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- Pewnie jakiœ pijaczyna - wyrwa³ 
mnie z lektury niski g³os. 
  W przedziale na wprost mnie siedzia³ 
têgi jegomoœæ i czyta³ tê sam¹ gazetê. 
-  S³ucham? - spyta³em.
- Ta istota, o której pisz¹, to pewnie 
jakiœ pijaczyna.
- Pewnie tak - przytakn¹³em i posta-
nowi³em siê przespaæ.
  Minê³y trzy tygodnie od mojej wi-
zyty w Komendzie Wojewódzkiej. 
P³yn¹cy nieublagalnie czas, zatar³ 
w mojej pamiêci koszmar tamtych 
godzin. Liczy³o siê tylko jedno. Za 
tydzieñ mój paszport powinien byæ 
w P. Za trzy tygodnie jadê za dar-
mochê do Izraela. Moje rozmyœlania 
przerwa³ telefon.
- Jaki diabe³ - pomyœla³em, chyba nie 
w porê.
   Podnios³em s³uchawkê. 
- S³ucham
- Dzieñ dobry, czy Ja rozmawiam 
z Panem B. 
- Tak 
- Nazywam siê Dursko-Dulski.
- Nie przypominam sobie - odpar³em 
ostro¿nie.
- Ja pracujê w KomWoju. 
- Gdzie?
- W komendzie wojewódzkiej. Wpro-
wadzam do komputera dane osobowe 
z formularzy paszportowych.
- Aha?
- W pana formularzu s¹ b³êdy. I cho-
dzi o to, ¿e trzeba je skorygowaæ.
- Dobrze, ju¿ korygujê
- Nie przez telefon.
- S³ucham?
- Musi pan przyjechaæ osobiœcie.
- Do KomWoju?
- Tak.
- Nie
- To nie bêdzie paszportu. 
- Dlaczego
- Bo dane osobowe s¹ objête tajem-
nic¹. Wiêc jak?
- Pod jednym warunkiem.
- Tak?
- Przyjdzie pan po mnie do Ofdy¿a 
i odprowadzi mnie pan do wyjœcia.
- Dobrze. Niech pan przyjedzie za 
trzy dni.
  Od³o¿y³em s³uchawkê.
- Nie pojadê - zdecydowa³em siê 
natychmiast. Mam w dupie paszport, 

mam w dupie wyjazd, mam w dupie 
Komendê Wojewódzk¹. 
- Takiej du¿ej dupy nie ma nikt - 
us³ysza³em tajemniczy g³os.
  Wcale nie muszê jechaæ do Izraela. 
Pojadê gdziekolwiek. S¹ chyba jesz-
cze miejsca, w które mo¿na wyjechaæ 
bez paszportu. Pojadê do Otwocka. 
Konserwy, woda, œwiece, papierosy, 
namiot latarka. Muszê siê schowaæ 
na trzy tygodnie. Potem sprawa 
przycichnie - spakowa³em niezbêdne 
rzeczy i po³o¿y³em siê spaæ. W nocy 
przyœni³ mi siê Miluœ. Pokiwa³ mi 
palcem i powiedzia³ - Kutas.
  Znajomy kabalista wyt³umaczy³ mi, 
¿e duch Milusia ¿¹da bym odebra³ 
paszport, inaczej jego œmieræ bêdzie 
bezsensowna. Có¿ mia³em robiæ?
  Po trzech dniach sta³em przy okien-
ku Ofdy¿a. 
- No? - spyta³ zza okienka.
- No w³aœnie - przytakn¹³em - Czekam 
- doda³em poœpiesznie.
- Na?! - dociekliwe doda³.
- Na Dursko-Dulskiego, pan powie, 
¿e jestem.
  Ofdy¿ wzi¹³ s³uchawkê.
- Te, s³uchaj mam tu jakiegoœ bara-
na, mówi, ¿e do ciebie. Dobrze.
- Czekaæ - rzuci³ w moj¹ stronê.
  Po godzinie zjawi³ siê Dursko-Dul-
ski. Przypomina³ ma³ego kaszalota. 
W rêku trzyma³ plany konstrukcyjne 
budynku. 
- Idziem - powiedzia³ do mnie.
- W las? - rzuci³em, bo przypomnia-
³a mi siê popularna piosenka.
- Do komputera - rzuci³ sucho. Dur-
sko-Dulski sprawnie pos³ugiwa³ siê 
planami. tylko trzy razy pomyli³ 
drogê. Po godzinie staliœmy przed 
drzwiami. Co ja mówiê drzwiami. 
To by³y wrota. Zrobione z litej stali, 
zaopatrzone w cztery zamki kodowe. 
Na framugach zawieszone kamery.
- Pewnie jedyny komputer w woje-
wództwie - przemknê³o mi przez myœl.
  Dursko-Dulski zbli¿y³ siê do drzwi. 
- Zatkaj pan uszy - powiedzia³.
- Z powodu?
- Z powodu podajê has³o akustyczne.
  No tak, przecie¿ bez has³a siê nie 
obejdzie. Zatka³em uszy. Mój prze-
wodnik powiedzia³ coœ do mikrofo-
fonu, umieszczonego nad jednym 

z kodowanych zamków. To co siê 
dzia³o póŸniej przekracza³o moje wy-
obra¿enie na temat bezpieczeñstwa. 
Œwiat³o przygas³o, rozleg³y siê syreny. 
Nie wiadomo sk¹d pojawi³a siê setka 
ubranych na czarno komandosów. Po 
chwili ja i DD, le¿eliœmy na ziemi. 
- Intruzi na poziomie czwartym - po-
dawa³ przez radiotelefon jeden z ko-
mandosów.
- Jacy intruzi, my swoi - piszcza³ DD. 
- Has³o - warkn¹³ Komandos.
- Obywatel - pisn¹³ DD
- Naucz siê durniu - sapn¹³ komandos 
- has³o brzmi „OBIWATEL”
- No, przecie¿ powiedzia³em - broni³ 
siê DD.
- To ten kretyn, który ju¿ trzy razy 
pomyli³ has³o - powiedzia³ dowódca 
antyterrorystów.
  Po chwili brygada zniknê³a równie 
szybko, jak siê pojawi³a. Wrota otwo-
rzy³y siê i weszliœmy do œrodka.  A
wewn¹trz super tajnego i super strze-
¿onego pomieszczenia by³ stó³ a przy 
nim dwa krzes³a.
- A gdzie?..
- Co?
- No ten, komputer, ¿e siê tak wy-
ra¿ê.
- Jeszcze nie ma, ale za dwa dni ma 
byæ - powiedzia³ DD
- To, po co ja?.. - spyta³em
- To dla kamufla¿u. Ja jestem pra-
cownikiem SB - szepn¹³.
- Nie ma sprawy - nikt siê nie dowie, 
ale czy koledzy z pracy wiedz¹ czym 
siê pan zajmuje?
  DD spojrza³ na mnie podejrzliwie.
- Jacy koledzy?
- No, tu z KomWoju! - szepn¹³em.
- Nie zastanawia³em siê nad tym. 
Jednak nie to jest celem naszego 
spotkania. Pewnie domyœla siê pan 
ju¿, po co pana wezwa³em. Pan je-
dzie do Œwiêta Ziemia.
- No, nie wiem... 
- Ale ja wiem.
- Sk¹d?
- No przecie¿ pan siê stara o paszport. 
- No tak.
- Wiêc chodzi o to, ¿e ja mam interes 
do pana.
- S³ucham.
- Ja pracujê w wydziale wywiadu i 
kontrwywiadu.
- Jednoczeœnie?
- Tak.
- Nie ma pan rozdwojenia jaŸni?
- Nie.
- To dobrze, ja mia³em kiedyœ znajo-
mego on pracowa³ na poczcie w dziale 
skarg i wniosków. Po kilku miesi¹cach 
sam na siebie pisa³ skargi.
- Ciekawe. Wróæmy do naszego prob-
lemu. Jedzie pan na Syjam.
- Nie przypominam sobie
- Jak to. Przecie¿ pan chce jechaæ do 
Izraela.
- Sam nie wiem. Mo¿e pojechaæ na 
Madagaskar?
- A gdzie to jest?
- Te¿ w Afryce. A panu pewnie cho-
dzi o Synaj. 
- Jaki syn?
- Nie syn, tyko pó³wysep, na którym 
le¿y Izrael.
- Tak.?! Pan jest tego pewny?
- Najzupe³niej.
- A to w takim razie, przepraszam na 
chwilê.
  DD wyszed³ do drugiego pokoju. 
Po chwili s³ychaæ by³ odg³os przyci-
szonej awantury i dziwne plaœniêcie, 
jakby ktoœ kogoœ zamalowa³ w gêbê. 
Kiedy DD wróci³ by³ wyraŸnie spo-
cony.
- No wiêc, bêdzie pan w Œwiêta Zie-
mia. Wiadomo piramidy, dziewuchy, 

œpiew. Bo wie pan, mnie nie chodzi, o 
to ¿e pan sobie popracuje przy zbiorze 
bananów...
- Pomarañczy.
- Pomarañczy?!
- W Izraelu rosn¹ pomarañcze, to 
znaczy uprawia siê je na skalê prze-
mys³ow¹. Oraz szlifuje siê diamenty 
i procesy pokojowe.
- Pan jest tego pewny?
- Najzupe³niej.
- A to w takim razie, przepraszam na 
chwilê.
  DD znów wyszed³. I znów s³ychaæ 
by³o awanturê, a potem plaœniêcie. I 
znów wróci³ lekko spocony.
- Tak, co to ja tego?!!... Aha, wiêc 
bêd¹ do was podchodzili ró¿ni ludzie. 
A zdarzy siê, ¿e podejdzie ktoœ z wy-
wiadu. Nie mówiê, ¿e do pana, ale do 
innych i...
- I co?
- No i wtedy oni panu zaproponuj¹, 
¿eby pan dla nich szpiegowa³, a pan 
nie bêdzie dla nich szpiegowa³, tylko 
dla mnie, ale im pan powie, ¿e bêdzie 
dla nich szpiegowa³, bo dla mnie pan 
nie szpieguje nic a nic.
- Pan chce ¿ebym zosta³ szpiegiem?
- Oni mog¹ chcieæ.
- Kto?
- No w³aœnie tego chcemy siê do-
wiedzieæ.
- Nie ma sprawy. Myœlê, ¿e na lotnis-
ku Ben Guriona, bêd¹ stali wywia-
dowcy z CIA, MI-6, MOSADU i 
innych komórek, a ka¿dy bêdzie mia³ 
tabliczkê. Mam poprosiæ o kontakt, 
telefon domowy i listê agentów w Pol-
sce. Nic ³atwiejszego.
- Myœli pan?
- Pewnie. Oni s¹ tacy naiwni. 
Zreszt¹ w tych kapitalistycznych 
pañstwach to wiadomo, jak 
jest. Im siê wydaje, ¿e jak maj¹ 
pieni¹dze, to po co siê wysilaæ.  
Kiedy szkolenie?
- Jakie szkolenie?
- No wie pan, karate, zak³adanie 
pods³uchów, nas³uch. Po za tym 
potrzebujê d³ugopis, który ma 
niewidzialny atrament, strzelaj¹cy 
zegarek i takie tam inne podobne 
cudeñka.
- To ja siê skontaktuje z szefem. 
Powiedzieæ, ¿e pan siê zgodzi³?
- Pewnie.

DD wyszed³, po godzinie wróci³.
- A Musia³em skoczyæ do telefonu 
do biura obok. To ma pan tu pasz-
port. Spotkamy siê za trzy dni, na 
lotnisku, na dwie godziny przed 
pana odlotem do, wie pan gdzie?
- Tak.
- I tam pan dostanie instrukcje.
- Dobrze. W takim razie za dwa 
dni na lotnisku.
DD by³ tak szczêœliwy, ¿e znalaz³ 
wyjœcie z budynku w ci¹gu piêciu 
minut.
Na po¿egnanie pomacha³ mi chus-
tk¹. To by³ niecodzienny widok 
- prawie dwumetrowe bydlê 
macha³o do mnie chusteczk¹ i to 
pod sam¹ komend¹ wojewódzk¹.
Po dwóch dniach wysiad³em z 
samolotu PLL LOT. Na lotnisku 
podszed³ do mnie celnik.
- Passporten kontrolen - warkn¹³
- Masz palancie - pomyœla³em i 
poda³em mu paszport
- Danke. Szperchen zi dojcz
- Nein. Ale nie przeszkadza mnie 
to.

Tak, port lotniczy w Hamburgu 
jest naprawdê piêkny. W Niem-
czech planowa³em posiedzieæ 
przez rok. Mia³em tu znajomych. 
A Dursko-Dulski? No có¿, kto 
czeka, ten nie b³¹dzi. Mo¿e kiedyœ 
siê jeszcze spotkamy. Miluœ ju¿ 
mi siê nie œni. 

Ps. 
Pewnego wieczoru na Goethe 
Platz podszed³ do mnie starszy 
pan. Przyjrza³ mi siê uwa¿nie i 
powiedzia³ czyst¹ polszczyzn¹
- My siê znamy.
- Nie s¹dzê.
- Ja s¹dzê, ¿e tak. Do widzenia.
- Z kim mia³em przyjemnoœæ?
- A jaka to przyjemnoœæ! 
Na odchodne poda³ mi swoj¹ wiz-
ytówkê, widnia³o na niej „ Wyklê-
ty lud - powstawanie od 17:00  do 
17:15. W soboty i œwiêta - wolne”. 
Od tego zdarzenia nachodz¹ mnie 
dziwne myœli.

P.S.
Jestem przekonany, ¿e mam swoj¹ 
teczkê.

  Chodze tera troche do wdowy, co 
ji ch³opa zabi³o pod Mszczunowym. 
Waloska, bo un Walos by³. Nie stund, 
ino od Je¿owa. Ale porzundna kobita.
Nie by³am na pogrzebie. Na cmynta-
rzu jum kiedyœ spotka³am i odprowa-
dzi³am do dumu. Herbaty my da³a. Te-
lewizor mo w³unczuny bez przerwy i 
oglundo, i gado z tymy z telewizora. 
Jak uny mówium „dziñ dobry”, to 
i una: „dziñ dobry”. G³owum kiwo, 
g³owum krynci i gado z nimy. 
  Mówie do ni: – Co uny, te wszyskie, 
tam robium?  Stojum, gadajum jedyn 
bez drugiego, a jak siedzum, to jesce 
wincy gadajum. Ale co robium?
– A bo jo wim? – mówi. – Cuœ ro-
bium, bo elegancko sum poubirane, 
œmiejum siê i zymby majum wstawiu-
ne – te z rzundu – garnitury majum,  
smochodamy je¿d¿um… ale co ro-
bium, nie wim.  

  Te, co œpiwajum – tak samo – co 
uny robium? Œpiwajum, podskaku-
jum, zmyœnie poubirane, œmiejum sie, 
klascum, ale nie wiadumo, co robium.  
A je ich do cholery, a¿ gynsto, ma³e 
du¿e, ch³opoki, dzieuchy, starych ty¿ 
je sporo. Casym wystympujum liko-
rze i godajum o chorobach i raku, jak 
operujum i do bebechów zaglundajum 
– uny cuœ robium. Likorze robium. 
Ale tamte z rzundu i te drugie? Sama 
nie wim. Du¿o tych, co siê sportu-
jum: skikajum, latajum, rzucajum ku-
lamy ¿elaznymy, machajum paletka-
my z kunta w kunt, pi³ke gunium, a za-
sapium siê, a spocum, godajum, gdzie 
by³y i gdzie jadum. Ale co robium?
  Mówie Walasce: – Cuœ muszum ro-
biæ, no bo jak? Mo¿e chujami ulinga³-
ki struncajum? 
– A kobity cym? – œmio³a siê Waloska. 
Ale œlipia mia³a smutne.
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Co oni (właściwie) robią?
Znowinia Zofii


