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ANDRZEJ KWIATEK

Ziutek mnie oszuka³
Ziutek mnie oszuka³. Od dziecka
miewa³ zwariowane pomys³y, a mnie
g³upiemu wszystko imponowa³o. Cieszy³em się, że uczestniczy³em w większości jego wyg³upów. Opowiada³ potem: „Kiedyś poszliśmy z Zenkiem”,
albo: „Ja wchodzę pierwszy, Zenek za
mn¹”, albo: „Wyrżn¹³em tego z prawej, a Zenek tego z lewej”. Podziwiali
nas, byliśmy dumni, ale tylko ja wiedzia³em, że bez Ziutka nic bym nie
zdzia³a³.
Jeździlismy na oklep na krowach,
nadmuchiwaliśmy żaby przez s³omkę, ch³ostaliśmy wa³achy po dyndaj¹cych cz³onkach, polowaliśmy na wróble noc¹, męczyliśmy koty i graliśmy
w pi³kę. Pragnienie i pustka w żołądkach po strawionej zalewajce, kartoflance i chlebie ze smalcem wzywa³y
często do przerw podczas wielogodzinnych bojów, później sznurowana
futbolówka toczy³a się dalej: po ogryzkach jab³ek zimowych, kawa³kach
marchewek, resztkach cebuli, pestkach
wiśni i zielonych śliwek. Jeśli czasem
w jakiejś wrażliwszej duszy pojawia³
się protest lub wspó³czucie dla właścicieli pobliskich ogródków i ogrodów,
zawsze z takim samym triumfującym,
szelmowskim uśmiechem odzywa³
się Ziutek: - Co się w polu urodzi, ma
gospodarz i z³odziej. Nie wiedzia³eś
o tym?”
Najlepszym schronieniem i miejscem zabaw by³y ruiny starej kamienicy w rynku. Unosz¹cy się nad kup¹
gruzu duch starszego brata Ziutka
wcale nam nie przeszkadza³. Pamiętaliśmy jednak dobrze, że nie należy
używać niewypa³ów ani jako t³uczków, ani jako moździerzy do wyrobu kakao z cegie³. Na chodniku pod
szcz¹tkami murów baby w zapaskach
k³ad³y wielkie, bia³e sery jak serca polarnych niedźwiedzi, stawia³y śmietanę w s³oikach i koszyki po brzegi wype³nione jajkami. Skakaliśmy kiedyś
po ceglanych piargach jak górskie kozice, aż tu nagle Ziutkowi przysz³o do
g³owy, żeby zbombardować koszyki
z jajkami. Rzuci³ celnie po³ówk¹ ceg³y
i pierwszy wzi¹³ nogi za pas. Wszyscy
za nim. Pędziliśmy na oślep do jedynego wyjścia z rumowiska, gdzie już
czeka³ w¹saty ch³op z krótkim batem
w d³oni. Mia³ wygnieciony kapelusz
i buty z cholewami.
- Krucyfiks! Zabiję! – krzycza³ i sapa³.
Wali³ batem, jakby zboże m³óci³, a my,
z opuszczonymi uszami, czo³galiśmy
się pod mostem jego lnianych portek
wpuszczonych w buty. Na bacie by³y
supe³ki, które wyraźnie czułem, gdy
spada³y na moje plecy. Pomyśla³em
wtedy, sam nie wiem dlaczego, co też
ch³op chcia³ zapamiętać zawi¹zuj¹c
każdy supe³ek.
Czego my nie robiliśmy z Ziutkiem!
Sprzedawaliśmy tatarak na Zielone
Świ¹tki, wyci¹galiśmy z komina kawki, chodziliśmy po kolędzie, podgl¹daliśmy w szaletach stękaj¹ce kobiety, sp³ywaliśmy na krze wiosennej
w dó³ rzeki, chodziliśmy w nocy na
cmentarz, wspinaliśmy się na s³upy
telegraficzne, żeby „zrobić kolumnę
Zygmunta”. Wszystko wyczynialiśmy
z Ziutkiem, dopóki mnie nie oszuka³.
W technikum byliśmy razem i w hokeja graliśmy w jednej drużynie. Jeź-

dziliśmy na wiejskie zabawy, chodziliśmy na prywatki i do dyskotek. Razem baliśmy się wojska w siedemdziesi¹tym, chociaż chętnie paradowaliśmy w czapkach kumpli, którzy
przyjeżd¿ali na urlop. Kiedyś Ziutek
oznajmi³, że jedziemy na Śl¹sk.
- Na Śl¹sk? – zdziwi³em się.
- Co się tak g³upio patrzysz – powiedzia³ Ziutek. - Na wiosnę capn¹ nas
do woja. Już niewiele czasu zosta³o.
Zimę zapowiadaj¹ mroźn¹, a pod ziemi¹ podobno ciep³o.
- Do kopalni? – zdziwi³em się jeszcze
bardziej.
- A co, na wczasy? S³ysza³em, że nie
jest tak źle.
Ziutek nie mówi³ z przekonaniem.
Wiedzia³em, że boi się Śl¹ska nie mniej
niż wojska. W kopalni może coś na
g³owę spaść, ludzie mówi¹ dziwnym
jezykiem i sami s¹ dziwni, zupełnie
jakbyś za granicę jecha³. Powiedzia³em, że nie jadę i to mnie zgubi³o. Jego zawsze musia³o być na wierzchu.
W dodatku im mniej by³ pewny swoich racji, tym zacieklej ich broni³, a ja,
g³upi, ulega³em.
- Zenek, obudź się!
Waln¹³em czo³em o stolik i otworzy³em oczy. Takie same rzędy kolan
obok i naprzeciwko, drażni¹cy gard³o
zapach paruj¹cych butów i ubrań. Stukot kó³, który usypia³ wlewaj¹c się do
g³owy kojacym strumieniem, zamieni³ się w rw¹cy i hucz¹cy potok świdruj¹cy uszy aż do bólu. Organizm
ludzki nie jest doskona³y: kiedy śpisz,
wszystkie bodźce ulegaj¹ wyciszeniu
– zrozumia³e, ale gdy się budzisz, ucho
chwyta ³apczywie wszystkie dźwięki,
nawet gdy nie masz ochoty słuchać.
Spojrza³em na Ziutka. Próbowa³ się
uśmiechać zaspanymi oczyma. Powieki mu opada³y, przykleja³y się do
donych. Z trudem je odciągał do góry
przy pomocy mięśni na czole, które
wprawia³y w ruch całą czuprynę. Puco³owaty i rumiany przypomina³ ko³yszac¹ się matrioszkę, zamykaj¹c¹ i
otwieraj¹c¹ oczy.
- Chyba już dojeżdżamy – powiedzia³.
Świta³o. Wjeżdżalismy w gęsto rozsiane świat³a niczym w drogę mleczn¹
po d³ugiej podróży w ciemnościach.
Nasze oczy skaka³y po uciekaj¹cych
lampach, które wygl¹da³y jak rój meteorytów. O, gdybym wtedy wiedział...
Stoję teraz przed lustrem jak manekin i przeklinam Ziutka. Spodnie jakby trochę za d³ugie, marynarka też.
Prężę się, wypinam pierś, podci¹gam
nogawki, patrzę na nogi tkwi¹ce w nowych butach. Jakieś dziwne nogi, zupe³nie obce. Jeśli mia³bym się spóźnić, to już lepiej nie iść wcale. Trzeba
po drodze kupić kwiaty. Odrywam watę od zakrzepniętej krwi pod wargą,
zmywam jej resztki ciep³¹ wod¹. Węglowy py³ można zmyć z cia³a w miarę dok³adnie, ale w dwóch miejscach
pozostaje na wieki: w p³ucach i na
powiekach wzd³uż linii rzęs. Możesz
chrz¹kać, spluwać w nieskończoność
i zawsze w ślinie będ¹ czarne pasemka. Cieniutka linia czerni tuż przy spojówkach, widoczna i trochę raż¹ca u
blondynów, wcale nie przeszkadza

brunetom. Na pocz¹tku wstydzi³em
się tego, później by³em dumny, teraz
nie zwracam uwagi. Skrócę jeszcze
baki. Może wręczyć kwiaty Jance?
Nie, nie wypada – stara obraziłaby się.
- Jeszcze Janka nie zginę³a, kiedy my
żyjemy! – rykn¹³em w lustro.
Roześmia³em się patrz¹c na swoj¹
g³upi¹ minę i wci¹ż za d³ugie baki.
Upodobni³em się do nich – nigdy nie
gustowa³em w d³ugich bakach. Ziutek nazwa³by mnie hanysem, już ja
go znam. Od pocz¹tku ich tak nazywa³. Po przyjeździe trzymaliśmy się
razem, nie mogliśmy jednak za³atwić
wspólnego pokoju w hotelu górniczym. Zamieszka³em z Bodziem i
W³odziem, Ziutek trafi³ na Albinosa,
który zbiera³ zdjęcia pornograficzne,
i Grubasa, który wiecznie topi³ s³oninę
albo podgardle na smalec i skwarki.
Grubas oprócz tego pisa³ wiersze. Recytowa³ je zawsze wieczorem w dniu
wyp³aty, wymachiwa³ przy tym pięści¹, jakby wyg³asza³ przemówienie.
Stawa³ na krześle, stole, czasem próbowa³ wdrapać się na ścianę. Wszystkie wiersze by³y o mi³ości. Jakaś Lusia by³a jego muz¹. Kocha³ j¹ na ³¹ce,
w lesie przy ruczaju, na zaoranej ziemi
i ugorze, latem i zim¹, rankiem w promykach weso³ego s³ońca i wieczorem
pod zimnym Jowiszem. Prosił ją o
zatankowanie benzyny, któr¹ t³oczy
pompa jego serca; o nieustaj¹c¹ emanację ciep³a i emisję oblicza, aby móg³
je nosić na steranym ekranie swojego
mózgu. Robi³ jej wyrzuty, przeklina³,
grozi³; tęskni³ pod czarn¹ kopułą podziemnego klasztoru. Recytuj¹c wylewa³ strumienie ³ez, a my klepaliśmy
go po plecach.
- Jesteś geniuszem, Maniuś. Ci wszyscy, gdzieś tam, poeci i inni nie dorastaj¹ ci do pięt – mówiliśmy.
Maniuś przeciera³ wówczas oczy, uśmiecha³ się pochlipuj¹c, podnosi³ dwa
palce w górę i szepta³, że nigdy nas nie
opuści.
- Nigdy, nigdy – powtarza³, i po chwili jeszcze raz, coraz g³ośniej, jak poci¹g nabieraj¹cy rozpędu: Nigdy, nigdy! Potem wali³ się na ³óżko niczym
z³amany baobab.
Albinos mia³ pięćdziesi¹t lat i z zainteresowaniem patrzy³ każdemu w oczy.
Sprawia³ wrażenie cz³owieka, który
dostrzega i szczerze podziwia w nas
to, co daje poczucie w³asnej niepowtarzalności i si³y. Może dlatego lubi¹
go wszyscy i toleruj¹ jego słabostki:
kolekcjonowanie tandetnych, wymiętoszonych zdjęć pornograficznych, na
których przewalaj¹ się leciwe, tłuste

baby pretensjonalne i lubieżne; chodzenie w brudnych skarpetkach ze
sztywn¹ podeszw¹, lśni¹c¹ jak wypolerowany asfalt; zjadanie szybko i ³apczywie wszelkich mięs znajdujacych
się na talerzu. Dopiero po prze³knięciu
mięsa, jak po lampce wina, Albinos
przystępowa³ do jedzenia. Zapyta³em
go kiedyś o powód. Roześmia³ się.
- To uraz, nauka, odruch warunkowy. W piećdziesi¹tym drugim by³em
w wojsku. Sytuacja niepewna. Wiesz,
co się dzieje, kiedy jest niepewna sytuacja? Dostajesz zwyczajnie w dupę.
Gonili nas do utraty tchu. Ledwie zjad³eś zupę, a tu: „Powstań! Baczność!
Przed sto³ówk¹ zbiórka!”. Co cwańszy chwyta³ jakiś och³ap do kieszeni,
lecz gdy przy³apali lub znaleźli, zębami kazali zakopywać. W woju cz³owiek musi kombinować, dlatego jad³o
się najpierw to, co najbardziej kaloryczne, niedojedzonych kartofli czy
zupy mniej by³o żal. Zdziwisz się, gdy
ci powiem, że chociaż zdaję sobie
sprawę z tego wszystkiego, z przyjemności¹ zaczynam od kotleta i nie mam
zamiaru jadać inaczej. Zastanawiam
się tylko, co dobre, a co z³e, gdzie jest
granica, jeśli lubię to, co si³¹ mi narzucono? I Albinos paln¹³ nagle, że omal
nie spad³em z krzes³a:
- Hitler zrobi³ wiele dobrego.
W g³owie mi się zakręci³o. Gdyby
nie by³ Albinosem, to znaczy dobrym
kumplem, zaklei³bym mu gębę kartoflami, których jeszcze nie zjad³. Zaniemowi³em i patrzę w jego różowe ślepia, a ten z pó³uśmiechem:
- W czterdziestym trzecim zabrali
matkę na roboty, nied³ugo potem wywieźli dzieciaki. Mnie w jakiejś dziurze w Zamościu ukrywa³a ciotka, na
wszelki wypadek, bo nie by³a pewna
czy rasowo by³em odpowiedni. Ten
ma³y, pamiętam, zawsze wiesza³ mi się
na szyi, a dziewczynka dawa³a klapsa
i chowa³a się za spódnicę matki, po
chwili wygl¹da³a zza niej ostrożnie i

zaczyna³a piszczeć, gdy próbowa³em
j¹ z³apać... Już dawno przesta³em ich
szukać, ale piętnaście lat temu wbi³em
sobie w g³owę, że s¹ na Śl¹sku, i kiedy
przyjecha³em, wydawa³o mi się, że
wszędzie ich widzę albo słyszę. Niemców też widzia³em wielu – wali³o mi
serce. By³em też w Kolonii i Hamburgu – wali³o serce. Z pó³ tuzina Niemek
mogłem mieć, jedna chciała nawet
wyjść za mnie – podobam im się, bo
swojsko wyglądam, ale nigdy nie zdoby³em się na odwagę. A wiesz, dlaczego? Ba³em się kazirodztwa! Nie uwierzysz, ale tak by³o. Polacy, Niemcy,
Rosjanie... teraz nie ma dla mnie różnicy.
Nie wiem czy wypada odpi¹ć guzik pod krawatem. Musio³ nie zwraca
uwagi na drobiazgi, dla niego liczy się
tylko rzetelność. „Tyś, pierunie, jest
rzetelny” – mówi, albo: „Widzio³ech
onego ciula nierzetelnego”.
Janka ma gęste w³osy – pewnie po
matce. Uszy też ma zupe³nie inne.
Może nie jest jego córk¹? Nie, niemożliwe. Zbyt dumny by³, gdy ich
spotka³em. Wygl¹da³, jakby chcia³ powiedzieć: „Patrzcie, ludzie, jaki diament znalaz³em na grubie! Moja krew,
Janka modrooka! Czy ja, Musio³ ze
Śl¹ska, nie jestem coś wart? Spójrzcie
na ni¹ – krew z krwi, kości z kości,
kwiat z kwiatów tej ziemi, które nigdy
nie by³y pod ochron¹!”
Musn¹³em tylko jej usta spojrzeniem
i odwróci³em g³owę szybko, żeby się
nie zdradzić. Uda³em, że się spieszę, bo
czu³em, że nie przejdę z nimi dwóch
kroków. Wysch³o mi w gardle, nie
mog³em prze³kn¹ć śliny. Z pożarem
w mózgu jecha³em do hotelu. Nie zdo³a³o go ugasić morze piwa, które wypi³em tego dnia z Bodziem i W³odziem.
- Nie rzucim Janki, sk¹d nasz ród!
– wrzasn¹³em znowu przed lustrem.
cdn.

