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Pomaraƒczowy 
pokój

Mariusz Grzebalski

1.
Jan ma osiem lat, od dwóch godzin bezskutecznie próbuje zasnàç. Budzi go
ha∏as dochodzàcy z pomaraƒczowego pokoju, w którym jego ojciec przyjmuje
goÊci. Po m´czàcym dniu sp´dzonym w t´tniàcej ˝yciem jednostce wojskowej
numer 4465 ojciec Jana odreagowuje stres. 
Czasem nie wystarcza o˝ywcza kàpiel. Gdyby to by∏o takie proste – ba!
Matka Jana zwija si´ jak w ukropie, us∏ugujàc ojcu i jego kolegom. Tyle m´-
czàcych dni w t´tniàcej ˝yciem jednostce – chce pomóc swojej drugiej po∏o-
wie. Chce odwdzi´czyç si´ za dobroç, której z jej strony doÊwiadcza. 
Brzuch matki Jana podryguje miarowo, kiedy krà˝y mi´dzy kuchnià a poma-
raƒczowym pokojem. 
Matka Jana w siódmym miesiàcu cià˝y. Czy dzieciàtko potrafi ju˝ dzieliç z nià
szcz´Êcie? Czy szcz´Êcie weso∏o je ko∏ysze? 
Jan, choç próbuje, nie mo˝e zasnàç. Matka Jana, mimo najlepszych ch´ci, nie
potrafi przemóc zm´czenia. Siedmiomiesi´czny p∏ód w brzuchu to jednak
ci´˝ar. Mimo najlepszych ch´ci matka Jana nie potrafi o tym zapomnieç. 
Z niedoskona∏oÊcià nie da si´ skoƒczyç w pi´ç minut.
Pot perli si´ na skroniach matki Jana, kiedy przysiada na sto∏ku w kuchni. 
Pot perli si´ na skroniach Jana, który mimo desperackich prób nie mo˝e zasnàç. 
Ch∏opiec po raz piàty pod rzàd mówi pacierz. Po raz piàty pod rzàd prosi:
– Dobra Boziu, pozwól mi zasnàç.
Dobra Bozia nic sobie nie robi z próÊb Jana. Widaç, Jan nie jest doskona∏y
w oczach Bozi. Czy Jan jest doÊç dobrym ˝o∏nierzem Bozi? 
Babcia t∏umaczy∏a ch∏opcu: w trudnych momentach Bozia na pewno ci pomo˝e.
Co z tà Bozià? Musz´ coÊ robiç êle – myÊli Jan. – Gdybym wszystko robi∏
dobrze, Bozia na pewno by mi pomog∏a.
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– Barbara! – matka Jana s∏yszy g∏os swojej drugiej po∏owy. – Bar-ba-ra! 
– Ju˝ id´!
Staje przed m´˝em – na jej twarzy pojawia si´ uÊmiech. 
Czy dzieciàtko uÊmiecha si´ w brzuchu matki Jana razem z nià? JeÊli tak,
b´dzie to dobre, weso∏e dziecko – dobry, weso∏y syn lub dobra, weso∏a córka.
Dobry, weso∏y ˝o∏nierz dobrej, weso∏ej Bozi.
– Gdzie ty si´ w∏óczysz, kobieto? – pyta ojciec Jana. 
– Ju˝ id´ – uÊmiech matki jest naprawd´ promienny, jej radoÊç naprawd´
radosna. Odwraca si´ na pi´cie – biegnie do piwnicy po s∏oik kiszonych ogór-
ków. Jej nienarodzone dziecko biegnie razem z nià, chlupoczàc weso∏o w sied-
miomiesi´cznym brzuchu.
Ojciec Jana nie jest ju˝ najm∏odszym majorem w t´tniàcej ˝yciem jednostce
wojskowej numer 4465. To problem, którego nie da si´ obejÊç ani o nim nie
myÊleç. 
To nie sà ˝arty.
Ojciec Jana rozumie dowódc´ pu∏ku, który przesta∏ na niego stawiaç. Sam jestem
sobie winien. Przeoczy∏em moment, w którym coÊ si´ zacz´∏o psuç. Nie by∏em
doÊç czujny. Nie trzyma∏em r´ki na pulsie. 
A przecie˝ byli jak rozumiejàca si´ rodzina – ojciec Jana i jego batalion. 
Ojciec Jana nie mo˝e ponosiç drobnych pora˝ek. Drobne pora˝ki nie uchodzà
uwadze innych szczerych, m∏odych majorów s∏u˝àcych w t´tniàcej ˝yciem
jednostce wojskowej numer 4465. 
Drobne pora˝ki, gdy spuÊciç je z oczu, mogà przerodziç si´ w totalnà kl´sk´. 
Za ma∏o nad sobà pracuj´. Wcià˝ jeszcze za ma∏o nad sobà pracuj´ – myÊli ojciec
Jana. – Gdybym w domu mia∏ oparcie... 
Ojca Jana czeka w domu tyle samo pracy, co z trzecim batalionem. Tyle samo
albo wi´cej. 
Przed ojcem Jana walka na dwóch frontach.
Przed ojcem Jana wojna totalna.
– Alarm. Powinienem zrobiç alarm! – mówi ni z tego, ni z owego do swoich
kolegów. 
Koledzy ojca Jana numer jeden, dwa, trzy, cztery i pi´ç patrzà na niego, nie
wiedzàc, co poczàç. 
W koƒcu kolega numer jeden, wznoszàc kieliszek do toastu:
– Nie ˝artuj, Adam. Jaki alarm? 
To nie jest s∏uszna postawa. 
To w ˝adnym razie nie jest s∏uszna postawa.
Matka Jana w trybie alarmowym wbiega po schodach ze s∏oikiem kiszonych
ogórków w r´kach. Matka Jana a˝ mi∏o zapierdala po schodach z wielkim
s∏oikiem kiszonych ogórków w r´kach. 
W g∏owie ojca myÊl o alarmie. 
Alarm na pewno przybli˝y ˝o∏nierzy trzeciego batalionu do doskona∏oÊci. To
bez wàtpienia dobra droga do tego, by znów stanowili wzór. 
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Co to za batalion, który nie çwiczy w nocy? Co to za batalion, który smacznie
Êpi, zamiast przekuwaç s∏aboÊç w si∏´? Co to za batalion, który smacznie Êpi,
zamiast przekuwaç niedoskona∏oÊç w niedoÊcig∏y wzór?
A wi´c alaaarm!
Koledzy ojca Jana próbujà odwieÊç go od realizacji pomys∏u. 
– Nie wariuj, jesteÊ pijany – przekonuje go kolega numer jeden. 
– Co? 
– Nie mo˝esz zrobiç alarmu w takim stanie. 
– Ma racj´ – przekonuje kolega numer dwa.
– Pami´tasz Konia? Pijany zrobi∏ alarm i s∏u˝y teraz w jakiejÊ dziurze. Potrzeb-
ne ci to? – pyta kolega ojca Jana numer trzy, wk∏adajàc do ust kiszonego ogórka.
– Dobre te ogórki.
– W dupie mam Konia, ciebie i ogórki – oÊwiadcza ojciec Jana. Mówi prawd´.
Prawda to podstawowa wartoÊç jego ˝ycia. 
To nie sà ˝arty!
Czyniç prawd´, mówiç prawd´ – jakie to s∏uszne, pi´kne i màdre. 
Ojciec Jana i prawda to jedno. 
Zdezorientowana matka Jana stoi w progu du˝ego pokoju, w którym oficero-
wie t´tniàcej ˝yciem jednostki wojskowej numer 4465 od wielu godzin wal-
czà ze stresem. 
Kiedy mi´dzy oficerami toczy si´ dyskusja dotyczàca alarmu, stres to ju˝ tyl-
ko nic nie znaczàce echo przesz∏oÊci. 
Wojsko przechodzi do dzia∏ania, zajmuje stanowiska. Front stresu kurczy si´
pod naporem armii dzia∏ania. Front stresu o krok od upadku. Armia dzia∏ania
o krok od prze∏amania.

[Twist!]
– Ty lepiej idê, Barbara, do kuchni – mówi do matki Jana kolega jej m´˝a nu-
mer pi´ç. 
Kolega jej m´˝a numer cztery nie bierze udzia∏u w dyskusji. Zmog∏a go niespo-
dziewana potrzeba snu. 
Kolega m´˝a matki Jana numer pi´ç powtarza:
– Ty lepiej idê, Barbara, do kuchni.
Dobrze radzi. Jest doÊwiadczonym cz∏owiekiem i dobrym ˝o∏nierzem. Wie, ˝e
gdzie drwa ràbià, tam drzazgi lecà. ˚e nie szkoda ró˝, kiedy p∏onie las. 
Stojàcy w p∏omieniach front alarmu to problem, którego nie da si´ zbyç wzru-
szeniem ramion. Wojsko nie wzrusza ramionami, majàc widmo katastrofy
przed oczami. Nie obchodzi widma katastrofy dooko∏a. 
Wojsko, dzia∏ajàc, zwyci´˝a widma. Rozk∏ada palàcy problem widm na ∏opatki. 
Matka Jana karnie wraca do kuchni. Razem z nià podà˝a siedmiomiesi´czny
p∏ód, karnie chlupoczàc w jej karnym brzuchu. 
Ale pod maskà nic-si´-nie-sta∏o-naprawd´-nic, którà w poÊpiechu na∏o˝y∏a,
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l´gnà si´ niechciane larwy niepokoju. Nic bardziej obrzydliwego ni˝ larwy
niepokoju i moment, kiedy si´ l´gnà. 
Czy zal´g∏a si´ w tobie niechciana larwa niepokoju?
Matka Jana nienawidzi larw niepokoju i momentu, kiedy si´ w niej l´gnà.

2.
Krople potu na czole Jana, który choç próbuje, nie mo˝e zasnàç. 
Dobra Bozia w niczym nie idzie ch∏opcu na r´k´. 
– Alaaarm! – Jan s∏yszy g∏os ojca. 
Zapada cisza, która z ka˝dà sekundà coraz bardziej kamienieje. Jan by∏by gotów
przysiàc, ˝e s∏yszy CZARNY MARMUR CISZY. 
Front walki ze stresem rami´ w rami´ z frontem alarmu. Front kiszonych ogór-
ków rami´ w rami´ z frontem w´gla targanego z piwnicy. Front Ênie˝nobia-
∏ych koszul rami´ w rami´ z frontem weso∏ego uÊmiechu na weso∏ej twarzy
matki.
Ojciec Jana chroni ˝on´ przed stresem – pewnà r´kà kieruje jej niepewnym
losem, prostujàc zakrzywienia jej niedoskona∏ego ja. 
Ojciec i matka: dwie po∏owy na wyboistej drodze do stopienia si´ w nieroze-
rwalnà ca∏oÊç.

3.
Zimne krople na bladym czole.
Koliber serca w klatce skóry i ˝eber.
D∏onie zaciskajàce si´ w pi´Êci.

4.
Matka Jana próbuje odwieÊç m´˝a od wyjÊcia z domu i og∏oszenia alarmu
w trzecim batalionie piàtego pu∏ku zmechanizowanego, skoszarowanego
w jednostce wojskowej numer 4465. 
Koledzy o numerach od jeden do pi´ç próbujà zatrzymaç m´˝a matki Jana:
– kolega numer jeden wy∏amuje mu r´ce, 
– kolega numer dwa przytrzymuje go w pasie,
– kolega numer trzy zastawia swoim cia∏em drzwi w pomaraƒczowym pokoju,
– kolega numer cztery wy∏àczony z wyliczanki,
– kolega numer pi´ç wyjmuje magazynek z pistoletu TT, nale˝àcy do jego ojca
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[Twist!]
Matka Jana krzyczy:
– Zostawcie go! 
Ojciec Jana z poczerwienia∏à z wysi∏ku twarzà, szarpiàcy si´ z kolegami numer
jeden, dwa i trzy. 
Ojciec Jana walczàcy na zbyt wielu frontach, upadajàcy pod krzy˝em nie swo-
ich win, pozbawiony broni przez koleg´ numer pi´ç.

[Twist!]
Jan z g∏owà przytulonà do Êciany, nas∏uchujàcy jak hydroakustyk. L´ka si´
o matk´ i siedmiomiesi´czny p∏ód chlupoczàcy weso∏o w jej rozbawionym
brzuchu. Wyciera d∏onie o spodnie od pi˝amy, po czym otwiera drzwi do po-
maraƒczowego pokoju ojca, w którym panuje CZARNA KAMIENNA
CISZA. 
Frontowy krajobraz. Krajobraz, przez który przetoczy∏o si´ piekie∏ko weso∏ej
wojenki.
Matka Jana w czerwonej halce, ∏kajàca na Êrodku pokoju. Jej krucze w∏osy
i jasne palce, spomi´dzy których p∏ynà ∏zy. Jej cia∏o wstrzàsane przez ∏kanie;
dr˝àcy brzuch, w którym chlupocze zdezorientowany siedmiomiesi´czny
p∏ód. Potok ∏kania przeradzajàcy si´ w huczàcà rzek´ szlochu. 
Matka Jana wstrzàsana przez rzek´ szlochu na Êrodku pomaraƒczowego poko-
ju, przez który przedefilowa∏o piekie∏ko wesolutkiej kolacji.
Ojciec Jana na parapecie okna: 
– Nawet nie podchodê... 
Ods∏oni´te z´by w ró˝owych dziàs∏ach: 
– Nawet tego nie próbuj... 
– Ale...
– Powiedzia∏em, nawet tego nie próbuj... Tyle razy ci powtarza∏em: ˝adnego
„ale”!
Powietrze g´ste jak przezroczysty sok. Serce ch∏opca jak osiwia∏y ze strachu
koliber. 
Âpiew strachu w sercu Jana, które nagle sta∏o si´ puste. 
CZARNA KAMIENNA CISZA. 

5.
Cisza. 
I huk. 
Huczàca cisza w kamiennej rzece szlochu.

CzK 0511  28/2/13  15:47  Page 87



88 5

6.
– Adam, prosz´ ci´...
Ojciec Jana odwraca si´, zeskakuje z parapetu, pewnym ruchem chwyta ˝on´
za gard∏o:
– Udusz´ ci´, suko! 

Weso∏y huk g∏owy matki Jana uderzajàcej o pod∏og´ pomaraƒczowego poko-
ju. Weso∏a sinusoida jej nóg, w´drujàcych w zwolnionym tempie przez powie-
trze g´ste jak przezroczysty sok. 
Ojciec Jana wskakuje na chlupoczàcy brzuch matki.
Brzuch matki uje˝d˝any chwacko przez m∏odego majora, któremu nie pozwo-
lono og∏osiç alarmu w trzecim batalionie piàtego pu∏ku zmechanizowanego,
skoszarowanego w jednostce wojskowej numer 4465. 
– Mówi∏em, nie odzywaj si´, nie podchodê... – wydostaje si´ spomi´dzy jego
zaciÊni´tych z´bów. 
Weso∏a d∏oƒ ojca Jana weso∏o dusi jego matk´, by po chwili sprawnym ru-
chem wyrywaç zamocowany przy pod∏odze pomaraƒczowego pokoju czarny
kabel telefoniczny. M∏ody major sprawnym ruchem owija go wokó∏ szyi ˝ony. 
Jan jak sparali˝owany za ich plecami. Po jego trz´sàcych si´ nogach weso∏o
p∏ynie weso∏y mocz.
Czarny kabel telefoniczny na bia∏ej szyi matki Jana zaciskajàcy si´ poni˝ej
czarnej burzy jej w∏osów. Matka rzucajàca si´ na pod∏odze pomaraƒczowego
pokoju jak ryba z monstrualnym bàblem zamiast brzucha. 
Czerwona halka, pod którà weso∏o chlupocze weso∏y siedmiomiesi´czny p∏ód,
uje˝d˝any chwacko przez m∏odego dowódc´. 
Czerwona halka i pomaraƒczowy pokój. Czarny kabel i bia∏a szyja. J´zyk
i oczy matki Jana nabieg∏e krwià. 
Jan w strumieniu elektronów, przeskakujàcy po dwa schody naraz, uderzajàcy
zaciÊni´tymi w pi´Êci d∏oƒmi w drzwi mieszkania sàsiada. 
Jan ciàgnàcy sàsiada po schodach do pomaraƒczowego pokoju ojca. 
Matka Jana z weso∏ym czarnym kablem telefonicznym okr´conym weso∏o
wokó∏ szyi, chroniàca d∏oƒmi brzuch, na który spadajà razy zadawane przez
weso∏e nogi ojca. Matka Jana z weso∏ym czarnym kablem telefonicznym okr´-
conym na jej weso∏ej szyi, chroniàca d∏oƒmi brzuch, w którym weso∏o chlu-
pocze zdezorientowany siedmiomiesi´czny p∏ód. 

7.
Chlup!
Chlup!
Chlup!
Weso∏e kopy chwackich nóg.
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8.
Weso∏e siedmiomiesi´czne dzieciàtko weso∏o zachodzàce krwià. Weso∏e mu-
Êni´cia krwi. Krew na ustach weso∏ej do nieprzytomnoÊci matki Jana, weso∏o
chlupoczàca w jej krwawym brzuchu.

9.
Rozp´dzony strumieƒ elektronów.
Strumieƒ kolibrów.

10.
Sàsiad obezw∏adnia ojca Jana, odciàga go od matki:
– Pan si´ uspokoi, panie majorze! Pan tego nie robi! Pan jà zabije! Panie majo-
rze, pan si´ uspokoi, do kurwy n´dzy! 
– Spierdalaj stàd!
– Pan si´ uspokoi!
– Zat∏uk´ jà, a ciebie zniszcz´, gnoju! – ostre z´by m∏odego majora w weso∏o
ods∏oni´tej fali dziàse∏. Weso∏a fala Êliny. 
M∏ody major gro˝àcy sàsiadowi, próbujàcy zabiç „t´ kurw´” – matk´ Jana.
Nieprzytomna z radoÊci matka wstaje spod Êciany, próbuje usiàÊç w fotelu, za-
dzwoniç na pogotowie. Zapomnia∏a, ˝e mà˝ wyrwa∏ z gniazdka czarny kabel te-
lefoniczny, by zacisnàç go wokó∏ jej bia∏ej szyi. 
Nieprzytomna z radoÊci matka podnosi wzrok na Jana, próbuje przybraç min´
nic-si´-nie-sta∏o-naprawd´-nic. 
Weso∏a krew kapie weso∏o na pod∏og´ pomaraƒczowego pokoju spomi´dzy jej
weso∏ych ud. 
Weso∏y rytm szlagieru Moja droga, ja ci´ kocham. 
Weso∏o skopane siedmiomiesi´czne dzieciàtko. 
Weso∏o poszczany Jan.

2007
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