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Najgorszy jest pierwszy moment, zaraz po przebudzeniu. 
Wtedy trzeba sobie przypomnieć kim się jest ... 

Po co się jest ... 
Co było wczoraj ... 
I kto śpi obok ... 

Potem głowę zaczynają wypełniać fakty, z którymi nie chce się mieć nic 
wspólnego, ... niemniej jednak to one składają się na moje tak zwane życie. 
Następnym etapem jest powolne przebudzenie ciała: tępy ból głowy 
i obrzydliwy posmak wszystkiego, co wczoraj wypiłem. 
Siadam na brzegu łóżka i patrzę na swoje stopy - są brzydkie 
i nie chce mi się ich myć. 
Czuję własny smród. Mam mściwą nadzieję, że ona też go czuje. 
A śmierdzieć potrafię ... o! na wiele sposobów: 

strachem i niepraną piżamą 
knajpą 

papierosami 
drinkiem pi<1tym ósmym siedemnastym 
chinskim żarciem 
tanimi perfumami i polem wymacanej wczoraj nastolatki 
niemyci m 
niechceniem 
wkurwieniem 
rot.memłaniem 

sobą 

Myć. Umyć. Spłukać. Ogolić. Wklepać. Wyczesać. 

Mam straszne kapcie. Ona mi je kupiła. Zawsze kupuje takie same, 
szkaradne kapcie w „stylu zakopiańskim" ... nienawidzę ich. Co rano z takim 
samym obrzydzeniem wsuwam w nie stopy i człapię po domu 
rodzinnym ... przemierzam nasze gniazdko i rozpoczynam nowy dzień ... 
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Kuchnia. Zazdrostki w oknach. Porcelanowy piesek gapi się na mnie 
wytrzeszczonymi oczkami kretyna. Okruchy na stole. Wczorajsza gazeta. 
Radio. Słucham najświeższych wiadomości i obserwuję jej pięty 
przydeptujące kapcie, tak samo ohydne jak moje. Uwija się i mówi. 
Mówi cały czas. Śniadanie. Standardowa wymiana formułek. Patrzę na 
obskubany lakier na jej wskazującym palcu i tracę ochotę na kolejny 
łyk kawy. Znowu łazienka. Szafa. Koszula przez nią wyprasowana zawsze 
źle leży. Prasuję więc jeszcze raz sam. A ona się tam krząta. Słyszę, jak 
gmyra coś przy radiu. jestem coraz bardziej zły. Ma! Znalazła! Charles 
Aznavour ... kurwa ile razy można w jednej pio ·ence powlórzyć imię 
Isabel?! Wychodzę . Nie, jeszcze nie ... dopadła mnie przy drzwiach. Cmokl 
Resztki sera z kącików jej ust przyklejają mi się do policzka. 
Pa 1 Miłego dnia, skarbie1 

Miły dzień. Miłe życie. Miła praca .... Może coś się dzisiaj wydarzy? 
Muszę tylko jakoś zapełnić czas. 
W czasie przerwy obiadowej sypię żartami. Koledzy umierają ze śmiechu. 
Ach, ten Koczkariow! Kawalarz 1 Czy ktoś ma dzisiaj imieniny? Nie? 
Szkoda. W biurowej łazience lustra nie są duże, za to światło nie 
pozostawia złudzeń. Wyciągam pincetę i wyrywam kolejne siwe włosy ... 
jak tak dalej pójdzie, niedługo będę łysy. I te zakola„. „A od czego 
mężczyznom robią się zakola? - Od udl " - cha' cha I Świetny żart. 
Po pracy idę, łażę tu i tam . Szukam czegoś. 0 1 Sklep z ubraniami dla panów. 
Chcę wyglądać jak Len manekin! W przymierzalni światło jest 
niezwykle łaskawe. Sprzedawczyni ma śliczne, ruchliwe rączki i nieskubane 
paznokcie. Biorę wszystko 1 Skoro tak świetnie leży, to czemu nie? 

A tyle miałem kiedys możliwości... gd1.ie one się wszystkie podziały? 
Byłem jak len ... Płatonow. l<obiety traciły dla mnie głowę. 
Jedna nawet si truła . Ale nieskutecznie. 

Wpadam odwiedzić znajomego . 
... bo akurat przechodziłem obok. 

- 01 jak miło 1 Świetnie wyglądasz 1 Stary, jak ty to robisz71 
- Geny. 
Kiedy rozmowa schodzi na dzieci, czuję, że na mnie już czas. Jeszcze by mi 
tylko tego brakowałol 

Powinienem odwiedzić mallu;. 
Może innym razem. 
Zawstydza mnie jej troska. 
I starość. Matki nie powinny się starzeć. 
Od jakiegoś czasu zaczęła mieć problemy z oczami i nie domywa filiżanek . 
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W herbacie pływają paprochy i sprawiają. że czuję się jak o talni 
ła1dak. Powinienem jej pomóc. Ale nie pomagam. A ona patrzy na mnie 
niedowidzącymi oczami i jest ze mnie dumna ... Codziennie boję się, 
że umrze, a ja sobie nie wybaczę. I co najgorsze mam pelną świadomość 
tego, że kiedy to się stanie, to siebie będę opłakiwał, a nie ją. 
Moja biedna staruszka ... nawet nie wie, jak bardzo Ją zawiodłem. 

Knajpa. Papieros. Koniak. jest jeszcze wcześnie, ale nie szkodzi. 
Człowiek musi przecież mieć chwilę dla siebie. jeszcze jeden1 
Chowam obrączkę do kieszeni. 
Król życial 
Poczekamy, może niedługo znajdzie się i królowa? 

Nie kochac w taką nol~ to grzech 
Gdy sercu serca brak, 
Bez tego pusty dźwięk ma śmiecił 
I wino traci ·mak.„ 

Zbliża się czas urlopu. I trzeba będzie gdzieś razem pojechać. Ona to 
zorganizuje, ja Ją znam. jeszcze jeden koniak poproszę I Będzie pierwszą 
aktywistką turnusu i dowie się wszystkiego o wszystkich. Będziemy 
we wszystkim uczestniczyć i jeździć na wycieczki. I poznamy wielu 
takich jak my, którzy milcząc, zjadają z talerzy wszystko, co serwuje 
oferta all inclusive. Jak ja to wytrzymam? jak zawsze ... sycąc się 
widokiem takich samych jak ja szczęśliwców 

Chyba właśnie pojawiła się królowa dzisiejszego wieczoru. 
Smutki w kąt! Ta noc będzie niezapomniana! 
lnie tylko noc. 
W końcu jest dopiero 17.00„. 

• 



Dlaczego t:awsze musi byc dramat? 
Czy nie warto spróbować jakoś się ze sobą porozumieć? 
ja na przykład żyję w absolutnej harmonii. jestem świadom, 

co sobą reprezentuję i na co mnie stać. 
jestem pogodzony ze sobą. jestem nowoczesny. 
Otwarty. 
Tolerancyj ny. 
Energiczny. Przedsiębiorczy. Zorientowany. Ustosunkowany. 

Akceptuję swo1e ciało i dbam o nie najlepiej Jak potrafię. 
A potrafię najlepiej. 
Wiem gdzie, co i kiedy należy ostrzykiwać, kiedy laser, kiedy ultradźwięki 
i 1ak często stosować termage. 
Uczęszczam do najlepszych terapeutów i nie szkodzi. że to kosztuje. 
Bo co może być dla mnie cenniejszego niż ja sam? 

Pasjonuje mnie sztuka współczesna i działalność charytatywna. 
jestem bardzo zaangażowany w akcje ratowania fok i ochronę planktonu 
u wybrzeży Nowej Zelandii . 
Nie używam detergentów szkodliwych dla ś rodowiska i oczywiście 
jestem wegetarianinem. 
Swoie prawdziwe ja odkryłem dzięki ezoteryce i medytacji. 
Czasem zdm·za 1111 "'ę opu57czac swo;e ciało i 11110 il 
jak Duch Boży naci wodami. 

Znam wielu ludzi i ze wszys tkimi jestem w wielkiej zażyłości. 
Oni mnie po prostu uwielbiają 1 Nic dziwnego; w końcu tyle dla nich robię„. 

Oczywiście, mam swoje słabości: jestem uzależniony od shoppingu 
i francuskiego wydania VOGUE Piję tylko pro secco 
i mam uczulenie na truskawki. 

Uwielbiam organizować! Ach, te cudowne staroświeckie śluby„. 
i purnonsensowe party. 
jak nikt potrafię łączyć tradycję ze szczyptą ekstrawagancji . 
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Ta k sobie nieraz myślę„. ile nieszczęść 1est na świecie ' 

Ile niepotrzebnych cierpień . l dlaczego 7 Z głupoty! Tak. 
Ludzie po prostu nie potrafią zyć . Udręczają s ię w imię jakichś 
bezsensownych postanowień i podejmują decyzje, które ru1nu1ą 
im życ ie. A jeżeli nawet nie rujnują, to oni i tak są ro zgo ryczeni , 
bo nie potrafią inaczej. A ja, nie dosyć, ze umiem żyć, to posiadam 
również zdolność poprawy cudzej egzystencji. Trzeba mnie tylko 
słuchać i robić, co mówię. Rzadko się mylę„. o ile w ogole. 
Oczywiście, kiedy ktoś juz zasra sobie życie tak totalnie, to nawet 
Ja nie mogę nic na to poradzić . 

Lubię kolor liliowy. Właściwie to lubię wszystkie odcienie /inletu .. . 
lawenda„. fiołki„. kwiat eustomy ( mńj 11/11bio11y!) „. mllseczka 
.t jagód i /,efir u .„ 

A moze by tak odrobinę przyciemnić włosy7 

Ten kolor wydaje mi się JUŻ nieco pospolity. 

Muszę się jeszcze zastanowić, Jak wypełnić nadchodzący dzień. 
Obłoczki pędzą dziś po niebie; takie puchate 1 beztroskie„. 
Czy ktoś poza mną to w ogóle zamvażyP 
Tak, czasem sam jes tem przytło czony własną wrażliwośc ią 

Ludzie, spojrzcie w gón;. Popatrzcie w niebo! Czyż nie jest piękne'! 

Wi e m, dz1sia1 kupię sobie coś liliowego„. blezer na przykła d. 

Albo kapelusz? A potem, uzbrojony w nową f1oletowość, pójdę z robić 

coś dobrego„. 
Będzie cudnie! 



No i tak. 
Bardzo nie lubię podejmować tych wszystkich decyzji. 
Lubię jak jest spokojnie. 
A tak coś, ten, na szybko ... od razu się denerwuję. 
Nie lubię jak ode mnie czegoś chcą. A ciągle ktoś czegoś chce! Dlaczego, 
pytam się, czy Ja zawsze coś muszę. Ciągle ktoś się czepia i wmusza mi, 
i naciska .. 

Oczywiście, że 1estem nieszczę ~ liwy. 
No bo czy widział ktoś kiedyś inteligentnego człowieka, który byłby 
szczęśliwy. Tylko jacyś durnowaci chodzą cały czas zadowoleni. 
Ale moja nieszczęśliwość jest moja własna - sam sobie Ją wyhodowałem 
i nie życzę sobie, żeby mi ją zabierać. 

A świat Jest okrutny. Poza tym ciągle mnie ktoś szturcha i popycha 1 

W pracy jeden z drugim tak mi nieraz potrafią zajść za skórę ... że tego 
nie zrobiłem, że tamtego ... że zapomniałem albo zgubiłem jakieś 
papierzysko. No i co7r Przy takiej ilości papierów, jaka wala się po naszym 
urzędzie, jakie ma znaczenie jeden papier w tę czy w tę ... Ale nie 1 

Muszą człowieka umordować i prześladować z powodu jakiegoś śmiecia. 
A tak w ogóle, to ta moja praca jest beznadziejna. I same miernoty wokół 
mnie. Nabzdyczone. Głupie twarze ... i tyll<o sktobią i piszą, i wysyłają. 
„Pospiesz się!'; „Co ię pan tak .rnujc? Więcej energii! '; „Z życiem!" 
Ale ja się nie darni Umiem się tak zadekować, że nikt mnie nie znajdzie. 
A potem mogą sobie szukać winnego. Czy to moja wina, że nikt mnie nie 
potrafił znaleźć, a ja na krok nie opuściłem naszego urzędu? 
Z czasem przestali ode mnie wymagać. Sami sobie latają i wysyłają, i liczą. 
A ja mam czas na to i owo ... bo niby czemu nie? 
Nie dam się przecież zaJeździć 1 

Czasem lubię sobie pograć w karty. 
Po południu. Po pracy. Bo w pracy nigdy! Partyjka brydżyka z Koczkario
wem raz na jakiś czas. Oczywiście, nie na pieniądze. 
O co to, to nie 1 Nie Jestem przecież hazardzistąr 
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O, i karaolw też lubie. 
Zawsze rozczulają mnie te wszystkie dedykacje ... Na karaoke ubieram się 
zawsze na kremovvo. jakoś tak mi się to komponuje. 
Kilka razy nawet sam wystąpiłem. 
Dni mi Bog trocl1ę Lego La len lu. 

Ale za to z cerą mam problemy. No, skaranie boskie' Ciągle coś wyskakuje 
i ślimaczy się niemiłosiernie; jak nie na czole, to na brodzie ... Jakieś plamy, 
krosty - po prostu nie do wytrzymania. No i wzrok mi się psuje. 
A okulary odbierają mi wiele uroku. 

I nie żebym nigdy nie tego ... mam ja swoje doświadczenia z płcią słabą. 
Ohol Z Koczkariowem odwiedziliśmy kilka razy takie miejsce, 
że w przyzwoitym towarzystwie mówić o tym nie sposób. 
Ale tak sobie mysię, że wszystko lo bardzo jest przerekl.mrnwane 
Nieraz czytałem i słyszałem, jak różni, zdawałoby si ę , myślący ludzie 
tracili głowy z powodu jakiejś kobiety. Popadali w długi, szaleli, 
niektórzy nawet próbowali odebrać sobie życie 1 

I po co, pytam się? Dla kogo7 
jestem człowiekiem nowoczesnym, nie ma we mnie pruderii ani żadnych 
tam uprzedzeń. Tylko myślę sobie, że to ... jakby nic takiego specjalnego. 
W trakcie tych różnych tam ... no wiadomo, O NE sapią i chuchają 
człowiekowi w twarz, tym co niedawno Zjadły, ni e raz krzyczą okropnie 
(i bez powodu chyba), a ja hałasu nie lubię ... Owszem, 
czasami, przez chwilę bywało nawet przyjemnie, ale strasznie się trzeba 
było przedtem umordować. 

Muszę przyznać, że od czasu do czasu ... choć nieczęsto ... tak sobie myślę, 
że może jednak trzeba by się było rozejrzeć za jakąś żoną. 
W naszym urzędzie jestem jedynym kawalerem ... niektórzy tak na mnie 
przez to czasem dziwnie patrzą ... l pewnie coś tam insynuują po kątach. 
Domniemywają. Może nawet śmieją się ze mnie 1

• że niby ze mną 
coś musi być nie tak już kilka razy coś mi się tak jakby o uszy obiło. 
Świństwa takie 1 Że niby żadna mnie nie chce ... nieudacznika. 
l że może powinienem sobie kupić suczkę ... Raz też szef naszego departa
mentu tak niby napomknął: „Bo widzi pan, ja za tą nowoczesnością to nie 
prze padam. Uważam, że każdy porządny człowiek powinien mieć rodzinę 
w k I osy c /ny m tego słowa znaczeniu. Te wszystkie mody ... tolerancja, 
Europa. A ja bym, proszę pana, całe to pedalstwo wysterylizował 1 " •.• 

i popatrzył na mnie tak dziwnie, przeciągle. O, ja już swoje wiem 1 

Że to tak niby przypadkiem akurat mnie zwierzył się ze swoich poglądów, 
tak7 Bardzo się wtedy wys tra szyłem i wziąłem tydzień urlopu. 
A jak wróciłem, to p.ltrzył na mnie 1eszcze dziwniej. 

• 



No, a poza tym ten wieczny bałagan w domu. 
Kiedyś ... matka tak jakoś potrafiła się z tym wszystkim uwinąć. 
Cicho, bez gadania, jak przerośnię ta mysz. l łóżko zawsze miałem 
pościelone i koszule wyprasowane„. a kiedy wracałem z pracy, 
to w kuchni pachniało tak smakowicie! 
Gdy jej zabrakło; bo zmarła tak nagle i niespodziewanie, jakby 
jej nigdy nie było„ . to wtedy wszystko tak jakoś zaczęło zarastać. 
Mieszkanie zszarzało. 
No i musiałem s ię zacząć stołować w barze mlecznym, co jest bardzo 
nieprzyjemne. Czasem jeszcze tylko znajduję w domu 
jakiś jej ślad· 
a to grzebien, 
a to chu teczki do nosa w niebieskie kwiatki 
i różne buteleczki z syropami na kaszel. 

Może faktycznie„. gdyby się znalazła odpowiednia osoba7 

Ładniutka, cichutka„. i żeby potrafiła te różne tam„. 
i żeby potrafiła to robić po cichu. 
O! to by było coś! „.l porządek żeby był, i zupa ogórkowa„. 
To kto wie? Może i bym„. tak w ostateczności„. oczywiście 
nie od razu„. a le kiedyś, kto wie„. może zdecydowałbym s ię 
uszczęśliwić jakąś. powiedzmy, p a n n ę „. 

I . 

jestem, że się tak wyrażę, n a turą n am i tną, 

aby w zgodzie ze sobą funkcjonować, koniecznie potrzebna jest mi 
kobieta. ja nie mam specja lnych wymagań. Ważne tylko, żeby była 
zdrowa i nie za chuda„ . bo z taką chudą, to żadna przyjemność: kanciasta, 
nieporęczna i cały człowiek potem jest poobijany „. ja już tam 
swoje wiem. Tak, to jedyne na czym mi zależy: zdrowa, nie za chu da 
i starannie umyta, reszta już się sama ułoży. 
Czy wymagam za wicie'! 
Okazuje się, że tak. 

jestem sam. Samotny. Osamotniony. I zdesperowany. A jak twierdzi doktor 
Shtorz: „ Z obawy przed przernzajacq chorobą jaką 1est onamzm 
należy wystrzegać się amotno.fri, poniewai jej szkodliwe dziala11ie 
wyraża się w tym, że niczym niezajęte mysli same 11rzez się zwracają 
się w niepożądaną stronę, wyobraL11iu wypaczl/ się cllorobliwie 
i zaczyna roztaczać sprośne obrazy, doprowculzajqc człowieka 
do lubieilłej furii." 

Wiem, jestem przecież człowiekiem świadomym. Ten stan rzeczy uwłacza 
mojej godności i - co gorsza - coraz bardziej nadszarpuje zdrowie . Bacznie 
obserwuję więc swoje ciało i widzę spustoszenie, jakie czyni w nim 
sam o 9 w a I t. Zacząłem nawet robić zapiski. Dzięki tej boleśnie 
zdobytej wiedzy stałem się niezwykle biegły w tej dziedzinie: nawet 
z dużej odległości rozpoznam każdego, kto ulega temu zboczeniu. l to 
bez względu na płeć, wiek czy umiejętność kamuflażu. Na s tępstwem tego 
rozpoznania jest zawsze i niezmiennie - obrzydzen ie - wstręt - pogarda. 
Sobą również gardzę ALE jednak moja sytuacja jest nieco inn a: 
po pierwsze - posiadam wrodzone predyspozycje ku tej przypadłości, 
czyli innymi słowy - takim chciał mnie widzieć Stwórca; 
po drugie - ciężka sytuacja materialna nie pozwalająca mi korzystać tak 
często, jak jest to konieczne z zamtuzów czy też innych „mstytucji ulgi"; 
po trzecie - prześladuje mnie pech; parokrotnie już próbowałem zawrzeć 
znajomość z jakąś panną i za ka żdym razem coś w pewnym momencie 
zaczynało iść nie tak, i znowu zdany byłem tylko na siebie. 



W okresie pokwitania poddano mnie leczeniu. Moi rodzice kilkakrotnie 
przyłapali mnie w chwili, kiedy ulegałem swojej słabości i doszli 
do wniosku, że tr ze ba mnie poddać te rapii. Stosowano na mnie różne 
metody, bardziej i mnie bolesne. Nies tety, wszystkie okazały się 
nieskuteczne. jedyny efekt wszystkich tych zabiegów był taki, 
że zaczęto mnie karać. Surowo. Cora7 surowiej 
Bez sku tlrn. 

Dużo czytam. Lubię wiedzieć. 
Interesuję się tym i owym, ale nie byle czym. 
Najbardziej lubi ę czasopisma medyczne. 
Moją biblią jest P" r" cl 11 i k tf ie 11 te Im en o" - fascynująca 

książka, ni este ty kompletnie nieprzydatna w praktyce. 

Bard zo uważnie przyglądam się wszystkim napotkanym mężczyzno m. 

Zastanawiam się, jak oni ... tego. Oczyw iście ci, którzy nie są w takiej 
jak ja, pożałowania godnej sytuacji. 
Ale na przykład ci wszyscy małżonkowie ... jak to tak, że można 
codziennie? Za darmo? Co to robi z człowiekiem, jak ma taką możliwość? 

A jak już się wreszcie uda i jest ten dom, i ta żona, i jest porządnie, 
tak jak być powinno ... to może i na boku coś się znajdzie. Mężczyzna 
nabiera JU Ż wprawy w obchodzeniu się z płcią słabą, nie boi się , nie poci, 
to chyba mu wtedy łatwiej zaw ierać z n a iomości. No, bo jak s ię już ma 
tę praktykę, no to czemu nie s korzystać? 
No, a le na ra z ie, że by chociaż ta je dna hyła . Towarzyszka życia . 

Wtedy wszystko będzie inne Pełnie1sze. St· tcrznc 
J lud z iom będę mógł spojrzeć prosto w oczy. 
I w pracy jakoś będzie inaczej. A co tam u żony) 
A ja na to: Dziękuję, vvsraniale. 
A może odwiedzą nas państwo w najbliższą sobotę? 
Małżonka moia przyrzą dzi coś specja lnego. 
Bard zo chętnie,jak to miło z pa1'Jstwa stru ny ... 

I b ędę mógł tęp ić wreszcie szerzące s ię wokół zboczenia i deprawację. 

I moie nawet ... będę szczęsliwy? 
Szc:zęślin~i· - cokolwiek lu znaCLy. 
Podobno niektÓt)'m sie to udaje. 
A moie c:hoc~ rcu umie sit; co.~ udo! 

Nadaję się na dyrektora. Czuję to całym sobą. No cÓ'ż, takimi już Bóg 
obdarzył mnie predyspozycjami . Mam rękę do ludzi, potrafiłbym tak 
ich chwycić za ryj, że chodzi liby jak w zegarku. Niestety, moi zwierzchnicy 
są ślepi na sprawy oczywiste i choć piastuję jakie-takie stanowisko, 
to jest ono jednak stanowczo niewystarczające. A przyczy ny tego żałosnego 
stanu rzeczy są dwie: brak odpovviedniego wykształcenia i brak żony. 

Mieszkam w wielkim mieszkaniu, odziedziczonym po jakimś pociotku 
i mam swoje przyzwyczajenia. Lubię jak wszystko jest na czas 
a harmonogram dnia j e~t stały. 

Nie lubię niespodzianek i małych przedmiotów. Moja matka 
kolekcjonowała porcelanowe figurki: koszmarne miniaturowe zwierzątka, 
kominiarczyków, pastereczki. W dzieciństwie niejednokrotnie zdarzyło 
mi się niechcący zmiażdżyć którąś z nich , a wtedy matka dostawała 
histerii. Ona histeryzowała, a ojciec tłukł mnie tak długo, aż ona 
prze s tawała płakać. Na ogół płakała dłużej niż był em w stanie wytrzymać . 

Kiedy traciłem przytomnosc, ona się uspokajała . 

Mój ojciec był fajtłapą i nieudacznikiem, ale bić potrafił. No i nie widział 
świata poza moją matką. Moja matka zaś nie lubiła ani mojego ojca, 
ani mnie, ani nikogo, kto nie należał do „lepszego towarzystwa". 
Raz w tygodniu urządzała „przyjątka" dla dobrze urod zo nych nierobów, 
którzy pożyczali pieniądze od mojego ojca. Pewnie gdyby ni e to, że byli 
jego dłużnikami, nigdy nie przyjęliby jej zaproszenia. Ona jedn ak była 
przekonana, że to jej urok i arystokratyczne korzeni e zapełniaj <.i co sobotę 
nasz salon. Na czas tych wieczorów zamykano mnie w moim pokoju 
wraz z jej kotem. Kot też mnie nie lubił, a ja nie lubiłem jego, z tym że 
to on na tym gorzej wychodził. 
W salonie mojej matki mówiono tylko po francusku. Pewnie dlatego nigdy 
nie dobiegał stamtąd głos ojca. Siedziałem z uchem przy drzwiach 
i słuchałem ... i wyobrażałem sobie o czym oni tam rozmawiają, co robią .. 
Kiedy wszystko cichło a goście na koszt mojego ojca rozjeżdżJli 
się do domów, zakradałem się do pustego salonu i wdychałem unoszące 
s ię jeszcze w powietrzu zapachy perfum, cygar i wykwintnych potraw, 
l<torych nigdy nic dane mi było skosztowac 



Wiem, że ją irytowałem. Byłem „nie taki", byłem zbyt pospolity i zbyt 
podobny do ojca. A poza tym zepsułem jej figurę. 
Moja matka uśmiechała się tylko wtedy, kiedy czegoś chciała, 
a że ode mnie nie chciała niczego, więc żaden z jej uśmiechów 
nie był przeznaczony dla mnie. 
Byłem niepotrzebny. Nikogo nie obchodziło ani co się ze mną dzieje, 
ani co się ze mną stanie w przyszłości. Być może dlatego moja edukacja 
ograniczyła się tylko do tego, co absolutnie konieczne. Dzięki temu 
nie zawstydzałem mojego ojca, który nie miał pojęcia o niczym 
poza swoim sklepem. 
Pochowałem moich rodziców bez żalu. I pozbyłem się wszystkiego, co 
należało do nich. 
Od tamtej pory nikt mnie już nie zamyka na klucz - robię to sam. 
Bo jestem sam. 
Moi podwładni nazywają mnie „ lwią . Nie wiem dlaczego. Gnojel 

Jestem schludny, poukładany i punktualny. 
Jestem sumienny, pracowity i pozbawiony poczucia humoru. 

Nie wyjeżdżam na wakacje. 
Nie prowadzę życia towarzyskiego. 
Nie chodzę „się rozerwać''. 
Nie mam nałogów„. choć muszę przyznać, że lubię jeść. 

Lubię spacerować i lubię pić kawę. 
Lubię słuchać o czym mówią mijający mnie ludzie i wyobrażać sobie, 
że mówią do mnie. 
Lubię planować podróże, które kiedyś odbędę. 
Lubię wydawać polecenia. 
Lubię być na bieżąco i wymieniać uprzejmości z sąsiadami. 

Chcę zostać dyrektorem i urządzić wszys tko po s wojemu. 
Chcę, żeby sit; mnie banu 1 wiem, jak to osiągnąć . 

Chcę poznać kobietę, która będzie władała językiem francuskim „ a poza 
tym w niczym nie będzie przypominała mojej matki. 

Chcę zmiany ... bo tak dłużej być nie może. 
Bo moje życie musi się wreszcie zacząć. 
1 boję się, że umrę zanim to się stanie i wtedy okaże się, że umarł ktoś, 
kogo nigdy n ie /Jył o . 

Jestem chory. 

Czuję, jak choroba zjada mnie od środka i niedługo nic ze mnie 
nie zostanie poza butami. 
Lekarz mówi, że mam przed sobą najwyżej kilka lat... i że to są skutki 
życia, jakie kiedyś wiodłem. Ale ja nie żałuję I Bo to było piękne życie. 
Było takie, jak chciałem. 

Można powiedzieć, że niby nic takiego specjalnego, ale mnie się podobało. 
W wojsku byłem krótko, ale za to intensywnie. Na szczęście z nikim 
nie musiałem walczyć. Wozili nas tylko tam i z powrotem i kazali 
maszerować. Były karty i wódeczka. r kobiety„. 
A ja uwielbiam kobiety. Kobietki. Panienki. Ich łydki i długie rzęsy. 

Gdybym nie mi>gł być człowiekiem, chcialbym być pekmczyk1em ... 
Chciałbym należeć do swojej panci„. żeby ona mnie tak pieściła tymi 
rączkami„. tak kiziała i smyrała.„ i drapała tu i tam„. i tu i jeszcze 
raz tam„. i obok„. 
I żeby była dłużej niż tylko na chwilę 

Za granicą byłem raz. Krótko. Ale potrafię o tym długo opowiadać. 

Jestem uroczy, przystojny i elokwentny. Kobiety zawsze śmiały się z moich 
żartów. Oczy mojej matki zawsze były wilgotne ze wzruszenia, 
kiedy na mnie patrzyła. 
Nie marudzę, nie skarżę się, nie wymagam za wiele. 
Nie jestem młody, ale dobrze się trzymam. Trzymam się prosto 
i walczę z czasem. 
Ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem „pasjonatem życia''. 
Myślę, że to prawda. 

Nienawidzę pustych przestrzeni i ciszy. 
Uciekam więc do ludzi, a oni u<.iekają ode mnie. 

• 



Kiedyś wszystkiego było dużo, a teraz jest zdecydowanie za mało. 
Zostało mi niewiele czasu, ale boję s ię, że zanim pokona mnie choroba, 
zabije mnie samotność. 
W moim domu nie ma nawet echa. 

Wier.te, że gdzieś jest kobieta, która czeka tylko na mnie 
i j ' Szcze mi się uda przeżyć z nią.„ coś uroczego. 
Wier.tę, że dzięki niej przez jakiś czas będzie jak kiedyś. 
Wier.1ę, bo nie mam wyjścia. 
Wier.11,;1 choć to niedorzeczne. 
W1er.1ę, dlatego sit! nie poddaję i będę walczył, 
bo mnie się przecież 
też co ś jeszcze należy, prawda? 

Życie wycieka ze mnie za szybko. 
Mus7.ę zdążyć. 

Zdqzę! 

Tak, przecież muszę 

( 

Był sobie król 

Był sobie paź 

I była też królewna 

Żyli wśród róż, nie znali burz 

To rzecz najzupełniej pewna„. 

Król był zły. 
Na szczęście dobry Bóg zabrał go do siebie i od tego 
czasu królewna żyła długo i szczęśliwie. 

Paź pozostał wierny królewnie i służy jej radą i wsparciem. 
Królewna kocha swojego pazia, bo jest powiernikiem jej serca 
i najbliższą przyjaciółką. 

Czasami nie wiem, które słowa są moJe, 
a które zapam iętałam z książek. 
Je tem gotowa i czekJm 

Sens królewny tkwi w królewiczu. 
jeżeli nie ma królewicza, królewna nic jest królewną. 
jest samotną kobietą - współczesną i dzielną; 
gówno kurwa chuj nie mogę już' 

Każda królewna jest najpiękniejsza. 
Jej piękno rodzi się w słowach królewicza i trwa tak długo , 
jak długo ona w nie wierzy. 

• 



Wszystkie królewny są takie same, 
choć każdej wydaje się, 

Le jest wyjątkowa. . , 

. . z wz l ędu na siłę postan.ow1en. 
I nie ma od tego uc1eczk1k b:lewi;za jest inny królewicz. 

m lekarstwem na ro . 
jedyny . . k ·, lewiczów nie brakuje. N a szczęsc1e i o 

Czasy się zmie niają.. . ć 
D . , ·uz· l<ró lewicz nie musi by ZlS) " 

ani dzielny, 

ani szlachetny. . un ek -
. ł , tylko jeden war Musi spe nic 

• 
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