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  Zniszczony i szczęśliwy.
  Nie dotar³em jednak jeszcze do sa-
mego dna, pozosta³ maleńki margines 
do roztrwonienia, a żywię nadzieję, że 
docenię jego smak. Zreszt¹, osi¹gn¹-
³em wiek tak podesz³y, że prawdopo-
dobnie ma³o już zd¹żę uratować.
  Od wielu lat cieszę się s³aw¹ – s³aw¹ 
umacniaj¹c¹ się bez przerwy – pisarza 
skończonego, w stanie ca³kowitego i 
nieodwracalnego upadku. O każdym 
utworze, który og³asza³em drukiem, 
mówiono lub co najmniej myślano, 
że by³ kolejnym szczeblem prowa-
dz¹cym w dó³. Dzięki temu stopnio-
wo pogr¹ża³em się coraz bardziej, aż 
do obecnej wyrwy.
  Wszystko jest moim dzie³em. Do 
katastroficznego rezultatu d¹ży³em 
z wielk¹ cierpliwości¹ i uporem od 
ponad trzydziestu lat, wed³ug planu 
przenikliwie z góry ustalonego.

  - Czyli – spyta ktoś – pragn¹³eś klę-
ski?
    Oczywiście, panie i panowie. 
   Swego czasu jako pisarz osi¹gn¹³em 
wspania³e sukcesy, pozyskuj¹c szero-
ki rozg³os, s³owem, powiod³o mi się. 
Mog³em jednak zajść dużo wyżej, wy-
starczy³o, żebym tylko zechcia³, a bez 
trudu bym osi¹gn¹³ pe³nię chwa³y.
    A ja nie. Nie chcia³em.
   Co więcej, z wysokości, któr¹ już 
zdoby³em – wspania³ego pu³apu, 
szczytu, rzec można z Monte Rosa, 
jeśli nie wręcz z Himalajów – wola-
³em schodzić powoli, stale jednak w 
dó³, drog¹ przebyt¹ kiedyś wielkimi 
skokami, przeżywaj¹c etapy ża³osne-
nego upadku; ża³osnego przecież tyl-
ko pozornie, przyjaciele moi, skoro 
czerpa³em z niego tyle otuchy. A dziś 
wieczorem na tych stronicach – w³ożę 
je do opieczętowanej koperty, któr¹ 
otworzycie dopiero po mej śmierci – 
wyjaśnię wreszcie dlaczego, objawia-
j¹c wielk¹ tajemnicę.
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  Osi¹gn¹³em już czterdziestkę i p³y-
wa³em pod pe³nymi żaglami po mo-
rzu sukcesów, gdy pewnego dnia na-
gle olśni³o mnie świat³o. Los, do któ-
rego zmierza³em, los s³awy światowej
– powtarzam – ha³aśliwych afirmacji, 
zaszczytów, popularności, podziwu o-
kazywanego przez wszystkich, świad-
cz¹cego o pe³nym zwycięstwie, obja-
wi³ się nagle w ca³ej, jakże ża³osnej 
pustce.
   Strona materialna s³awy nie intere-
sowa³a mnie; by³em już aż nadto bo-
gaty. A reszta? Odg³osy oklasków, u-
pojenie triumfem, fascynuj¹cy blask, 
dla którego tyle mężczyzn i kobiet 
sprzeda³o duszę diab³u? Za każdym 
razem, kiedy kosztowa³em tego choć-
by odrobinę, w ustach czu³em posmak 
suchy i gorzki. W końcu – powtarza-
³em sobie – jak najdobitniej odzwier-
ciedla się s³awa? Po prostu tak: ktoś 
przechodzi ulic¹, a ludzie odwracaj¹ 
się i szepc¹: widzia³eś? To w³aśnie on! 
I to już wszystko. Ani źdźb³a więcej, 
³adna mi satysfakcja. 
  A w dodatku, zapamiętajcie sobie do-
brze, przytrafia się to tylko w przypad-
kach skrajnych, jedynie najwybitniej-
szym osobistościom politycznym lub 
najs³ynniejszym aktorkom. Zaś jeśli 
chodzi o zwyk³ego pisarza, niech ma 
pretensje do czasów i poczeka, zanim 
ktoś obejrzy się w jego kierunku.
  Oprócz tego pozostaje strona zdecy-
dowanie negatywna. Mnie jednak nie 
odstraszy³y specjalnie codzienne nu-
dy: wszystkie obowi¹zki, listy i telefo-
ny od wielbicieli, spotkania, konferen-
cje prasowe, pozowanie do zdjęć, radio
i tak dalej. Inne i poważniejsze mia-
³em zmartwienie: każdy sukces roz-
pogadza³ mnie tylko chwilowo, a wie-
lu innym sprawia³ przykrość nader 
g³ębok¹. Och, choćby niektóre twarze 
przyjació³ i kolegów, szczególnie pod-
czas dni dla mnie udanych, jak bardzo
musieli się smucić! Dobrzy ch³opcy, 

wszyscy uczciwi i pracowici, d³ugo-
trwa³ymi więzami przyzwyczajenia i 
sympatii zespoleni ze mn¹, dlaczego 
sprawia³em im tyle cierpienia?
  Za jednym zamachem odmierzyłem
wtedy sumę bólu rozsiewanego przeze 
mnie z powodu śmiesznego pragnie-
nia osi¹gnięcia sukcesu. Przyznaję, że
nigdy wcześniej o tym nie pomyśla-
³em. I nagle poczu³em wyrzuty sumie-
enia.
  Zrozumia³em również, że gdybym 
nadal kroczy³ star¹ drog¹, wówczas 
zdobywa³bym jedynie nowe i coraz 
wspanialsze wawrzyny, w zamian przy- 
prawiaj¹c liczne serca o niebezpieczne 
kurcze. Tymczasem one nie zas³uży³y 
sobie na to, być może. I chociaż nie-
zliczonymi cierpieniami hojnie obda-
rza nas świat, to jednak k¹sanie za-
zdrości tworzy rany należące do naj-
krwawszych, najg³ębszych, najtrud-
niejszych do wyleczenia, a bez reszty 
godnych wspó³czucia.

  Naprawiać – oto obecny cel. Przeto
podj¹³em donios³¹ decyzję. Z wyso-
kości szczytu, do którego dotar³em, 
mog³em już sobie pozwolić, chwa³a 
Bogu, czynić dużo dobra. Im bardziej 
sukcesami moimi zasmuci³em przed-

tem bliźnich, tym bardziej liczyć mo-
g³em na zapewnienie im wielkiej ra-
dości. Czym innym w końcu jest roz-
kosz, jeśli nie powstrzymaniem cier-
pienia? Czy wielkość rozkoszy nie jest 
wprost proporcjonalna do bólu j¹ po-
przedzaj¹cego?
  Dlatego muszę nadal pisać, nie osła-
biaj¹c rytmu pracy, nie wywo³uj¹c 
wrażenia dobrowolnej ucieczki, to by 
by³o marn¹ pociech¹ dla kolegów 
moich, ale inaczej: uciec się do wspa-
nia³ej mistyfikacji i, zachowuj¹c pozo-
ry kwitnienia talentu, pisać źle i jeszcze 
gorzej, co może nasun¹ć myśl o os³a-
bieniu si³ twórczych. Zaś tym, którzy 
spodziewali się nowych, strasznych 
ciosów, dostarczyć radosnej niespo-
dzianki w postaci mojego upadku.
  Przedsięwzięcie, pozornie proste, po-
nieważ czyny nieistotne lub pluga-
we nie męcz¹, faktycznie by³o trudne 
z dwóch powodów.
  Po pierwsze, należa³o zapewnić so-
bie oceny negatywne ze strony kryty-
ków. Tymczasem, należ¹c już do ka-
tegorii pisarzy nagradzanych, cieszy-
my się wysok¹ mark¹ na rynku este-
tycznym. Od dawna mówiono o mnie 
tylko dobrze, co zrodzi³o konformizm 
ściśle przestrzegany. Zaś krytycy, jak 
wiadomo, po umieszczeniu artysty 
w szufladzie nie lubi¹ zmieniać usta-
lonego mniemania. S³owem: czy rze-
czywiście zauważ¹, że zacz¹³em pisać 
kompletne knoty, lub raczej, a tego się 
ba³em, pozostaną przy własnych sche-
matach, nadal obsypuj¹c mnie pochwa-
³ami?
  Po drugie: krew nie woda, więc ha-
mowanie eksplozji geniuszu koszto-
wać mnie będzie dużo wysi³ku. A mię-
dzy wierszami, nawet jeśli się oddam
bana³om i miernocie, blask może się
przes¹czyć tajemnicz¹ potęg¹. Uda-
wać innego to trudne zadanie dla arty-
sty, nawet jeśli z wyobraźni¹ coraz go-
rzej. Udalo się jednak. Na d³ugie lata
okie³zna³em p³odn¹ naturę moj¹; na-
uczy³em się symulować tak zręcznie, 
że każdego by to przekona³o do wiel-
kości mojego geniuszu; pisa³em ksi¹ż-
ki i ksi¹żki w niczym mnie nie przy-
pominaj¹ce, coraz s³absze, wymęczo-
ne, bez ³adu i sk³adu, pozbawione in-
wencji, postaci i przejrzystości narra-
cji. Powolne samobójstwo literackie. 
  Ale twarze przyjació³ i kolegów, po 
każdej kolejnej publikacji, stawa³y się 
pogodniejsze i spokojniejsze. Powoli
uwalnia³em ich, biedaczków, od drę-
cz¹cego ciężaru zazdrości. Od nowa 
nabierali wiary we w³asne si³y, zawie-
rali pokój z życiem, znów zaczynali
naprawdę mnie kochać. Rozkwitali. 
Przez lata ci¹gn¹ce się nieskończenie

by³em cierniem wbitym g³ęboko w ich 
wnętrzności. Teraz delikatnie wycią-
ga³em ten cierń jadowity, co sprawia³o 
im ulgę niewypowiedzian¹.
 Os³ab³y aplauzy, zacz¹³em żyć w cie-
niu, ale znacznie szczęśliwiej niż do-
t¹d, skoro przesta³em czuć wokół sie-
bie dwuznaczny powiew uwielbienia, 
a na jego miejsce przyszła gorąca fala
dobroci i wdzięczności. W g³osach ko-
legów moich odnajdywa³em akcent 
szczery, świeży i szlachetny, typowy 
dla czasów odleg³ych, kiedy jako chło-
pcy nie rozumieliśmy jeszcze nędzy 
życia.
  Co to znaczy – moglibyście zapytać
– czyżbym pisa³ tylko dla kilkunastu
kolegów? I to ma być twoje powo³a-
nie? A publiczność? Czemu pomijasz 
niezliczon¹ rzeszę żyj¹cych i potom-
nych, którym rozpalić móg³byś serca? 
Czy twoja sztuka by³a aż tak mizer-
na?
  Odpowiadam: Oczywiście d³ug, jaki 
sp³aca³em przyjacio³om i kolegom, by³ 
zaledwie b³ahostk¹ w porównaniu z in-
nym, który zaci¹gn¹³em wobec ludz-
kości.
  Ale kolejnej, nieznanej publiczności 
rozsianej na skorupie Ziemi, pokole-
niom roku dwutysięcznego niczego nie
zatai³em. W tajemnicy, przez wszyst-
kie lata, robi³em to, co nakazywa³ mi
Wszechmog¹cy; na skrzyd³ach boskie-
go natchnienia tworzy³em ksi¹żki na-
prawdę w³asne, które zdo³aby unieść 
mnie na najwyższe szczyty chwa³y. 
Napisa³em je i zamkn¹³em w wielkiej
kasie pancernej znajduj¹cej się w sy-
pialni. Razem dwanaście tomów. Prze-
czytacie po mojej śmierci. Wtedy przy-
jaciele moi nie będ¹ już mieli powo-
du, aby się uskarżać. Zmar³emu chęt-
nie przebacza się wszystko, nawet
stworzenie nieśmiertelnych arcydzie³. 
Roześmiej¹ się przyjaciele, potrz¹saj¹c 
dobrotliwie g³owami: „Urz¹dzi³ nas, 
ech, to ścierwo. A myśleliśmy już, że 
zdziecinnia³”.
  Jakkolwiek was...

  W tym miejscu tekst się kończy. Stary
pisarz nie mógł kontynuować, ponie-
waż zaskoczyła go śmierć. Znaleziono 
go siedzącego przy biurku. Na arkuszu
papieru, obok roztrzaskanego pióra,
leżała nieruchomo siwa głowa, w o-
statecznym opuszczeniu. Najbliżsi, po 
przeczytaniu tekstu, otworzyli kasę
pancerną. Znaleźli dwanaście gru-
bych, opieczętowanych paczek, każda
z nich zawierała setki kartek. Na kart-
kach nie było najmniejszego znaku.
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