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dzienną przechowalnię psów – bo 
chyba każdy tam ma psa – chociaż 
wcale nie jestem pewien, że był to 
dobry pomysł, ponieważ wygląda na 
to, że żaden z tych właścicieli psów 
nie pracuje i wszyscy sami opiekują 
się swoimi ulubieńcami, rano i w po-
łudnie wyprowadzają je na spacer, 
wieczorem oczywiście też, co potwier-
dza moje przekonanie, które mam 
od pewnego czasu, że młodzi ludzie, 
i to nie tylko w tym kraju, zarabiają 
pieniądze w sposób im tylko znany, 
lub zdobywają je jakąś drogą, bo lu-
bią być ludźmi z pieniędzmi – takimi, 
co mogą sobie pozwolić na wynajęcie 
mieszkania, gdzie za pokój z kuchnią 
płaci się dwanaście setek – nawet wte-
dy, gdy pracują za minimalną stawkę 
w restauracji McDonald’s. Kiedy moja 
sąsiadka z dołu mówi mi o cenie wy-
najęcia kawalerki, może nawet mniej-
szej od naszych, odczytuję w podtek-
ście tej informacji, że uważa miesz-
kających po przeciwnej stronie ulicy 
ludzi za milionerów.
  Przychodzi mi do głowy, że właści-
ciel dog daycare, który wywiesił w 
oknie sztrajfę, że również zajmuje się 
tresurą, może sprzedawać marihuanę, 
o czym jeszcze mało kto wie, dlatego 
ruchu tam nie widać i pewnie z tego 
powodu nie zwróciłem uwagi na no-
wo otwarty zakład dziennej opieki nad 
psami za pieniądze.
  - So we’re doing pretty good. Bez-
względnie nie dzieje nam się najgo-
rzej: jesteśmy na otwartej przestrzeni, 
zatrzymani na chwilę naprzeciwko 
środka odległości pomiędzy dzienną 
przechowalnią psów a budynkiem ot-
wierającym cały szereg jego skrzydeł 
z mieszkaniami dla pracowników re-
stauracji McDonald’s, a także dla tych
bezrobotnych, którzy mają wystarcza-
jąco dużo pieniedzy, aby wynająć 
mieszkanie nawet większe niż to za 
tysiąc dwieście dolarów, stoimy pod 
bezchmurnym niebie bez przymusu 
stania, bo w każdej chwili możemy 
ruszyć w swoją stronę, nie jesteśmy 
zamknięci w wagonie unieruchomio-
nego metra, w którym, nie mając wo-
dy i wściekając się z bezsilności, mo-
glibyśmy umrzeć z pragnienia zanim 
by nas uwolniono. 
  Jeszcze bardziej, gdybyśmy pomyś-
leli, powinniśmy cieszyć się z tego, że 
żadnej bliskiej nam osoby nie było 
w ubiegły czwartek w strąconym nad 
wschodnią Ukrainą samolocie, ani 
w tych, które spadły z nieba tydzień 
później, z różnicą jednego dnia, na 
Tajwanie i w ogarniętym wojną do-
mową Mali, a także, co ogromna więk-
szość ludzi uznaje bez zastanowienia 
za uśmiech losu, że nas samych w tych 
samolotach nie było, chociaż są na 
pewno tacy, którzy preferowaliby taką 
gwałtowną śmierć w towarzystwie 
jako lepszą od samotnego umierania 
w łóżku. Nie ma nas w Strefie Gazy 
ani w izraelskiej armii, nie umieramy 
na ebolę w Sierra Leone czy Nigerii, 
urodziliśmy się z własnym rozumem, 
więc nie musimy należeć do Klubu 
„Gazety Polskiej”, nie mamy aż tak 
niskiego mniemania o sobie, żeby za-
pisać się do jakiejś partii czy organiza-
cji, co wszystko razem jest straszliwie 
banalne, nie zwalniając nas mimo to 
ze straszliwie banalnego pytania: dla-
czego jesteśmy tu, a nie tam.
  „Cegła nigdy nikomu nie spada na 
głowę ni z tego, ni z owego” – mówi 
Woland u Bułhakowa. Znajomy wy-
znawca Falun Gong tłumaczy mi, że 
wszystko co się zdarza ma swój sens, 
co brzmi słowo w słowo tak samo jak

Paulo Coelho w „Piątej górze” („Wszy-
stko co się zdarza, ma swój sens”), 
w co bardzo skłonny jestem wierzyć, 
widząc ile rzeczy dzieje się bez wi-
docznego sensu, i co potwierdza, iż 
rozważania dlaczego..? muszą być ba-
nalne. Don’t mess with karma. Zagad-
nienia ontologiczne w wydaniu kie-
szonkowym, popkulturowym raczej 
niż popularnonaukowym, zawsze są 
banalne. Dlaczego ja to ja, a nie głupia 
krowa, która za sekundę w tym tekście 
się pojawi. Co będzie bardzo banalne.
  Niebanalny jest pogląd Johna Yossa-
riana z dwóch powieści Josepha Helle-
ra, że „wszystko, co może się zdarzyć, 
po prostu się zdarza, a wszystko, co się 
nie wydarzyło, po prostu nie mogło się 
zdarzyć”.
  Gdyby przedstawić zdanie Johna 
Yossariana polskiej kobiecie z dru-
giej strony rzeki Fraser i wszystkiego 
– osobie kulturalnej z racji urodzenia 
się Polką, i nawet mniemającej dobrze 
o swojej kulturze literackiej, a także 
pieczętującej się przynależnością do 
polonijnej organizacji kulturalnej z na-
zwy, która lubi literaturę mającą prze-
jrzystą puentę, i żeby nazwisko jej au-
tora nauczane było w szkole do której 
uczęszczała, najlepiej żeby nazywał się 
ten autor Henryk Sienkiewicz albo 
Konopnicka, bo wtedy wiadomo że 
to literatura, bo Henryk Sienkiewicz i 
Konopnicka zasłużyli się dla polskiej 
literatury, każdy to wie, prawie jak 
Szopen dla Polaków w Surrey, i żeby
można było wziąć tę literaturę pod 
mikroskop, bo pod lupą źle widać, i 
sprawdzić ile w tej literaturze jest lite-
ratury, którą można by jako tako pod 
literaturę podciągnąć, czy na pewno 
jest to taka literatura, że nawet będąc 
głupią krową można to uznać za jako 
taką literaturę – powie, gdyby jej to 
zdanie Johna Yossariana przedstawić, 
że no i co z tego, skoro nikt nie sły-
szał, żeby dedykował on swój czas dla 
innych. Łatwość pisania, którą niewąt-
pliwie posiada, to jeszcze nie wszystko 
– powie głupia krowa – najważniej-
sze to to, aby wiedzieć, jak ten dar 
wykorzystać dla swojego dobra i dla 
dobra innych. Ten Heller.
 Krowy pasą się w stadzie. Czy krowy 
są Polonii potrzebne? W stu procen-
tach.
  - So we’re doing pretty good. Chyba 
że boli nas współczucie dla tych w me-
trze na estakadzie, którzy jak amen 
w pacierzu ugotują się w tych metalo-
wych tubach, jeśli ich wkrótce, jak naj-
szybcie, z nich nie wydobędą. Ale co 
tam nas oni obchodzą – powściekają się 
i tyle. W tym kraju ludzie nie gotują się 
na słońcu w wagonach metra, proszę 
pani. – So we’re doing pretty good 
– mówi moja informatorka i odchodzi, 
a ja zapominam się za nią obejrzeć, bo 
ona mnie też nie obchodzi, i nie wiem, 
czy przeszła na drugą stronę ulicy 
w sprawie psa, czy poszła pracować 
w domu dla czubków, czy tylko uda-
je, że gdzieś poszła, gdyż zatrzymała 
się tutaj tylko po to, aby podzielić się 
z kimś sensacją, że train stuck, i trafiło 
na mnie. Wszystko co się zdarza, ma 
swój sens. Jaki jest sens tego, że trafiło 
na mnie? Jeśli musi mieć to sens, to 
jedynym jaki widzę jest to, że stała się 
moją muzą – zainspirowała mnie do 
napisania tekstu pt. „Hot dog” dla ma-
gazynu „Aha!”. Zainspirowała mnie 
już w chwili, kiedy zatrzymała samo-
chód przy krawężniku i szybko z nie-
go wysiadła, żeby, zanim zbliżę się do 
tylnego zderzaka jej auta i pójdę dalej, 
zdążyć przejść z tyłu samochodu, wejść 
na chodnik, stanąć przede mną nieco 

z boku i zatrzymać mnie słowami, któ-
re musiała z siebie wyrzucić: że nad 
nami, na betonowej estakadzie train 
stuck – z ludźmi w środku. 
  Od razu wiedziałem, że jest moją 
muzą. Takich rzeczy się nie przepusz-
cza.
  Komputery nawaliły – nie po raz 
pierwszy zostaliśmy upokorzeni przez 

maszyny, rzuceni na kolana. Potem 
mówią w telewizji, że to człowiek za-
winił, w czymś się pomylił. Na jedno 
wychodzi – ten co się pomylił został 
pokonany przez maszyny, skoro nie 
mógł nad nimi zapanować, nie opa-
nował ich.
  Za tydzień, w następny poniedzia-
łek, podadzą wiadomość, że nasza fir-

ma komunikacji miejskiej zatrudniła 
niezależnego eksperta – emerytowa-
nego pracownika wysokiego szczebla 
komunikacji miejskiej z innego miasta 
– który za grube pieniądze ma określić 
przyczynę tego, co się stało. Słyszę za 
tą wiadomością śmiech maszyn. We’re 
not doing so good.
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  Przespałem Wawelską. Już Plac Na- 
rutowicza. Narutowicz. Niewiadom-
ski. Ofiara i kat jak plus i minus. Po 
prawej masywna ceglana wieża Koś-
cioła NPNMP. Jego budowę zaczęto 
jeszcze podczas zaboru, kontynuowano 
w Drugiej RP, zakończono w PRL-u. 
Orszak weselny wychodzi  z kościoła. 
Dokładnie w tym samym miejscu taki 
sam wychodził kilka lat po zabójstwie 
Prezydenta. Brali wówczas ślub dziad-
kowie żony. Nie zachowały się żadne 
zdjęcia z tamtej uroczystości (może nie 
zrobili?), więc sobie wyobrażam: idą, 
idą (chyba szli w kierunku Winnickiej, 
gdzie mieszkali rodzice babci Helci) 
i mijają – tu wyobraźnię wypiera ak-
tualny obraz – akademik Politechniki 
Warszawskiej, którego fronton wy-
pełnia płaskorzeźba orła bez korony. 
Jeszcze wypełnia. Władza trendu za-
pewne widzi w tym karygodną nielo-
jalność i opieszałość, ja widzę autono-
mię uczelni i niezaprzątanie sobie gło-
wy „dupeerelami”. Swoją drogą au-
tonomia uczelni to niezwykle cenna 
rzecz. Ostatnio w jednym z oddziałów 
administracji Politechniki urządzo-
no w pełni wolne, obficie zakrapiane 
i opalane pożegnanie kierowniczki. 
Wiem coś o tym, bo żona pracuje w 
tym oddziale i wróciła w radosnym 
nastroju dopiero przed północą. Taak, 
wolność... Wolność kupy i kupa wol-
ności.  
  Mądrość heglowskiego Ducha 
– wszelkich duchów – wynika z tak 
zwanej ontologicznej pierwotności i 
polega na tym, że robi, co chce, zgod-
nie z własną logiczną istotą pracą ku 
wolności. Ludzkie partykularyzmy, 
pragnienia, wyobrażenia są na jego 
usługach. Jeśli założymy ontologiczną 
wtórność duchów, od razu wyłazi na 
wierzch ich bezgraniczna głupota oraz 
głupia bezradność. Oblicza głupoty 
i bezradności są rozmaite – wojny, 
bunty, rzezie, masakry, krachy, które 

łączy jedno: spadają na nas jak strugi 
niespodziewanego deszczu lub gromy 
z jasnego nieba. Jest  to zjawisko bu-
dzenia się z ręką w nocniku. Poje-
dyncze ludzkie duszki, nie mogąc się 
w tym wszystkim połapać, głupieją 
jeszcze bardziej.  Słyszałem niedawno 
w radiu, że robotnicy radomscy wal-
czyli w siedemdziesiątym szóstym 
o godziwe warunki pracy i płacy. Po-
wiedziane było to tak, jakby już go-
dziwości doczekali i teraz już tylko 
cieszą się, że ich wysiłek nie poszedł 
na marne. Wykształcony w latach sie-
demdziesiątych chłop małorolny, któ-
ry zasilił szeregi PIS-u, mówi, że całe 
życie walczył o wolność Polski. Jezus 
Maria, gdzie ja byłem, gdy toczyła się 
ta jego walka, przespałem ją, czy może 
również walczyłem, nawet o tym nie 
wiedząc? Na Mazurach pod żaglami?  
Jako walet w akademiku? Na rajdach 
studenckich z piosenką „Nie oddamy 
Wilna…” na ustach? W kopalni węg-
la kamiennego, uciekając przed woj-
skiem? Na święcie Trybuny Ludu,  
rzygając mortadelą?.. Jeszcze w trak-
cie walk na Majdanie usłyszałem z ust 
babci lub matki zastrzelonego chłopa-
ka: „oddał życie, żebyśmy nie musie-
li już więcej wyjeżdżać do Polszy za 
pracą”.  
  Wolność polega na tożsamości pana 
i poddanego, czyli na nieistnieniu ich 
obu. Póki co jest ona wciąż tożsama 
z ograniczoną możliwością zmiany 
pana oraz ograniczoną możliwością 
bycia panem, dlatego musi być wol-
nością subiektywną i ideologiczną. Ta 
ideologiczno-subiektywna wolność  
stroi się w piórka obiektywności i na-
jokazalej prezentuje w patetycznej ga-
daninie naszych polityków z prezy-
dentem na czele. Słowa „my” mają dla 
nich wymiar przypominający „my” 
kibola. Jest jedyne, niezmienne i tępe 
w tej swojej jedyności i niezmienności.
 Kupotwórcza przemoc w kupach szu- 

ka – trzeba przyznać, że dość skutecz-
nie – uprawomocnienia: władza nale-
ży do narodu, ludu, Boga. Przywiąza-
nie do narodu jako solidarności w nie-
doli jest zindoktrynowane i naiwne,  
przywiązanie zaś w dumie i zaszczycie 
paskudnie interesowne, dopóki naród, 
lud i Bóg należą do władzy.
  Dzisiejsi strażnicy narodu, hojnie za-
opatrzeni w teraźniejszość, najhojniej 
dzielą się przeszłością. Improwizato-
rzy iluzji ładują gawiedź, jak leci, do 
wora-kina, ustawicznie zapowiadając 
kolejny odcinek. „ Nie wychodzić z 
wora!” –  oto ich hasło. Sami siadają 
w pierwszym rzędzie, żeby lepiej nie 
widzieć.   
  Stosunek do wolności ma charakter 
na wskroś religijny: wierzymy w nią, 
więc jest. Na pewno się do niej do-
pchamy, myślimy, wystarczy tylko 
chcieć. Dopiero niewiara przywraca 
wzrok i każdemu życiu poczętemu  
uświadamia, że już wszystkie miejsca  
są zajęte, a ostentacyjna troska o nie 
to jedynie ciemna hipokryzja.
 - Panie, co to za sąsiedzi? – powie-
dział ostatnio mój sąsiad. – Na kogo 
oni głosują? A na co dzień „dzień do-
bry”, „dzień dobry”, jak gdyby nigdy 
nic. Przy jednym stole się z takim sia-
da, a później, jak przyjdą swoi, od ra-
zu cię palcem sukinsyn wskaże. Nie 
wystarczy mieszkać koło siebie, żeby 
koło siebie mieszkać. Ja uzupełniam: 
- Nie wystarczy mówić tym samym 
językiem, żeby tym samym językiem 
mówić. – Ano – potwierdza sąsiad. 
Na koniec obu nam objawia się praw-
da, po której przechodzą ciarki: „A 
gdyby „nasi” przyszli i zapytali, gdzie 
mieszkają te „skurwysyny”, to pewnie 
też byśmy wskazali. Wniosek z tego 
płynie kolejny: nie wystarczy być 
w kupie, żeby kupę tworzyć. W dodat-
ku wolną. Ale naszej władzy i władzy 
nad naszą władzą w zupełności wy-
starczy.  
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