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 Korytarz w poci¹gu zadymiony i za-
t³oczony. Gdzie ci ludzie jad¹? Cie-
kawe, czy wiedz¹, co to filologia albo 
psychologia. Wykopki już się zaczy-
naj¹. Ciekawe, kto weŸmie do kopa-
nia mój ulubiony wiklinowy koszyk. 
Rower listonosza taki zakurzony i po-
wyginany, aż dziw, że nie rozlecia³ siê 
jeszcze pod ciê¿arem jego i Wandy.
   Wozi j¹ czêsto do Paw³owa. Żółte 
czó³enka na splecionych nogach dziew-
czyny p³yn¹ nad asfaltem, wiatr gła-
szcze grube uda. Czapkê zdj¹³ i ³ysina 
b³ysnê³a w słońcu. Krzykn¹³ zza p³otu, 
żeby siê pospieszyæ, bo ważne pismo 
przywióz³ z piecz¹tk¹ uniwersytetu. 
    Wszyscy ogl¹dali zawiadomienie,
nawet dziadzio przygl¹da³ siê dokład-
nie, chociaż niedowidzi i ledwie czy-
ta. Biedny dziadzio. Już po wojnie by³ 
stary, przesz³oœci¹ schorowany nieule-
czalnie – na targ jeŸdzi niechêtnie, 
wialni nie w³¹cza, bo woli wrota sto-
do³y otworzyæ na oœcierz i przesiewaæ 
ziarno na wietrze; nie da siê namówiæ 
na wycieczkê, nawet do klubokawiar-
ni nie zajdzie, bo tam z pańskich gar-
nuszków pij¹ jakieœ œwiñstwo czarne. 
„I to kto – wnuki samego Józka Brzo-
zy, z którym razem na bandosy przed 
wojn¹ chodzilim. Tfu, zaraza!”

Skaczący jeleń (1967 r.)

  Jacuœ Walczaków wróci³ po studiach 
z filigranow¹ blondynk¹, podobno cór-
k¹ jakiegoœ urzêdnika z Żyrardowa
i oboje rozpoczêli pracê w miejskim
szpitalu. Ma³o brakowa³o, żeby wyje-
chali gdzieœ indziej, jako ¿e mieli k³o-
poty z mieszkaniem i z pół roku do-
jeżdżali ze wsi motocyklem. Podob-
no pani doktor i doktorowa w jednej 
osobie zbuntowa³a siê jesieni¹ prze-
ciwko codziennemu gnieceniu fryzu-
ry twardym kaskiem, co zmusi³o mê-
ża do postawienia sprawy na ostrzu
noża i już na pocz¹tku grudnia wpro-
wadzili siê do mieszkania w najnow-
szym bloku na osiedlu. 
 Od tej pory na schodach klatki numer
jeden albo na ³awce przed blokiem 
można by³o siê natkn¹æ na pacjentów 
obojga p³ci: ch³opów z  tlącymi się pa-
pierosami w szklanych fifkach i pod-
ryguj¹cych rytmicznie bab z dzieæmi 
na rêkach. Ch³opi strzelali petami z fi-
fek, baby oblizywa³y smoczki i wkła-
da³y na powrót dzieciom do buzi. 
  Niez³a opinia o Walczaku zamieni-
³a siê szybko w opiniê dobr¹, dobra – 
w bardzo dobr¹, a bardzo dobra w do-
skona³¹. Za zmian¹ opinii posz³y dal-
sze zmiany i wuefemkê zast¹pi³a no-
wiutka Wo³ga ze srebrzystym jeleniem 
na masce. Jeleń skaka³ r¹czo w przy-
sz³oœæ œwietlan¹, jak chcieli jedni, spra-
wiedliw¹, jak mówili inni albo gów-
nian¹, jak pow¹tpiewali sceptycy.

Koncert (1962 r.)

  Kubicka by³a wynios³a, egzaltowana
i patetyczna. W sprawach szeroko po-
jêtej kultury by³a apodyktyczna, tyran-
k¹ wrêcz by³a. Można powiedzieć, że 
jej stosunek do sztuki by³ g³êboko re-
ligijny, do muzyki zaœ nieskoñczenie 

fanatyczny. Wybaczy jej każdy, kto 
żarliwie wierzy i ociera siê o prawdy 
niedostêpne dla profanów. Szczêœliwa 
pewnie by³a, jako wiedz¹ca w wierze, 
i nieszczêœliwa zarazem w swym osa-
motnieniu poœród ¿ywio³u nieskala-
nego obcowaniem ze wszystkim, co 
wznios³e i piêkne.
   „Czy rodzice wasi byli w teatrze? 
Czy wujowie wasi s³yszeli o operze? 
Czy wasze matki na bazar dwa razy 
w tygodniu chodz¹ce i zerkajace pod-
czas nabierania palcem i smakowania 
œmietany na pacykarskie dzie³a – ró-
żowe dziewice w nocnych koszulach i 
skacz¹ce jelenie – s¹ w stanie poj¹æ, co 
czyni¹ wypisuj¹c wam te idiotyczne
zwolnienia z koncertów szkolnych? 
A wy sami, czy zdajecie sobie sprawę?
  B³agam was ch³opcy, nie uciekajcie
z koncertu, bo bêdziecie kiedyœ ¿a³o-
waæ. Moniuszko, najpiêkniejsze arie...
Artyœci zamki onegdaj nawiedzali i, 
wierzcie mi, chwile to by³y podnios³e. 
Królowie najważniejsze sprawy na bok 
odk³adali, by podziwiać występy, a
podczas spektaklu księżniczki mdla³y. 
Zaprawdê, boskie zawsze musi mieć
pierwszeństwo przed ludzkim. Kto te-
go nie rozumie, nie jest godzien mia-
na cz³owieka”.
   Czasami nie by³ godzien tego za-
szczytnego miana sam dyrektor, gdy 
odk³ada³ koncert ze „œmiesznie pro-
zaicznych powodów” – przygotowañ 
do pochodu pierwszomajowego czy
egzaminów wstêpnych. „Ktoœ, mówi-
³a, ma czelnoœæ artystom Teatru Wiel-
kiego terminy przek³adaæ! A kimże
jest ów „ktoœ”? Kim byæ powinien? 
– gumiennym na folwarku, czy s³ug¹ 
idei, którą tak szermuje na każdym 
kroku? Tak, kochani, b¹dŸcie wierni 
zasadom, strzeżcie siê z³ych wzorców
 i fa³szywych w³adców.
  Zawsze chcia³am siê dzieliæ piêk-
nem i dobrem, nie mog³am spaæ spo-
kojnie ze œwiadomoœci¹, ¿e inni przej-
d¹ mimo. Każdy z was zna doskona-
le ów dzieciêcy entuzjazm, otwarty, 
spontaniczny, jak u antycznych hero-
sow, który ka¿e wieœciæ œwiatu swe 
szczêœcie i dzieliæ siê nim... Przyk³ad, 
poproszê o przyk³ad. Nie widzê, nie 
s³yszê. Czy¿ nie tym w³aœnie by³o do 
pewnego stopnia mickiewiczowskie 
marzenie o zb³¹dzeniu ksi¹g pod strze-
chy? Nie chodzi mi wcale o aspekty
spo³eczno-polityczne, że się tak wyra-
żę, lecz o czysto ludzk¹ potrzebê ra-
dowania siê pospo³u. Nawet rozkosz
nie jest niczym wiecej jak tylko po-
ca³unkiem nicoœci, gdy zaznajemy jej 
w osamotnieniu.
  Gdyby tak jeszcze duch mógł w pe³-
ni swe skrzyd³a rozwin¹æ. Ile wody
musi up³yn¹æ w Wiœle, zanim ci, po-
żal się Boże, urzêdnicy, dyrektorzy
od siedmiu boleœci, chamy œmier-
dz¹ce, kreatury ignoranckie, dumni 
ze swojej ma³ej matury, zaoczni i za-
uszni inteligenci, że tak powiem... Co 
ja mówię, przecież to wasi ojcowie. 
Nie, nie, wasi s¹ proœci i czyœci, lu-
dem s¹ umêczonym i ukrzyżowanym  
niczym Chrystus. Powiadaj¹ ma³o-
duszni, że przed wojn¹... nie wierzcie 
we wszystko, lud mia³ przynajmniej 
Koœció³ Bo¿y, gdzie przy dŸwiêkach 
organowej muzyki móg³ obcowaæ 
z Absolutem. 
  No tak, doœæ tego. Podczas koncer-
tu sprawdzê obecnoœæ dok³adnie i za-
pewniam was, kto czmychnie, ten od-
œpiewa ariê rozpaczy gorzkimi ³zami
i zapamiêta na zawsze „Straszny 
dwór”.
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  Udając się na poranny spacer spot-
kałem sąsiada z góry, czyli z pierw-
szego piętra pana Mariana, mieszkań-
ca Chicago od kilku już lat, ale tak 
w ogóle, to jest on z Białostocczyzny, 
czyli jak wszyscy spod Moniek. Pan 
Marian mieszka i nie mieszka na gó-
rze, wszystko zależy od tego, czy ma 
pracę, czy jej nie ma. Obecnie jej nie 
ma, więc mieszka w piwnicy, czyli jak
mówią miejscowi w bezjmencie. Jego 
żona wraz z moją ostrzegały mnie 
przed nim, abym nie pożyczał mu pie-
niędzy, ani też nie dokarmiał, gdyż 
wszelki z mojej strony humnitarny 
odruch pomocy może być źle zrozu-
miany przez pana Mariana, i pomyśli 
sobie, że bez pracy też można żyć, bo 
sąsiad żryć za darmo daje. 
 Pan Marian to mężczyzna niewysoki, 
o szerokiej i czerstwej twarzy z du-
żym czerwonym nosem, drobnej po-
stury ciała, cokolwiek by na siebie nie 
założył i tak będzie to za duże. Nieste-
ty zbyt często zagląda do kieliszka: 
to, że lubi alkohol to za mało powie-
dziane, on uwielbia alkohol. W stosun-
ku do mnie jest zawsze miły i uprzej-
my, nigdy nie miałem z nim kłopo-
tów, nic mi nie zrobił, ale moja własna 
żona nastawiła mnie do niego wrogo, 
bo taki facet – powiedziała – nie może 
pozytywnie wpływać na ciebie. 
  Pan Marian przeważnie się nie goli, 
ale nie zapuszcza brody, przeważnie 
nie ma pracy ani szczęścia w życiu 
(a kto je ma?). Jest już człowiekiem 
dojrzałym, a nawet przedojrzałym, i 
dzikość pierwszej młodości dawno 
poza nim, i stąd zapewnie biora się 
wszelkie kłopoty związane z pracą, bo 
kto przyjezdża do Ameryki po pięć-
dziesiątce. Człowiek starszy w tym 
kraju jest dyskryminowany na każdym 
kroku, bo powiedzmy sobie prawdę, 
komu taki gość może być potrzebny? 
Kto da osobie starszej pracę, która na-
wet nic po angielsku nie duka, ani me
ani be. Tysiące młodych, zdrowych 
mężczyzn szuka pracy. Ci mają do-
świadczenie, nie muszą mieć ubez-
pieczenia medycznego, są sprawniejsi 
i silniejsi, lepiej i szybciej pracują, cię-
żej i efektywniej. To wszystko decy-
duje o tym, że starość nie zabezpie-
czona może być w tym kraju wyjat-
kowo przykra i ciężka, gdy się straci 
stały dochód lub zdrowie. 
  Polki to w Ameryce mają złote ży-
cie, jest ich mniej niż mężczyzn i na-

wet w starszym wieku, mogą ucho-
dzić tutaj za królowe, zawodowo ich 
sytuacja też jest o wiele lepsza. One 
zawsze mogą podjąć pracę sprzątacz-
ki i niani do pilnowania dzieci lub pie-
lęgniarki do umierających starców lub 
choćby jako pomoc do prowadzenia 
i sprzątania domów. Mężczyźni mają 
o wiele trudniejszą sytuację, dlatego 
pan Marian klnie na Amerykę i prze-
klina cały ten kapitalizm, mówiąc: 
w komunie to było życie, o nic czło-
wiek nie musiał się martwić, a teraz 
masz babo placek, włosy sobie z gło-
wy wydzieraj, albo zdychaj z głodu. 
  Natknąłem się na pana Mariana nie-
spodziewanie, robiąc minę człowieka
nieszczęśliwego. Chciałem go w ten
sposób przechytrzyć i wyminąć szyb-
ko, aby nie wdawać się w rozmowy
o pogodzie czy o właśnie minionych 
świętach. Jednak on pierwszy powie-
dział „dzień dobry”. Promieniał przy
tym tak szczerym uśmiechem, że ten 
uśmiech zbił mnie z tropu zupełnie. 
Kręcąc głową w lewo i w prawo chcia-
łem dać mu do zrozumienia, że się 
spieszę, że nie mam czasu, że poroz-
mawiamy kiedy indziej, teraz już mu-
szę iść i od tego czy już mogę iść za-
leżą losy świata. Lecz on tego wcale 
nie zauważył, wyciągnął swoją brud-
ną rekę w moim kierunku, lgnąc do 
mnie jeszcze bardziej tym swym ciep-
łym i szczerym uśmiechem. Nie było
rady, musiałem przystąnać i jak zwy-
kle rozpoczęliśmy rozmowę o tej cho-
lernej zimie w Chicago. 
  Tym razem pan Marian łatwo nie 
chciał zakończyć tematu, zrobił minę 
posępnego i zafrasowanego człowie-
ka, jakby zima obchodziła go bardziej 
niż zwykle. Mrużąc zaropiałe oczy,
wszyszczerzając wielkie jak łopaty
żółte od tytoniu zęby, uśmiechnął się 
tajemniczo i najnormalniej w świecie 
zapytał mnie: 
- Czy jest pan człowiekiem odpowie-
dzialnym? 
  Sam się głębiej na tym pytaniem za-
stanowiłem.
- Nigdy o tym nie myślałem – po-
patrzyłem panu Marianowi prosto 
w oczy, niepewny czy sobie ze mnie 
kpi, czy się upił i żarty sobie ze mnie 
robi.
- Nigdy o tym nie myślałem – po-
wiedziałem lirycznie jakbym się zwie-
rzał jakiejś panience ze swojego oso-
bistego życia. 

 On wydął policzki, lekko uśmiechnął 
się, czekał cierpliwie na odpowiedź,
wiedział, że tak od razu mu nie odpo-
wiem, a moje wahanie sprawiało mu 
wewnetrzną przyjemność, czego do-
wodem były śmiejące się oczy. Wy-
dął policzki, lekko się uśmiechnął i 
nadal czekał na moją odpowiedź. 
- Chyba jestem odpowiedzialny – za-
szeptałem nieśmiało. Żona mówi, że 
nie, ale ja myślę, że tak. Poza tym ona 
zawsze mówi odwrotnie niż myśli, to
jest jej specialność kobieca. Uśmiech-
nąłem się niezdarnie.
- Albo się jest odpowiedzialnym, albo 
się nie jest – stwierdził nerwowo są-
siad. - Opinie pańskiej żony w ogóle 
mnie nie interesują. Opinie wszystkich 
kobiet całego świata mnie nie intere-
sują, mam dość babskich rządów i opi-
nii, one po prostu wszystkie tutaj zwa-
riowały, Ameryka poprzewracała im 
w głowach. To nie tylko pańska i mo-
ja małżonka dostały kota w Ameryce, 
u innych kumpli jest tak samo albo 
podobnie. Baby w Ameryce głupieją, 
takie jest moje własne wielkie odkry-
cie. A co się tyczy pańskiej odpowie-
dzi, to nie potrzeba żadnej wielkiej fi-
lozofii. Albo się jest, albo się nie jest 
odpowiedzialnym człowiekiem. Po co
te akademickie wygłupy, jakieś wy-
uczone szkolne konwenanse, proszę
mi nie utrudniać, samemu się nie mę-
czyć i dać jednoznaczną odpowiedź. 
  Wzruszyłem ramionami, nie za bar-
dzo wiedząc jak wybrnąć z sytuacji, 
przełknąłem własną ślinę jakbym ły-
kał truciznę, wzniosłem wzrok do nie-
ba i z namaszczeniem jakbym odma-
wiał modlitwę powiedziałem: 
- Tak jestem człowiekiem odpowie-
dzialnym. 
 Sąsiad jakby tylko na to czekał. Z ra-
dości aż do góry podskoczył. Ruchem
ręki tonącego człowieka sięgnął do 
kieszeni marynarki, z której wyjął ban- 
knoty dolarowe. Drugą reką poprawił 
kołnierz mojej koszuli i zupełnie nie 
patrząc na mnie, tylko w drugą stronę 
powiedział: 
- Ma pan tutaj trzy dolary, dołoży pan
następne trzy i na rogu u Meksyka 
kupi butelkę wódki meksykańskiej. 
Uśmiechnął się tajemniczo, puszcza-
jąc do mnie oko. 
- Bedę czekał na pana u siebie w piw-
nicy, przygotuję jakieś kanapki, skocz
pan szybko na jednej nodzie, bo szko-
da czasu.

Pan Marian
ADAM LIZAKOWSKI


