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Ziutek mnie oszuka³ (3)
Ziutek jednak wiedzia³, co robi.
Wrobili mnie w tę podsadzkę. Jeszcze
dzień, dwa, mówili, dopóki ludzie nie
wróc¹. Ludzie nie wracali, my wypełniliśmy kichę, zaczęliśmy now¹. Ziutek już wzi¹³ urlop, pakuje się do drogi, a ja nie wiem , co robić.
- Co się martwisz? Należy ci się tydzień, to bierz i jedziemy – powiedzia³.
- Ale obieca³em...
- Obieca³em, obieca³em! Oni też gadali o jednym dniu. Zobaczysz, tak cię
sko³uj¹, że jeszcze na święta zjedziesz
pod ziemię.
Rzeczywiście zanosi³o się na to. By³em wściek³y i bezradny. Ziutek opowiada³, jak to fajnie będzie, kiedy zajedzie do domu; mnie ściska³o w do³ku, ale udawa³em, że nic sobie z tego
nie robię.
Ziutek: - Zapytaj¹, co z Zenkiem,
a ja powiem: „Zjecha³ pod ziemię pó³
roku temu i nie chce wyjść. Ryje jak
kret, już ca³kiem oślep³”.
Ja: - Wielkie rzeczy, gdybym zosta³,
móg³bym robić i w święta, zreszt¹ wola³bym niż siedzieć w hotelu.
Ziutek: - Upad³eś na g³owę.
Ja: - Nic się nie stanie, jak pojadę
w maju. Zielono będzie. Ciep³o.
Ziutek: - Na „jajeczko” pójdę z ch³opakami.
Ja: - Przywieź jedno.
Ziutek: - To się da zrobić. W sobotę
czekaj na mnie w Gliwicach.
O, gdybym wtedy wiedzia³, że mnie
oszuka. Za tydzień, powiedzia³, czekaj
w Gliwicach, a Grubasowi mia³ przywieźć zdjęcia pornograficzne.
No, mogę już wyjść. Ogl¹dam jeszcze zęby, poprawiam krawat i wychodzę. Pani Stasia wysunę³a g³owę
z okienka na portierni, jakby chcia³a
sprawdzić czy można mnie wypuścić.
- No, no. A co to za święto, panie
Zenku? – us³ysza³em jeszcze, zamykaj¹c drzwi.
Zawstydzi³em się na myśl, że będzie
się gapić, gdybym przyszed³ kiedyś
z Jank¹. Pewnie przestanie mnie lubić.
Portierki s¹ zazdrosne albo zatroskane
o wszystkich, jak matki. Chyba tylko
Bodzio jest wyj¹tkiem – nie cierpi¹ go
szczerze, a na widok jego „Skarbów”
trzęs¹ podbródkami.
Więdn¹ce już i oklap³e kiście bzu, pokryte rdzawymi plamami, wygl¹daj¹
spod liści. Liście też utraci³y majową
niewinność – ściemnia³y, stwardnia³y,
już się nie boj¹ nocnych przymrozków
i nadchodz¹cych letnich upa³ów. Chyba trochę za ciep³o na krawat i garnitur.
Mam wrażenie, jakbym szedł na służbowe spotkanie. Do kogo ja w³aściwie
idę? do Janki? do Musio³a? do Janki
Musio³a? do Musio³a Janki? Idę do
Musio³ów na obiad. Na obiad idę do
Musio³ów. Do Musio³ów idę na obiad!
Ziutek mnie oszuka³... A jednak nie
musia³em iść w święta do roboty. Nie
by³o sensu wyjeżdżać na dwa dni, więc
zosta³em w hotelu. Bodzio i Włodzio
wyjechali, ale Albinos został. Maniuś-Grubas też zosta³. Przyszli do mnie
w niedzielę, ugotowaliśmy jaja w cebulowych ³upinach – „byczki”, jak
mówi³ Grubas. Dwanaście by³o tych
byczków. Grubas obra³ sześć i u³oży³
z nieobranymi na pó³misku. Przyniós³

w kubku trochę wody z kranu i pędzel
do golenia. Zanurzy³ pędzel w wodzie,
znak krzyża zrobił, pokropił ściany,
„Żeńca”, „Ho³d pruski”, „Antibes wieczorem”, zranione udo Wenus i na koniec – jaja na talerzu weso³o po³yskuj¹ce biel¹ i ceglast¹ czerwieni¹. Nie
byliśmy pewni czy się wyg³upia, więc
na wszelki wypadek miny mieliśmy
poważne. Albinos nape³ni³ kieliszki
z wódk¹, ja pokroi³em jajko.
- No, ch³opy! – Grubas siêgn¹³ po
kieliszek i kawa³ek jajka.
Staliœmy wyprostowani, tworz¹c kolorowy wianuszek: moja ciemna czupryna i kawa³ek jajka w prawej ręce,
przy niej kieliszek ze skrz¹cym się p³ynem w grubych paluchach Maniusia,
jego puco³owate policzki i druga ³apa
z bia³o-zó³t¹ bry³k¹, potem lewa ręka
Albinosa z kieliszkiem, różowe ślepka
pod jasnymi brwiami i znów kawa³ek
jajeczka obok kieliszka w mojej lewej
ręce.
- Alleluja! – krzykn¹³ Grubas, ocieraj¹c usta.
- Niech wam się tutaj uk³ada jak najlepiej – powiedzia³ Albinos.
- I tobie – powiedzia³em.
Albinos potrz¹sn¹³ g³ow¹.
- Chyba już za późno.
- Daj spokój – mrukn¹³ Grubas.
- Coś ty... – mrukn¹³em.
Graliśmy w durnia do pó³nocy, jedliśmy byczki i opróżnialiśmy flaszeczki, które niestrudzenie donosi³ Grubas,
jakby mia³ u siebie zaczarowany kuferek. Później Albinos zasn¹³ przy stole i
wiele trudu nas kosztowa³o zataszczenie go pod smutn¹ Wenus nad ³óżkiem
Bodzia. Skarpety wygl¹daj¹ce spod
spodni by³y czyste, ale na wszelki wypadek nie zdjęliśmy mu butów.
I tyle... Aha, Maniuś próbowa³ wyśpiewać d³ugi wiersz o Lusi na melodię „Wieczorny dzwon”. „Gdzie jesteś
Lu, ja jestem tu” – s³ucha³em z b³ogim
uczuciem, które potęgowa³a myśl, że
nie trzeba będzie wstawać rano.
W sobotę po szychcie pojecha³em do
Gliwic po Ziutka. Usiad³em na ³awce
peronowej i patrzy³em na tory. Gdy
mruży³em oczy, wyobraża³em sobie,
że leż¹cy tor przede mn¹ nie jest torem
i nie leży, lecz jest drabin¹ i stoi. Z tej
strony, na dole, drabina jest mocno osadzona w ziemi i siedzę ja, czekaj¹c
na Ziutka, a tam hen, wysoko, wysoko
jest Łódź i P³ock, i morze-niebo b³ękitne i bezkresne. Pomyślałem, że powiem Ziutkowi, gdy przyjedzie: „Ziutek, brachu, blisko nieba byłeś i po drabinie zszed³eś na ziemię!”
Ale Ziutek nie przyjecha³. „Może
przeoczy³em go w t³umie?” – pomyśla³em. Rozgladaj¹c się woko³o, powoli opuści³em dworzec. I wtedy ich
spotka³em. Janka o g³owę przewyższa³a ojca. Gdybyś go zobaczy³ id¹cego
samotnie, lekko pochylonego, malutkiego, z wysuszon¹, pocięt¹ bruzdami
twarz¹, nie zwróci³byś nawet uwagi.
Już po chwili zapomnia³byś, że go
widzia³eś A gdybyś zobaczy³ Musio³a
z Jank¹ to ho, ho, pomyśla³byś: jakiś
ważny gość, nie byle kto, jeśli taka
dziewczyna trzyma go pod ramię! Zapomnia³em języka w gębie. Uda³em,
że bardzo się spieszę i ani chwili nie
mam do stracenia. Nawet nie zdążył
mnie przedstawić. Pobieg³em, by nie

mieli w¹tpliwości, jak bardzo mi śpieszno. Ale obejrza³em się. I Janka się
obejrza³a. Dopiero za węg³em przywar³em plecami do ściany, żeby och³on¹ć.
Dni mija³y, a Ziutek nie wraca³. Gdy
pewnego dnia z haka pod sufitem
znikn¹³ drelich Ziutka, buty gumowe,
onuce, kask i gdy Albinos powiedzia³,
że maj¹ w pokoju nowego werbusa,
przesta³em się ³udzić, że Ziutek wróci.
Oszuka³ mnie, zdrajca. Nie wiedzia³em, co robić. „Po co wyjecha³ – myśla³em – przecież mog¹ go wzi¹ć do
woja, wariat, móg³by przyjść do podsadzki, woda już się tak na g³owę nie
leje”.
Teraz muszę być opanowany. Matce
kupię narcyze, a dziewczynom po goździku... może Jance wzi¹ć trzy? Nie,
lepiej dziewczynom po jednym i matce narcyze... albo im narcyze, a matce
goździki. Do diaska, żadnych kwiatków! W końcu idę do Musio³a, nie?
Wczoraj by³ paskudny dzień. Dwa
razy powstawa³y zatory, zrobiliśmy
niewiele, szychta się przed³uży³a i
jeszcze ten cholerny kneflorz, który zagl¹da³ do nas raz po raz. Wynurza³ się
z ciemności i jęcza³:
- Co jest? Do wieczora chcecie tu zostać?
My odgarniamy kamienie, ten biadoli:
- Umówi³em się. Nie zd¹żę przez
was. Nic się nie stanie, jak trochę kamienia zostanie na taśmie.

My mu na to:
- Odrzuć parę kamieni, to będzie prędzej.
Kneflorz wzruszy³ ramionami.
- Ja nie akordowy. Hanysom zawsze
forsy ma³o, niech zasuwaj¹. To wszystko przez nich – za bardzo się spieszyli.
Za dużo powiedzia³ kneflorz, zupe³nie niepotrzebnie. Musio³ poderwa³
się.
- Hanysy?! Ty, gorolu, werbusie, nierobie!
Ruszy³ pod górę w stronę kneflorza,
wyrzucaj¹c z siebie jednym tchem:
- Pieruna! Ojciec chyba sam se żebra
po³ama³ na Geheime Statspolizei, kiej
wy o guzikach gadali! A tu taki ciul
zatracony! Jak ciepna o zol, pieruna,
to ci haferfloki wyleza!
Kneflorza widocznie przestraszy³ rozwścieczony Musio³, bo wzi¹³ nogi za
pas. Musio³ po kilku susach zrezygnowa³ z pogoni i usiad³. My w milczeniu
usunęliśmy resztę kamieni. Pod szyb
na poziomie sześcset metrów szed³em
z ch³opakami, Musio³ szed³ za nami
w znacznej odleg³ości, jakby i nas mia³
po dziurki w nosie. Odezwa³ się dopiero pod prysznicem, gdy mu namydli-

³em plecy i nadstawi³em swoje. Dooko³a parska³y, prycha³y umorusane
gęby, spieniona, czarna woda sp³ywa³a po brzuchach, biodrach, męskich
cz³onkach i wydawa³o się, że wszyscy
sikaj¹ jak¹ś piekieln¹ posok¹, która
chlupocze w trzewiach i kr¹ży w ży³ach zamiast krwi.
- Masz jutro czas? – zapyta³.
- Jutro przecież niedziela – mówię.
- Przyjdź do mnie na obiad – powiedzia³ – pogwarzymy sobie.
Odchyli³ g³owę, podstawiaj¹c twarz
pod siek¹cy prysznic. Zrobi³em to samo, ale nie czu³em szczypi¹cego ciep³a wody, lecz jej przyjemny ch³ód na
rozpalonych policzkach. I us³ysza³em
znowu:
- Mam trzy córki, śwarne dziouchy,
Jankę już widzia³eś. Może by ci która
wpad³a w oko... ale ty, pierunie, hanyski byś nie chcio³, co?
- Co pan mówi, dlaczego niby... –
b¹kn¹³em.
Musio³ wyszczerzy³ swoje żó³te zębiska i da³ mi kuksańca w bok.
- Druga godzina może być?
- Może być – powiedzia³em.

