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My, Polacy
Przed „Exklusivem” – dawn¹ „Mazowieck¹” – hydraulik Olczak spotka³
B³aszczyka, ongiś elektryka w Metpolu. Córka jego brata wysz³a za Włocha
Ficiego jeszcze w po³owie lat siedemdziesi¹tych, kiedy niejaki Epstein z
Ameryki budowa³ w Polsce zak³ady
mięsne. Ruch wtedy wielki się zrobi³,
sporo ludzi nieźle zarobi³o, niejeden
Jugos³owianin – nikt wówczas nie rozróżnia³ czy to Serb, czy Chorwat – i
niejeden W³och Laszkę z tych stron
do rodzinnego kraju wywióz³. B³aszczyk, ch³op po sześćdziesi¹tce, postawny jeszcze, basem grzmi¹cy, ale
ogólnie zwiotcza³y i w pó³ już trochę
zgięty, poda³ d³oń koledze. Jej uścisk
by³ miękki i wilgotny, jak skoszona
trawa. Trudno uwierzyć, że ta sama
ręka pcha³a kiedyś kulę na odległość
szesnastu metrów. Z siedem lub osiem
lat starszy od Olczaka niejedno w życiu widzia³ i nas³ucha³ się niema³o: od
świstu spadaj¹cych bomb w czterdziestym pi¹tym, cyklicznych pomruków
za czasów Komuny, poprzez pohukiwania gromkie i patetyczne w okresie
Prze³omu, aż po dzisiejszy szmer powszechnej konsternacji. B³aszczyk ma
naturę refleksyjn¹, jest oczytany („Protoko³y mędrców Syjonu” przeczyta³),
nie ma kompleksów, tylko impulsywna, niewyparzona gęba pakuje go często w k³opoty. Ujrzawszy Olczaka nie
ukrywa³ radości. Nie próbowa³ nawet
zaczynać od stereotypowego „Jak leci?”, tylko waln¹³ prosto z mostu:
- Dorzuć dwa z³ote.
- Nie lepiej wzi¹ć po piwku i coś do
picia? – zapyta³ Olczak, figlarnie mruż¹c oko.
- Za - nie - mó - wi³ - em. Zaniemówi³em. Dla takich chwil warto żyć!
B³aszcz rycza³, promienia³ i kipiał.
Wyda³o mu się, że zawsze lubi³ ma³ego hydraulika.
- Gdzie pójdziemy? – zapyta³ Olczak,
gdy wychodzili ze sklepu z mocno obci¹żon¹ torb¹-reklamówk¹. Na to retoryczne pytanie B³aszczyk nie odpowiedzia³. Wiedziony instynktem ruszy³ pewnie swoj¹ wydeptan¹ ścieżk¹
niczym zwierz do wodopoju w afrykańskiej dżungli. Rozglądał się wokół
trwożliwie, aby się upewnić, czy nie
tropi¹ ich jakieś czujne oczy równie
spragnionych, czyhaj¹cych na sposobność przy³¹czenia się do stada. Dotarli do brudnej, pokiereszowanej ³awki
w parku.
- Jeszcze stoi? – zdziwi³ się Olczak.
- Ano, stoi paskuda – B³aszczyk rozpar³ się wygodnie, stawiaj¹c ostrożnie
reklamówkę na ziemi. – Mogliby zrobić coś nowego, na miarę demokracji.
Dwudziesty pierwszy wiek mamy, a ta
pokraka wci¹ż sterczy. Zreszt¹, niech
sobie stoi, niech m³odzież widzi, niech
się uczy na reliktach, niech wie, w jakich czasach przysz³o nam spędzić
prawie ca³e życie.
- Dziesięć lat to dość czasu, aby postawić now¹ – powiedzia³ Olczak.
B³aszczyk zacz¹³ się rozkręcać:
- Nie takie proste, jak ci się wydaje.
Zobacz, kto we w³adzach siedzi – farbowane lisy, komuch na komuchu i
gud³aj na gud³aju, kradn¹ ile wlezie,
kto by tam myśla³ o jakiejś g³upiej ³awce w parku. Szkoda gadać. Powiedz

lepiej, co u ciebie, nie widzieliśmy się
chyba z pó³ roku. Dobrze, że nie robicie z Gocurem u Lupy i swoją firmę
macie. S³ysza³em, że Lupa wykupuje
udzia³y w Metpolu. Kto by pomyśla³,
w pi³kę grać nie umia³, orłem w szkole nie by³, Lupa-dupa – mówiliśmy.
Ustawi³ się już w latach osiemdziesiątych. Mia³ szczęście, bo teść kopytami się nakry³ i zostawi³ mu warsztat
blacharski. A ta jego żona za m³odu
by³a bardzo rozrywkowa; stary miał
szmal i mog³a sobie pozwolić. Pamiętasz, kiedyś po ca³ej Polsce jej szuka³,
nawet komunikat w telewizji załatwił.
Zupe³nie niepotrzebnie, bo siedziała
z gitarzyst¹ z zespo³u Big Bang w Zakopanem. Później auta sprowadza³ i
przeprowadza³ – Zachód – Wschód;
wspólnika pod Kaliszem zastrzelili,
a on trafi³ za kratki, ale d³ugo nie posiedzia³, podobno mia³ jakieś poparcie
w kurii, sam wiesz, ksiądz dziekan kaza³ się nawet ludziom modlić o szczęśliwy powrót „prawego cz³owieka i
zas³użonego obywatela”. No i teraz
Metpol będzie mia³ do spó³ki z Kotel¹...
- Uważaj, bo przelejesz! – przerwa³
nagle, widz¹c, że nalewana przez Olczaka wódka zaczyna niebezpiecznie
zbliżać się do krawędzi plastikowego
kubka.
- Co się martwisz, pij – Olczak wsun¹³ nape³niony kubek w drż¹c¹ d³oń
B³aszczyka. Sobie również nala³ po
brzegi.
- Twoje zdrowie – powiedzia³.
- Za prawdziwych Polaków – powiedzia³ B³aszczyk.
Zmarszczy³ nos, obw¹cha³ zawartość,
na chwilę odwróci³ g³owę w bok, jakby po raz ostatni chcia³ spojrzeć na
świat ca³y i zanurzy³ górn¹ wargę w
przezroczystym p³ynie. Zacz¹³ wciągać d³ugimi ³ykami. Patrzy³ przy tym
nieruchomo i zastyg³ na chwilę, niczym Sokrates pij¹cy cykutę. Zagryz³
serdelkiem, spojrza³ na koleg¹ przekrwionymi oczami, zamrucza³:
- Jak leci?
Olczak nie odpowiedzia³ od razu. Opróżni³ swój kubek, popi³ piwem i poczu³, że niepokój, który go dręczy³ od
rana, ulecia³ razem z cytrynkami i bielinkami, pofrun¹³ ponad krzaczkami
jaśminu, nieostrzyżonymi grabowymi
żywop³otami, by znikn¹ć w g¹szczu
wysokiej trawy, pośród której strzelista pokrzywa rozszerza³a swoje panowanie. Miejsce niepokoju zajęło błogie odprężenie oraz potrzeba g³ębszej
refleksji nad światem.
B³aszczyk ponownie nape³ni³ kubki.
Tym razem Olczak wychyli³ pierwszy.
- Nie widzisz? – odezwa³ się wreszcie.
- Wszystko się roz³azi, byle drobiazg
wkurwia, ludzie g³upi, w³adza jeszcze
g³upsza... że niby trzeba się cieszyć... i
w ogóle... telewizja, filmy... – taśmowe
trzepanie sieczki, jakiej świat nie widzia³. Kiszki się wywracaj¹ od reklam
– wci¹ż tych samych pierdó³. Pamiętasz, kiedyś na targu facet zachwala³
bia³y proszek do wywabiania plam:
„...we³ny czyści i bawe³ny, stilony, nylony, welwety, żorżety, tiule, jedwabie, lny, cajgi, kretony; we³ny, bawe³ny!...” Cz³owiek pos³ucha³, pośmiał

się i poszed³. Teraz nie pójdzie, bo nie
ma dok¹d. Ma się wrażenie, że ³aż¹ za
cz³owiekiem bez przerwy. Ile można?
Ile, kurwa mać, można? Łeb puchnie...
dzieci pierdolnięte... Jecha³em niedawno do Warszawy i stan¹³em na
trasie, bo autobus mi uciek³. Macham
ręk¹, stoję, z pó³ godziny minę³o i nic.
Ojczyzno moja! Nikt nie chcia³ się zatrzymać, a przecież kiedyś ca³¹ Polskę
zjeździ³o się na ³ebka. By³eś w niedzielę na meczu? Widzia³eś co się dzieje?
Po³owa pi³karzy nieznana, jacyś podstarzali zawodowcy sprowadzeni z
drugiej ligi, żeby chociaż nazwiska
mieli ludzkie. S³ysza³eś kiedykolwiek
o Witeckim? Bączku? Kolańskim?
Co oni tu robi¹? Jacy oni „nasi”? Im
mia³bym kibicować? No i ta „FamaJogurt” – to ma być nazwa klubu?
Olczak wlepi³ spojrzenie w wierzcho³ki lip, świerków i kasztanów po³yskuj¹ce z³otem zachodu.
- Zauwa¿y³eś!? – wyprostowa³ się
nagle. - Nie s³ychać s³owików! Kiedyś
zawsze śpiewa³y o tej porze. Gdzie
się podzia³y s³owiki? Coś ty, B³aszczu,
narobi³?
B³aszczyk otworzy³ oczy szeroko.
- Co? Niby moja wina, że s³owików
nie ma? Sentymentalny się zrobi³eś.
Zreszt¹ zawsze by³eś taki: rozczarowany, zawiedziony, do narzekania
skory. Dziury w ca³ym szukasz, czepiasz się wszystkiego, jak stara Kurkowa. Przeszkadza jej ostatnio jarzębinowe drzewko na podwórku.
Olczak pokiwa³ palcem.
- Nie wymigasz się, B³aszczu. Myślisz, że nie widzia³em was w osiemdziesi¹tym pierwszym na Placu Grzybowskim w Warszawie? I Goc by³
z wami, i m³ody Kotela, Lupę też
widzia³em. Razem z wami ci¹gnęli
gapie. Plac wype³ni³ się t³umem, nad
którym unosili się wszyscy święci i

dźwięki kościelnych dzwonów. Sztandary zak³adowe przywieźliście poświęcać. Nasz, metpolowski, sun¹³
wolno nad schodami, tuż za bia³ymi
kapeluszami hutników, a pod nim ty,
ważny energetyk. Niós³ cię ten t³um
jak rzeka gówno. Mogę teraz walić
po nazwisku: B³aszczu, kurwa mać,
gdzieś s³owiki przepędzi³! A sztandar? Gdzie jest poświęcony sztandar?
Gdzie Metpol?
B³aszczyk skrzywi³ się i wyd¹³ wargi:
- Ględzisz jak pot³uczony. S³owików
nie ma już od paru ³adnych lat. Od czasu jak Lupa stację benzynow¹ i parking
postawi³. Sukinsyn jeden – szast prast
i stacja stoi. Myślisz, że Celmajstrowie tylko pomarańcze mu przysy³ali
za Komuny? Ale przyznaję, g³upi by³em i naiwny. Gdybym wiedzia³, ciężko bym się wtedy zastanowi³. Dla kogo się cz³owiek naraża³?
Olczak wybuchn¹³ śmiechem i opar³
obie ręce na ramionach B³aszczyka.
Patrzy³ przez chwilę za³zawionymi
oczami na ści¹gnięte brwi i zaciśnięte
usta kolegi, poklepa³ lekko d³oni¹ po
jego szorstkim policzku.
- B³aszczu kochany, ty się naraża³eś?
Za czas strajku musieli ci p³acić, w robocie by³eś nietykalny, chociaż chla³eś jak smok, a kiedy cię, diabli wiedz¹
po co, internowali na dwa miesi¹ce,
to przy okazji wrzody w szpitalu wyleczyli, później rentę dali i pozwolili
się w dupę kopn¹ć. Zreszt¹ dla nich
nie musia³eś się narażać, bo wed³ug
twojej teorii zawsze s¹ przy korycie.
To nie s¹ Polacy, mówi³eś, bo Boga
zabili. Prawdziwi Polacy to sama kultura i cywilizacja. Mogli się o niej
przekonać Rumuni w trzydziestym
dziewi¹tym.
B³aszczyk poderwa³ g³owę.
- A żebyś wiedzia³. Wuj mi opowiada³,

że ciemnota by³a tam niewyobrażalna.
Podobno zboże rzucali na klepisko i
wpuszczali krowy, żeby je tratowa³y
kopytami. Dopiero nasi im pokazali,
jak się cepami m³óci. Tu B³aszczyk
rozejrza³ się wokó³, jakby w poszukiwaniu sojusznika przygodnego, który
potwierdzi³by gestem, mrugnięciem
powiek lub kiwnięciem g³owy jego
dosadny i jednoznaczny wywód, ale
nie by³o nikogo ani za ³awk¹ w krzakach jaśminu, ani przed ³awk¹ na udeptanej alejce, jedynie wysoko, nad
wierzcho³kami usychaj¹cych topoli,
pojawi³y się wracaj¹ce z pól gawrony,
których krakanie brzmia³o jak „tak”,
„tak”, „racja”, jednakże uszy Olczaka
ca³kiem wyraźnie s³ysza³y: „sra” „taa”,
sraa-taa-taa”.
Olczak wsta³, rozpi¹³ rozporek i wcisn¹³ się w jaśminy.
- Na WUML kiedyś chodzi³eś z Gocurem i m¹drego struga³eś. Tyle wam
do ³ba k³adli i nic? Nadal pierdolicie
Hipolicie – Żydzi-srydzi, Polacy-sracy?
Zamilk³ nagle, bo wyda³o mu się, że
korony drzew, na które patrzy³ z zadart¹ g³ow¹, zaczę³y gwa³townie zmieniać po³ożenie. Ich miejsce na ułamek
sekundy zaj¹³ jakiś omsza³y pień; gwa³towny ucisk na skroń spowi³ czaszkę
ciemności¹, z której powoli zaczę³y się
wy³aniać źdźb³a trawy. Olczak uświadomi³ sobie, że się przewróci³, lecz
wcale nie mia³ ochoty wstawać. By³o
mu wygodnie i przyjemnie.
B³aszczykowi również zachcia³o się
sikać. Stan¹wszy przed jaśminem, ko³ysa³ się na wszystkie strony i pogwizdywa³. Po chwili osun¹³ się ko³o leż¹cego kolegi.
- Ty mi nie wierzysz – zamrucza³ –
m³ody jesteś, jeszcze sporo się musisz
nauczyć... my, Polacy, powinniśmy
się trzymać razem... zrozumiano?!

