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[Tekst znaleziony podczas przeprowadzki z blokowiska na urokliwe, z charakteru angielskie, podmiejskie strzeżone osiedle; wiek kilku pierwszych, stanowiących inwokację dla reszty, pożółkłych kartek,
zapisanych niebieskim długopisem, ponumerowanych cyferkami w kółkach i gęsto pokreślonych w pasji tworzenia: jakieś 28 lat. Miały być wywalone razem
z resztą bazgrołów z tamtych czasów, w celu ostatecznego usunięcia nieaktualnych już ambicji i emocji.
Przypadkiem uniknęły tego losu; nieuchronny i typowy rozwój wydarzeń spowodował, że nabrały nieco
znaczenia. Fragmenty tych stronic, i starszych, i nowszych, będziemy tu nazywać wyimkami z zapisków
małolata.]
Czy wolno mi zacząć pisać tę książkę? Czy już do
niej dorosłem, czy dorósł do niej Tomek? Czy dorósł do
tego, aby stać się jej bohaterem, czy ja dorosłem do aktu
takiej kreacji? Nie wiem. Czas pokaże — czas zapełniania stron słowami — czy w pewnym momencie nie będę
zmuszony napisać: „nic z tego” i nie uśmiercę Tomka
wraz z mym własnym widzeniem naszego wspólnego
pokolenia. Zabrzmiało to strasznie podniośle, że niby
czuję się uprawniony… Nieprawda. Do niczego nie
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czuję się uprawniony, a najmniej do reprezentowania
pokolenia, które tak dokładnie zostało przez swój czas
rozczłonkowane, że żadna próba uogólnienia może nie
mieć sensu. Nie ma nas: Tomka, mnie, paru innych, nie
ma nas jako zbiorowości o wspólnym mianowniku.
Łączy nas czas urodzenia: między śmiercią socjalistycznego boga a pierwszą odwilżą, ze sporym marginesem po obu stronach. Nic więcej.
Nie będzie to więc opowieść o nas; to będzie opowieść
o Tomku, Leszku, Marku, Teresie, Agnieszce, Lince…
Imiona zostały wymyślone, wymyślone są też postacie,
jako konglomerat charakterów i postaw, które przewinęły się wówczas wokół mnie. Te imiona to również
pewna cecha charakterystyczna tych ludzi i ich wzajemnych relacji. Wiele z nich nie ma potocznego zdrobnienia i są zdrobnieniami same w sobie, co ma być tu
niezbyt konsekwentnym symbolem wyrośniętego infantylizmu: choć my — kumple od szczeniaka — dziś już
dorośliśmy i nie uchodzi nam dziewicza buzia w ciup,
to równie nam daleko do „pana Tomasza”, jak do maminego „Tomusia”. Stare dzieci.
Gdy już jest otoczenie, wracają pytania: w którym
miejscu powinno rozpocząć się istnienie Tomka? Ogólniak i posthippisowska kontestacja? Spóźniliśmy się na
ten pociąg, zostały nam popłuczyny po Hendriksie i Janis, a na własną subkulturę nie było nas stać. A jednak
wtedy jeszcze byliśmy razem, to znaczy chyba tylko
w tym okresie można było nazwać nas „pokoleniem”,
choć nikomu wówczas nie przyszło to do głowy…
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Tamten czas Tomek (ja?) pamięta jako ciąg oderwanych kadrów, osobnych względem siebie i trudnych do
ulokowania w kalendarzu. Z tego okresu została mu
tylko nostalgia — klamra spinająca porwany szereg
obrazów w całość. Oni wszyscy określają to najlepiej
przy wódce, gdy ich własny czas cofa się w ową przeszłą
nieokreśloność. Były, kurwa, czasy.
Tomasz Woy, 1976
Potem szły kartki starsze nieco, treść spisywana na papierze tak zwanym podaniowym, w bardzo wyblakłą
kratkę (kto dziś pisze takie podania?); była noc spędzona wśród delikatnego zapachu stęchlizny i kurzu,
i zetlałego papieru.
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Mazurska szosa. Wąska na dwie furmanki, tak by dało
się zatrzymać bok w bok, zakurzyć i pogwarzyć. Wąskość mazurskich szos jest ortodoksyjna: oba brzegi,
bez pobocza, obsadzone są zawsze starymi lipami
i klonami, i dla pewności odgrodzone od pól głębokim rowem. Bez wyrębu, czyli bez zgody ważnych
urzędników, nic się nie da zrobić w temacie poszerzenia. A urzędnicy, zdaje się, też tutejsi; szerokość lokalnych traktów, zwłaszcza w odległych, położonych na
uboczu głównych szlaków turystycznych, nieważnych
fragmentach tej krainy, nie spędza im specjalnie snu
z powiek. Drogi są po Niemcach utwardzone, asfalt
lichy, ale jest, a za dużo się tu nie jeździ — ot, czasem
beka z mleczarni pojawi się w drodze do skupu, traktor jakiś, w żniwa kombajn… No i samochody letników, ale tutaj jeszcze rzadko, bo region nieodkryty,
nienazwany w przewodnikach, dla świata z grubsza
nieistniejący.
Ta tutaj biegnie wzdłuż krętego zbocza łańcucha
pagórków na północ; od wschodu ogranicza ją stok,
pocięty płotami z długich i cienkich olchowych lub
sosnowych żerdzi na krzywe prostokąty pastwisk,
na których pasą się krowy, czasami owce, a i koń na
chwilowym urlopie od codziennego mozołu się trafi;
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horyzont tu bliski, na wyciągnięcie ręki, nad szczytem
pagórka; od zachodu zbocze stromo pochyla się w dół,
potem lekko wypłaszcza aż do linii trzcin, za którymi błyska woda. Tu spojrzenie zachłystuje się przestrzenią, bo zachodni horyzont ucieka w olbrzymie
oddalenie, przysnuty daleką mgłą, odcięty cieniutką,
ciemną kreską lasu. Przed nim jeszcze szachownica
pól przetykanych kępami drzew, nitki dróg i miedz,
dalekie oka stawów. Między zboczem a pogiętą płaszczyzną poniżej widnokręgu jest zaś jezioro. Wielkie
i piękne. Pomeandrowane zatokami, upstrzone wyspami, wysepkami i łachami płycizn, obrzeżone kołnierzem szuwarów. Patrząc w tę stronę, oddycha się,
a oddech jest głęboki, wilgotny i świeży.
Drogą, pustą jak zwykle, zwłaszcza o tej porze, gdy
zza wschodniego pagórka wysnuwa się niczym opar
przedwieczorna szarówka, a zachód płonie pomarańczowo i żółto, szedł mężczyzna. Chłopak właściwie — na oko mógł mieć ze dwadzieścia lat. Ubrany
był dziwnie, jak na te strony, tę porę i okoliczność:
w czarną, skórzaną kurtkę nabijaną ćwiekami i czarne
powycierane dżinsy. Na nogach miał buty kowbojki na podwyższonym obcasie, co wcale nie ułatwiało mu wędrówki po wybojach, ale nie stanowiło też
najwyraźniej przeszkody w konsekwentnym, choć
niespiesznym marszu. Do tego włosy. Miał długie do
ramion, trochę splątane i niechlujne włosy, jak u hippisa z komuny albo, bardziej współczesnego, metala. W ogóle był raczej niechlujny: broda niegolona
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z tydzień, twarz szara, ziemista. Na ramieniu niósł
gitarę — elektrycznego, czarnego Strata, lekko podniszczonego, z porysowanym lakierem, oklejonego
zagranicznymi nalepkami. Trzymał ją za gryf, opartą na obojczyku, wystawiwszy dechę na podmuchy
wiatru. Maszerował dziarsko, niezmęczony, mimo że
za plecami miał z siedem kilometrów pustkowia bez
żadnych większych oznak cywilizacji, poza tą drogą,
krętą i wąską.
Przed nim, między drzewami, poczęły pojawiać
się odległe jeszcze dachy domów. Wieś rozciągnęła się wzdłuż brzegu jeziora po obu stronach szosy.
Mężczyzna przystanął. To tu. Szosa, a wraz z nią wieś,
lekko zwracała się na zachód, tak jak biegła wiodąca ją linia brzegu. Stąd zobaczył cel swojej wędrówki:
na zakręcie, prawie nad samą wodą, bielały w oddali
ściany chatki z czerwonym dachem. Może to było złudzenie, lecz zdawało się, że z tej bieli w coraz głębszej
szarówce unosi się leciutka poświata, może od świeżo
bielonego tynku…
Chłopak pokiwał głową i westchnął. Potem poprawił na ramieniu gitarę i ruszył ku wsi.
*
— Leszek umarł — taki był szyk zdania w słuchawce telefonu. Wbrew pozorom kolejność słów była
istotna: podmiot miał znaczenie drugorzędne. Gdyby
Biały powiedział tylko:

10

— Umarł — też chyba wiedziałby kto.
*
Samochodem telepało na powybijanym mazowieckim
asfalcie. Ta droga to nieszczęście cichej, zadupnej krainy na północ od szosy Warszawa–Białystok. Wąska
i dziurawa, nawierzchnia łatana byle jak i rzadko,
ostatni raz pewnie poprzedniej wiosny. Do tego pogoda… Aż dziw, że komuś poza nim chciało się tłuc
w środku tygodnia na Mazury, choćby nie wiadomo
jak miały być piękne i czyste. A przecież — no, wiedział o tym najlepiej, był stamtąd — wcale takie nie
były, zwłaszcza teraz: wczesną wiosną, zimnym kwietniem. W deszczu, który już tu — choć do Mazur był
jeszcze szmat drogi — łomotał w szyby wymęczonego
na tym nieszczęsnym wyboisku forda, i w nagłych porywach wiatru, który potrafił nieźle huśtnąć masywnym pojazdem.
Teraz Mazury były jego. Przedsezonowy Heimat
taki.
Czterdzieści na godzinę, szlag by trafił… Długi
sznur litewskich lor, załadowanych po brzegi niemieckim złomem na kołach, nie pozwalał się wyprzedzić.
Z rzadka z naprzeciwka przemykały samochody, oślepiały rozmazanymi na mokrej szybie światłami. Czasem jakiś desperat z tyłu kolumny włączał długie i z
wduszonym klaksonem wyrywał się do stumetrowego wyprzedzania. Woy truchlał wtedy na samo wyob-
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rażenie potencjalnych skutków takiej desperacji. Ta
droga, mimo że prosta jak struna, rzadko gdzie miała
sto metrów płaskiego odcinka.
Zmęczenie dawało się już we znaki. Jechał prosto
z biura i poza czterystu kilometrami za kółkiem miał
w sobie — bardziej w głowie niż w kościach — skutki
paskudnej i nużącej dniówki. Firma przeżywała trudny okres, jak zwykle zresztą o tej porze roku. Klienci
dopiero dojrzewali do uświadomienia sobie potrzeby
badania rynku, by dojrzeć tak z końcem maja i znów,
jak zwykle, żądać wyników na wczoraj, gdy za pasem
będzie lato, a respondenci będą mieli poniżej pleców
jego terminy w konfrontacji z urlopowym płaszczeniem cellulitu nad jakimś ciepłym morzem. Nie
przejmował się tym zbytnio. Wyrósł z emocjonalnego
traktowania pracy dobre dziesięć lat temu. Ich zmartwienie w końcu. Rynek bada się po coś. Fotografię
otrzymuje się na dzień ankietowania. Jeśli te dwa fakty
są zbieżne, projekt spełni swoje zadanie. Jeśli nie, no
cóż… może nikomu tak naprawdę nie jest to potrzebne? Może, jak firmie X, zależy im tylko na wykazaniu
się aktywnością przed bankiem, gotowym przykręcić
kredytową śrubę?
Jakiś porąbany dupek na ścigaczu zawył obok silnikiem i zniknął w tumanie poderwanej z asfaltu chmury
wodnego pyłu. Słuchał cichnącego wizgu motocykla,
który od czasu do czasu zagłuszały wściekłe sygnały
klaksonów mijanych znienacka samochodów. Po chwili
motor umilkł w ciemności, a kolumna wlokła się dalej.
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Wcisnął włącznik radia. Wyświetlacz zapłonął łagodną zielenią, a z głośników zaszemrała swingująco
gitara. Taaa… stara dobra Trójka miała jeszcze wyczucie pory dnia i związanych z nią nastrojów. Choć
sławetne formaty zabijały to radio i glajchszaltowały
ku rozpaczy fanów, czasem, zwłaszcza wieczorem,
taki klimat można było znaleźć chyba tylko tu.
Rozrzedziło się dopiero spory kawałek za Łomżą.
Lory gdzieś się rozpełzły, osobowe poznikały w ciemnych odnogach bocznych dróg i przed maską zakręciła się szosa na Ełk. Była inna. Wąska jak tamta, ale
pogięta i garbata. Nawierzchnia, ku jego zdumieniu,
była znacznie lepsza — może gminy tu operatywniejsze były albo ciężkich ciągników mniej… I pusto.
Przycisnął lekko gaz, mijając znak końca obszaru zabudowanego. Otoczył go ciemny, ale jakoś tak przytulny, mimo deszczu, las. Opuścił trochę okno, niewiele, by nie pozwolić kroplom dostać się do środka,
za to pozwolić na to powietrzu. Boże, jak człowiekowi
może brakować zapachu… Żywiczne sosny — one tak
pachną tylko tutaj. Sosna to pospolite drzewo. Lasy
sosnowe są wszędzie: na Mazowszu, Pomorzu, nawet
na Śląsku. Ale pachną jakoś nie tak… Zapach żywicy,
zapach wilgotnej ściółki, grzybów, czegoś niezidentyfikowanego… Pamięć zapachu ogniska pojawiała się
w tej kompozycji jak kardamon w rasowych perfumach. Aromatowa homeopatia. Zapach nostalgii.
Podróże w strony dzieciństwa nigdy nie stały się
rutyną, choć swego czasu przemierzał trasę ze trzy
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razy w roku, a — bywało — częściej. Nie jechał. Zawsze wracał.
*
Przejęta Linka w pierwszym odruchu zadzwoniła
do Marka.
Rozmowa z Markiem:
— To takie przykre, przecież byliśmy tak blisko. To
nasza młodość…
— Jedziesz?
— Hmm, trudno będzie… Wiesz, mam pilne spotkania ponagrywane i w ogóle jakoś się nie czuję…
— Przyjedź do mnie, zabierzemy się razem, ja jadę
tak czy tak.
— Dobra, postaram się przyjechać…
Nie przyjechał.
Linka płacze.
*
— Panie prezesie, pan przewodniczący… — artystycznie rozkudłana głowa Weronki pojawiła się
w uchylonych drzwiach. Będzie musiał jej w końcu
powiedzieć, tak nie może wyglądać sekretarka w poważnej firmie — po raz setny Woy obiecywał sobie
przeszkolenie tej trzpiotki na okoliczność reprezentacji i urzędowej estetyki. Weronka nie była gęsią, chociaż otoczenie, szczególnie damskie, taką wokół niej
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atmosferkę robiło. W dobrych rękach szybko mogłaby stać się wzorową wizytówką biura zarządu. Tylko
na jej nieszczęście nikt nie był tym zainteresowany.
Cudza protegowana. Może i sympatyczna, może i niegłupia, choć prosta. Ale wtyka.
— Paaanie Tomaaaszu! Witam! — Pala sunął od
drzwi z wyciągniętą na powitanie ręką. — Co słychać?
Pan, jak zwykle, kwitnący!
Wstał i wyszedł zza biurka. Pala był przewodniczącym rady nadzorczej, a jego pozycja w firmie, ta nieformalna, była znacznie silniejsza, niżby wynikało wprost
ze statutu spółki. Zawdzięczał to w równym stopniu
swoim talentom interpersonalnym, których korzenie
sięgały daleko w mroki minionego systemu, jak spolegliwości poprzedniego prezesa, na którego braku osobistej charyzmy i osobowości umiał zbudować swoje
imperium wpływów. Woy nie miał czasu ani specjalnej
ochoty, żeby teraz z tym walczyć. Zbyt krótko był tu
prezesem, żeby wszczynać walkę z tym starym wyjadaczem. Tym bardziej że to właśnie poparciu Pali w dużym stopniu zawdzięczał swoje dzisiejsze stanowisko.
— Bardzo proszę, panie przewodniczący, bardzo
proszę — uścisnął wilgotną dłoń gościa i wskazał mu
fotel. — Pan również w formie, jak widzę — skłamał.
Pala nie wyglądał dobrze. Siedemdziesiątka na karku i duże problemy z prostatą dawały znać o sobie.
— Kawki?
— Iii, tam, kawki… Sięgnij, Tomasz, do barku. Kropelki jakieś mam przepisane, to trzeba po kropelce…
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— Pala stawał się kordialny, a to znaczyło, że będzie
czegoś chciał. — Powiedz mi, masz zamiar postawić
na radzie wniosek o premię dla zarządu? — zapytał,
nieprzepisowo grzejąc w dłoni szklaneczkę z whisky.
Czarny Johny Walker — bo wiesz, Tomasz, że ja tylko czarnego Jasia pijam — jak zaordynował minutę
wcześniej.
— Chciałem… Ale niedużo, tak ze trzydzieści procent. Początek roku, na razie jesteśmy pod kreską.
— Ale planowo, co? Zgodnie z planem?
— Oczywiście — mogła się firma walić, byle zgodnie z planem. Dyrektorowanie w departamencie planowania ministerstwa handlu w czasach realnego socjalizmu było jak druga skóra. Przyrosło.
— No, to jakoś to rozegramy. Ci ignoranci z rady
niewiele się wyznają na niuansach zarządzania firmą.
Tylko na forsie im zależy.
Najpierw tę forsę musieli wyłożyć, to się troszczą…
— pomyślał.
— I musimy w końcu zamknąć sprawę Wilczyńskiego. — Pala wstał i podszedł do okna. Nie chce patrzeć mi w oczy, skonstatował Woy. — On już jest za
stary. Potrzeba nam świeżej krwi.
Ach, to o to chodziło. Spodziewał się tej rozmowy,
bał się jej. Wilczyński, wice od finansów, już rok temu
osiągnął wiek emerytalny. Ale Woyowi był potrzebny.
Superszpec od zarządzania forsą, potrafił cuda zdziałać na tym polu. Ku obopólnemu zadowoleniu pracował więc dalej. Ze strony właścicieli także nie było

16

specjalnych nacisków na odesłanie go na emeryturę,
co nie dziwiło, bo nie było za dużo ludzi w tej branży,
którzy potrafiliby go zastąpić. Zwłaszcza za te pieniądze.
— Trudno będzie znaleźć kogoś odpowiedniego… — Nie miał specjalnej nadziei, że taki protest
odniesie jakikolwiek skutek. Musiałby walnąć pięścią w stół, wtedy z pewnością Pala się wycofa; znał
go od tej strony. Ale walenie w stół w obronie Wilczyńskiego groziło konfliktem. Tym gorszym, że cichym, podskórnym. Z najbliższym efektem w postaci premii dla zarządu. Obciętej, na przykład, o jedną
trzecią. Nie, Pala nie odważyłby się zawnioskować
o całkowite obcięcie wynagrodzenia i przeforsować
to, bo powodu nie było. Ale z głupia frant zabrać 30
procent? Czemu nie… Łatwe, bo jego poprzednik
dopuścił do utrwalenia procedury tajnego głosowania rady nad wysokością premii. I teraz Pala mógł
robić swoje, zasłaniając się głosami innych. To było
szyte grubymi nićmi, bo Woy znał dobrze rozkład
sympatii i antypatii do siebie i innych członków zarządu w radzie. Stąd krótka droga do rozszyfrowania
struktury głosowania. To była jego przewaga, Pala
nie wiedział o tym tyle, co on. Ale, nie wiedząc, mógł
oficjalnie głosić swoją przychylność i narzekać na złą
wolę innych, a Woy swojej nieoficjalnej wiedzy wykorzystać nie miał jak.
To po co mu było potrzebne spięcie o Wilczyńskiego? Pozbył się skrupułów. Chodziło już tylko o to,
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żeby Pala nie wcisnął mu do zarządu jakiegoś spadochroniarza. Wiadomo, zbliżały się wybory, przyjaciele
przewodniczącego mieli duże szanse je przerżnąć.
— A wiesz pan, panie Tomaszu, miałbym ewentualnie kogoś na miejsce Wilczyńskiego. Mądry człowiek,
doktor, dwa fakultety… Ekonomia i prawo. Był w ministerstwie specjalistą od analiz rynkowych, a ostatnio kierował Instytutem Badań Rynku. Ale wie pan,
teraz wszystko prywatyzują… Instytut przekształcili
w spółkę i sprzedali. On się uniósł honorem i złożył
rezygnację. I jest do wzięcia.
Rezygnację… Wywalili betona i tyle, pomyślał
Woy. Bardzo doświadczony badacz, za komuny uczył
się analiz rynkowych. Śmiechu warte.
— Hm, niech wpadnie do mnie — schował nos
w szklance whisky. — Pogadamy. Na razie Wilczyński jest nam potrzebny, ale następcy oczywiście trzeba szukać. Poza tym doświadczony analityk zawsze
znajdzie tu miejsce, zdobędzie praktykę, nabierze doświadczenia, a z czasem — zobaczymy…
— Naturalnie, naturalnie… Jeśli mielibyście współpracować… Ja broń Boże nie nalegam! To rzeczywiście świetny pomysł: wychować sobie członka zarządu.
Tak buduje się zaufanie między współpracownikami.
Pełna wzajemna akceptacja jest niezbędna, niezbędna! — Pala dobrze znał umowę spółki i kontrakt Woya.
Powołanie zastępcy prezesa mogło odbyć się tylko na
jego wniosek. Tomasz miał przeczucie, że ten wniosek
go, prędzej czy później, nie minie.
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*
Linka siedzi na pufie z kieliszkiem koniaku. Koniak
wypełzł na jej policzki silnym rumieńcem. Taką ma
młodą twarz…
— Wiesz — mówi Linka — gdy tak dotykam twojej dłoni, przypomina mi się, jak w „Polonii” pierwszy
raz wziąłeś mnie za rękę. Filmu nie pamiętam, ani–ani,
a twoją dłoń tak. Jakby to było przed chwilą.
— Kochałaś Leszka?
— Nie pamiętam. Wiem, że było coś takiego we mnie,
ale uczucia nie pamiętam… Ciebie kochałam. Kocham.
Czas przeszły… Lapsus, czy podświadome ujawnienie prawdy? Nie boli, mówią przecież o przeszłości,
o Leszku, o tych stęchłych kartkach, które leżą między
nimi.
— Takie żywe to wrażenie, wspomnienie… aż się
popłakałam — Linka ma czerwony nos i mokre obwódki wokół oczu.
*
[32 lata wcześniej, wyimek z zapisków małolata]
Przedmioty miały wyraźne kształty, zwaliste i wielkie.
Czuł na ciele każdą cząstkę gąbczastego powietrza, otulało go coraz ciaśniej, coraz bardziej dusząco. Potem
pękł otaczający go balon: czerwienią i żółcią, jaskrawą zielenią, całą tęczą. Barwy wybuchały, tłocząc się
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do oczu jedna przez drugą. Przy tym każda była hałasem, świdrującym dźwiękiem, który narastał i gasł, by
znów narodzić się wraz z nową eksplozją koloru. Cały
był wypełniony kolorami i dźwiękiem, unosił się na poduszce tonów i barw — nie, to one zamknęły go w sobie,
otuliły rozpuchłą, nieprzepuszczalną kulą.
Powoli napływała ciemność. Była niemal dotykalna,
czuł jej obecność i czuł, że sam staje się ciemnością, że
jego ciało rozpływa się w czerni. Świadomość zatrzepotała i zgasła, a potem nie było już nic.
Najpierw światło. Z odsłoniętego okna bił jaskrawy
blask. Boleśnie wwiercał się pod czaszkę, pulsował we
wszystkich zakamarkach mózgu, rozdymał głowę do
niepokojących rozmiarów. Tomek z wielkim wysiłkiem
uniósł się na łokciach i rozejrzał po pokoju. Mieszkanie wyglądało, jakby przeszło przez nie tornado. Puste
i niedopite szklanki można było znaleźć we wszystkich
miejscach, w których dało się je postawić. Obraz uzupełniały butelki po wódce, przywiędłe, nieświeże kanapki i pełne niedopałków popielniczki. Powietrze było
kompozycją papierosowego dymu, oparów alkoholu
i mdlącego, plastikowego zapachu.
Myśl z trudem wracała do szczegółów minionego
wieczoru. Olbrzymie, nieprawdopodobne pijaństwo,
ogłuszająca, narkotyczna muzyka i jakiś powszechny
amok, który przyniósł oderwanie, pomieszanie funkcji
zmysłów, przewartościowanie pojęć i hierarchii. Świat
był kolorami dyskotekowych świateł, ludzie — cieniami
i erotycznym kontaktem ciał w pulsującej próżni.
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Gdzieś wśród owego chaosu była dziewczyna. Pamiętał ekstatyczny taniec, dotyk dłoni, ust i gorączkę,
która go ogarnęła. Potem już tylko wirowanie i łapczywą miłość; zawieszenie w przestrzeni bez zjawisk
— i splecenie gwałtownie pragnących się ciał. A jeszcze
później zimny dotyk mokrej chustki na ustach i oszałamiający, wchłaniający resztki otoczenia zapach, po którym został kolorowy, bezkształtny sen. Wyszedł z niego
wprost do rzeczywistości słonecznego poranka.
Słońce na prawie bezchmurnym niebie przywodziło
na myśl lato. Dopiero spojrzenie na czerniejącą w dole
plamami stopniałego śniegu ulicę przywróciło czas we
właściwe tory. Był początek marca, pogoda, jak Pan
Bóg przykazał, zwiastowała nadejście wiosny. Piękny
dzień i do tego świadomość, że to przecież niedziela,
wzięły górę nad przykuwającym na powrót do łóżka
kacem. Tomek wstał i ostrożnie balansując baloniasto
obrzmiałą od wewnątrz głową, powlókł się do łazienki.
Z lustra spojrzała nań zapuchnięta twarz z przekrwionymi oczami, ledwie widocznymi spod podbitych
powiek. Ładnie, skonstatował. Inteligentnie wyglądam,
zwłaszcza spojrzenie… Głębia intelektu, cholera.
Umył się, potem zrobił śniadanie.
Przez watę, ciągle zalegającą umysł, przedarło
się jeszcze jedno wspomnienie z wczorajszej prywatki. Przecież umówił się z nią, nie pamiętał nawet jej
imienia, umówił się na jedenastą pod Kajką. Jak ona
wygląda? Powoli kształtował się w nim jej wczorajszy
obraz. Była blondynką o kręconych afrowłosach i deli-
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katnej, szczupłej twarzy. Poza tym pamiętał dotyk ciała oraz zapach: kosmetyków, potu i papierosów. Reszta
była nieczytelna, nie istniała jako fakt, przyjęty i zanotowany przez świadomość. Wszystko ginęło w wirze
otępiającej karuzeli twarzy, rozmów, muzyki, świateł
i mroku.
Spojrzał na zegarek. Dochodziła dziesiąta. Zabrał
się do sprzątania, otworzył okno. Świeże, pachnące
przedwiośniem powietrze buchnęło rześkim chłodem.
Ból głowy trochę zelżał. Przypatrzył się swemu dziełu.
Dobrze, starzy, gdy wrócą wieczorem, nie powinni się
niczego domyślić. Wyobraził sobie minę ojca na wieść,
jak spędził czas w sobotni wieczór.
Starzy prawie co tydzień wyjeżdżali do znajomych
ojca, którzy mieli domek po drugiej stronie jeziora.
Tomek jeździł z nimi rzadko. Nudził się tam. Zwykle
przez dwa dni zdany był na towarzystwo dwóch nieletnich synów gospodarzy, praktykowane tam bowiem
rozrywki go nie pociągały. Ograniczały się do łowienia
ryb w dzień i alkoholowych obiadokolacji ze śpiewem
przy akordeonie. Gdy wykręcał się od tego, tłumacząc
złym samopoczuciem, przypięto mu łatkę dzikusa
i mruka, i z cichą pretensją separowano z ogólnej dobrej zabawy.
Tak więc nie lubił tych wypraw i zawsze starał się od
nich wymigać. Po początkowych oporach rodzice dali
za wygraną i Tomek coraz częściej zostawał w domu.
Wybiegł z mieszkania; skacząc po dwa stopnie
i łomocąc butami, pokonał schody, trzasnął drzwiami,
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przebiegł ciemny tunel przejścia między blokiem a pawilonem sklepu spożywczego i, wyhamowawszy, spokojnym już krokiem powędrował przez miasto.
Nie przyznawał się przed sobą, jak bardzo obawia
się tego spotkania. Ogarnął go szczególny rodzaj wstydu,
jak zawsze gdy na trzeźwo myślał o swych wyczynach
po wódce. Nie bardzo wiedział, jak ma zachować się
wobec dziś już obcej dziewczyny, którą na dodatek słabo pamiętał. Przez chwilę łudził się nadzieją, że może
nie przyjdzie; po minucie autoperswazji był tego tak
pewny, że gdy pod pomnikiem zobaczył drobną sylwetkę, przyjął to zupełnie obojętnie. Byłby przeszedł obok,
nie zwracając uwagi, gdyby nie zawołała:
— Tomek!
Na mgnienie dał się porwać panice i miał straszną
ochotę uciec, nie odwracając głowy. Lecz trwało to moment. Obejrzał się, spokojny już i uśmiechnięty.
— Cześć, Anka. — To imię otworzyło się w nim jak
domek zegarowej kukułki. Jasne, miała na imię Anka.
— Długo czekasz?
Przez chwilę stali oboje, nic nie mówiąc. Patrzyli na
siebie, konfrontowali to wczorajsze z dzisiejszym, przyniesionym przez słońce. Potem, zmieszani, równocześnie odwrócili oczy.
— Chodź, pójdziemy nad jezioro — zaproponował.
Skinęła głową, nie podnosząc spojrzenia.
Poszli umorusaną topniejącym śniegiem ulicą. Nie odzywali się, jeszcze nie umieli ze sobą rozmawiać. W pewnej chwili poczuł jej dłoń w swojej i tak już zostało.
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