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PIOSENKA ALKOHOLIKA

Przed północą znowu zerwał się mój film,
Światła baru kolorową mgłą spłynęły,
Nogi same znów do domu muszą iść –
Ja zostaję – i tak wszyscy o mnie zapomnieli.

Nim ponownie świat przypomni sobie o mnie,
W pyle Drogi Mlecznej z głową się zanurzę.
Gdzieś pode mną niewyraźny ziemi kształt – 
Nie obchodzi mnie, dopóki się wynurzę.

Bo cóż teraz mnie obchodzi głupi świat...
To że z bólu czasem chciałoby się wyć – 
Że na drodze, którą idę tyle lat,
Tylko w gardle kurz i stale chce się pić.

Więc w konstelacji pustych szklanek w barze „Wrzos”
Wypatruję nocą swej szczęśliwej gwiazdy.
A gdy czasem nagle urwie mi się film – no to co –
Ważne mam na Mleczną Drogę prawo jazdy.

Wsiadam sobie zatem lekko w gwiezdny wóz,
Mleczną Drogą płynę słodko jak niemowlę,
Zanim ze snu mnie wygarnie brudny świt,
Nim ponownie świat przypomni sobie o mnie.

   Szesnaście lat temu kupiłem u zło-
dzieja w Chicago – po krótkim targo-
waniu się (z dwustu na sto) – kurtkę 
Gore-Tex. O okolicznościach tej tran-
sakcji pisałem zresztą krótko potem 
w „Rzeczpospolitej” (Jackowo.USA). 
Po szesnastu latach kurtka – nazywa-
na przeze mnie kurtką tysiąca kieszeni 
– jest zupełnie nowa, ponieważ przez 
cały ten czas miałem ją na sobie naj-
wyżej pięć razy; resztę czasu spędziła 
w szafie ściennej zapakowana w plas-
tikowy worek.
   Przy ostatnich deszczach, kiedy po-
łamałem, jeden po drugim, dwa para-
sole, zmuszony byłem sięgnąć po Go-
re-Tex z kapturem, chociażby po to, 
żeby na Commercial Drive pochodzić 
za parasolem. Ledwie założyłem tę 
ładną kurtkę, wszystko zaczęło mnie 
wkurzać – ludzie, samochody, codzien-
ne zajęcia, deszcz, e-maile, komórka, i 
oczywiście przeciwdeszczowa kurtka 
tysiąca kieszeni, w której każda kieszeń 
wkurzała mnie po kolei. 
  Jestem już stary lis depresyjny, więc 
wiedziałem o co chodzi. Chodzi o free 
floating anxiety, o którym tak pisze w 
Poznaj siebie Antoni Kępiński: „Traf-
nie lęk ten został określony w starożyt-
nej księdze medycznej Żółtego Cesa-
rza jako ‘podobne do choroby niespo-
kojne napięcie’. Nieokreślony niepo-
kój nerwicowy polega bowiem na od-
czuciu napięcia wewnętrznego, napię-
cia, które odczuwa się w mięśniach, 
w narządach wewnętrznych i w psy-
chice [...]”. Antoni Kępiński znał się na 
rzeczy; wszystko mnie we mnie z tego 
napięcia boli.
   Czy można na to jakoś wpłynąć, 
zmniejszyć to napięcie? Kolejny cytat 
z Kępińskiego: „Niepokój nerwicowy
na ogół nie zmniejsza się w obecności 
innych ludzi, często, całkiem przeciw-
nie, obecność innych działa rozdraż-
niająco.”
   Wiem na pewno, że tak jest. Nawet 
więcej – drażni również obecność in-
nych nie bezpośrednia, ale wirtualna 
– nawet świadomość obecności gdzieś 
nie tak daleko niektórych osób. Drażni 

głupota anonimowego tłumu, z które-
go co pewien czas wyziera w wyob-
raźni jakaś znajoma twarz. To rozdraż-
nienie zaczyna się łączyć z uczuciami 
agresywnymi.
  Uspokajająco działa spotkanie z dy-
rektorem Theatre in the Raw – długa 
rozmowa przy kawie. Rozmawiamy 
o polskim teatrze, o Mrożku, Grotow-
skim... Opowiadam trochę o teatralnej 
działalności Marka Branda, która to 
działalność przypomina mi w pewnym
stopniu teatr Jaya. Snujemy plany. Jay 
nie jest jakoś specjalnie zadowolony z 
najnowszego przedstawienia jego teat-
ru; mówi, że jest takie bardzo socjalne,
co chyba znaczy, że nudne. Jay to czło-
wiek wyjątkowo sympatyczny.
  Tylko że potem wracam do domu, 
włączam komputer i znów szlag mnie 
trafia. No cholera trzęsie mnie taka, że 
nie wiem. Niczym nie mogę się zająć.
  W Warszawie uciekł kangur i nie 
mogą go znaleźć. W Warszawie! Nie 
w Puszczy Białowieskiej, ani nawet 
w Lesie Kabackim – ale w mieście, 
na Sadybie, wśród betonu. Niech ktoś 
mi powie, że Polska to już całkiem 
normalny kraj.
  Próbuję sobie przedstawić taką sy-
tuację w Kanadzie, chociaż jest to sy-
tuacja w Kanadzie niemożliwa. Jest 
niemożliwa po pierwsze dlatego, że 
żaden park rozrywki, coś nazywane-
go w polskich gazetach minizoo, nie 
trzymałoby dla zabawy kangura. Ani 
krokodyla, ani słonia, ani małpy, ani 
żadnego żywego stworzenia. Niechby 
spróbowano. Na trzymanie wydr w 
Akwarium potrzebne jest zezwolenie 
ministerstwa, oparte na stwierdzeniu, 
że zwierzę – okaleczone – nie przeży-
je na wolności.
   Po drugie, nie byłoby możliwości, 
żeby zwierzę uciekło. A po trzecie, nie 
do wyobrażenia jest, aby nie znalezio-
no takiego uciekiniera w ciągu kilku 
godzin, zwłaszcza gdyby wiedziano, 
że jego życie jest zagrożone. A w War-
szawie szukają kangura od Bożego 
Narodzenia i nic – zwierzę najpew-
niej nie przeżyje. Gdyby – całkiem teo-

retycznie – taka sytuacja zdarzyła się
w Kanadzie, właściciel zwierzęcia sta-
nąłby przed sądem pod zarzutem okru-
cieństwa wobec zwierząt i oprócz in-
nych kar dostałby na sto procent do-
żywotni zakaz posiadania jakiegokol-
wiek zwierzęcia; nawet rybki akwario-
wej.
   Ale nie w Polsce. W Polsce nawet 
prezydent zabija żyjące na wolności 
zwierzęta (niech to ktoś wyobrazi so-
bie w Kanadzie!), zwierzę się nie liczy 
– co tam kangur, niech zdycha. Mach-
nięto ręką na kangura.
  W Polsce liczą się sprawy wielkie, 
bo ludzie są wielcy – nawet jeśli są ma- 
li. Marsze z pochodniami – podobne 
do tamtych – trzeba urządzać, egzor-
cyzmować heretyków trzeba i wyma-
chiwać na ulicy krzyżami, jakby to by-
ły kije od miotły... A w styczniu naj-
ważniejsze, żeby walczyć z Owsia-
kiem.

  Owsiak – jego działalność – w spo-
sób doskonały, czysty, obnaża para-
noję polskiej prawicy. Czy może ra-
czej prawicowej lewicy, albo prawicy 
lewicowej – bo polska polityka, pol-
ska tak zwana demokracja, to ewene-
ment na skalę światową. Owsiak ob-
naża paranoję narodowców. Co roku
zbiera miliony na pomoc chorym dzie-
ciom, na sprzęt medyczny ratujący ży-
cie – ale polski paranoik uważa, że to 
na balangę. Organizować tego rodzaju 
akcję z tak niskimi kosztami adminis-
tracyjnymi (ok. 8%) to cud. Notabene, 
gdyby nawet podnieść procent wydat-
ków organizacyjnych, to i tak byłaby to 
pomoc bardzo znacząca. Jednak wciąż 
koszty administracyjne są na niespoty-
kanie niskim poziomie; prawie 92 pro- 
cent zebranych pieniędzy idzie na bez-
pośrednią pomoc. Ale polski katolicki 
mudżahedin wie swoje: na pewno 
Owsiak kradnie. Skąd to wie? Z siebie. 

Bo jak on byłby na miejscu Owsiaka, 
to by kradł. A że nie jest na miejscu 
Owsiaka, to mu zazdrości, nienawidzi 
go i życzy mu jak najgorzej.
  Czy Państwo widzą, w czym rzecz? 
Polski prawicowiec życzy Owsiakowi 
jak najgorzej. Dzieci...? Co tam dzieci 
– dzieci-śmieci – niech umierają, byle 
Owsiakowi się nie powiodło... 
 No przecież jest to zło w postaci czy-
stej. Zło, które w dzisiejszym świecie 
porównywać można jedynie do Pań-
stwa Islamskiego. Dla dżihadystów 
ważne jest wyłącznie zniszczenie ideo-
wego przeciwnika, nie liczą się postron-
ne ofiary – dzieci, kobiety. Polski fun-
damentalista, narodowiec, neofaszysta 
uważa pewnie, że strasznie podoba się 
Panu Bogu. Podoba się szczególnie 
w walce z Owsiakiem. Zamiast w głu-
pi łeb się walnąć i przestać mi Polskę 
obrzydzać.
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