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Exodus (1972 r.)

  Zanim pojawi³ się w Krakowie, Kra-
ków by³ w nim, rzecz jasna. Mia³ swo-
je miejsce pośród miejsc szczególnych 
w zakamarkach tego, co ludzie wci¹ż 
jeszcze nazywaj¹ dusz¹, jakby Platon 
posmarowa³ ich usta niezmywaln¹ 
szmink¹. Można powiedzieć, że by³ 
po części „chodz¹cym Krakowem”, 
a Kraków by³ nim ociupinkę. Jako 
„Kraków chodz¹cy” nie różni³ się 
zbytnio od innych „chodz¹cych Kra-
kowów” i ten brak różnicy dawa³ mu 
b³ogie poczucie bezpieczeństwa i si³y. 
  Zupe³nie tak samo rosn¹, pęczniej¹ 
piersi kibica jad¹cego na mecz ze swo-
j¹ drużyn¹. Jedność doznań, brak róż-
nicy pomiędzy jednostkowym i ogól-
nym, jak w ow³osionym stadku prze-
mierzaj¹cym bezkresne przestrzenie 
w poszukiwaniu żerowisk. Jakże to 
pięknie, gdy serce bije rytmem wspól-
noty, a wspólnota porusza się z szyb-
kości¹ krwi w naszych ży³ach!
  Jad¹c do Krakowa w siedemdziesi¹-
tym drugim, wióz³ ze sob¹ ten rytm. 
Chociaż jecha³ sam, to czu³, że jedzie 
z nim ca³a drużyna, ku wspólnej mi-
³ości – pięknej i wznios³ej.
  A oto i on.  Zatopiony w wilgotnych 
chmurach, aż po samo dno ulic i trawy 
na Plantach. Przybysza nic nie zaska-
kuje. Stara się przebić wzrokiem szar¹ 
zas³onę powsta³¹ z niezliczonej iloś-
ci drobniutkich kropelek unoszonych 
ciep³em nagrzanej ziemi, wnikaj¹cych 
jak pustynny piasek we wszystkie 
szczeliny cia³a i otaczaj¹cych cia³o 
murów.
 Patrzy na ³aty po oderwanym tynku 
i wyobraża sobie jak odpada on noca-
mi pod wp³ywem zimna, lub za dnia, 
gdy dudnienie tramwajów wprawia w 
drżenie zmęczone mury, a te, jak stare 
węże, zrzucaj¹ z siebie, może po raz 
ostatni, poszarpan¹ skórę.
  Nic go nie zaskakuje. Czuje się swoj-
sko. Konstatuje zgodność realnych
kszta³tów z wyobrażeniami, w których 
nurzano go od ko³yski – duma i wiel-
kość, rozkosz uczestniczenia w kos-
micznym dziele kreacji, poczucie nie-
œmiertelności lecz¹ce kompleksy wo-
bec transcendencji. Jednak istnieje pe-
wna różnica – wyobraźnia przeżuwa 
wolno i beznamiętnie, natomiast bez-
pośrednie zmys³owe doznawanie jest 
pożeraniem, ³apczywym przyswaja-
niem cielesności, wlewaj¹cej się jak 
gor¹ca lawa w ch³odne formy myśli.
  Jest w Krakowie. By³ tu zawsze, a 
jednak jest po raz pierwszy. Uniesie-
nie rośnie, gwa³townie wzbiera i kipi. 
Nie wystarcza już rozkosz dla oczu. 
Pragnie ch³on¹ć dotykiem. Czuje pod 
d³oni¹ chropawe powierzchnie, zro-
szone i zimne. Zamyka powieki. „Cie-
kawe, czy niewidomi organizuj¹ tury-
styczne wycieczki. Jeśli tego nie robi¹, 
pope³niaj¹ duży b³¹d”. 
  Kośció³ Mariacki. Cisza. Z wilgoci 
i ciszy wy³ania się troska o minione, 
z troski zaś niepokój i trwoga. „Czyż-
by narcyzm by³ warunkiem istnienia 
historii? Niszczenie pomników temu 
przeczy, zatem historia jest warun-
kiem narcyzmu, wszak ludzie istnieli 
również przed w³asn¹ histori¹”.
 Wawel. Dziedziniec zamkowy. Kruż-
ganki wiruj¹ jak gigantyczna karuze-
la. Stan¹³ na środku z zadart¹ g³ow¹ 
pozwalaj¹c ³askotać się po twarzy 
kroplom deszczu. W k¹cikach oczu 

zbiera się woda i sp³ywa na szyję lo-
dowatymi języczkami. Nieopodal ja-
kaś grupa ludzi otoczy³a przewod-
niczkę, której ręka z wyprostowanym 
palcem wskazuj¹cym porusza się nad 
g³owami w kolorowych chustkach 
i czarnych maciejówkach. Widać po-
między nimi i odkryte g³owy – bujne 
czupryny, jak kępy trawy na b³oniach, 
i blade ³ysiny osadzone na ogorza-
³ych, pociętych bruzdami karkach. 
Wprawdzie nie zwracaj¹ uwagi na 
si¹pi¹cy deszcz, ale nie wygl¹daj¹ na 
pewnych siebie. Kurcz¹ się niczym 
gromadka zagubionych ptaków oto-
czonych bezmiarem potęgi i majesta-
tu.
  Nagle ktoś odlepia się od grupy i robi 
dwa kroki w bok. Ma na sobie szar¹ 
marynarkę, zielonkaw¹ koszulę zapię-
t¹ pod szyj¹, wymięte spodnie, które 
opad³y zbytnio i utworzy³y z nogawek 
dwie harmonijki; czapkę w garści trzy-
ma. Pochyliwszy się trochę, ujmuje 
w palce zaczerwieniony nos, nabiera 
powietrza i smarka siarczyście... po 
czym macha ręk¹ przed sob¹, jakby
by rzuca³ na stó³ zwycięsk¹ kartę. Za-
drża³a ziemia, mury westchnę³y cięż-
ko i ża³ośnie. Cz³owiek wytar³ nos 
wierzchem d³oni i podrepta³ za wy-
cieczk¹, która ruszy³a w³aśnie w stro-
nę zbrojowni. 
  Przybysz poczu³ zimny dreszcz na 
grzbiecie i dopiero teraz uprzytomni³ 
sobie, iż jest g³odny, i pomyśla³, że zdą-
ży jeszcze przed odjazdem na podwój-
n¹ porcję gor¹cych flaków.

Kryterium prawdy (1979 r.)

   Przyszywany wujek, Żuk siê na-
zywa³, przychodzi³ czasem do krew-
nych, u których goœciliœmy w waka-
cje. Œwiadkiem Jehowy by³ ów Żuk. 
Ubolewa³ bardzo, że sam jeden po-
œród nas jest Œwiadkiem i pragn¹³ bar-
dzo, ¿ebyœmy i my stali siê Œwiadka-
mi, bowiem szczêœcie nasze i życie 
w prawdzie nie by³y mu obojêtne. 
Czu³ siê jak szczêœliwiec poœród nie-
szczêœliwców, którym trzeba wspó³-
czuæ. By³ przy tym uczynny i pomoc-
ny. Specjalizowa³ się na przyk³ad 
w kastrowaniu warchlaków. Gdy by³o 
trzeba przychodzi³ chêtnie ze swoj¹ 
walizeczk¹ z akcesoriami: niklowany-
mi szczypcami i szczypczykami, lan-
cetami i skalpelami, pęsetami i pęset-
kami, cêgami i c¹żkami oraz butelecz-
k¹ denaturatu do dezynfekcji. Staran-
nie i powoli naci¹ga³ gumowe lekar-
skie rêkawice, chwyta³ jakiegoœ pro-
siaczka ze stadka i kaza³ go przytrzy-
maæ za tylne nogi. B³yskawicznie ro-
bi³ dwa krótkie naciêcia na podbrzu-
szu. przez które wyciska³ na zewn¹trz 
bia³e j¹derka i odcina³ je jednym po-
ciągnięciem b³yszcz¹cego ostrza.
  Warchlak kwicza³ jak jak zarzynana 
œwinia, popuszcza³ z bólu i obsrywa³ 
nam ręce. Na koniec wuj posypywa³ 
krwawi¹ce naciêcia jak¹œ zasypk¹, 
wpuszcza³ nieszczêœnika do stadka 
i wyciaga³ nastêpnego do zabiegu –
podobno niezbêdnego w hodowli, s³u-
¿¹cego poprawieniu jakoœci miêsa.
  Siada³ potem Żuk na przyzbie i pra-
wi³ o duszach i koñcu œwiata. Próbo-
wa³ przekonaæ do swej wiary babciê 
Solsk¹: „I póŸniej, znaczy, jak będzie
koniec ostateczny, nie będziesz czu³a 
żalu z powodu utraty dzieci i krew-
nych, którzy nie chcieli siê nawróciæ. 

Bêdziesz sobie chodzi³a po ich popio-
³ach i nie bêdziesz czu³a ani bólu, ani
żalu. Nie bêdziesz p³aka³a po swoim 
partyjnym ziêciu, po swojej córce ka-
toliczce, po swoich wnukach ateistach, 
po nikim, kto nie poszed³ za Jehow¹. 
O, może ten ma³y zostanie z nami, 
wœród wybranych, prawda, chłopczy-
ku? Jak ci na imiê? A s³uchaj, co ja ci 
powiem, bo kto ma uszy, powinien 
s³uchaæ. Bêdziemy œwieciæ jak s³oñce 
w królestwie Jehowy. A k¹kol ogniem 
bêdzie wypalony.
 A otwórz¿e ty Pismo Œwiête na Ewan-
gelii œw. Mateusza, rozdzia³ XIII, to 
siê przekonasz. Umiesz czytaæ? Czytaj. 
O, tu”. ¯uk wskaza³ grubym palcem 
fragment strony wype³nionej drobnym 
maczkiem liter. 
  Zaczyna³em czytaæ: „Jako tedy zbie-
raj¹ k¹kol, a pal¹ go ogniem, tak bêdzie 
przy dokonaniu œwiata tego... Tedy 
sprawiedliwi lœniæ siê bêd¹ jako s³oń-
ce w królestwie Ojca swego. Kto ma 
uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha”.
 Wystarczy – przerywa³ wuj i wodzi³ 
dumnym, triumfuj¹cym wzrokiem po 
siedz¹cych wokó³. - S³yszeliœcie? Jest
napisane dok³adnie tak, jak powie-
działem ³em. A wy, co? Myœleliœcie, 
że Żuk k³amie, że żarty sobie z was 
robi? Nie, Żuk czyst¹ prawdê mówi. 
Kto nie wierzy, niech sam zajrzy o, tu!
  Podnosi³ Bibliê do góry i obraca³ na 
wszystkie strony, żeby wszyscy mogli 
siê jej dok³adnie przyjrzeæ.

   Zada³em sobie po latach pytanie, 
co by by³o, gdyby spłonęły wszystkie 
œwiête ksiegi, w jaki sposób g³osiciel 
bożego s³owa dowodzi³by swoich ra-
cji. Pomyœla³em, ¿e pewnie by po-
chwyci³ wujka Żuka, podniós³ go do
góry i obraca³by nim tak, żeby wszy-
scy mogli go dok³adnie zobaczyć. Być
mo¿e niejednego zwali³by z nóg ten 
niew¹tpliwy, cielesno-empiryczny do-
wód.

Amfibia (1964 r.)

  Ch³opaki obsiedli ³awkę przyniesio-
n¹ ze skweru. Byli spoceni i umoru-
sani po niedawno rozegranym meczu. 
Prawie wszyscy spluwali i patrzyli tę-
po przed siebie lub na spryskany ślin¹ 
chodnik, który wygl¹da³, niczym u-
pstrzone guanem ska³y na Galapagos.  
  Klimek siedz¹cy w samym środku 
oznajmi³ kategorycznie:
- Jak tylko odpoczniemy, idziemy za 
szpital na truskawki. 
- Może na porzeczki? – rzuci³ Dudzio 
bez przekonania.
- Ocipia³eś? Jeszcze niedojrza³e – po-
wiedzia³ Klimek. 
- Chodźmy na dymkę do Szostka – 
odezwa³ się Wiesio.
  Klimek znów się skrzywi³.
- Daj spokój z dymk¹. 
- No to na stragany pograć w oko.
- Pieni¹dze masz?
- Zagramy na prztyczki w ucho.

- A może na kopy w dupę, co?! – krzy- 
kn¹³ Klimek z dezaprobat¹. 
  Wybuchnęli wszyscy śmiechem, lecz 
zaraz zamilkli. Na chodnik zaczę³y 
spadać kolejne śliniane pociski. 
  Nie splun¹³ jedynie chudy Kulas sie-
dz¹cy na brzegu ³awki. Wsta³, przecią-
gn¹³ się jak po przebudzeniu i mruk-
n¹³ od niechcenia: 
- Idę. 
- Gdzie cię niesie ? – zapyta³ Klimek 
i zmierzy³ Kulasa spojrzeniem, jakby 
chcia³ powiedzieć: „Siedź, jak ci dob-
rze”.
- Walę na chatę. 
- Po co?  Matka kaszank¹ dzieli?
- Porobię sobie w piwnicy.
- Węgla musi nanosić – zaśmia³ się 
Dudzio.
  Kulas wyd¹³ wargi, z których wy-
doby³o się pogardliwe „phy”, uniós³ 
brodę i oznajmi³:
- Samochód robię.
  Ch³opaki natychmiast się ożywili. 
Klimek parskn¹³ pogardliwie:
- S³yszeliście, Kulas samochód robi! 
Ludzie, trzymajcie mnie! G³upi Kula-
sie, bujać to my, ale nie nas! W piwni-
cy samochód robisz, baranie? Cieka-
we, jak go stamt¹d wyci¹gniesz!
 Kulas sta³ w lekkim wykroku, jakby 
już mia³ odejść, lecz nie odchodzi³. 
Wygl¹da³ na uradowanego, że znalaz³ 
się w centrum uwagi. Odpowiedzia³ 
z ochot¹:
- ¯aden problem. Zrobię najpierw ka-
wa³ki, później je pozczepiam na pod-
wórku.
- Z czego robisz? – zapyta³ Szasza 
swoim piskliwym g³osikiem.
- Na razie z desek, potem pomaluję, 
gdzie trzeba obiję blach¹. 
  Kulas nie zd¹ży³ już nic więcej do-
dać, bowiem rozleg³y się szydercze 
okrzyki Klimka:
  „Z desek, g³upi Kulasie, to można 
wychodek zrobić!”, „Nie wytrzymam
– drewniany samochód!”, „Blach¹ 
będzie obija³!”, „Ciekawe sk¹d weź-
miesz tyle desek?”
  Kulas przeczekawszy cierpliwie 
wrzaski kolegi, przemówi³ zdecydo-
wanie i z powag¹:
- Kto mówi, że wszystko się zrobi 
od razu? Myślicie, że jestem g³upi? 
Wszystko przemyśla³em. Zaczynam 
bez pośpiechu. Parę desek już mam. 
Blachę – z³ot¹ – będę bra³ z puszek po 
marmoladzie – wystarczy wyci¹ć dno, 
przeci¹ć wzd³uż i rozklepać. Zamon-
tuję dwie lampy z przodu zakrywane 
klapkami – naciskam guzik, klapki się 
podnosz¹ i mogę w³¹czyć świat³o. Ko-
³a będ¹ trochę grubsze, bo to nie bę-
dzie zwyczajny samochód. To będzie 
amfibia. W³aśnie dlatego musi być
z desek. Wszystko przemyśla³em...
- Amfibia! Trzymajcie mnie ludzie! 
– znowu rykn¹³  Klimek, lecz zaraz się 
uciszy³ widz¹c, że pozostali s³uchaj¹ 
z zaciekawienim.
  Kulas rozkręca³ się na ca³ego:
- Ko³a zrobię chowane; naciskam 

guzik – ale dopiero po wjechaniu do 
wody – i się chowaj¹, amfibia unosi 
się na powierzchni; uruchamiam sil-
nik, naciskam drugi guzik i zaczyna 
pracować śmig³o, a dwa ruchome 
zderzaki z ty³u dzia³aj¹ jako stery; 
w³¹czam następny guzik i zamyka się 
szczelnie kabina; gdy jest ciemno, za-
palam świat³o – żarówka jest zamon-
towana w dachu kabiny; mam dwa 
rodzaje sygna³ów, jeden do tr¹bienia 
na l¹dzie, normalny klakson, drugi – na 
wodzie, jak maj¹ statki; licznik jest 
jeden, ale pokazuje prędkości podczas 
jazdy i podczas p³ywania; siedzenia 
rozk³adane – cztery osoby mog¹ sobie 
swobodnie spać; w bagażniku mam 
specjaln¹ sprężynow¹ dźwignię, która 
wypycha na zewn¹trz kotwicę – też 
po naciśnięciu odpowiedniego guzika. 
W razie czego mam aż dwa ko³a zapa-
sowe – napompowane, żeby by³a lep-
sza wyporność. Zamontuję też po bo-
kach dodatkowe świat³a – czerwone i 
zielone, jakie maj¹ na burtach większe 
statki; zanurzenie będzie do po³owy 
drzwi, dlatego musz¹ być uszczelki 
z gumy. Gdyby ktoś mia³ niepotrzeb-
n¹ dętkę rowerow¹, niech przyniesie 
– przyda się.
- A gwoździe? – zapyta³ Wiesio. 
- Pewnie. Jak masz, to dawaj. I kable 
i druciki na różne przewody będ¹ po-
trzebne, szukam też sprężyn do amor-
tyzacji, mog¹ być ze starego tapczana 
albo wersalki – chodzi o to, żeby nic 
nie trzęs³o podczas jazdy terenowej. 
Wyobrażacie sobie? Jedziemy, pa-
trzymy, droga się kończy, przed nami 
wielkie jezioro albo szeroka rzeka, 
my tylko guziczek naciskamy i p³ynie-
my sobie... Albo jeszcze lepiej – idzie-
my na dzierżawę, amfibię zostawia-
my w krzakach. Rwiemy, co chcemy, 
nagle zaczynaj¹ nas gonić, wtenczas 
wycofujemy się spokojnie, wsiadamy 
do amfibii i jedziemy w stronę stawu. 
Otaczaj¹ nas. Ciesz¹ się, że już nas 
z³apali, a my spokojniutko wjeżdżamy 
do wody, wciskamy guziczek i pa, pa, 
panowie.
- A jak zaczn¹ strzelać z wiatrówki 
albo flowera ? – zapyta³ Majcherek
- Spokojna g³owa – odpar³ Kulas. - Po-
myśla³em i o tym – blaszana zasuwa 
na tyln¹ szybę i dym zas³onowy, wy-
starczy zamontować ma³¹ gaśnicę 
proszkow¹... 
- G³upi Kulasie – przerwa³ Klimek 
– gówno zrobisz, nie amfibię. Za g³upi 
jesteś. Prędzej mi kaktus na dupie wy-
rośnie!  
- Może się za³ożymy? –  powiedzia³ 
Kulas wyci¹gaj¹c chud¹ rękę.
  Klimek pukn¹³ się palcem w na-
chmurzone czo³o i zwróci³ się do ch³o-
paków:
- Z wariatami się nie zak³adamy, praw-
da?
  Na chwilę zapad³a cisza, któr¹ prze-
rwa³o piszczenie ma³ego Szaszy:
- Kulas,  papowce też mog¹ być?
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