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19 grudnia, godz. 07:00

  Jak zwykle budzik zadzwoni³ tak, 
jak go nastawi³em. Muszę przyznać, 
że wkurwia mnie to niesamowicie. 
Niby czemu nie zadzwoni kilka mi-
nut później. Jednak maj¹c w pamięci 
dobre sentencje mojego taty „ciesz 
się, że chociaż budzik dzwoni – jesz-
cze żyjesz”, ucieszy³em się. W koń-
cu jednak żyję. Moje okno wychodzi 
na park i nie ukrywam, że dziękuję 
opatrzności za to, że na park, a nie 
na przyk³ad na budynek sejmu czy 
co gorsza jakiś supermarket. Chociaż 
w obu przypadkach niewielka by³aby 
to różnica. Oba te miejsca żyj¹ prze-
cież albo aferami albo promocjami. 
No więc popatrzy³em na park. Za-
zwyczaj tego nie robię, bo park o tej 
porze jest pusty, a przede wszystkim 
ciemny. Więc nie ma powodu się ga-
pić. Ale popatrzy³em. I zdębia³em. 
Na chodniku siedzia³ anio³ i patrzy³ 
w moim kierunku. Wypi³em ³yk ka-
wy, żeby się obudzić. A on tam sie-
dzia³ i się gapi³. No cóż, pomyśla³em, 
widać musi siedzieć i się gapić. Przez 
chwilę pomyśla³em, że to anio³ stróż, 
ale szybko odrzuci³em tę myśl. Niby
czego mia³by pilnować. Kiedy wy-
szed³em z ³azienki w miejscu gdzie 
siedzia³, powiewa³ duży transparent 
z napisem „ĆWOK”. Jestem przeko-
nany, że to tylko zbieg okoliczności. 

19 grudnia, godz. 11.00

   Teraz mam dwadzieścia minut 
przerwy na lunch. Wola³bym przerwę 
obiadow¹, ale wszyscy mówi¹ lunch. 
Raz nawet zażartowa³em, że idę na 
lincz, ale kierownik dzia³u wyjaśni³ 
mi, że to g³upi pomys³, a po drugie, 
żebym uważa³, co i przy kim mówię. 
Tak na wszelki wypadek. No więc 
siedzę na tym lunchu i się gapię. Moi 
koledzy popędzili do fast foodów, 
albo na szybki seksik, a ja się gapię. 
Nie żebym nie lubi³ seksu, przeciw-
nie, ale dwadzieścia minut to dla mnie 
za ma³o. Nie, nie zrozumcie mnie źle. 
Ja muszę przed tym porozmawiać. 
Siedzę w kawiarence. Zima, ma³o lu-
dzi. Można poflirtować z barmank¹, 
albo tak w³aśnie siedzieć i się gapić. 
I nagle widzę jak przez ulicę idzie ten 
anio³ z parku. Jakiś taki zamyślony. 
A może czegoś szuka? Zatrzyma³ się. 
Jakby nas³uchiwa³ i chuj go obchodzi, 
że samochody i tramwaje. No, tak na 
świat³ach stoi, cwaniak. O zielone ma. 
Przechodzi przez jezdnię i staje. I te-
raz czeka znowu na zielone. A pewnie 
zapomnia³ o czymś. Nie, nie zapom-
nia³, po prostu ³azi tam i z powrotem 
po pasach. I jakoś wyraźnie zaczyna 
zerkać w kierunku kawiarni. Zaczyna 
padać. Takie duże p³aty śniegu z nieba 
lec¹. A ten chodzi. No to chodź sobie 
zdrów – rzucam. - Co pan mówi? –
pyta barmanka. Nic, nic pani Jolu – 
uspokajam. Ja kluczyk od ubikacji 
chcia³em – mówię, zreszt¹ zgodnie 
z prawd¹. Co prawda nie lubię knaj-
pianych klozetów, ale jak trzeba... 
Trzeba wrócić do pracy. Stoję na chod-
niku przed przejściem dla pieszych i 
czekam na zielone świat³o. Zauważam 
w śniegu wydeptany napis „Je³op”. 
Ech te dzieci – myślę sobie.

20 grudnia, godz. 02.00

 Sen przyszed³ do mnie i powiedzia³: 
Dosta³eś wczoraj wiadomość, na któ-
r¹ nie odpowiedzia³eś – zostaniesz u-
karany. Zamazana plama snu zaczę³a 
przybierać ludzki kszta³t. Zapaliłem 
papierosa i patrzy³em jak się kszta³tu-
je. G³upie to by³o i śmiać mi się chcia-
³o, bo kszta³towa³ się sen w moim śnie.
„Zgaś papierosa – powiedzia³ sen –
dym mi szkodzi.  Po chwili przybrał
postać dziewczyny. Pomyśla³em, że j¹ 
znam i dlaczego do cholery jest w u-
braniu. Bo zimno – odpowiedzia³ sen 
– czytaj¹c w moich myślach. I trochę
cierpliwości – doda³. Nie, to nie – po-
wiedzia³em bezg³ośnie. Jeszcze zoba-
czymy – szepn¹³ groźnie.

21 grudnia, godz. 12.00

 Wczoraj by³em bardzo bliski rozwi¹-
zania zagadki. A wszystko za sprawą
ducha. Nawet nie wiem czyj to by³ 
duch. Takie nie wiadomo co. Zmate-
rializowa³ się akurat wtedy, kiedy pa-
stowa³em buty. Siad³ na krześle na-
przeciw i powiedzia³ „Uhu-hhhu”, 
„Yhyhhhy”, a nawet próbowa³ stra-
szyć „Jahaha”. Zapyta³em czy to no-
wy zestaw ćwiczeń dykcyjnych, ale 
on tylko wytrzeszczy³ puste oczodo³y 
i zasika³ prześcierad³o, w które by³ o-
winięty. Dziwny jakiś by³. Gdy za-
pyta³em, czy wie jak rozwi¹zać mój 
problem, skoczy³ na żyrandol i zacz¹³ 
się huśtać. Wkurwi³em się i wyszed-
³em z domu. Wychodz¹c przykaza-
³em mu posprz¹tać na biurku. Kiedy 
wróci³em wszystkie moje notatki by³y 
zasikane z góry na dół. Czyżby obja-
wienie? Na wszelki wypadek spraw-
dzi³em dzisiaj swoje konto, znowu nic. 
Niedobrze, poczyni³em już pewne 
plany finansowe. Ojciec pewnie po-
wiedzia³by: – „Duchy s¹ potrzebne, 
ale nie musz¹ od razu sikać, zrób coś 
z tym”.

22 grudnia, godz. 17.00

  Nic tak nie odpręża, jak uprawia-
nie seksu o siedemnastej. Tak mi się 
przynajmniej wydaje. A może czyta-
³em o tym gdzieś? Nie wiem. Nied³u-
go Wigilia. Anio³ przesta³ się poja-
wiać. A może nigdy go nie by³o. Mo-
że by³, ale nie dla mnie przeznaczony. 
W każdym razie już go nie widuję. 
Widuję za to innego anio³a. Anielicę 
w³aściwie. Pierwszy raz zobaczy³em 
j¹ w parku, W³aśnie w tym samym 
miejscu co anio³a. Nie wiem, czy jest 
brunetk¹ czy blondynk¹, a może ruda. 
Nosi czapkę, albo kaptur. W końcu 
zima. Obieca³em sobie, że w Wigilię 
podejdę i zagaję rozmowę. Nie wiem 
o czym ona chcia³aby ze mn¹ rozma-
wiać, ale spróbuję. Jeżeli się odważę, 
to mam już ca³¹ listę postanowień no-
worocznych. Oto one: rzucę palenie, 
ograniczę picie, wymaluję mieszkanie, 
dam po ryju s¹siadowi, powiem sze-
fowi co o nim myślę, zrobię na klatce 
schodowej dwa napisy: „Precz z ko-
mun¹” i „Precz z komunią”, wykąpię
psa i odpocznę. Porz¹dnie odpocznę. 
A teraz obejrzę sobie Teleekspres i u-
systematyzuję swoj¹ wiedzę na temat 
wspó³czesnego świata. Dobranoc.
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