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ANDRZEJ KWIATEK

Ziutek mnie oszuka³ (2)
Pierwszy zjazd na dół kojarzy mi
się z wyszczerbionym i pożó³k³ym
uśmiechem Musio³a. Cz³apaliśmy za
nim po lampy i maski, w butach gumowych po kolana, w pomarańczowych kaskach i nowych drelichach.
Pozdrawia³ znajomych, którzy rzucali
uszczypliwe uwagi pod naszym adresem, a jego nazywali niańk¹. Zgroz¹
nas przeję³o wielkie ko³o szybu i „szola”, która wynurzy³a się z czeluści. Zamknęli nas w niej jak w klatce. Ziutek milcza³ i gapi³ się na mnie, czując
pewnie to, co ja: „koniec z nami, ot i
fina³ naszych wyg³upów”. Pędziliśmy
w ch³odn¹, md³¹ otch³ań, jak byśmy
do piekie³ zjeżdzali. W po³owie drogi
któryś z górników krzykn¹³:
- Pozór! Uwaga! Woda! – i za nos
się z³apa³. Inni tez ścisnęli nosy palcami. Musio³ rękawic¹ gębę zakry³. Złapaliśmy z Ziutkiem powietrze i zamknęliśmy oczy, a oni: – he, he, he!
Nawet Musio³ rechota³ i by³o widać
czarny kamień na jego pożó³k³ych
zębach. Na drugi okrzyk „Pozór, zakręt!” nie dalismy się już nabrać, lecz
mimo to śmieli się wszyscy, a Musio³,
zdrajca, razem z nimi. Wszystko musia³ wiedzieć jak prawdziwy Musioł:
po co przyjechaliśmy, sk¹d jesteśmy,
jaki fach mamy, jak tam jest na pó³nocy Polski. Ze dwa tygodnie byliśmy
dla niego zwyk³ymi gorolami, dopiero później zacz¹³ wo³ać po imieniu.
Przypad³em mu do gustu bardziej niż
Ziutek chyba dlatego, że mocniej tłuk³em pyrlikiem w granitowe g³azy. Walisz w g³az twardy jak kamień aż pr¹d
po ciele się rozchodzi, i myślisz, że
pyrlik prędzej się rozleci niż to draństwo pęknie. Ale walisz dalej w jeden
punkt, który też trzeba umieć znaleźć i
nie t³uc gdzie popadnie. T³uczesz, tłuczesz, pyrlik odbija się jak od pi³ki,
czasem iskra zab³yśnie, gdy nie trafisz
jak trzeba, a kiedy g³az wreszcie pęka,
wygl¹da jak wielki, przepo³owiony
orzech, w którego wnętrzu zastyg³ pocz¹tek świata. Ziutek by³ zawiedziony.
- To kamienio³omy, nie kopalnia – powiedzia³ pierwszego dnia pod prysznicem.
Później Musio³ nauczy³ nas obs³ugiwaæ kruszarkę i kruszyliśmy kamień
w trójkę jeszcze ze trzy miesi¹ce. Szary, ciężki py³ osiada³ na naszych rzę-

sach i bardziej przypominaliśmy m³ynarzy niż górników. „Chleba dużo będzie w tym roku”, „Pieruna, nie wiedzio³ żech, że na grubie tyle m¹ki”
– s³uchaliśmy codziennie w drodze
od szybu do ³aźni. Zazdrościlismy im
wygl¹du: osmalonych karków, umorusanych gęb, które rozwiera³y się raz
po raz, b³yszcz¹c czerwonym wnętrzem; pleców i brzuchów wygl¹daj¹cych jak przeorany ugór, gdy sp³ywa³y po nich strużki potu. Ciep³y prysznic po szychcie sp³ukiwa³ z ich cia³
czarn¹ pow³okę. Wychodzili na ulicę
różowi, z wilgotnymi czuprynami;
wierzyć się nie chcia³o, że jeszcze
przed chwil¹ byli kup¹ diab³ów uzbrojonych w lampy, maski, torby z bidonami, w których chlupota³y resztki
kawy zbożowej. Ziutek narzeka³, ale
gdy wyrazi³em chęć powrotu do domu, stukn¹³ się palcem w czo³o.
- Zwariowa³eś – powiedzia³. - Na wiosnę drugi pobór, chcesz, żeby cię capnęli? Sam mówi³eś, że piwo maj¹ tu
lepsze i że niemieckiego wcale nie
trzeba znać.
Co prawda, to prawda. Na pocz¹tku by³em zdziwiony, że ludzie mówi¹
tutaj podobnie jak moja babka z Piotrkowa, a niemieckie s³owa to jak skwarki w zupie, które wrzuca się pod koniec
gotowania. Przede wszystkim mia³em
dość Bodzia, i gdyby nie pluskwy, nie
wytrzyma³bym d³użej.
Im jesteś g³upszy, tym mniej masz
zahamowań i skrupu³ów, wstydu nie
znasz i – co tu dużo gadać – szczęśliwy jesteś. Bodzio jest w³aśnie taki.
Śmiejemy się z niego, dokuczamy mu,
jednak w g³ębi duszy zazdrościmy
beztroski, tupetu, apetytu i wiecznie
naprężonego „naganiacza”. Stoi mu
od rana do wieczora i od wieczora do
rana. Paraduje po pokoju ze stercz¹cym namiotem, wychodzi na korytarz,
pozdrawia sprz¹taczki, potrafi zejść na
parter, do recepcji, niby po klucz zapasowy albo zapytać o godzinę. Baby
sprowadza na kopy. Do każdej mówi
„skarbie”. „Skarbie, to moi koledzy”, a
my ca³ujemy d³onie podsuwane nam
pod nos: czerwone i grube, przepalone
proszkami do prania, suche i kościste,
pożó³k³e od papierosów, pomarszczone, z zielono-żó³tymi ży³ami pod skór¹ jak bibu³ka, wyzywaj¹ce, z grubą

warstw¹ lakieru na d³ugich, szponiastych paznokciach. Chociaż tyle ich
by³o, za każdym razem mieliśmy wrażenie, że w¹skim chodniczkiem pośród krzewów śnieguliczki Bodzio prowadzi pod r¹czkę matkę albo babkę i
że nie będziemy musieli się zmywać.
Próżne nadzieje. Na piwo nas wysy³a, do kina, do Gliwic, do wszystkich
diab³ów. Prosi, żeby nie być świnią i
nie wracać za wcześnie. Kiedy wychodzimy, wysuwa na korytarz łysiej¹cy ³epek z odstaj¹cymi uszami, aby
się upewnić czy nie pods³uchujemy.
Już go mieliśmy po dziurki w nosie,
gdy przyprowadzi³ t³ust¹ Agatę z hotelowej kuchni. I wtedy w³aśnie pojawi³y się pluskwy. Agata zosta³a pierwsz¹ ofiar¹ tego paskudztwa. Zasmakowa³y widocznie w jej słodkiej krwi
lub też zwabi³ je zapach cia³a Agaty,
przypominaj¹cy mielone kotlety. Dla
Bodzia to katastrofa i hańba, bo usposobienie ma pedantyczne.
- To s¹ wasze pluskwy, ja się do nich
nie przyznaję – powiedzia³.
Od tego czasu częściej bywa³ niż
podejmowa³, a my zapomnieliśmy o
urazach, oddaj¹c się z pasj¹ zabawie
w inkwizycję i auto da fe. Pluskwy
i ich jajeczka polewamy benzyn¹ albo
wod¹ kolońsk¹, i podpalamy. Trochę
czasu up³ynę³o, zanim znaleźliśmy ich
siedliska w ramach obrazków wisz¹cych nad ³óźkami. Zap³onę³y stosy.
„¯eńcowi” sp³onę³o zboże, zbr¹zowia³o prawe udo Wenus na „Narodzinach Wenus”, na „Antibes wieczorem” zapali³ się żaglowiec. Najmniej
ucierpia³ „Ho³d pruski”, na którym tylko pociemnia³o niebo. Nie podoba mi
się Wenus – jest zniechęcaj¹co skromna, niby się zas³ania, ale wcale się nie
wstydzi, niby się narodzi³a, a nie ma
w niej życia, smutna jest jakby miała
w¹tpliwości czy warto żyć. Od Janki
aż iskry lec¹. Rozgl¹da się dooko³a z
ciekawości¹, wszystko j¹ rozśmiesza.
Gdy przez ramię ojca rzuci³a mi weso³e spojrzenie, poczu³em się jakby mnie
s³ońce oślepi³o.
W³osy już wysch³y, ale paskudnie
stercz¹ na czubku g³owy. Muszę je
trochę zmoczyć, bo wygl¹dam jak
kogut.
Po robocie przy kruszarce zszywaliśmy taśmoci¹gi przez jakiś czas, oprócz

tego podwieszaliśmy pó³ki na pył kamienny. Przyjemnie grzebać ręk¹ w takim pyle. Jest zimny jak woda i ciężki
jak rtęć, przecieka pomiędzy palcami,
ucieka z zaciśniętej d³oni.
Na poziomie pięćset metrów, dwa
kilometry od szybu, ze trzysta metrów
od kruszarki, drugie tyle od ścianowego i podsadzkarzy, na pó³ce pod trzecim ringiem za końcówk¹ taśmy, w
kupce szarego, kamiennego py³u leży
zawini¹tko, a w tym zawini¹tku zapa³ki i papierosy Musio³a. Gdy je wyci¹gn¹³ przy mnie i poczęstowa³, poczu³em się ważny, jakbym by³ starym
kamratem.
- A jak wybuchnie? – zapyta³em.
Uspokoi³ mnie – że ma nosa do gazów, że wentylacja dobra, że systematycznie się mierzy zawartość metanu, że rozmaitych zap³onów już na
przodku jest pe³no i że żadnemu gorolowi nie pozwoli, bo zabronione, a jak
z³apie, to ciepnie takiego sztygarowi
na pożarcie. Ba³em się jednak, gdy
zapala³ zapa³kę, ale zaciagn¹³em się
z przyjemności¹. Porówna³ kurzenie
na dole do kurzenia na wojnie. Leżysz
noc¹ w okopach, każdy ognik może
cię zdradzić, spieszysz się wtedy, żeby
urwać śmierci jak najwięcej sztachnięć. Na grubie, rzecz jasna, nie chodzi
o śmierć tylko o sztygara, który może
nadejść w każdej chwili.
- By³ pan na wojnie?
- W czterdziestym drugim dosta³em
powo³anie do Monachium.
- Do Monachium?..
- Do wermachtu. Później – przez
W³ochy do Afryki. Rommla znosz?
- Co pan, panie Musio³...
Myśla³em, że kpi sobie ze mnie. Jak
to możliwe? Siedzimy sobie pod ociosem na poziomie pięćset metrów, Ziutek parę metrów dalej robi jak gdyby
nic, myśli pewnie o meczu w niedzielę, nied³ugo weźmiemy pierwszy urlop
i do chaty wpadniemy na kilka dni, a ten
mówi, że by³ w wermachcie! Poczu³em się jak bym się znalazł po drugiej
stronie lustra albo kożuch wywróci³ na
drug¹ stronę. Wygl¹da³em chyba na
przestraszonego, bo Musio³ wsta³ rozbawiony, poprawi³ kask, wyprostowa³
się i wrzasn¹³:
- Achtung! Linksum! Rechtsum! Vorwarts marsch!
Robi³ zwroty w lewo, w prawo i
szczerzy³ żó³te zębiska – wyraźnie się
bawi³ moim kosztem. Poczu³em w
ustach smak kanapki z kie³bas¹, któr¹
wczoraj mnie poczęstowa³. Przypomnia³o mi się, że piliśmy kawę z tego
samego bidonu i ślina nap³ynę³a mi
do ust. Splun¹³em. Milczałem. Musioł
nachyli³ się nade mna, klepn¹³ w ramię
i zachrypia³ zdartym, suchym g³osem:
- Jakby wszystko by³o einfach i sicher,
to by Pon Bócek by³ niepotrzebny.
Poszliśmy do Ziutka, bo do końca
szychty zosta³o niewiele czasu. Musio³ szed³ przodem. Trzyma³em lampkę w ręce i świeci³em pod nogi, patrzy-

³em na ukazuj¹ce się raz po raz cholewy jego gumowców i czubki własnych. W blasku lamp czernia³a jego
ma³a, zgrabna sylwetka – próbowałem wyobrazić go sobie w mundurze
i prawdziwym niemieckim he³mie.
Na pewno chodzi³ w ostatnim szeregu, przebiera³ szybko krótkimi nóżkami, nie mog¹c nad¹żyć za dryblasami
pr¹cymi naprzód z weso³¹ piosenką
na mordach. Poczu³em się silny i wielki, ale jednocześnie jakoś dziwnie żal
mi go by³o. Taki żal odczuwałbym
chyba, gdybym zobaczy³ ciu³acza, co
skarbonkę zgubi³ lub chorego, któremu przypl¹ta³a się jeszcze jedna paskudna zaraza.
- Mówi³em ci, że to hanysy – powiedzia³ Ziutek po szychcie. Zaci¹gn¹³
mnie na piwo do Relaxu. Pierwszy
kufel przechyla³em za mocno, poczu³em ch³odne ³askotanie na karku i szyi,
piana zatka³a dziurki w nosie. Pij¹c nie
oddycha³em, żeby nie przerwać orzeźwiaj¹cego strumienia pęcherzyków
przyjemnie trzaskaj¹cych w prze³yku.
- Wracamy? – zapyta³em Ziutka, ³api¹c wreszcie oddech. A Ziutek:
- Oszala³eś? Nied³ugo kwiecień i komisje poborowe.
Mia³em ochotę wrócić do domu, odwiedziæ z Ziutkiem ch³opaków. Stawialibyśmy, ch³opaki pytaliby co i jak.
Śmieliby się, pili, mówili jak leci, kto
wyjecha³, kto z kim się pok³óci³, jakie
dziewczyny maj¹. Potem poszlibyśmy zabawić się. - „A gdzie wy się podziewacie?” – pyta³yby dziewczyny.
Zdawa³oby się im, że wspaniali jesteśmy, i tacy światowi. Rano wstaję, a tu
świeże bu³eczki na stole, mleczko gor¹ce, matka krz¹ta się i opowiada, co
u s¹siadów s³ychać...
Wypiliśmy po trzy kufle, potem Alnos się pojawi³, i W³odzio nas wywącha³. Wyci¹gn¹³ flaszeczkę z kieszeni.
Wzięliśmy jeszcze pó³ litra, po tatarze
i kotlety schabowe. Mia³em w nocy
czym wymiotować. A tak mi smakowa³ ten schabowy... może tatar by³ zepsuty?
Wygl¹dam chyba nie najgorzej. Umyję jeszcze zęby. Wściek³y jestem
na Ziutka – żeby chociaż napisa³. Janka jest prosta, jakby dzban na g³owie
nios³a, piersi ma twarde i stercz¹ce.
Czy istnieje coś, co mog³oby j¹ ogarn¹ć? A czy jest coś, czego ona by sob¹ nie ogarnę³a? „Janka i Musio³”.
„Janka i kopalnia”, „Janka i piramidy”, „Janka i ogień”, „Janka i woda”,
„Janka i ja”, nawet: „Janka i świat”
– czy można inaczej powiedzieć?
Parę dni przed świętami zabrak³o ludzi do podsadzki. Musio³ przychodzi
ze sztygarem.
- Dwóch potrzeba – mówi. – Na ochotnika. Przymusu nie ma, bo tam na
akord się robi.
Ziutek nie idzie. Ja też nie chcę. Musio³ się gapi na mnie spode ³ba.

