Êrednicy otworu lufy pistoletu, wiedzia∏, ˝e to jest koniec. Koniec
wszystkiego. Wydaje mi si´, ˝e w tej chwili s∏ysz´ jego myÊli, s∏owo za s∏o-
wem widz´ p∏aszczyzny nadchodzàcej ciszy.

To by∏y ostatnie s∏owa, jakie us∏ysza∏em tej nocy. Na sali rozleg∏y si´ strza∏y.
Dwa trupy genera∏ów le˝a∏y na parkiecie, na trzecim pi´trze Klubu Seniora,
w Polskim Komitecie Pomocy Spo∏ecznej. Na generalskich ustach zauwa˝y-
∏em lepkie p´cherzyki krwi zmieszane ze Êlinà. Nieliczni zacz´li opuszczaç
pospiesznie sal´, jak po przegranym meczu ulubionej dru˝yny. Ci, co zostali,
mieli wzrok wbity przed siebie, z niedowierzaniem asystujàc w∏asnym my-
Êlom. Na tle proporców, trzymajàc w prawych d∏oniach spuszczone anteny,
staliÊmy si´ orszakiem ˝a∏obników rozczarowanych brakiem zabawy. Roman
zas∏oni∏ r´koma swojà i w milczeniu wyszed∏ z sali. 
Nikt z zebranych nie przypuszcza∏, ˝e na Jasnej Górze, w os∏onie nocy, przy-
gotowano potajemnie nowà sukni´ dla Matki Boskiej Cz´stochowskiej,
a w kreacji znalaz∏ si´ ma∏y fragment skrzyd∏a z rozbitego samolotu oraz du-
˝o z∏ota, platyny i setki brylantów. Wa˝àca ponad 30 kilogramów suknia
podobno ciàgle przybiera na masie, a Matka Boska sta∏a si´ Matkà Boskà
Odlotowà. 
Zebra∏em te wiadomoÊci, pozbawione szkieletu, g∏owy, cia∏a, ze wzgl´du na
poÊmiertny los króla i jego Êwity. Zbudowa∏em opowieÊç z wielu spekulacji,
rojeƒ i nonsensów, jakie zagoÊci∏y tej wiosny w umys∏ach ludzi ˝yjàcych nad
Wis∏à. Zarysowa∏em w tych kilku s∏owach obrazy docierajàce jakby zza pory-
wistego wiatru, obrazy nieskoƒczone, pochodzàce z oddali, raz historyczne,
uznane za prawdziwe, innym razem fikcyjne, uznane za intuicj´ duszy. Prze-
cie˝ ka˝da historia jest i jej zarazem nie ma. Sekret w tym, aby groêna wiosna
nie sp∏oszy∏a ludu. 

PS. Czy ktoÊ móg∏ tak zaplanowaç wiosn´? Ta myÊl ciàgle krà˝y mi 
po g∏owie. 
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