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 Mało kto pisze dziś listy, wysyła kart- 
ki świąteczne. Wyjątkiem jest niezrów-
nany Andrzej Leszczyński z Gdańska.
Świąteczna pocztówka od niego jest 
czymś w rodzaju ciepłego arystokra-
tycznego powiewu w naszych plebej-
skich czasach. Ja niestety należę do 
plebejuszy i tylko telefonuję do krew-
nych oraz znajomych – też plebeju-
szy – rozsianych  po całym kraju. 
- Halo, Jadzia? 
- Cześć, braciszku. Witam, witam. 
Co słychać w stolicy?
- No, święta idą. Życzenia chciałem 
wam złożyć. Weselcie się wesoło. 
Zdrówka też życzę…
- Dzięki, dzięki. Dla was też wszyst-
kiego najlepszego. Ale tak w ogóle to 
nie ma się z czego cieszyć.
- Że niby w kraju?
- I w kraju, i na świecie. Widziałeś, co 
te skurwysyny robią. Albo te Szkopy 
– dziadostwa nawpuszczali i się ze-
srali. A u nas Żydy znowu łeb podno-
szą – komuchy w dupę jebane. 
- Jadzia, ale wujek Janek był komu-
chem, twój szwagier też był…
- Jakie tam z nich komuchy, daj spo-
kój. Gdzież komuchy. Teraz najwię-
cej ich siedzi w szmatławcu „wybor-
czym”.
- Co w nim szmatławego wyczyta-
łaś?
- Coś ty, do ręki bym nie wzięła tego 
gówna.
- No tak, ale ja też komuch…
- Ha, ha – jak ja cię lubię! Zawsze mnie 
rozśmieszałeś. Niewyjęty jesteś. Wa-
riacie jeden, nie mogę. Ucałuj wszyst-
kich swoich i pozdrów panią Zosię,  
waszą sąsiadkę.
- Dziękuję, pozdrowię. Wesołych 
Świąt! A wiesz, pani Zosia była ostat-
nio na tej kobiecej manifestacji w War-
szawie…
- To kij jej na grób, starej k… trzymaj 
się – spokojnych i pogodnych… śnie-
gu by się trochę przydało, i mrozu tro-
chę, pa, ucałowania, pa.

  Jakiś żal niewysłowiony, ścisk de-
wastujący dobrą pamięć – rozbój 
na nadziei w biały dzień. Rozpacz 
w kratkę. Odechciało mi się wszyst-
kiego, ale jeszcze dzwonię do Kazia.

- Halo, tu Andrzej. Cześć stary byku. 
Spirytus już doprawiłeś? 
- O, jak się masz – powitać, powitać 
– doprawiłem, doprawiłem, jakże by 
nie. Mówię ci, wyszła naleweczka pa-
luszki lizać. A wiesz, dodałem – tylko 
nikomu nie mów – troszkę piołunu do 
zalewy z cytryny. Mówię ci – cymes.
- Co poza tym?
- A, córka trochę choruje – alergia ja-
kaś czy co, ale jako tako. Gdyby nie
ten cały szajs dookoła…
- Jaki szajs? „Dobra zmiana?” Refor-
my?
-  Co to za reformy?! Za bardzo się 
cackają. Od razu powinni rozgonić 
w dupu całe to towarzystwo. 
- Kto powinien rozgonić? Kogo?
- No, słuchaj, za dużo się tego syfu 
nazbierało. Dłużej tak nie mogło być. 
Dobrze, że wreszcie zaczynają robić 
porządek. Ktoś musi…
-  Zgoda, ale przecież nie każdy nada-
je się do robienia porządku. Powinni 
go robić porządni, mądrzy i kompe-
tentni. Wychowawca musi być sam 
wychowany. Czy oni są wychowani? 
Którzy to są?
- Słuchaj, tak nie może być… trzeba 
rozgonić… dobrze, że się im do dupy 
dobierają… u mnie w firmie… mó-
wię ci, jeden premie sobie przyzna-
wał rok w rok, a firma na psy schodzi 
– państwowa to można kraść…  trze-
ba z tym skończyć… i ta cała Unia 
pożal się Boże… my, Polacy…
- Życzenia chciałem wam złożyć świą-
teczne – zdrowia szczęścia i w ogóle...
- Dla was też najlepszego – spokoj-
nych i wesołych. Lecę właśnie na re-
kolekcje, a później za jakąś rybką trze-
ba będzie się rozejrzeć. Sąsiad hoduje 
karpie, takie sobie, ale chyba wezmę 
kilka, i jakiegoś śledzika do nalewecz-
ki się kupi…
- No, to trzymaj się. Wesołych Świąt.
- Wesołych Świąt. I szczęśliwego No-
wego Roku!

 Mam ochotę wyrzucić telefon przez 
okno, jednocześnie jakoś nie żałuję, 
że nie wysłałem kartek świątecznych 
do rodziny i znajomych. Poza jedną 
– do Gdańska, do Andrzeja Leszczyń-
skiego. 
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