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      Miłość – 

wspomina się zawsze pierwszą, 

przeżywa obecną, 

   kocha ostatnią. 
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Przedmowa 

To, co w nas niezmienne od tysięcy lat, to z całą 

pewnością potrzeba miłości. Problem w tym, że jak ona już się 

pojawia, to nie zawsze ów fakt doceniamy i potrafimy w 

odpowiednim czasie o nią należycie zadbać. Nie ulega bowiem 

najmniejszej wątpliwości, że aby ona trwała, i to jak najdłużej, 

należy właśnie odpowiednio ją pielęgnować – dzień po dniu, 

miesiąc po miesiącu, rok po roku, w innym przypadku bardzo 

szybko przemija, a my pozostajemy w pustce codzienności. 

Miłość, a ściślej stan pewnego rodzaju euforii, że tak 

powiem, otumanienia – w pozytywnym oczywiście znaczeniu 

tego słowa – czyli zakochania, trwa, jak wiadomo, jakiś 

określony czas. Uważa się dzisiaj, że maksymalnie do 

trzech/czterech lat, a potem… potem następują rozstania, albo 

pojawiają się inne uczucia i postawy związane, czy też 

wynikające z bycia z drugim, w sumie obcym dla nas 

człowiekiem, na którym niezwykle mocno nam zależy. Te 

uczucia to: przywiązanie, oddanie, czułość, lojalność, 

poświęcenie itd., itp. To, oczywiście, również są oznaki 

miłości, tyle, że w tym momencie jest ona znacznie dojrzalsza, 

o wiele bardziej odpowiedzialna, usytuowana na innym 

poziomie emocjonalnym, a przez to i gotowa na wzajemne 

duże poświęcenia. To już nie jest uczucie szalone, rozedrgane, 

niekontrolowane, pełne gotującego się w nas napięcia, jak w 

pierwszych miesiącach swojego istnienia, w tym momencie 

mamy do czynienia raczej z uczuciem stabilnym, czytelnym, ze 

wszech miar przewidywalnym! Nierzadko, niestety, aż do 

znudzenia. 

Oczywiście w takich związkach miłość objawia się już 

inaczej, z mniejszą natarczywością, może nawet słabszą 

intensywnością zbliżeń, ale jednak trwa! Choćby i 
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nieuświadomiona w pełni do końca ona nadal w nas jest, widać 

ją właśnie w codziennym okazywaniu sobie czułości, w 

drobnych gestach oddania i lojalności, czyli też w wierności. 

To prawda, życie jest wielowymiarowe, różnorodne, tak 

jak i my jesteśmy niejednoznaczni i pełni sprzeczności. Jedno 

wszak wydaje się pewne: jeżeli oboje partnerzy nie pielęgnują 

swojego uczucia, nie dbają o siebie na co dzień, nie mają 

wspólnego celu – być razem!, to w zasadzie nic nie pomoże 

uratować żadnego związku. W takiej sytuacji miłość raczej 

wcześniej niż później ostatecznie i bezpowrotnie odchodzi, 

umiera niejako w sposób naturalny. Winne takiej sytuacji mogą 

być np. codzienna monotonia i rutyna, które z czasem 

pojawiają się w każdym niemal partnerskim układzie. Ale to 

nie jedyne niebezpieczeństwo, jakie krąży nad naszym 

związkiem, niebezpieczeństwo jego rozpadu tkwi również w 

nas samych, ściślej – w tkwiącej w naszej naturze poligamii! 

Jeżeli jednak obojgu partnerom zależy na sobie, są razem 

pomimo przeciwności losu, to z czasem zamieniają swój 

związek w partnerstwo podbudowane właśnie zaufaniem i 

przyjaźnią. I trwają. 

Oczywiście, nie ma recepty na udany związek – rozpaść 

się może zarówno ten nieformalny z pozoru doskonały, jak i 

ten sformalizowany prawem. Dzieje się tak dlatego, że nie 

można zagwarantować dozgonności uczuć łączących dwoje 

ludzi i nakazać im trwanie ze sobą wbrew wszelkim 

przeciwnościom losu. W obu przypadkach jest właśnie 

podobnie – z tą jedynie różnicą, że ten nieformalny układ o 

wiele łatwiej rozwiązać. 

Jak wiemy przyczyn rozpadu związku może być wiele – 

poważnych, mniej poważnych, banalnych, czy nawet wręcz 

groteskowych. Kluczowy jednak wydaje się jeden: wygaśnięcie 

uczucia miłości – tego spoiwa, które tak jak łatwo łączy 
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zakochanych, tak równie niezwykle łatwo, gdy traci ono na 

temperaturze, doprowadza do rozpadu związku. 

Tym jednak, co leży u podłoża większości rozstań, to 

przed wszystkim – tak myślę – wygaśniecie w naszych oczach 

atrakcyjności swojego dotychczasowego partnera. A że w parze 

z tym pod rękę idzie nierzadko również totalny marazm, brak 

elementu zaskoczenia, iskierki nowości, co jest równoznaczne 

z obezwładniającą wręcz przewidywalnością, więc w 

konsekwencji mamy tutaj naturalny efekt w postaci zgliszcz 

miłosnych relacji. A jak jeszcze w pewnym momencie 

uświadomimy sobie, że minęło dwadzieścia i więcej lat jak z 

bicza trzasnął, że w tym czasie dorosły nam dzieci, a obok 

siebie mamy kogoś, kogo znamy jak łysego konia i z kim od 

dawna nie mamy już w zasadzie o czym rozmawiać, 

wówczas… wówczas przychodzi trwoga i myśl: Boże, co 

dalej? Resztę życia mam spędzić z tą kobietą?, z tym 

mężczyzną? Zgroza, brrr!... I tutaj, w tym przygnębiającym 

momencie pojawia się refleksja: rozstanie. Rozstanie, jako 

wybawienie! Rozstanie, jako pragnienie zmiany! Rozstanie, 

jako potwierdzenie bigamiczności naszej natury! 

To oczywiście nie wyklucza w żaden sposób naszej 

monogamiczności. Osoby monogamiczne były, są i oczywiście 

będą. Bo zawsze ludzie będą marzyli o miłości, tej jedynej i 

niepowtarzalnej, wyjątkowej i doskonałej, takiej na całe życie. 

Tyle tylko, że nasza egzystencja nie kieruje się tylko naszymi 

pragnieniami, życie, to również ów, niestety, brak wzajemnej 

atrakcyjności, jaki się z czasem w związku pojawia, a który 

bezsprzecznie związany jest brakiem owego niezbędnego 

elementu zaskoczenia, co w efekcie skłania nas niejako do 

szukania atrakcji poza małżeńskim, czy też konkubenckim 

łożem. 
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Miłość – czy zatem ona istnieje? Truizm. Oczywiście że 

tak! Choćby nie była trwała, z gatunku tych na całe życie, to 

jednak ona jest, istnieje. Bywa. Niniejsza historia jest właśnie 

tego przykładem. Nie wiem, czy miłości wyjątkowej, może w 

pewien sposób tak, ja jednak określiłbym ją raczej jako 

niezmiernie zwykłą, na tyle jednak istotną, bo moją własną. 

Dlatego tym chętniej ją Wam przedstawiam. A tym chętniej to 

czynię, że trwa ona nadal. 
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   xxx 

Jakiś czas temu, nie wiem, czy w na tyle ważnym 

momencie historycznym (w moim prywatnym na pewno tak), 

żeby o tym pisać, niemniej stało się: zostałem poczęty! W tej 

sytuacji nie pozostawało mi oczywiście nic innego, jak tylko 

wychynąć na świat w przewidzianym terminie i rozpocząć 

swoją wędrówkę, jaką jest życie każdego z nas, przez ten padół 

łez, bólu i rozczarowań. Udane czy nie, długie czy krótkie, 

radosne czy smętne – nieistotne, ważne, że je rozpocząłem, bo 

innego wyjścia w tamtym czasie, prawdę mówiąc, nie miałem. 

– Zatem, smarku, płyń. Płyń jak Noe! Długa i szeroka 

gnojówka przed tobą. 

   xxx 

Przez pewien czas zastanawiałem się, kto powinien 

opowiedzieć tę historię – przyjaciel, przyjaciółka, ktoś z 

rodziny, czy może sama Miriam. W końcu uzmysłowiłem 

sobie, że to przecież moje życie, moja historia, więc tym 

samym nikt nie będzie wiedział lepiej ode mnie, co myślałem, 

widziałem, w czym uczestniczyłem, czy wreszcie, co czułem i 

czuję nadal. Siłą rzeczy zdecydowałem w końcu opowiedzieć 

ją sam. W sposób jak najbardziej pełny. 

No, to sru! 

   xxx 

Jak zwykle: poszło! Jak to sru. 

   xxx 

Po wielu przejściach, mozolnej i krętej wspinaczce pod 

niejedną życiową górę, a także nierzadko niezwykle szybkiej 

jeździe w dół, po wszystkich życiowych perypetiach w 

sprawach towarzysko-uczuciowych, po paru pobytach w kilku 

szpitalach, zmianach pracy i miejscach zamieszkania, można 

powiedzieć, że odrodziłem się niejako na nowo. Znaczy to tyle, 

że zresetowałem umysł, wymazałem z pamięci przykre 

wydarzenia i z nowymi nadziejami na przyszłość zrobiłem krok 
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do przodu. Na szczęście nie znajdowałem się nad przepaścią, 

więc i mój krok nie oznaczał katastrofy. Więcej – mój krok do 

przodu oznaczał wręcz coś przeciwnego – pomyślność. 

Pomyślność, której na imię miało być… Właśnie. Zanim 

jednak przejdę do opowieści o tym, poświęcę kilka słów temu, 

co wydarzyło się po moim ostatnim wyjściu ze szpitala i 

później. Bo później też było sporo ważnych i ciekawych 

zdarzeń. Ale po kolei… 

xxx 

Jak wiadomo w szpitalu, gdy odzyskałem świadomość 

po upadku z roweru, pierwszą osobą którą ujrzałem, ku 

mojemu zresztą zaskoczeniu, była Dagmara, z którą rozstałem 

się… W zasadzie nieważne kiedy, istotne, że był to na tyle 

długi czas, który pozwolił, iż rany po rozstaniu zdążyły się 

ostatecznie zabliźnić. Milena, którą kochałem i której widoku 

tak naprawdę oczekiwałem, niestety, stała się przeszłością. 

Powód tego był prozaiczny: jej poprzedni partner, do którego 

wróciła. Czy się tego spodziewałem? Powiem tak: mimo że nie 

jestem piekarzem, podskórnie czułem, że z tej mąki chleba nie 

będzie. Wiadomo – młodość, to obok braku doświadczenia 

ogromna naiwność i niczym niezachwiana wiara w lepsze jutro. 

Nic więc dziwnego i zaskakującego, że zdecydowała się na 

powtórne wejście do tej same rzeki, do której wchodziła już 

dwa razy. Musiała porządnie się podtopić, żeby w końcu do 

niej dotarło, że jednak ta woda jest i mętna, i zbyt głęboka. 

Podobnie zresztą było w moim przypadku z tą, którą 

zaserwowało mi życie w postaci Dagmary. Nie od dzisiaj 

wiadomo, że nie da się wskrzesić niczego z martwych, tym 

bardziej, gdy nie jest się sztukmistrzem z Nazaretu. Ja, tak się 

składa, nim nie jestem – no, chyba że w jednym z poprzednich 

wcieleń, ale co do tego pewności nie mam – więc i tego, co 

zostało zrujnowane pomiędzy nami kilka lat wcześniej, również 
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odbudować już się nie dało. Ani też nie chciałem tego robić: 

stanowczo za dużo było we mnie ran, w niej z kolei zbyt mało 

refleksji, co do ich powstania. Krótko mówiąc – w wyniku 

braku niezbędnego spoiwa każdego związku, tj. zaufania – 

mojego zaufania do niej, wspólna przyszłość nie miała raczej 

żadnych szans powodzenia. Dlatego taka rozmowa, jak ta, 

musiała się wcześniej czy później odbyć. Na szczęście odbyła 

się wcześniej niż później, bo jakiś rok po tym, jak wyszedłem 

ze szpitala. 

– Myślałam o tobie – powiedziała podczas jednego z 

takich właśnie przypadkowych spotkań. 

– Też mi nowina – odparłem. – To raczej norma. 

– Słucham? – nie kryła zaskoczenia. 

– Norma. Ja codziennie jestem zmuszony o sobie 

myśleć. 

– Jak zwykle ironizujesz. Ja naprawdę o tobie 

myślałam. Może to przez sen. Pomyślałam nawet, że nie 

żyjesz. 

– Przykro mi, że cię rozczarowałem. 

– Och, daj spokój! Żyj sobie i bądź zdrów, mój drogi – 

nic do ciebie nie mam. Już nie mam! Było – minęło. 

– Dzięki za twoją wielkoduszność! Zawsze byłaś dla 

mnie wyrozumiała. Szkoda tylko, że już nigdy nie zdołam ci się 

odwdzięczyć. 

– Nie kpij. 

– Seryjnie mówię. Jak bum-cyk-cyk! – Uderzyłem się 

dwa razy w pierś, dokładnie tam, gdzie znajduje się serce. 

Roześmiała się. 

– Wariat! Nic się nie zmieniłeś. 

Puściłem tę uwagę mimo uszu i zapytałem: 



10 
 

– A tak poważnie, to co u ciebie? Wreszcie szczęśliwa? 

Nie odpowiedziała. 

– No, powiedz – drążyłem temat. – Pochwal się swoim 

szczęściem. 

– O co ci chodzi? – rzuciła lekko rozdrażniona. 

– O nic. Chciałbym wiedzieć tylko, czy było warto. 

– Rozstać się  z tobą? – Przeszyła mnie błękitem swoich 

oczu. 

– Uhm – potwierdziłem mruknięciem, po czym zaraz 

dodałem: – Więc jest aż tak dobrze. 

– Wiesz, jakby ci to powiedzieć… – zawahała się. – Nie 

jest źle. Chociaż… 

Byłem pewien, że będzie chciała zatriumfować, dołożyć 

jeszcze jeden gwóźdź w moje udręczone kiedyś serce, ale 

okazało się, że nie. Nie wiedziałem, czy postanowiła mnie 

oszczędzić, nie chciało jej się mnie dręczyć, czy może nie było 

tak różowo, jak to sobie planowała, dlatego postanowiłem 

powtórnie ją zaatakować i szybko wszedłem jej w słowo: 

– Chociaż zawsze mogłoby być lepiej, co? 

– Właśnie – zgodziła się ochoczo. 

– Zapewne. Rzecz tylko w tym, że lepiej to już było, 

hm? – drążyłem temat z nieskrywaną satysfakcją. 

– Niby z tobą? 

– Niekoniecznie. Tak ogólnie mówię. 

– Tak ogólnie – powtórzyła z przekąsem. 

– Uhm – przytaknąłem. – Tak ogólnie. 

Postaliśmy jeszcze trochę, powspominaliśmy – jej 

odlotowe orgazmy, dla sprawiedliwości moje również, łącznie 

z tymi udawanymi, i rozstaliśmy się. Tym razem jednak to 

rozstanie, w odróżnieniu od tamtego pierwszego sprzed kilku 

lat, jakoś dziwnie mnie nie bolało. Naturalnie, spotkaliśmy się 
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jeszcze parę razy, z reguły przypadkowo, gdzieś na ulicy, ale to 

wszystko. Od dawna byliśmy już tylko znajomymi, do 

pewnego momentu nawet dobrymi, ściślej – aż do napisania 

przeze mnie listu, w którym wyłuszczyłem jej dosyć brutalnie, 

ale szczerze, o przyczynach rozpadu naszego związku i 

dlaczego nie mogło się nam powtórnie udać po moim wyjściu 

ze szpitala. W ten sposób wszystko zostało, że tak powiem, 

pozamiatane: przestała się do mnie odzywać i jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki szlag trafił wszystkie 

wspólnie, w większości zresztą świetne, przeżyte lata. Jakby w 

ogóle się nie wydarzyły. Zostały przez nią wytarte gumką-

myszką z kroniki obopólnych wydarzeń. Słowem – kosmiczna 

czarna dziura! Oczywiście w naszej wspólnej historii. 

Nie wiem, czy tym sposobem dostała to, co zamierzała 

osiągnąć w naszych relacjach, wiem tylko, że ja przy okazji 

uzmysłowiłem sobie, że przez prawie dekadę byłem z kobietą, 

której tak na dobrą sprawę nie znałem. Krótko mówiąc: 

– Zgaduj zgadula, w której ręce złota kula. 

Bywa i tak. 

   xxx 

Czy mogłem przeciwdziałać takiemu rozwojowi 

wydarzeń? Gdyby było można coś w tamtym czasie zrobić, 

pewnie bym to uczynił. Rzecz w tym, że hiobowe wieści 

dochodzą zwykle do zainteresowanego na końcu, z reguły 

wtedy właśnie, gdy jest już za późno na jakąkolwiek sensowną 

reakcję. Pozostaje więc jedynie żal, rozgoryczenie, frustracja i 

tym podobne destrukcyjne emocje. Ale widocznie zawsze jest 

tak, że pewne sprawy muszą się zwyczajnie wydarzyć, żeby 

mogły mieć miejsce inne, stojące niejako w kolejce naszego 

życia. Dlatego zapewne nigdy nie zabraknie fryzjerów. 

Podobnie jak i życiowych frajerów. 
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– Następny do golenia! 

   xxx 

W niedługim czasie po napisaniu tego listu, o którym 

wspomniałem wyżej, gdy wracałem dworcowym tunelem do 

domu, prowadząc rower, z naprzeciwka nadchodziły trzy może 

cztery osoby. Im bliżej byłem wyjścia, tym wyraźniej 

rozróżniałem ich sylwetki. Traf chciał, że jedną z nich okazała 

się Dagmara. Trochę zwolniłem i gdy byłem na tyle blisko, 

żeby być słyszalnym, zapytałem, nie zatrzymując się: 

– I co, nie odezwiesz się? 

– Nie! – beznamiętnie odparła i poszła dalej. 

Znałem ją i świetnie wiedziałem, że tak zareaguje, 

dlatego dziwiłem się sobie i chyba swojej naiwności, że w 

ogóle próbowałem nawiązać z nią jakąś rozmowę. Wyszło na 

to, że mimo upływu czasu nie tylko niczego nie zrozumiała z 

mojego listu, ale też nie poddała refleksji przyczyn naszego 

rozstania. Mimo że od tamtego czasu upłynęło sporo czasu, to 

zachowała się niczym urażona dziewczynka, która zabrała 

swoje zabawki z piaskownicy i wyszła z niej obrażona na cały 

świat. Nie pozostawało mi nic innego, jak tylko wykasować jej 

numer ze swojego telefonu, co zrobiłem jeszcze po drodze do 

domu, a następnego dnia ustawiłem jej adres w swojej skrzynce 

mailowej jako spam. 

Oczywiście każdy ma prawo tak postępować, jak mu się 

żywnie podoba, jednak w stosunkach damsko-męskich, gdy 

dwoje ludzi łączyło wiele dobrego i to na dodatek przez długi 

czas, gdy znają się do szpiku kości, przyjęcie postawy 

wykluczającej wspólną historię, jakby w ogóle jej nie było, jest 

według mnie nie tylko przejawem infantylnej małostkowości i 

niedojrzałości życiowej, jest czymś więcej – jest zwykłą 

głupotą! 
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Na szczęście w tym momencie mojego życia ani mnie 

to ziębiło, ani grzało. Miałem inne cele i nowe nadzieje na 

przyszłość. Jej niechęć do mnie nie grała już w tym momencie 

żadnej roli. Tym bardziej, że znałem ją i wiedziałem, jak 

bardzo potrafi być zapiekła w swoich osądach i niechęci do 

kogoś. Dlatego jakoś szczególnie mnie nawet nie zdziwiło, że 

przyjdzie mi tę wrogość odczuć teraz na sobie. Tacy ludzie jak 

ona nie przebaczają, gdy podstawi im się lustro przed twarz. 

Prawda bowiem, przy jednocześnie dobrym mniemaniu o 

sobie, jest dla nich zbyt bolesna, aby ją zaakceptowali. Dlatego 

to, co w tym momencie powiem, może zabrzmieć dziwnie, 

niemniej biorąc wszystkie argumenty za trwaniem naszego 

związku, jak i przeciw niemu, muszę przyznać, że z 

perspektywy czasu dobrze się stało tak, jak się potoczyło, co 

zresztą zostało przeze mnie jakiś czas temu wyartykułowane w 

formie motta w owym liście do niej: Świetnie że byłaś, dobrze 

że jesteś, doskonale że nie ze mną. To, myślę, mówi najlepiej o 

moim stosunku do tego, co zostało po tej miłości. 

I tak z nowymi nadziejami na przyszłość wszedłem w 

nią, to znaczy w przyszłość, naturalnie, i zacząłem dalej 

zapełniać swoją tabula rasę. 

   xxx 

Życie jest zaskakujące. Oczywiście, to żadna odkrywcza 

myśl, raczej truizm. Ale i nie o odkrywczość tutaj chodzi, a o 

zmienność, jaką ono niesie i to niezależnie od naszych pragnień 

i działań. Dlatego to, co nas łączyło dawniej, określiłbym 

dzisiaj następująco: do niedawna łączył nas prywatny świat 

naszych nocy i dni, teraz… teraz zostały jedynie klucze od 

mieszkania – bez pożegnania. I nieistotne, kto jest właścicielem 

kluczy, ważne, że mieszkanie pozostało puste i zimne. 

   xxx 
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Jednego byłem pewien po tym naszym ostatnim 

przelotnym spotkaniu: oczyściłem się z jakichkolwiek uczuć do 

niej, można powiedzieć, że moje serce zostało niejako 

zresetowane. Od teraz byłem gotowy na nowe doświadczenia. 

Czy miłosne? Otóż nie, tych miałem po dziurki w nosie! I już 

wyjaśniam, dlaczego. 

   xxx 

Niestety, tak się w moim dotychczasowym życiu 

składało, że od zawsze byłem zdradzany. Przez wiele osób. I 

nie chodzi mi tutaj tylko o kobiety, z którymi byłem w 

dłuższych czy krótszych związkach, zdradzali mnie również 

mężczyźni. Tyle że o ile zdrady kolegów nie powodowały 

jakichś trwalszych blizn w moim życiu, o tyle już zdrady kobiet 

nie były obojętne dla mojego stanu ducha, te bowiem były 

znacznie boleśniejsze. Kolegów mogłem co najwyżej lubić 

bardziej lub mniej i ich utrata niewiele była w stanie zmienić w 

moim życiu – ich miejsce bowiem zapełniali wraz z upływem 

czasu inni, z kobietami rzecz przedstawiała się diametralnie 

inaczej – kobiety albo zwyczajnie kochałem, albo w jakiś mniej 

spektakularny sposób były mi uczuciowo bliższe. Dlatego gdy 

po wielu latach zdradziła mnie ostatnia kobieta, rzeczona 

właśnie wcześniej Dagmara, dotarło do mnie, że muszę podjąć 

w tym zakresie taką decyzję, która pozwoli mi uniknąć 

podobnej porażki w przyszłości. I taką decyzję podjąłem: 

postanowiłem już nigdy nie wiązać się z żadną kobietą! To 

znaczy, ściślej, nie wchodzić w jakikolwiek długotrwały 

związek. Te krótkotrwałe bowiem były oczywiście jak 

najbardziej wskazane. Jak choćby ten z Mileną. Ale tylko 

niejako dla podtrzymania fizyczno-emocjonalnej higieny w tym 

właśnie konkretnym obszarze naszego życia. 

Oczywiście z takiego postanowienia wyszły nici, 

albowiem życie rządzi się zupełnie innymi prawami, niż nasze 

zapowiedzi i oczekiwania. Musi upłynąć w rzece życia dużo 
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czasu, żeby w końcu człowiek przestał się łudzić i zdjął różowe 

okulary, przez które wręcz maniakalnie chce patrzeć na świat. 

Niestety, zdarza się. 

   xxx 

Mówią, że miłość to uczucie niezmiernie głupie, bo 

zaczyna się w sercu, a kończy na dupie. Mówią też inaczej: że 

miłość jest jak sraczka – pojawia się znienacka. Czego by 

jednak w tym miejscu nie powiedzieć jedno, przynajmniej w 

moim przypadku, wydaje się pewne: więcej razy byłem 

zadurzony w jakiejś kobiecie, niż zakochany. Dzisiaj wiem, że 

działo się tak na moje szczęście. W innym przypadku żaden 

kardiolog nie byłby w stanie mi pomóc: serce by nie 

wytrzymało i pewnego dnia pompka zwyczajnie odmówiłaby 

mi posłuszeństwa. Miłość bowiem, oprócz niewątpliwego 

szczęścia jakim nas obdarza, odbiera również rozum. To 

znaczy, ściślej – ogranicza nam kontrolę nad naszymi 

decyzjami, tym samym nad życiem. Człowiek zakochany 

bowiem, to ktoś w pewien sposób ułomny i jako taki powinien 

zostać na czas choroby pozbawiony możliwości decydowania o 

ważnych dla niego sprawach. Jak długo owo 

ubezwłasnowolnienie powinno obowiązywać? Nie mam 

pojęcia. Może pół roku, może rok – wszystko jest zależne od 

indywidualnych cech jednostki i intensywności choroby, to 

znaczy długości działania tych wszystkich ogłupiających 

hormonów szczęścia, jak dopamina, serotonina, czy 

oksytocyna. 

Jeżeli chodzi o mnie mogę tylko powiedzieć z 

nieskrywaną ulgą, iż dobrze się stało, że tak naprawdę w swoim 

życiu, przynajmniej do tego momentu,  kochałem prawdziwie 

jedynie dwa razy – Dagmarę i Milenę. Ale że, jak to mówią, do 

trzech razy sztuka, a każda porządnie skrojona klasyczna 
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sztuka – tak na marginesie – powinna mieć trzy akty, więc i 

trzecia miłość w zasadzie również mogła i powinna się 

pojawić. Oczywiście nie musiała, jednak się pojawiła. Myślę, 

że los musiał mi ją sprezentować jako rekompensatę po tych 

dwóch utraconych, które zakończyły się nie do końca jedynie z 

mojej winy. 

   xxx 

Żeby miłość docenić, umieć o nią należycie zadbać, 

mieć świadomość, czym ona jest w życiu człowieka i po co 

nam się w ogóle przydarza, nie powinna przychodzić do nas 

zbyt wcześnie, tzn. nie powinna zjawiać się wówczas, gdy nie 

jesteśmy w ogóle na nią emocjonalnie przygotowani, bo 

jesteśmy zbyt młodzi, nierozważni i niedojrzali na jej przyjęcie. 

Powinna się pojawić dopiero w chwili, gdy będziemy umieli jej 

zalety i wszystko to, co się z nią wiąże, docenić. A wszystko po 

to oczywiście, żeby w głupi, nieodpowiedzialny sposób jej nie 

zaprzepaścić. 

Czy ja umiałem to zrobić w swoim czasie? Raczej nie, 

tym bardziej, że te pierwsze uczucia, to były bardziej miłostki, 

przelotne fascynacje, niż prawdziwe miłości. I to raczej 

normalne: w tamtym czasie byłem w wieku szczocha, a 

szczoch nie tylko leje w pieluchę, on leje w ogóle na cały świat, 

więc o jakiejkolwiek dojrzałości, czy też świadomości tego 

uczucia mowy być nie mogło. Przygotowany na nią, jak się 

okazało, byłem dopiero za jakiś czas, dokładnie wtedy, gdy w 

moim życiu pojawiła się wspomniana wcześniej Dagmara. Tyle 

tylko, że pomimo ogromnie obiecujących zapowiedzi, mimo 

mojej gotowości na ten związek, niestety, ona nie była na niego 

przygotowana. Ale nic dziwnego – w końcu była ode mnie 

młodsza o jedenaście lat, więc być może jej niedojrzałość w 

pewien sposób tłumaczy naszą uczuciową porażkę. 
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Wiele by oczywiście o tym mówić: dlaczego i jak to się 

stało, że się rozstaliśmy mimo prawie dziesięcioletniego 

wspólnego pożycia, faktem było, że mimo iż do siebie 

pasowaliśmy – jak nas powszechnie postrzegano – to 

paradoksalnie jej niedojrzałość, a może bardziej jej 

oczekiwania stawiane przede mną, niewykluczone, że 

zwyczajnie mnie przerosły. Koniec końców nasz związek się 

rozpadł, czego ostatni jego akord wybrzmiał właśnie tak, jak 

przedstawiłem nieco wyżej, w dworcowym tunelu. Można 

powiedzieć, że miejsce idealne do zakończenia każdego 

związku. No, może jeszcze kanał byłby tutaj bardziej 

odpowiedni. Albo ściek. Chociaż te dwa ostatnie byłyby, w 

moim przekonaniu, zbyt drastyczne w obrazowaniu rozpadu 

związku. Pozostanę więc przy rozwiązaniu pierwszym, jakie 

zaproponowało samo życie. Tym bardziej, że zawsze na końcu 

każdego tunelu widnieje światełko dające nadzieję na lepsze 

jutro. 

– Ciemność, widzę ciemność! Ciemność widzę! Cholera 

jasna! 

   xxx 

Po wyjściu z dworcowego tunelu wiedziałem, że aby 

wydostać się z podobnego miejsca na powierzchnię życia, 

musiałem diametralnie coś zmienić. Można powiedzieć, że w 

tym konkretnym momencie byłem zdecydowany działać 

zgodnie ze starą egzystencjalną polską maksymą, wyniesioną 

jeszcze z lat realnego socjalizmu: pić, pierdolić, nie żałować – 

bida musi pofolgować! Tyle tylko, że choćbym nie wiem jak 

bardzo chciał owe motto wdrożyć w życie, nie byłem w stanie 

tego zrobić. Pijak bowiem ze mnie żaden – to po pierwsze, po 

drugie zaś – tym bardzie Casanova. Co prawda, ten ostatni też 

jakoś szczególnie nie powalał swoją urodą, jednak posiadał 

inne niezbędne cechy, z którymi u mnie również niezwykle 
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krucho. Wiecie o czym mówię, prawda? Krótko mówiąc, nie 

było czym postraszyć! Dlatego obawiałem się, że mimo 

najlepszych chęci odmiany swojego losu, niewiele tak 

naprawdę da sie zmienić. Przynajmniej na razie. Chyba że 

naprawdę zrobiłbym coś wyjątkowego, na przykład pieniądze 

odłożone na remont mieszkania przeznaczyłbym na jakąś 

daleką magiczną podróż. Oderwałbym się od pracy, miejsca 

zamieszkania, znajomych, obowiązków i zwyczajnie 

wyjechałbym w świat. Najlepiej tam, gdzie życie jest sielskie, 

anielskie, a na dodatek koszty utrzymania doszczętnie by mnie 

nie zrujnowały. 

Długo nie musiałem się zastanawiać nad wyborem 

miejsca swojego wyjazdu – z pomocą przyszedł mi kolega i 

jego wernisaż prac malarskich połączony z prezentacją książki 

zatytułowanej 12 razy śmierć, która była pokłosiem jego 

wyjazdów do Azji, a dokładnie do Tajlandii. Dlaczego taki 

tytuł? Ponieważ taki wyrok otrzymał za sprowadzenie do tego 

państwa i posiadanie ekstazy, środka uznanego za narkotyk. Na 

szczęście wyrok ten został później zamieniony na dożywotnie 

więzienie, a po sześciu latach wyszedł na wolność, po czym 

wrócił do Polski. Do dzisiaj Tajlandia odbija mu się czkawką, 

co, mimo wszystko, nie przeszkadza mu czuć do tego kraju 

sentyment. Gdy zostaliśmy na moment sami, Michał 

niezrażony zupełnie swoim koszmarnym doświadczeniem, 

powiedział: 

– Masz to samo, co ja dziesięć lat temu. 

– To znaczy? 

– Dusiłem się wtedy, tak jak ty dzisiaj. Dlatego 

wiedziałem jedno: tak dłużej nie pociągnę. Spakowałem plecak 

i wyjechałem. 

– Chcesz powiedzieć, że powinienem wyjechać? 
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– Tak to widzę, stary. 

– Tylko nie mów, że twoimi śladami – do Tajlandii! 

– A niby dlaczego nie? To piękny kraj z pięknymi 

widokami i uroczymi kobietami. Bardzo subtelnymi. Będziesz 

miał tam raj, zobaczysz. Tylko wybierać i przebierać!  

– A pieniądze? 

– To dodatkowy plus: ten kraj właśnie jest idealnie 

skrojony na naszą kieszeń. Przy zachowaniu oczywiście 

rozsądku w wydatkach. 

– No nie wiem… 

– Nie bądź frajer i nie szczaj pod siebie. Oczywiście nie 

podążaj moją drogą – żadnych miękkich czy twardych używek, 

a będzie dobrze. Wierz mi – nie będziesz żałował! 

Mimo jego zapewnień byłem pełen wątpliwości. 

– Nie myślę, żeby to było dobre miejsce akurat dla mnie 

– powiedziałem nie do końca przekonany. 

– Niby dlaczego? – Michał patrzył na mnie z 

niedowierzaniem, wyraźnie nie mogąc zrozumieć moich 

wahań. 

– Jestem osobnikiem monogamicznym – wypaliłem. 

– Nie musisz pieprzyć wszystkiego dookoła, co się 

rusza i nie ucieka na drzewo – lapidarnie skwitował moje 

wątpliwości i zaśmiał się. 

– Nie mógłbym. 

– I nie namawiam, nie o to przecież chodzi! Chociaż 

muszę ci powiedzieć, że jak już tam będziesz na miejscu, sam 

się przekonasz, jak trudno zachować monogamiczność. 

Człowiek z natury pozostaje istotą poligamiczną, dlatego tak 

trudno zachować wierność – szczególnie w takim miejscu jak 

Tajlandia. 
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 – Może i jest tak, jak mówisz – nie dawałem za 

wygraną – jednak to nie wyklucza faktu, że istnieją osobniki 

monogamiczne, takie jak ja. 

– Bzdura! – żachnął się Michał. – Jesteś taki sam jak 

inni, tylko nie chcesz się do tego przyznać. To, że żyjemy w 

związkach małżeńskich, to nic innego, jak tylko konsekwencja 

przyjęcia pewnych konwenansów. Gdyby nie było w tym 

zakresie zapisanych ustawowo norm, zmienialibyśmy 

partnerów znacznie częściej. I to oficjalnie! Może nie jak 

skarpetki, jednak równie często. Dzisiaj powstrzymują nas 

przed tym tylko właśnie owe normy moralne przyjęte przez 

poszczególne społeczeństwa. To wszystko. 

– Nie tylko. Również miłość, odpowiedzialność za 

wspólne wychowywanie swojego potomstwa, wspólnota 

majątkowa… 

– Zgadza się. Tyle tylko, że to wszystko, o czym 

mówisz, to jedynie ograniczenia wprowadzone przez daną 

społeczność. Natury jednak, żebyś się zesrał, nie oszukasz. 

.Jesteśmy poligamiczni! Przynajmniej tak jest do momentu, w 

którym nie spotka się tej jednej jedynej, czy też tego jedynego. 

Wówczas, tak, wtedy wszystko w tym zakresie się zmienia, czy 

też może ulec zmianie. 

W tym momencie podeszła Dorota, partnerka Michała, 

mówiąc, że ktoś jest zainteresowany kuponem obrazu. 

– Tam stoi – wskazała dłonią na mężczyznę stojącego 

przy obrazie przedstawiającym rozebraną do połowy kobietę, 

jakby z ogromną kiścią zieleni na głowie. 

– Jak widzisz, obowiązki wzywają– powiedział Michał. 

– Dokończymy innym razem. – Wpadnij do nas w tygodniu, to 

sprzedam ci kilka informacji o tym kraju. Przydadzą ci się, 

gdybyś jednak zdecydował się na ten wyjazd.  
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Oddalili się, a ja poszedłem pooglądać obrazy. 

Podobały mi się – miały swój klimat. Najbardziej przypadł mi 

do gustu obraz z twarzą dziewczynki, patrzącej jakby z 

piętrowego łóżka w jakiś umieszczony przed sobą poniżej 

punkt, a obok niej zawieszonych było kilka lampionów. To 

jednak, co robiło na mnie największe wrażenie, to rysunki 

wykonane ołówkiem, którymi Michał zilustrował swoją 

książkę. To było dopiero coś! Były porażające i przerażające, 

bo dotyczyły miejsca, w którym spędził sześć lat, czyli 

tajskiego wiezienia. Na wystawie ich jednak nie było. 

   xxx 

Zadał mi ćwieka z tą Tajlandią. Przez kilka następnych 

dni myślałem o jego propozycji. Wiedziałem, że muszę coś 

zrobić ze swoim życiem, zmienić jak najszybciej otoczenie, 

może właśnie wyjechać, więc miejsce… Cóż, właściwie, 

dlaczego nie miałaby to być Tajlandia? Tym bardziej, że jej 

wybór pojawił się sam, bez moich szczególnych poszukiwań, 

niczym ślepy strzał w kole fortuny. Dlatego następnego dnia, 

siedząc przed komputerem, zacząłem szukać informacji o tym 

kraju i jego atrakcjach. I tak trafiłem na różnego rodzaju 

świątynie, sieć magicznych wręcz wysp i, oczywiście, na 

Patpong, Khao San Road i Nana Plazę z siecią barów i 

freelancerkami, czyli dziewczynami pracującymi jako wolni 

strzelcy, czy też poprawnie i precyzyjnie należałoby 

powiedzieć strzelczynie, a także Pattaya Beach ze swoimi 

turystycznymi atrakcjami. 

Muszę przyznać, że Tajlandia już na odległość mi się 

spodobała i zadziałała jak pewnego rodzaju magnes. 

Postanowiłem jednak na razie o tym nie myśleć i wszystko 

zostawić ślepemu losowi. W końcu nie od dzisiaj wiadomo, że 

problemy pozostawione same sobie nierzadko wyjaśniają się 

bez naszego udziału. Wystarczy, że czas zrobi swoje i 
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przyniesie rozwiązanie w odpowiednim momencie. Nic na siłę. 

Krótko mówiąc: 

– Nie wszyscy na raz, bo będzie ambaras! 

   xxx 

Następnego dnia wylądowałem u Jurka, który pracował 

w Centrum Ogrodniczym. Pogoda była wyśmienita – 

prawdziwa polska złota jesień. Staliśmy przy jego stoisku, 

rozmawialiśmy o muzyce, a ściślej o utworze, do którego 

miałem napisać tekst. Obiecałem, że jeszcze dziś lub najdalej 

jutro wysłucham go i spróbuję coś sklecić. Potem zaczęliśmy 

rozmawiać o minionych przed momentem wakacjach, 

znajomych i w końcu, jak to przy rozmowach Polaków, zeszło 

na temat dyżurny, czyli na politykę i jak głęboko ona w 

ostatnich latach zaingerowała w nasze życie. 

– Albo związki w obrębie tej samej płci – 

powiedziałem. – Przecież to czyste szaleństwo, co się z  ludźmi 

porobiło, że tak nienawistnie reagują. Zresztą media 

państwowe w tym nie pomagają. Zupełnie nie uspokajają 

sytuacji. 

– Tfu! – udał, że oddaje plwocinę z niesmakiem obok 

siebie. 

– Co – „tfu”? 

– Nawet mi o tym nie mów! Niech ci, którzy chcą to 

robić ze sobą, nie afiszują się z tym tak, jak to robią teraz. W 

dupach im się poprzewracało od tej demokracji. Niech sobie 

będą szczęśliwi tam, gdzie są i niech będą wdzięczni, że 

dajemy im spokój. Powiem krótko – niech się nie pchają na 

afisz, kiedy nikt ich o to nie prosił. 
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– Sama czysta miłość przez ciebie przemawia, jak 

przystało na prawdziwego, żarliwego chrześcijanina. Wiesz, ile 

w tych słowach jest pogardy dla drugiego człowieka? 

– Odpieprz się, dobra?! Prawda jest taka: chcą się 

pieprzyć ze sobą, okay, niech to robią w swoich czterech 

ścianach, bo w innym przypadku… 

– Bo w innym przypadku zapłacą za to, tak? – 

Próbowałem bagatelizować jego kategoryczny ton. 

– A żebyś wiedział! – W głosie kolegi słychać było 

coraz wyraźniej irytację. – I tak się może zdarzyć. Wszystko 

ma swoje granice, ludzka cierpliwość również. 

– A gdyby któregoś pięknego dnia jedno z twoich dzieci 

oznajmiło ci, że kocha inaczej, to co – odwróciłbyś się od 

niego? Kazałabyś wypieprzać z domu, przestałbyś tak z dnia na 

dzień kochać je? 

– Oczywiście że nie! Ale zakazałbym pieprzenia się pod 

moim dachem i zostawania ze swoim partnerem na noc. 

– Rozumiem, księża pedofile ci nie przeszkadzają, ale to 

już tak – nie odpuszczałem. – O to chodzi, prawda, prawdziwy 

katoliku? 

– Pierdolisz! – uciął krótko i powrócił do przerwanej na 

moment pracy przy sprawdzaniu stanu kasy. 

Dobrze, że w tym momencie nie było akurat żadnego 

klienta przy stoisku ani w pobliżu, bo tym razem uniósł się na 

poważnie. Wiedziałem, że trochę przesadziłem z tą 

prowokacją, ale postanowiłem kontynuować swój atak. 

– Czyżby? Do niedawna wszystko, każde draństwo 

facetów w czerni próbowałeś mniej lub bardziej pokrętnie 

tłumaczyć. 

– Tłumaczyłem, ale nie każde! 
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– A rząd – tych również nie broniłeś i nie bronisz, mimo 

ewidentnie łamanych zapisów konstytucyjnych i zasad 

demokracji, co? – Nie dawałem za wygraną. – Albo nie 

tłumaczyłeś przywłaszczania ogromnych państwowych 

pieniędzy, zgodnie zresztą z niepisaną, ale obowiązującą 

zasadą TKM: Teraz Kurwa My!? 

– To co innego – powiedział Jurek, teraz już jednak o 

wiele spokojniej. – Tutaj każdy może posiadać inną ocenę tego, 

co się dzieje. 

– Oczywiście – odparłem i zaraz dodałem: – Wiesz, w 

czym jest problem? Bronisz rzeczy z gruntu złych i chorych. 

Mówisz, że nie cierpisz komunistów, bo wyrządzili temu 

krajowi ogrom zła i nikt za to w ogóle nie odpowiedział. To 

prawda i zgadzam się z tym. Tyle tylko, że rządzący dzisiaj 

stosują wypisz wymaluj tamte sprawdzone w boju stare ubeckie 

metody, których ty starasz się nie dostrzegać dla dobra swojej 

sprawy i zapewne dla lepszego samopoczucia. 

– Bredzisz! 

– Więc już ci to udowadniam. Po pierwsze – dążenie do 

centralizacji państwa przez tych, którzy obecnie rządzą naszym 

krajem, sposób zarządzania nim, to nic innego jak nasza stara 

komuna. Podporządkowanie sądów i prokuratury jednemu 

człowiekowi, na dodatek czynnemu politykowi, a także, 

według zapowiedzi, tzw. repolonizacja mediów, czyli 

odzyskanie kontroli nad środkami masowego przekazu, to nic 

innego właśnie, jak dążenie do sterowania wszystkim i 

wszystkimi, w myśl hasła: kto nie z nami, ten przeciw nam! 

Albo ta cała pseudo-reforma szkolnictwa. Przecież to nic 

innego jak powrót do całkiem jeszcze nieodległej przeszłości. 

Chcesz więcej? Proszę bardzo: zapowiedzi wprowadzenia 

cenzury poprzez straszenie pozwami sądowymi tych, którzy 

mają odwagę pisać o nich negatywnie, ale, co ciekawe, zgodnie 
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z prawdą! Fatalny stan służby zdrowia i niewydolne SOR-y. 

Jak powiedziałem wcześniej – bronisz Kościoła, bo, jak się 

wyraziłeś, Polska od wieków była katolicka i taka powinna 

pozostać, to bowiem nie tylko nasze dziedzictwo, ale też, 

jakoby, jej przeznaczenie. Niepodważalna wartość! A ja ci 

powiem, że to wszystko gówno prawda! Właśnie przez takie 

głupie myślenie o Kościele, przez tych wszystkich 

niereformowalnych księży, Polska przypomina średniowieczny 

skansen. I to jest nasze największe nieszczęście! Bo to, że 

Mieszko przyjął chrzest – to jedno i wymóg tamtych czasów i 

okoliczności, to jednak, że Zygmunt August nie zrobił tego 

samego w czasach reformacji, co uczynił jego odpowiednik z 

Wysp Brytyjskich Henryk VIII i nie ogłosił się głową Kościoła 

polskiego, to było fatalne dla tego kraju, zarówno w tamtym 

czasie, jak i na przyszłość. A już wręcz karygodne było to, że 

nie zostawił po sobie żadnego potomka – choćby córki, bo to 

oznaczało naturalne osłabienie władzy królewskiej i, jak wiesz, 

naraziło nas nie tylko na wybór królów elekcyjnych, ale 

również w latach późniejszych na najazd szwedzki, a 

ostatecznie na rozbiory. A wszystko dlatego, że Zygmusiowi 

zabrakło jaj! Jestem pewien, że gdyby należycie zadbał o te 

dwie wyżej wymienione przeze mnie rzeczy, uniknęlibyśmy w 

ten sposób wielu fatalnych dla nas rozwiązań w przyszłości. 

– Kościół jednak, to nie tylko złe rzeczy, to również 

wiele dobrego – próbował jeszcze się bronić, ale nie brzmiało 

to zbyt przekonująco. 

– Nie pieprz, dobra!? – nie dawałem za wygraną. – Co, 

że cię rozgrzeszy jakiś klecha? Albo udzieli ślubu? Czy też 

poleje ci wodą święconki na Wielkanoc? Niczego nie robią za 

darmo, pamiętaj o tym. 

– Jednak pomagali obalić komunę… 
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– Chyba kpisz! – przerwałem mu. – Jeżeli już, to 

jednostki. Większość była miałka i bez polotu. Mało ich 

współpracowało z bezpieką? I to wielu nawet z tak zwanej 

wierchuszki. Gratuluję ci dobrego humoru, tryskasz nim co 

najmniej jak fontanna w naszym parku. Jak masz opowiadać 

takie pierdoły, to lepiej trochę pomilcz. Wiesz, jaki jest 

problem z przedstawicielami Kościoła, jakiegokolwiek zresztą 

Kościoła? Jeden, za to zasadniczy: oni zawsze świetnie się 

przystosowują do warunków, bez względu na to, kto rządzi. A 

najlepiej im to wychodzi, co ciekawe, w ustrojach totalitarnych. 

Jedyne, co może ich załatwić, to demokracja i dostęp do 

wiedzy. Tylko bowiem większa świadomość społeczeństw jest 

w stanie zweryfikować to, co czym mówią, czyli te wszystkie 

klechdy o jakichś rajach, ogrodach, gdzie w dole płyną 

strumyki, Ewuniach, Adasiach, hurysach z odnawialnym 

dziewictwem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jednego jestem 

pewien: internet w niedalekiej przyszłości zabije wszystkie 

religie! Wykosi je jak leci. Co będzie w zamian i czy w ogóle 

coś będzie, to już inne zagadnienie. Ja mówię jedynie o 

skutkach, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny i łatwy 

dostęp do wiedzy. Jestem jednak przekonany, że na tym trupie 

zrodzi się coś nowego, coś, co będzie mentalnie i intelektualnie 

odpowiadało w tym obszarze wymaganiom i oczekiwaniom 

człowieka XXI wieku. 

– Aleś trzasnął mowę! – powiedział z uśmiechem Jurek. 

– Urodzony nauczyciel. Powinieneś jednak wrócić do szkoły, 

wiesz o tym. 

– Pewnie, najlepiej jako dozorca – lapidarnie 

skwitowałem jego uwagę i też się zaśmiałem. 

– Mówię serio! Zawsze lubiłem z tobą rozmawiać, bo 

masz ciekawe argumenty, poparte oczywiście wiedzą. 

I wtedy podeszła do nas ona. Chciała kupić krzew 

jagody amerykańskiej. 

– Jedna – wtrąciłem swoje trzy grosze – to stanowczo 

za mało. 
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Spojrzała na mnie nic nie mówiąc, więc dokończyłem: 

– Żadna uczta dla podniebienia. Poza tym, żeby się 

dobrze przyjęła, oprócz odpowiednio kwaśnej ziemi, 

naturalnie, powinno się obok zasadzić przynajmniej jedną 

towarzyszkę jej ogrodniczego przeznaczenia. 

Podniosła wzrok na mojego kolegę w oczekiwaniu na 

poparcie lub zanegowanie moich słów. Ten w międzyczasie 

wpisał na kasę kod z rośliny, oddarł paragon z kwotą do zapłaty 

i powiedział: 

– To prawda. Najlepiej sadzić ich więcej i obsypać korą. 

Poza tym w przyszłym roku można oczekiwać jedynie kilku 

owoców. Dopiero po około pięciu latach będzie pełne 

owocowanie i zbierze pani z krzaka nawet cztery czy pięć 

kilogramów jagód. 

– Dopiero? – zapytała wyraźnie skonsternowana. 

– Tak to wygląda – odparł kolega-sprzedawca. 

– Jestem trochę zaskoczona – powiedziała.  – To 

dlatego, że nie zajmuję się ogrodem, tylko rodzice. Ale 

chciałam mieć swoją własną roślinę i pomyślałam właśnie o 

krzewie jagody. 

– Należy się czterdzieści pięć złotych – przerwał jej 

wywód kolega. 

– W takim razie muszę wziąć dwie. Tylko że nie jestem 

na to przygotowana – nie wzięłam samochodu. Chyba będę 

musiała dzisiaj jedynie zapłacić, a jutro… 

– Mogę pomóc – zaoferowałem się bez chwili namysłu. 

– Daleko pani mieszka? 

– Na szczęście nie, zaraz za tunelem, na Łąkowej. 

„Znowu ten nieszczęsny tunel” – pomyślałem, a 

powiedziałem: 
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– Świetnie, to po drodze do mnie. W takim razie niech 

pani wybierze drugą roślinę i pomogę pani donieść je do domu. 

I tak to się zaczęło – w zwykły dzień, słoneczny, bo 

chociaż lato już się skończyło miesiąc temu, to październikowe 

dni nadal były ciepłe, nic nie zapowiadało zbyt szybkiego 

nadejścia jesiennej słoty. 

   xxx 

Miała na imię Kalina i mogła mieć nie więcej jak 

trzydzieści pięć lat. Gdy usłyszałem po raz pierwszy jej imię, 

machinalnie skojarzyłem je z Kaliną Jędrusik, z ogromnie 

powabną polską aktorką, niestety, już nieżyjącą, i z bijącą 

wręcz z jej postaci prowokującą seksualnością. Pomyślałem 

wówczas: słodko i brzmi tajemniczo, może i ona również taka 

będzie. Niestety, bardzo szybko okazało się, że była to słodycz 

niezwykle złudna. Bardziej przypominała raczej lizanie 

cukierka przez foliowe opakowanie, niż uwodzący swoim 

smakiem czar słodyczy. 

Jak to mówią: nie wszystko złoto, co się świeci. 

   xxx 

Po dotarciu do domu pokazała mi miejsce, gdzie miały 

zostać wkopane oba krzewy jagody. Ustawiłem je tam i już 

chciałem się pożegnać, gdy niespodziewanie zapytała, czy nie 

miałbym ochoty czegoś się napić. 

– Chętnie – odparłem, tym bardziej, że nie chciało mi 

się tak szybko wracać do domu. A że po drodze do niej 

poznaliśmy swoje imiona, więc pierwsze lody obcości zostały 

niejako stopione. Poza tym podobała mi się, więc nie było 

powodu, żeby na siłę ratować się ucieczką. 

– Herbata? Kawa? – zapytała. 

– Może być herbata – odparłem. 

– Jakaś specjalna, czy… 

– Nie chcę robić kłopotu… 



29 
 

– Żaden kłopot. W końcu to ja zaproponowałam. Więc? 

– Jeżeli masz zieloną, to bardzo chętnie. 

– Usiądź tam – wskazała dłonią stojącą w pobliżu 

gustowną altankę, po czym skierowała się w stronę domu. 

Wolno ruszyłem w kierunku wskazanej przez nią altany. 

Zanim jednak do niej dotarłem, pochodziłem trochę po 

ogrodzie, który, musiałem przyznać, urządzony był z niezwykle 

estetycznym smakiem. W jego południowo-wschodniej części 

znajdował się skalniak, za którym piętrzyły się cztery młode 

brzózki; po przeciwnej stronie rosły rzędy kwiatowych rabat, a 

po stronie północno-wschodniej, dalej od domu, ustawiona była 

rzeczona wcześniej altana, do której właśnie doszedłem i już 

miałem usiąść, gdy usłyszałem za sobą głos: 

– Jestem! 

Kalina niosła herbatę, dla siebie małą kawę, kilka 

kawałków szarlotki i, co było dla mnie największą 

niespodzianką, dwa głębokie kieliszki oraz karafkę jakiegoś 

alkoholu. 

– To wino – oznajmiła, gdy była już blisko. – Swojskie. 

Ojciec robi je co roku. Mam nadzieję, że ci posmakuje. 

– Pomogłem ustawić wszystko na stoliku, po czym 

zajęliśmy swoje miejsca i… nie wiem jak to się stało, ale dwie 

godziny później wylądowaliśmy u niej w łóżku. Gdy dotarło do 

mnie, co się wydarzyło, zapytałem: 

– Jesteśmy sami? 

– Tak. Rodzice wracają z Maroka jutro. 

Delektowałem się chwilą. Leżałem obok młodej, 

zgrabnej kobiety, po udanym seksie, to znaczy miałem taką 

nadzieję że udanym, gdy nagle dopadło mnie pytanie: 

– Masz kogoś? 
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– To znaczy? 

– No, czy spotykasz się z kimś? – uściśliła swoje 

pytanie Kalina. 

– A to ma jakieś znaczenie? – odpowiedziałem 

pytaniem na pytanie. 

– Nie. Ale czułabym się trochę nieswojo, gdyby okazało 

się… 

– Możesz być spokojna – nie spotykam się z nikim. A 

ty? 

– Co „ja”? 

– Masz chłopaka? 

– Nie. 

– No to już masz – zażartowałem i zaśmiałem się. Nie 

wiem czemu, ale zawsze ilekroć mówiłem ten tekst, chciało mi 

się śmiać. 

– Co, niby ciebie? – zapytała, a ja zarówno w jej głosie 

jak i spojrzeniu wyczułem coś na kształt zdegustowania. 

– Masz coś przeciwko? – nie poddawałem się. 

– Wiele. 

– To znaczy? 

– Nie jesteś w moim typie. 

– Co nie przeszkodziło ci jednak powędrować ze mną 

do łóżka – zauważyłem cierpko. 

– Tylko raz. 

– Bo nie było czasu na więcej. 

– I nie będzie. 

 – Czemu tak mówisz? Rozczarowana? 

– Nie w tym rzecz. 

– Więc o co chodzi? 
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– Nieważne. 

– Nie, powiedz, jak już zaczęłaś. 

–To nic nie zmieni. 

– Mylisz się, może zmienić wszystko. Albo prawie 

wszystko. 

– To przez alkohol, więc się nie liczy – próbowała 

bagatelizować sprawę. 

– Chcesz powiedzieć, że byłaś pijana? 

– Wstawiona. 

– Ale nie pijana – naciskałem. 

– Nie. 

– Więc… – zacząłem niepewnie – więc możemy to 

powtórzyć. – Uśmiechnąłem się pojednawczo. W końcu nie 

toczyliśmy żadnej miedzy sobą wojny. 

– Powtórzyć? – powtórzyła z niedowierzaniem. 

– Mam u siebie butelkę dobrego wina. Co prawda 

niezbyt drogiego, ale zauważyłem, że to, co drogie dla tych 

wszystkich przepierdujących snobów, strasznie paskudnie 

smakuje. Jakby szczynami. Zero w nich wysublimowanej 

słodyczy łechcącej delikatnie podniebienie, jak na przykład w 

przypadku tego wina, które zrobił twój ojciec. Zresztą, gdy 

zajdzie taka potrzeba niewykluczone, że może znajdą się nawet 

dwie butelki. W końcu lubisz wino, jak zauważyłem. 

– Chcesz mnie upić i znowu wykorzystać? 

– Nie wiem, kto kogo tutaj wykorzystał.  – Uśmiech nie 

schodził mi z twarzy. – Też nie jestem taki łatwy – nie myśl 

sobie! Poza tym skoro nie można inaczej? Chociaż, tak 

naprawdę, tylko część twojej tezy jest prawdziwa. Upić – 

niekoniecznie, wykorzystać – owszem. 

– Powiedziałam ci już – nie jesteś w moim typie. 

Najlepiej zapomnijmy o tym, co się dzisiaj wydarzyło i po 

sprawie. 
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– Tak po prostu, zapomnieć? Wykluczone! Tego nie da 

się zapomnieć. Poza tym podobasz mi się. 

Nic nie odpowiedziała, pociągnęła jedynie kolejny łyk 

wina i spojrzała przed siebie. Zrobiłem to samo i również 

zamilkłem. I tak mniej więcej zakończyła się moja przygoda z 

potencjalnie tajemniczą Kaliną. Pozostało jedynie wspomnienie 

udanego późnego popołudnia i częściowo wykrochmalone 

prześcieradło. Niewiele, ale dobre i tyle. W końcu nie zagląda 

się darowanemu koniowi w zęby. Nie była to, co prawda, żadna 

pieprzona twierdza szyfrów, ale zawsze jakieś nowe 

doświadczenie i relaks, tak przecież niezbędne w codziennym 

znoju. Wychodząc od niej mogłem sobie jedynie zaśpiewać za 

Lechem Janerką: 

– Strzeż się tych miejsc!... 

   xxx 

Nie byłem dumny z tego, co się stało u Kaliny, ale 

wiedziałem, że takie jest życie i w niektórych jego momentach 

niewiele, albo prawie nic nie można zrobić, bo na pewne rzeczy 

zwyczajnie nie mamy wpływu. Tak właśnie było w tym 

przypadku. Czułem się nieswojo po tym zdarzeniu. Nie wiem, 

czy trawił mnie moralny kac, jedno było pewne – nie chciało 

mi się tak szybko wracać do domu, więc po kilkunastu 

minutach wylądowałem w pubie Rektor. Pomieszczenie było 

duże i szczelnie wypełnione ludźmi, tak mężczyznami, jak i 

kobietami. W lewej jego części od wejścia, w niewielkiej 

odległości od królestwa barmana, znajdowała się wydzielona 

niewielka przestrzeń z podwyższeniem, na którą wgramolił się 

właśnie jakiś młody, ale już potężnie otłuszczony człowiek z 

gitarą. Następnie usiadł na krześle, ustawił sobie mikrofon na 

odpowiedniej wysokości i począł stroić instrument. 

Podszedłem do barmana i zamówiłem piwo. Omiotłem salę 
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powolnym spojrzeniem i już miałem obrócić się by sięgnąć po 

piwo, gdy nagle kątem oka zauważyłem jakby znajomą postać 

kumpla ze szkoły średniej. Siedział w rogu sali i smętnie 

opróżniał piwo ze szklanki. Zgarnąłem z blatu swoje 

zamówienie i skierowałem kroki w tę właśnie stronę. 

– Nie wierzę! To ty, Andrzej? 

– Jarek?! – Spojrzał na mnie z niedowierzaniem, po 

czym podniósł się z siedzenia i dodał: – Kopę lat! 

W następnej chwili wpadliśmy sobie w objęcia 

dubeltowo całując się w policzki. 

– Kurcze, nie wierzę własnym oczom! – powiedziałem, 

wpatrując się z niedowierzaniem w postać Andrzeja. – Tyle lat 

minęło, a ty, mam wrażenie, w ogóle się nie zmieniłeś? 

– Tak – tak, gadaj zdrów – odrzekł Andrzej, opadając 

ciężko na krzesło. Zawsze miał nadwagę, ale teraz wyglądał jak 

kaszalot. Tyle że bez wody, więc i poruszanie sprawiało mu 

widoczną przykrość. 

– Naprawdę! W końcu bez problemu cię rozpoznałem, a 

nie z każdym tak jest. Ile to już lat minęło…? 

– Będzie blisko trzy dychy. 

– No, sam przyznasz – trzydzieści lat szlag trafił, a ja 

jakbym cię widział ostatni raz wczoraj. Patrz, jak ten czas 

zapieprza. Twoje zdrowie! 

– Nasze, Jarku. Nasze! 

– Masz rację, Endi – nasze – wróciłem do jego szkolnej 

ksywki. – Zatem za nas! – Uniosłem w górę kufel z piwem i 

pociągnąłem porządny łyk. Andrzej zrobił to samo, tyle że jego 

łyk był chyba większy, bo trwał dłużej. 

– Gadaj, co u ciebie? – zacząłem po chwili. – Pewnie 

ciepła posadka, żonka, dzieci, wnuki… 
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– Nie powiem, zdarzyło się. Ale, tak po prawdzie, nie 

ma o czym mówić. To, co najlepszego miało się wydarzyć, już 

się zdarzyło i szlus. Bez szczególnych wzlotów. A ty, jak sobie 

radzisz? 

– Jak widzisz żyję, Endi, i to najważniejsze. Bo to 

rarytas. W końcu święty Piotruś zaczął brać z naszej półki, 

psiakrew! 

– To znaczy? 

– A choćby Wojtusia sobie wziął, psia jego mać! – 

powiedziałem i pociągnąłem kolejny łyk piwa. 

– Nie mów, że Wojtek nie żyje. Ale jak? 

– Samochód go trzepnął na pasach. Jakiś pijany 

skurwysyn… 

– A, daj spokój z tymi bandziorami za kółkiem. Zwykli 

zabójcy, a traktuje się ich z przymrużeniem oka, jakby śmierć 

pod kolami była czymś innym od śmierci od noża, czy innego 

narzędzia. Draństwo i tyle. Jakbyś chciał się kiedyś kogoś 

pozbyć, to najlepiej trzepnij  go na przejściu dla pieszych. Niski 

wyrok gwarantowany. 

– Święta racja. To samo mówię. 

Przez krótką chwilę piliśmy w milczeniu, jakbyśmy 

chcieli uczcić minutą ciszy śmierć szkolnego kolegi. 

– Sławek też nie żyje – powiedziałem, stawiając 

szklankę ze złocistym płynem na blacie stolika. 

– Cholera! A z tym, co znowu? – z niedowierzaniem 

zapytał Andrzej, który nie odstawał w opróżnianiu kufla z 

bursztynowej cieczy. 

– Utopił się. Stara historia. Niedługo po szkole to się 

stało, myślałem że wiesz. – Opróżniłem kufel, po czym 

zaserwowałem mu kolejną hiobową wieść o osobie, której już 
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nie było wśród żywych. – Niestety, Jolce również się zmarło – 

raczysko ją zżarło. 

– Taka piękna dziewczyna! – z nieskrywanym 

rozrzewnieniem powiedział Andrzej. – Kochałem się w niej. 

– Nic dziwnego, każdy się w niej kochał. To znaczy 

każdy heteroseksualny. Bo wiesz, pamiętasz Krzyśka – ten od 

zawsze wolał chłopaków. Niestety, jemu też się zmarło. AIDS. 

– Kurwa! Rzeczywiście śmierć hasa po naszej półce. – 

Wstał od stolika. – Muszę się jeszcze napić. Ciężko słuchać 

tego cmentarnego koszmaru bez odpowiedniego znieczulenia. 

– Siadaj, gdzie idziesz? – Dałem znak ręką kelnerce, 

która zjawiła się w następnej chwili przy naszym stoliku. 

Zamówiłem dwa piwa i nieomal filozoficznie stwierdziłem: – 

Tak, Endi – śmierć, to samo życie. Samo życie, kurwa! 

W tym momencie gwar barowej sali wypełnił śpiew 

gitarzysty, który z werwą zaczął wykonywać utwór Piotra 

Bukartyka, zatytułowany – Niestety trzeba mieć ambicję: 

Życie to piękna forma lotu. Jesteś na nią gotów. 

To trzymaj się, chłopaku trzymaj się. 

Bo kiedy człowiek cały w nerwach trudno się poderwać 

O trzymaj się, chłopaku trzymaj się 

A ruszy głową i startową dobrze przyjmie się pozycję 

Pofrunął, bo niestety trzeba mieć am-bi-cję 

Raz, dwa, trzy 

Patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka 

Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać 

O jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka 

Aż chce się płakać, płakać się chce… 

Było mi dobrze. Siedzieliśmy sobie, wspominaliśmy 

stare, dobre i niedobre momenty naszego wspólnego życia, a 
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potem, nie wiem nawet, jak i kiedy, znalazłem się w domu. 

Jednak droga do tego miejsca nie była ważna, istotne było to, 

że ostatecznie do niego trafiłem. Zawsze zresztą trafiałem, 

jakby wiedziony jakimś instynktem psa czy innego zwierzęcia. 

   xxx 

Następnego dnia rano czułem się jak przeżuta i wypluta 

guma do żucia. Wiedziałem, co mi jest: musiałem jak 

najszybciej uzupełnić w organizmie brakujące elektrolity. 

Zwlokłem się łóżka, powędrowałem do kuchni, gdzie nalałem 

sobie do szklanki soku pomidorowego – zawsze go miałem na 

skutki takich właśnie okazji jak ta wczorajsza – po czym 

duszkiem ją opróżniłem. Następnie włączyłem radio i, jakby 

los czy ktoś uwziął się na mnie, znów pojawiła się ona – 

piosenka Bukartyka, moja prześladowczyni: 

Co dnia cię budzi nowy ranek pełen niespodzianek 

O trzymaj się, chłopaku trzymaj się 

I gdy cię nagle spławi panna wredna i zachłanna 

To trzymaj się, chłopaku trzymaj się 

Bo choć jej przychylałeś nieba to nie polecisz na milicję 

Się wie, że no niestety trzeba mieć ambicję… 

Na powrót wróciłem myślami do poprzedniego 

wieczoru, próbując przypomnieć sobie jak najwięcej 

szczegółów, ale nic nowego ani odkrywczego w głowie się nie 

pojawiło. Odstawiłem szklankę do zlewu i skierowałem sie do 

łazienki. Zanim jednak w niej zniknąłem, po drodze do niej 

uparcie towarzyszyły mi słowa piosenki Bukartyka: 

Patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka 

Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać 

O jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka 

Aż chce się płakać, płakać się chce… 
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Po kilkunastu minutach poczułem się jak nowo 

narodzony: wykąpany i ogolony mogłem na powrót zmierzyć 

się z życiem. A jako że pogoda za oknem nadal rozpieszczała 

swoim ciepłem, więc postanowiłem wybrać się na rower. 

Zadzwoniłem do kolegi, którego poznałem gdy pracowaliśmy 

razem przez kilka miesięcy w pewnej spółce irlandzko-polskiej 

jako ochroniarze. Tomasz, bo tak miał na imię przyjaciel, 

chętnie przystał na moją propozycję wspólnej jazdy i wkrótce 

spotkaliśmy się na ścieżce rowerowej. Lubiłem z nim 

rozmawiać, ponieważ w zetknięciu mojego optymizmu z jego 

pesymizmem, tak naprawdę całkowicie właściwym i diablo 

prosto wytłumaczalnym, czyli, krótko mówiąc, w zetknięciu 

mojej wiary w człowieka z jego niewiarą w to stworzenie, które 

dla niego pozostawało bydlęciem, co nierzadko było i jest, 

niestety, gorzką prawdą, zawsze wykluwało się coś, co później 

z reguły inspirowało mnie do głębszych refleksji, gdy 

znajdowałem się już sam na sam ze sobą i swoimi myślami. 

Nie znaczy to oczywiście, że jestem kimś na kształt 

intelektualnego wampira, który wysysa z kogoś jego pomysły 

czy idee,  rzecz w tym, że zawsze rozmowa z nim należy do 

intrygujących i pouczających. 

Gdy przejechaliśmy już dość znaczny kawałek ścieżki 

rowerowej i w okolicach parku zsiedliśmy z rowerów, Tomasz 

powiedział: 

– Myślisz, że żal mi nauczycieli czy policjantów, bo 

akurat teraz narobili rabanu wokół siebie, na dodatek idąc na 

lewe zwolnienia? Ja mogę pożałować kogoś indywidualnie: że 

ma taki a nie inny los, bo jest ciężko chory, albo że ma chore 

dziecko, na które państwo nie da pieniędzy, bo nie ma – 

przynajmniej tak twierdzą politycy, podczas gdy na premie dla 

siebie, czy niemoralnie wysokie pensje dla swoich urzędników 

mają – bo te przecież im się należą! Mogę pożałować kogoś, 
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kto stracił cały dobytek podczas pożaru, czy zginął w jakimś 

pieprzonym wypadku, ale policjantów, nauczycieli, czy innych 

grup zawodowych, nie – takich ludzi mi nie szkoda. Nie czuję z 

nimi ani żadnej solidarności, ani tym bardziej nie ma we mnie 

nawet śladu empatii w stosunku do nich. A wiesz dlaczego? Bo 

nade mną, kurwa, nikt się nie użala! Ja nie obchodzę tych 

cwaniaków z Wiejskiej, czy jakiejś nauczycielki, albo 

policjanta, gdy jest mi w pracy źle, gdy się męczę, a szef mnie 

jebie przy lada okazji. No, może tego policjanta wtedy 

obchodzę, gdy chce mi wlepić jakiś mandat, bo musi 

zrealizować bloczek z kwitami, bo tak mu nakazał przełożony. 

Ale na co dzień każdy z nas jest kowalem własnego losu. 

Teraz, pieprzeni zasrańcy-zakłamańcy, dziwią się, że jakaś 

kobieta zarabia jako dyrektorka NBP-u prawie 70 tysięcy 

złotych. Nagle się obudzili, albo wyszli z przyjemnego letargu? 

A gdzie są inni? To jest tylko jedna babka z czternastu 

dyrektorów w tej państwowej instytucji, podczas gdy takich 

miejsc jest bez liku, że nie wspomnę prezesów różnego rodzaju 

spółek, spółeczek, ich zastępców, zastępców zastępców, 

dyrektorów, zastępców dyrektorów i tak dalej, i tak dalej. 

Dzisiaj różnej maści politycy rżną przygłupów i dziwią się, jak 

to możliwe, żeby tyle zarabiać, na dodatek z wątpliwymi 

kompetencjami. A dzięki komu tak to wygląda? Dzięki właśnie 

tym wszystkim cynicznym politykom! Od trzydziestu lat robią 

ludziom wodę z mózgu, nierzadko piszą ustawy, albo fałszują 

jakieś ich fragmenty pod siebie i swoich kolesiów, a ci, jak 

zwykle bezrefleksyjnie lezą na kolejne wybory i głosują na 

tych samych cwaniaków. Bo przecież z reguły nie znają ludzi z 

list. Ostatecznie wszystko kończy się tym, że głosują na listę 

partyjną. 

Na moją odpowiedź, że robi podobnie, odparł, że nie 

bardzo i że zawsze stara się stawiać na młodych ludzi, którzy 

już zaistnieli w przestrzeni publicznej i nie należą do obozu 
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rządzącego, nie są przesiąknięci cynizmem i dali się poznać 

jako niegłupi ludzie. Po czym dodał: 

– Wiesz, gdzie mam to wszystko? W dupie! W tym 

kraju nic się nie zmieni. Nigdy! Bo żeby coś się zmieniło, to 

my przede wszystkim, jako naród, musielibyśmy się zmienić. A 

to raczej niemożliwe. Byłoby możliwe po jednym warunkiem: 

gdybyśmy zmiany zaczęli od siebie, od własnego podwórka, a 

następnie stworzyli niejako pewien naprawczy program. 

– To znaczy? – zapytałem. 

– To znaczy, że wprowadzilibyśmy obowiązkową etykę 

do szkół; to znaczy, że wzrosłaby indywidualna świadomość – 

że po nas jednak nie jakiś pieprzony potop, ale następne 

pokolenia! Dopóki jednak kanalie będą rządziły tym krajem, 

dopóki będą szczuć i zarządzać wszystkim poprzez konflikt, 

jak to się właśnie dzieje i obaj bardzo dobrze wiemy dzięki 

komu tak jest, dopóty nic się nie zmieni, albo bardzo niewiele i 

będziemy zbierać niezmiernie gorzkie tego owoce. 

Mniej więcej dwa miesiące później od naszej rozmowy, 

podczas corocznej styczniowej kwesty na rzecz Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy okazało się, że taki owoc został 

właśnie wydany: jakiś chory z nienawiści człowiek zabił 

prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – dźgnął go 

trzykrotnie nożem, w tym raz niezwykle skutecznie, bo w samo 

serce. Niestety, nawet nie przypuszczałem, że tak szybko 

przyjdzie mi się zgodzić z moim przyjacielem w wyżej 

omawianej kwestii. A przyszło mi się z tym zgodzić jeszcze 

szybciej, gdy uświadomiłem sobie, dlaczego mogło się stać to, 

co się wydarzyło w niedzielny wieczór. Niestety, stało się to 

możliwe z dwóch podstawowych powodów: pierwszy to taki, 

że rządzący od dawna oblewali fekaliami tego człowieka, i to w 

programach telewizji publicznej! Po drugie zaś – nie tylko że 

nie ukarali ani razu tych, którzy oficjalnie dopuszczali się 
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nawoływania do wykluczenia wielu ludzi polityki i 

zastosowania wobec nich przemocy, ale również, co gorsza, na 

tę przemoc przyzwalali – a to nie wyciągając żadnych 

konsekwencji zarówno wobec tych, którzy wywiesili na 

szubienicach zdjęcia polskich europosłów, jak i tych, którzy 

wysłali do jedenastu włodarzy polskich miast akty z ich 

zgonami. Dzisiaj w wyniku zbrodniczego zaniechania państwa 

w ściganiu za wyżej wymienione przestępstwa, mamy 

pochylanie się nad trumną z ciałem niewinnego człowieka przy 

cichym, bezsilnym płaczu. Dlaczego? Bo od kilku lat 

pozwalano na bezkarność i utratę wiary w państwo prawa, a 

także w wyroki wydawane przez sędziów w jego imieniu. Bo 

zniechęcano do tego państwa, które przecież było, realnie 

istniało już wcześniej, przed obecną władzą! Więc nic 

dziwnego, że mamy to, co mamy. Bo tak jak każdy z nas niesie 

swój krzyż, ten indywidualny, tak podobnie jest z narodami, 

tyle że ten zbiorowy krzyż nieść musimy wszyscy. Żaden inny 

naród za nas tego nie zrobi. A Chrystusa nowych czasów raczej 

nie należy się spodziewać. Zresztą, nie wiem nawet, jak miałby 

wyglądać dzisiaj akt odkupienia naszych win. 

Krótko mówiąc: życie jest piękne – dajcie mi sznur! 

   xxx 

I tak właśnie, w takiej ponurej, bo morderczej 

atmosferze przyszło mi witać kolejny rok. Nie miałem złudzeń, 

że będzie on lepszy od poprzedniego i sam z siebie w sposób 

magiczny odmieni moje dotychczasowe życie, niemniej 

miałem nadzieję, że przynajmniej ja coś zrobię i może w końcu 

zdecyduję się na wyjazd, który pozwoli mi podładować 

wyczerpane codziennym trudem akumulatory. Póki co jednak 

chodziłem do pracy, łaziłem od czasu do czasu do kina, 

spotykałem się ze znajomymi i czekałem. Czekałem na jakąś 

odmianę, zgodną choćby z poniższymi słowami: 
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– Z Nowym Rokiem, z nowym krokiem! 

Cokolwiek to znaczy. 

   xxx  

Co jest nie tak – ilekroć poznaję jakąś kobietę, po 

początkowej obopólnej euforii w pewnym momencie całe 

napięcie opada, czar pryska i wszystko się wali jak 

przysłowiowy domek z kart? Dlaczego zaprzestajemy naszej 

gry, która wzajemnie nas uwodzi? Dlaczego maska fałszu 

niespodziewanie spada z naszych twarzy i ukazuje nasze 

prawdziwe oblicze, a my wracamy do obrzydliwie 

przewidywalnej normy? Czy musi tak być? Nie twierdzę, żeby 

być aktorem za wszelką cenę i ustawicznie grać kogoś innego – 

kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Od aktorzenia bowiem 

są w końcu aktorzy, którzy na okłamują, bo z tego żyją, to ich 

praca, jak trafnie zauważył kiedyś Jim Morrison z The Doors, 

mówiąc: aktorzy są po to, żeby nas okłamywali, przyjaciele, 

żebyśmy nie czuli się aktorami. Od siebie dodałbym może 

jeszcze, że nie tylko przyjaciele, ale również nasze partnerki 

życiowe powinny być od tego, byśmy nie czuli się aktorami.  

A może ze mną jest coś nie tak? Tylko co? Niestety, nie 

znałem odpowiedzi i wyglądało na to, że nie szybko ją poznam. 

Jeżeli w ogóle kiedykolwiek. Tym bardziej, że jak wiadomo nie 

od dzisiaj, cholernie trudno jest być lekarzem, czy też 

terapeutą, dla samego siebie. Właściwie to niewykonalne. 

   xxx 

W pomieszczeniu panował półmrok: oświetlały go 

jedynie księżyc i światło ulicznych latarni. Była piękna i 

niezwykle powabna. Rozbierałem ją, pokrywając jednocześnie 

jej ciało czułymi pocałunkami. Najpierw zdjąłem jej bluzkę, 

rozpiąłem stanik i zacząłem pieścić nieduże ale twarde, jędrne 
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piersi; następnie po dłuższej chwili przeszedłem niżej, 

obróciłem ją tyłem do siebie, odrzuciłem z nóg buty, 

ściągnąłem spódnicę i w momencie, gdy chciałem to samo 

zrobić ze stringami, złapała mnie za dłonie i manualnie 

zasugerowała, żebym się na niej położył. Zanim to zrobiłem, 

zdjąłem z siebie koszulkę, spodnie, następnie spodenki, podczas 

gdy ona w międzyczasie przewróciła się na plecy. Położyłem się 

nie niej, po czym zaczęliśmy się namiętnie całować. Myślałem 

że oszaleję! Od dawna nie czułem tak mocnego pożądania 

połączonego z podobną słodyczą. Chciałem w nią wejść jak 

najszybciej, ale jednocześnie nie odczuwałem pośpiechu. 

Wiedziałem, że wszystko przyjdzie w swoim czasie. Gdy 

nasyciłem się smakiem jej ust, włosów, uszu, szyi, na powrót 

począłem obsypywać pocałunkami jej piersi, brzuch, uda, po 

czym rozpocząłem swoją podróż w dół, do jaskini ciepła, źródła 

życia. I gdy byłem już tuż-tuż, gdy zsunąłem z niej ostatni 

element jej ubrania – stringi, doznałem oszołomienia: moim 

oczom ukazał się penis! W tym momencie zrozumiałem 

przedłużanie przez nią gry wstępnej. 

– Co się stało, kochanie? – zapytała Anna. 

– Słucham? – odpowiedziałem pytaniem na pytanie 

mocno skonsternowany. Patrzyłem to na nią, to na jej 

przyrodzenie. 

– Pytam, co się stało? – To ona. 

– Naprawdę? – To ja. 

– Co – naprawdę? – zapytała, nie ukrywając 

zdziwienia. 

– Naprawdę pytasz o to? – odparłem. 

– Tak. Pytam, kochanie, właśnie o to – co się stało? 

Ległem nieruchomo obok niej. 
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– Wybacz, ale… nie rozumiem… 

– Czego nie rozumiesz? 

– Tego pytania. 

– A ja nie rozumiem twojego zachowania. 

– O czym ty, do diabła, mówisz?! – Spojrzałem na jej 

ciało nieruchomo leżące obok. 

– Chcesz mi powiedzieć, że jesteś zaskoczony? – 

Ciągnęła swoją grę dalej, ale w jej głosie dało się wyczuć 

pewne napięcie. Jakby niepewność. 

– A nie powinienem? – Nie dawałem za wygraną. 

– Gdybyś mnie kochał, naprawdę kochał!, wcale nie 

byłbyś zdziwiony – odparła zupełnie niezrażona tym, co 

usłyszała. 

– Właśnie dlatego, że cie kocham, jestem zaskoczony. I 

to potwornie! – Patrzyłem teraz w sufit, jakbym tam chciał 

znaleźć odpowiedź na dręczące mnie pytania. W głowie miałem 

jeden wielki mętlik. 

– Powtórzę jeszcze raz: gdybyś mnie naprawdę kochał, 

to nie robiłbyś z tego żądnego dramatu – odparła stanowczo, 

lecz niezwykle spokojnie. Wydawało mi się, że patrzy w tym 

momencie w ten sam punkt na suficie co ja. 

– Nie robię dramatu. Sama jednak przyznasz, że to robi 

różnicę. 

– Żadnej! 

– Żadnej różnicy! Dobre sobie. – Nie mogłem uwierzyć 

w to, co słyszałem, a jej spokój mnie dobijał. 

– Naprawdę uważasz, że to coś zmienia? 

– Oczywiście. I to wiele! A w zasadzie wszystko. 

– Nie rozumiem cię. Przecież miłość, ta prawdziwa 

miłość, to nie to wszystko, co widzisz – włosy, oczy, dłonie, czy 

nogi, miłość, to przede wszystkim wnętrze. A ściślej mózg, 
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umysł, jej lub jego. I albo tych dwoje nadaje na tych samych 

lub podobnych falach, albo nie. Do tej pory myślałam, że my 

właśnie odbieramy na tych samych. Ale wychodzi na to, że się 

myliłam. 

– Nie myliłaś się – spokojnie odparłem. 

– Więc o co chodzi? 

– Po prostu jestem skonsternowany. W końcu sama 

przyznasz, że to nietypowa sytuacja. Nie zdarza się codziennie. 

– Chodzi o to, że nie mam… 

– Nie w tym rzecz, że nie masz, ale że właśnie masz. 

Masz między nogami to samo co ja! 

– Chodzi ci o ptaka? 

Rozwaliła mnie tym określeniem swojego przyrodzenia, 

więc się roześmiałem. 

– Tak, chodzi o ptaka. Dodam, że twojego ptaka, nie 

mojego. 

– Oj tam, oj tam, to nic nie znaczy – próbowała 

bagatelizować problem. – Po prostu nie myśl o tym, tylko… 

– Tylko? 

– Tylko mnie kochaj. 

– I już? 

– Uhm. I już. 

Patrzyłem na nią i nie wiedziałem, ani co powiedzieć, 

ani co powinienem zrobić. Więc przez jakiś czas leżeliśmy w 

ciszy i milczeliśmy. Zachodziłem w głowę, co mam z tym fantem 

zrobić. Prawda była taka, że ją kochałem i ot tak, od ręki szast-

prast odkochać się nie mogłem i nie potrafiłem. Bo niby jak? Z 

jednej strony nie wyobrażałem sobie życia bez niej, z drugiej 

zaś życie z nią teraz, gdy, że tak powiem, szydło wyszło z 

worka, też miało nie należeć do najłatwiejszych. Przynajmniej 
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na to się zanosiło. Bo nawet gdybym to zaakceptował, to 

pozostawała jeszcze rodzina, przyjaciele, znajomi – co z nimi? 

Jak oni to przyjmą? Chciałoby się zapytać: Jak żyć, panie 

premierze?! Jak żyć z dylematem, który umiejscowiony jest 

pomiędzy sercem, a rozumem? Pomiędzy tym, co akceptowalne, 

a tym, co wyrzucone na margines życia przez uprzedzenie, 

strach i nietolerancję? Wiedziałem, że muszę się na coś 

zdecydować, że rozwiązań pośrednich nie ma, nie istnieją. 

Prawda była prosta i brutalna: albo życie z nią, albo bez niej – 

trzeciej drogi nie było. Właściwie to od początku wiedziałem, że 

jest tylko jeden wybór: tak na dobrą sprawę pokochałem tę 

kobietę jakiś czas temu, przynajmniej, jak się okazało, tę część 

kobiecości w niej i pragnąłem z nią być, więc wybór mógł być 

tylko jeden. 

– Kocham cię – powiedziałem i na powrót obróciłem 

głowę w jej stronę. 

– Słucham? – zapytała niepewnie, a nasze oczy się 

spotkały. 

– Mówię, że cię kocham. 

– Nie jestem tego taka pewna po tym, co tutaj 

usłyszałam. 

– Kocham cię i chcę być z tobą. Bez względu na 

wszystko inne. 

– Co wszystko inne? 

– Wiesz – złe słowa, które zapewne nieraz usłyszymy. 

Bez względu na to, co pomyśli rodzina. W ogóle bez względu na 

wszystko, na cały świat. Mam to w dupie! Masz rację – to nie 

robi żadnej różnicy, bo prawda jest taka, że mi cholernie na 

tobie zależy. I chcę z tobą być. A cała reszta mnie nie 

interesuje. – Pocałowałem ją. 



46 
 

Uniosła się, usiadła w kucki na piętach na łóżku i ujęła 

moją twarz w swoje delikatne dłonie, następnie pocałowała 

mnie i teraz już wyraźnie odprężona, powiedziała: 

– Na to właśnie czekałam. Na takie słowa. Kocham cię. 

I pragnę. 

– Zatem wszystko jasne. 

– Tak, wszystko – powiedziała i położyła się obok, 

opierając głowę na mojej piersi. 

Czułem się dobrze i byłem szczęśliwy. Przynajmniej tak 

mi się wydawało. I wtedy… wtedy sen się skończył. 

Otworzyłem oczy i w następnej chwili wróciłem do 

rzeczywistości. Nie powiem, z jednej strony historia ze snu 

należała do zaskakujących, choć totalnie odjechanych, bo 

niezgodnych z moją naturą, z moim charakterem, z drugiej 

jednak była dziwnie niewytłumaczalnie przyjemna. Do tego 

stopnia, iż stwierdziłem, że mógłbym nie wracać do 

rzeczywistości – przynajmniej nie tak szybko, aż zobaczyłbym 

to, co się wydarzy potem. Nie wiedziałem tylko, czy senna 

rzeczywistość miała być moją podświadomą zemstą na 

kobietach, czy też jednak bardziej jakąś kara dla mnie. 

Jakkolwiek było na szczęście nie musiałem tego robić, w 

odpowiednim bowiem czasie pojawiła się ona, kobieta, jak mi 

się wówczas wydawało, mojego życia, dla której zupełnie 

straciłem głowę. A zrobiła to nie tylko całkiem 

niespodziewanie, ale, co ciekawe, w niezwykle zaskakujących 

okolicznościach. 

   xxx 

Nastała wiosna, a wraz z wiosną pojawiło się więcej 

słońca, ciepła, dłuższe dni i związana z tym wszystkim większa 

dawka optymizmu, który jest nam tak niezbędny do trwania 

wbrew przeciwnościom losu. Niewykluczone, że również ów 
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sen, który tak niespodziewanie mnie nawiedził, został przez 

nadejście wiosny wykreowany. Z jakiej by jednak strony na to 

nie spojrzeć nowa pora roku z całą pewnością niosła ze sobą 

więcej optymizmu i wiary w lepsze jutro. 

   xxx 

Szedłem jak co rany do pracy obok trawnika, gdzie 

widniała tabliczka z napisem: DROGA DLA IDIOTÓW, za 

którym znajdowało się przejście dla pieszych. Nie zważając na 

napis bez chwili wahania przeciąłem trawnik na skos i 

wbiegłem na owe pasy dla przechodniów, chcąc zdążyć przed 

zmianą świateł sygnalizacyjnych na czerwone. Pech chciał, że 

zrobiłem to za późno – z prawej strony ulicy pierwszy 

samochód już ruszył. Nastąpił pisk hamulców i mimo 

rozpaczliwej próby kierowcy, wylądowałem na asfalcie. W 

następnej chwili wyskoczyła z niego przerażona kobieta, która 

do mnie podbiegła. 

– Mój Boże! Stało się coś panu? Niech pan się nie 

rusza, zadzwonię po karetkę. 

Wróciła do samochodu, zabrała torebkę i wyjęła z niej 

telefon. 

– Niech pani nie dzwoni, raczej nic mi nie jest. 

– Lepiej jednak… 

– Naprawdę nic mi nie jest! – Próbowałem się podnieść, 

w czym pomogła mi nieznajoma. 

– Może gdzieś pana podwieźć? – zapytała. Widać było, 

że jest potężnie oszołomiona tym, co się przed chwilą stało. – 

Jadę do pracy, co prawda – powiedziała – ale mogę się spóźnić. 

Więc gdzie pana podrzucić? 

Przez dłuższą chwilę przypatrywałem się jej. „Ładna – 

pomyślałem – niewysoka, mogła mieć najwyżej metr 

sześćdziesiąt pięć centymetrów, ale zgrabna. Włosy krótkie, 
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jasne, oczy duże, niebieskie. Ubrana gustownie, to znaczy w 

lekki czerwony płaszczyk sięgający do ud, słowem – mogła się 

podobać”. 

–  Chyba nie będę dzisiaj więcej ryzykował – 

powiedziałem z uśmiechem. 

– Słucham? 

– Na dzisiaj mam już dosyć wrażeń – próbowałem 

obrócić całe zdarzenie w żart. –. Chyba nie będę więcej 

ryzykował. 

– Nie rozumiem… 

– Jedzie pani w inną stronę, więc w zasadzie nic mi już 

nie grozi. Na szczęście. 

Samochody mijały nas, trąbiąc od czasu do czasu, a my 

patrzyliśmy na siebie – ja na nią jak zahipnotyzowany, ona na 

mnie z niepokojącym wyczekiwaniem, aż w końcu oboje 

wybuchliśmy śmiechem. 

– To nie było miłe. I chciałam zauważyć, że to pan 

wtargnął na jezdnię. Na szczęście dopiero ruszałam, więc 

zdążyłam wyhamować. 

– Przepraszam. Oczywiście, to moja wina – zgodziłem 

się z nią. – Zapomnijmy o tym. 

– Łatwo panu powiedzieć. Nawet pan nie wie, ile 

najadłam się przez pana nerwów! 

– Czy w formie przeprosin da się pani zaprosić na 

filiżankę kawy? 

Patrzyła na mnie mrużąc nieco oczy i przez chwilę 

ważyła propozycję w umyśle, po czym, jakby nie wierząc w to, 

co przed chwilą usłyszała, odparła: 

– Na kawę? 

Potwierdziłem skinieniem głowy. 
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– Chyba że pani nie lubi, wówczas może być herbata, 

lampka wina… 

Odniosłem wrażenie, że nie chce być impertynencka, 

tyle tylko, że nadal niepokoiło ją całe to wydarzenie i czy 

rzeczywiście nic mi się nie stało. 

– Dobrze – powiedziała, i zaraz dodała: – Kiedy? 

Mimo że nie zabrzmiało to zbyt entuzjastycznie, 

postanowiłem kuć żelazo póki gorące – cokolwiek to znaczy – i 

błyskawicznie sprecyzowałem: 

– Choćby i jeszcze dzisiaj. 

Nie spodziewała się tego, więc po raz kolejny ją 

zaskoczyłem. Przez dłuższą chwilę się zastanawiała, 

prawdopodobnie wertując w myślach harmonogram dnia, po 

czym rzekła: 

– O piątej. Pasuje panu? 

– Świetnie! – Uśmiechnąłem się po raz kolejny. – Więc 

jesteśmy umówieni – five o’clock! – Nie miałem pomysłu na 

miejsce spotkania, więc strzeliłem nazwę miejsca, w którym 

jakiś czas temu byłem na spotkaniu poetyckim. – Może być 

Pałacyk Zielińskiego? 

– Dobrze. 

I w takich właśnie nietypowych okolicznościach zaczęła 

się historia mojej miłości z Agnieszką. Bo, jak się okazało, tak 

właśnie miała na imię moja niedoszła zabójczyni. Chociaż 

chyba bardziej pasowałoby do niej imię Nikita, ta od Luca 

Bessona. 

– Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta – zabity! Gleba, 

skurwielu! Mówiłam, że jesteś zabity, czy nie? 

Szkoda tylko, że nie jestem Leonem Zawodowcem, 

tworzylibyśmy świetną parę – nie do zdarcia! 

   xxx 
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Ostatecznie nie tylko nie zostałem zabity, ale wstąpiły 

we mnie niespotykane od dawna nowe siły życiowe. Wszystko 

prawdopodobnie przez strzałę puszczoną przez jakiegoś 

ślepego Kupidyna. A może właśnie nie ślepego, a o szczególnie 

wyostrzonym wzroku, kto wie. Nie myślałem, że po 

wcześniejszych miłosnych porażkach jeszcze się zakocham, że 

będę w stanie to zrobić Ale widocznie z miłością jest tak, że w 

ogóle może się ona pojawić w każdym momencie naszego 

życia, nawet najmniej spodziewanym – choćby tuż nad grobem. 

Ja, co prawda, nad grobem jeszcze nie stałem – przynajmniej 

nic mi o tym w tym momencie nie było wiadomo – więc 

uczucie, które się niespodziewanie pojawiło, zadziałało na 

mnie niczym elektryczny wstrząs, który pobudził mnie i 

wyzwolił nowe siły witalne i chęć do życia. Od tego momentu 

żaden sznur nie był mi już potrzebny. Wiedziałem, że nic nie 

trwa wiecznie – miłość naturalnie tym bardziej, mimo to jednak 

liczyłem na to, że ta będzie długa i przyniesie mi w końcu 

spełnienie. Oczywiście, zdawałem sobie sprawę, że zakochanie 

trwa do trzech, góra czterech lat, ale ważne było, co potem. A 

potem, jak wiadomo, pojawiają się inne uczucia i postawy z 

tym związane: przywiązanie, oddanie, tkliwość, lojalność, 

zrozumienie itd., itp. – chociaż to też bez wątpienia miłość! Z 

tą jedynie różnicą, że ta dojrzalsza, usytuowana na innym 

poziomie uczuciowym, emocjonalnym, psychicznym, 

werbalnym, o wiele więcej wymagająca od siebie i partnera. To 

wszystko wiedziałem i takiej właśnie miłości oczekiwałem, na 

taką miłość byłem przygotowany. 

   xxx 

Co tu dużo gadać – Agnieszka moja niedoszła 

zabójczyni, zwyczajnie mnie oczarowała, I to pomimo faktu, że 

nie mieściła się ściśle w typie kobiety, o której zawsze 

myślałem. Bo mój ideał, to wysoka, szczupła brunetka, 

najlepiej o ciemnej karnacji i, oczywiście, z tym czymś, co ja 
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nazywam dodatkowym elementem kobiecości, a który się ma, 

albo nie, i widać to na pierwszy rzut oka, bo aż bije w oczy. Na 

tej samej zresztą zasadzie, jak jakakolwiek bylejakość w nie 

szczypie. Ona, co prawda, była szczupła, wręcz modelowo, 

jednak tego czegoś nie miała – przynajmniej ja tego nie 

zauważyłem. Na dodatek była blondynką! Oczywiście, 

pociągała mnie – była młoda, powabna, ledwie co, bo w 

pierwszych dniach maja skończyła trzydzieści pięć lat, jednak 

to było zupełnie coś innego. Zauroczyła mnie całokształtem 

swojej osobowości, a dodatkowo jeszcze bardzo szybko 

uzależniła od siebie seksualnie. Potrafiła dać z siebie tyle 

miłości, że aż wprawiała mnie nierzadko w zakłopotanie i 

zażenowanie. To znaczy więcej dawała, niż brała. Jakby była 

jakąś pieprzoną mniszką! Chociaż, muszę przyznać, ja też nie 

jestem od tego, żeby w tych sprawach myśleć tylko o sobie, 

więc można powiedzieć, że w tym obszarze trafił swój na 

swego. 

Jak to mówią: z lasu i spomiędzy nóg ciągnij, ile tylko 

będziesz mógł! 

Aha, jeszcze jedno: miała dziecko, około 

dziesięcioletniego syna. Co mi zresztą zupełnie nie 

przeszkadzało. Nawet się ucieszyłem, bo, mimo że nie mam 

dzieci, to niezmiernie je kocham. Czuję w odniesieniu do nich 

dużo troski i wyrozumiałości. Są nie tylko niewinne, ale 

również, niestety, bezbronne, dlatego należy się nimi 

opiekować, podobnie jak ludźmi starymi. Te dwie grupy 

społeczne zawsze wzbudzały we mnie czułość. Obie zresztą są 

do siebie niezwykle podobne: w końcu nie na darmo mówi się, 

że na starość dziecinniejemy. 

– Kosi-kosi łapki, jedziemy do babki, a od babki do 

dziadka… 

I tak dalej, i tak dalej. 
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   xxx 

Myślę, że ja też jej odpowiadałem i chyba dlatego od 

początku zaczęło nam się niezwykle dobrze układać. Aż 

obawiałem się, co będzie dalej. Nierzadko bowiem zbyt piękne 

początki okazują się mieć, niestety, nieciekawy koniec. Póki co 

jednak, wynikające z naszych zbliżeń pieszczoty i orgazmy, 

których sobie nie szczędziliśmy, zbliżyły nas do siebie jeszcze 

bardziej. Można powiedzieć, że rozumieliśmy się w zasadzie 

bez słów. Dlatego, gdy któregoś majowego dnia siedzieliśmy 

przy stole w kuchni po dobrym, odprężającym seksie, 

lapidarnie oznajmiłem: 

– Wiesz, to, że jesteśmy razem, to nic zaskakującego. 

– Co przez to rozumiesz? – Wyczekująco spojrzała na 

mnie. 

– Pasujemy do siebie – nie tylko charakterologicznie, 

seksualnie, ale również astrologicznie. 

– Astrologicznie? Co ty znowu wymyśliłeś? – 

Agnieszka nie kryła zdziwienia. 

– W średniowieczu astrologowie uważali, że Wenus 

posiada swój dom w dwóch znakach zodiaku – w raku i byku, 

czyli w twoim i moim. W tym bowiem czasie właśnie Wenus i 

Księżyc mają na siebie największy wpływ. Dlatego biorąc to 

pod uwagę, można powiedzieć, że byliśmy sobie niejako w 

zasadzie pisani. 

– Oczywiście. A ty powinieneś mieć na imię Czaruś – 

powiedziała z uśmiechem. – Twoje zdrowie – podniosła 

kieliszek z winem i trochę z niego upiła. 

 – Mówię poważnie. – Również się napiłem. 

– Oczywiście. Ja też. – Teraz roześmiała się już 

porządnie. 

– A już myślałem, że… 

– Że….? 
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– Że chcesz, żebyśmy byli razem, mieli dziecko, może 

nawet… 

– Słucham? Co powiedziałeś – dziecko? 

– Co, nie chcesz mieć dziecka? – wyczekująco 

wpatrywałem się w nią, próbując ukryć rozbawienie całą 

sytuacją.  

– Nie powiedziałam tego. – Teraz ona z kolei próbowała 

udawać obojętność. – Zastanawia mnie tylko, dlaczego akurat 

teraz o tym mówisz? 

– Każdy moment jest dobry na takie rozmowy. 

– I ty akurat chcesz dzisiaj o tym rozmawiać? 

– Dzień jak każdy inny. Ani lepszy, ani gorszy. 

– Nie uważasz, że jednak za krótko się znamy, żeby 

podejmować takie decyzje? To raptem dwa miesiące! Dziecko, 

to niezwykle poważna sprawa. 

– Jestem tego świadomy. Gdyby było inaczej, nie 

mówiłbym o tym. 

– No dobrze, załóżmy nawet, że chciałabym mieć 

jeszcze jedno dziecko, to co, jak to widzisz? 

– No, gdybyś chciała, to pomyślałem, że… – 

Zawiesiłem na moment głos. 

– No, słucham. Gdybym chciała to… 

– To mógłbym służyć… 

– Służyć? Jak? Radą? – Na powrót ją rozśmieszyłem. 

Od tego momentu uśmiech nie schodził jej z twarzy. 

– Co też ci przychodzi do głowy? – udałem irytację. – 

Praktycznie chciałbym pomóc! 
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– Jeżeli cię dobrze rozumiem, proponujesz mi swój 

udział w… 

– W rzeczy samej – chodzi o robienie dzieci. 

Przemyślałem to i doszedłem do wniosku, że… – tutaj 

szelmowsko się uśmiechnąłem – że lubię je robić. 

– Przecież żadnego jeszcze nie masz, to co tutaj lubić? – 

Śmiała się teraz do rozpuku. 

– No, lubię tę drogę, która doprowadza do nich. – 

Zawtórowałem jej. Teraz śmialiśmy się już oboje. – Chociaż to 

droga niejako do zatracenia – dodałem po chwili. – Ale co mi 

tam! Co prawda gorzej u mnie z ich wychowywaniem, to 

znaczy dzieci, bo nie mam w tym żadnego doświadczenia, jak 

zauważyłaś, ale robić je – dlaczego nie? Poza tym, tak przy 

okazji, nie wiem, czy wiesz, ale proponuję ci jedną niezmiernie 

ważką rzecz: świetny materiał genetyczny. Aha, no i w ogóle 

sporo przyjemności. Po prostu frajdę! 

– Jesteś niezwykle wspaniałomyślny. Trudno będzie mi 

się odwdzięczyć. 

Zaśmiewaliśmy sie niemalże do łez. Postanowiłem 

korzystać z sytuacji i po chwili rzuciłem, jakby od niechcenia: 

– Pal licho wdzięczność. Niemniej przemyśl to i to w 

miarę szybko. Jutro bowiem oferta może być już nieaktualna. 

– Nieaktualna? – Na moment spróbowała być poważna. 

– Mogę się rozmyślić, nic nie trwa wiecznie, kochanie – 

rzuciłem nonszalancko. – No, może oprócz ospy i wiecznego 

pióra. No i może jeszcze kilku innych wietrznych rzeczy. 

– Świetnie! – Uśmiech ponownie zagościł na jej twarzy 

w pełnej krasie. –Tylko jedno mnie jednak martwi. 

– No, co takiego, mój darlingu? 
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– Mamunia powiedziała mi ostatnio, żebym się tak 

znowu z tymi dziećmi nie spieszyła, bo nie ma do czego. Tym 

bardziej, że już to przerabiałam. Wiesz – pieluchy, duże cycki, 

problemy z tyłkiem, w ogóle mogę się roztyć. Nie będzie ci to 

przeszkadzać? 

– Zobaczymy. Poza tym nie patrz na to tak 

pesymistycznie, masz jeszcze koleżanki. Będzie dobrze. 

– Wiedziałam! Wiedziałam, że jesteś jednak bezecnik – 

powiedziała i rzuciła we mnie leżącą na stole łyżeczką do 

herbaty. 

– Nie fisiuj, dobra? – Łyżeczka spadła na podłogę, a ja 

błyskawicznie podniosłem się, uniosłem Agnieszkę  z krzesła i 

skierowałem się w stronę pokoju, do miejsca, gdzie znajdowało 

się łóżko. A jako że byliśmy nadzy – dzieciak był w ten 

weekend u ojca – więc niejako z marszu przystąpiłem do 

dzieła, to znaczy do realizacji mojego tak zwanego dziecięcego 

planu. 

– Brutal! 

– Brutal i zasadzkas, moja księżniczko. Niczym całe 

nasze życie. 

Innymi słowy: gdy tylko znajdę się z jakąś kobietą w 

cieniu, z miejsca ulegam zatraceniu. 

    xxx 

Nie wiem, co prawda, jak jest w raju – ponoć jest tam 

pięknie i dobrze, więc przez następne miesiące tak było jak w 

tym właśnie miejscu. Docieraliśmy się, co zresztą nieźle nam 

wychodziło. Wspólne śniadanka, wypady na rower, oczywiście 

z dzieckiem, ale też kino i teatr, a od czasu do czasu jacyś 

znajomi, aż w końcu nastała jesień i wkrótce po niej przyszła 

zima. Jako że Agnieszka nie zaplanowała żadnych ferii 
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zimowych dla syna, postanowiliśmy wyjechać w góry 

wspólnie. Wybór padł na prywatną kwaterę w Poroninie, skąd 

było blisko zarówno do Bukowiny Tatrzańskiej, do 

Zakopanego, jak i Harendy, willi Kasprowicza na Gubałówce, 

którą chciałem zobaczyć po wielu latach od kiedy tam byłem 

po raz ostatni. 

Mieliśmy fart, pogoda nam dopisała: śniegu było pod 

dostatkiem, temperatura również nie była dotkliwa – kilka 

stopni na minusie, a jedzenie góralskie niezwykle smaczne. Ja, 

jako że nie jem mięsa, jak zwykle zajadałem się serami, piłem 

żentycę, serwatkę z owczego mleka i kochałem się z 

Agnieszką. Najczęściej w łazience, gdy mały już spał, a my 

mogliśmy się wymknąć niepostrzeżenie na jakiś czas i pobyć 

ze sobą sam na sam. Piotruś, syn Agnieszki, również zyskał: 

zrobił pierwsze kroki na nartach i do tego stopnia spodobała mu 

się jazda na nich, że wymusił na niej ich kupno na miejscu w 

Kielcach i dalszą naukę. Krótko mówiąc – każde z nas wracało 

z gór zadowolone. Ja nawet w dwójnasób, ponieważ gdy 

wylądowaliśmy całą trójką w domu Agnieszki, zostałem na noc 

i, można powiedzieć, zakotwiczyłem w tym miejscu na dłużej. 

Ściślej chodzi o to, że od tego momentu więcej przebywałem u 

niej, niż u siebie w mieszkaniu. Nie wiedziałem, czy to dobra 

decyzja i do czego mnie ona doprowadzi, niemniej tak się stało. 

Jakby fala, na której się znajdowałem, przyniosła mnie tutaj i 

tak miało pozostać, przynajmniej na jakiś czas. A może na 

zawsze. Tego nie wiedziałem i, przyznam, w ogóle nie 

zastanawiałem się nad tym. Czułem jednak, że tak ma być i 

tyle. Niewykluczone, że przypominałem w tym poniekąd 

samobójcę, coś na kształt trutnia, który chce zapylić królową 

pszczół, by zaraz po swoim złotym strzale oddać życie. Niejako 

w służbie całej pszczelej wspólnoty! Jakkolwiek sprawy 

wyglądały jednego byłem pewien: było mi dobrze i daleko mi 

było w sposób świadomy do jakiejkolwiek myśli o 
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samobójstwie. Że o ewentualnej powrotnej fali w ogóle nie 

wspomnę. 

– Dezerter! Łapać dezertera! 

Nie wiem, być może przypominałem w tym momencie 

jakiegoś pieprzonego dezertera, ale coś w tym jest, że, jak to 

mówią: kobiety rozkładają nogi, my, czyli faceci – ręce. Ja nie 

tylko je rozłożyłem, ja zrobiłem dużo więcej: położyłem się na 

plecach, krzycząc: 

– Poddaję się! Poddaję! Nie strzelać! Nie wolno tego 

robić do leżącego. Proszę… 

   xxx 

Nie wiedziałem naturalnie, czy Agnieszka jest tą jedyną 

kobietą, z którą powinienem podążać przez resztę życia, 

niemniej tak w tym momencie czułem. Dlatego postanowiłem 

nie zasypiać gruszek w popiele i zdecydowałem, że muszę 

zorganizować spotkanie z nią u mnie, gdzie postaram się 

zapewnić odpowiedni anturaż naszego sam na sam. To 

bowiem, co zamierzałem zrobić, wymagało zarówno 

wyciszenia, jak i osobności. Zadbałem więc o odpowiedni 

nastrój: pomieszczenie oświetliłem jedynie dwiema świecami, 

które ustawiłem na stole po obu jego przeciwległych końcach, 

na nim postawiłem półmisek z sałatką z fety, oliwek, 

pomidorów i kaszy bulgur, do tego butelkę wina, dwa kieliszki, 

talerze i sztućce przy nich, i w spokoju oczekiwałem nadejścia 

głównej aktorki wieczornego spektaklu. Gdy się zjawiła i 

weszła do pokoju, natychmiast włączyłem pilotem utwór 

Zenka Martyniuka Przez twe oczy zielone i uśmiechnąłem się. 

– Co to jest? – spytała lekko skonsternowana. 

 – Stół – odparłem. 

– To widzę. Pytam o to, co na stole. 
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– Wino, kieliszki, sałatka warzywna… 

– Masz mnie za idiotkę? 

– Nie lubisz…? – udałem, że nie wiem, o co chodzi. 

– Przestań! Pytam o talerze i sztućce. 

– Co znowu? 

– Jednorazowe! Powiedz że żartujesz. 

– Wygodne, nie trzeba ich myć – próbowałem 

bagatelizować sprawę. 

– Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę – mówi kręcąc 

głową. – To przez skąpstwo? Powiedz – zrozumiem. 

– Skąpstwo? Cóż ci znowu przychodzi do tej pięknej 

główki. To jedynie cholernie praktyczne. 

– Zapraszasz mnie na kolację, przy świecach, wszystko 

wydaje się wyjątkowe, romantyczne, myślałam nawet przez 

moment, głupia, że mi się oświadczysz, a ty nagle wyjeżdżasz 

tutaj z tą nieszczęsną jednorazową zastawą. I na dodatek ta 

muzyka. Pogięło cię? 

– Myślałem, że to drobiazg, że tak ogólnie, to ci się 

spodoba. 

– A niby co ma mi się w tym podobać? 

– No, choćby klimat naszego spotkania… 

– Oszalałeś? 

– Jeżeli nawet, to jedynie przez ciebie – powiedziałem z 

uśmiechem. – Przez miłość do ciebie zwariowałem! Przez twe 

oczy zielone, zielone oszalałem!... – zaśpiewałem za Zenkiem 

Martyniukiem, który akurat wyśpiewywał refren swojego 

przeboju. 

– Nie wierzę, po prostu nie wierzę! – Była wyraźnie 

zdegustowana. Nie wiedziała, czy to, co się dzieje, to na 

poważnie, czy jednak jest to żart. 
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– Usiądź, proszę – powiedziałem i wyszedłem do 

kuchni. Zaraz wracam. 

– Słucham? 

– Zaraz wracam – powtórzyłem i wyszedłem z pokoju. 

– Tandeciarz! – dogoniły mnie słowa Agnieszki, która 

w tym momencie zaczęła się niemiłosiernie śmiać, a jej śmiech 

był perlisty, niczym dzwoneczki u sań. 

W międzyczasie Martyniuk rozkręcił się na dobre. 

W mych ramionach cię ukryję, 

 U stóp ci złożę cały świat, 

Serce me dla ciebie bije 

I czeka na twój mały znak. 

Jeden uśmiech twój wystarczy 

I moje serce gubi rytm, 

O twą miłość będę walczył 

O miłość walczyć to nie wstyd. 

Przez twe oczy, twe  oczy zielone oszalałem, 

Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask, 

A ja serce miłości spragnione ci oddałem, 

Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. 

Po chwili byłem z powrotem. W jednej ręce trzymałem 

dwa wiekowe porcelanowe talerze babcinej zastawy, w drugiej, 

na półmisku, lasagne. Postawiłem przyniesione rzeczy w 

miejsce plastików, a po nałożeniu po kawałku ciasta na talerze, 

nalałem wino do kieliszków i wyniosłem całkiem chybiony 

jednorazowy serwis obiadowy do kuchni, gdzie wylądował w 

worku z innymi sztucznymi tworzywami. Następnie wróciłem 

do pokoju i zaczęliśmy jeść, bez słowa wpatrując się w siebie. 
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Wiedziałem, że czegoś brakuje i że jednocześnie czegoś jest za 

dużo. Podszedłem do odtwarzacza CD, wyjąłem płytę 

Martyniuka i zastąpiłem ją jedną z tych, które przygotowałem 

już wcześniej ze swojej płytoteki. Po chwili, zanim zdążyłem 

wrócić na swoje miejsce, z głośników popłynął utwór zespołu 

Rolling Stones i ich genialna piosenka Angie. Tytułową Angie 

była dla mnie w tym momencie właśnie Agnieszka, która przez 

cały czas wspólnej biesiady obserwowała mnie z figlarnym 

półuśmieszkiem. W końcu powiedziała: 

– Wiedziałam że mnie wkręcasz. Musiałabym cię nie 

znać, żeby uwierzyć w to, co zobaczyłam. 

– Za nas – powiedziałem, wznosząc w górę kieliszek z 

winem. 

– Za naszą miłość! – odparła i przystawiła kieliszek do 

ust. 

Odwzajemniłem jej uśmiech. Pomieszczenie wypełniały 

nasze ciała i głos Micke’a Jaggera: 

Angie, Angie 

When will those dark clouds all disappear 

Angie, Angie 

Where will it lead us from here 

With no lovin' in our souls 

And no money in our coats 

You can't say were satisfied 

Angie, Angie 

You can't say we never tried 

Angie, you're beautiful 

But ain't it time we say goodbye 

Angie, I still love you 

Remember all those nights we cried? 

All the dreams we held so close 



61 
 

Seemed to all go up in smoke 

Let me whisper in your ear: 

Angie, Angie 

Where will it lead us from here? 

Jedliśmy w milczeniu patrząc na siebie i od czasu do 

czasu uśmiechaliśmy się. Pomieszczenie wypełniała 

kwintesencja życia: muzyka, wino i śpiew. Niczego więcej nie 

potrzebowaliśmy do szczęścia. 

Oh, Angie, don't you weep, 

All your kisses still taste sweet 

I hate that sadness in your eyes 

But Angie, Angie, 

Ain't it time we said goodbye 

With no loving in our souls 

And no money in our coats 

You can't say were satisfied 

But, Angie, I still love you, baby 

Everywhere I look I see your eyes 

There ain't a woman that comes close to you 

Come on baby, dry your eyes 

Angie, Angie, ain't it good to be alive? 

Angie, Angie, they can’t say we never tried. 

   xxx 

Po jedzeniu zabraliśmy swoje kieliszki i butelkę wina, i 

powędrowaliśmy do łóżka, do miejsca, w którym czułem się 

świetnie i które śmiało mógłbym ogłosić swoim małym 

królestwem, ale takim, którego nie oddałbym za jakąś zdechłą 

chabetę, jak to próbował jakoby zrobić Ryszard III, wrzeszcząc 

wniebogłosy: Konia! Konia! Królestwo za konia! Dlatego, gdy 

już wygodnie usadowiliśmy się na łóżku, rzuciłem, niby od 
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niechcenia pytanie, czy przede mną również tak często 

szczytowała. 

– O co ci chodzi? – odparła pytaniem na pytanie 

wietrząc podstęp. 

– Musi od razu o coś chodzić? Po prostu jestem ciekaw, 

czy zawsze było ci dobrze w łóżku. 

Zapanowało milczenie. Nie jedno z tych nieznośnych i 

powodujących czyjeś wyrzuty sumienia i złe samopoczucie, 

niemniej to milczenie również nie należało do przyjemnych. W 

końcu powiedziała: 

– Nie wiem, o co ci chodzi. 

– O nic, już ci powiedziałem. Po prostu pytam. 

Piliśmy wino i patrzyliśmy na siebie. Ona oparta o 

zagłówek po jednej stronie kanapy, ja w podobnej pozycji po 

drugiej. 

– A ja ci nie odpowiem. 

– Dlaczego? Masz coś do ukrycia? 

– Do ukrycia? Zwariowałeś?!  A co tu można ukryć? 

– Więc odpowiedz. 

– Nie. Bo jeżeli powiem, że nie miałam, to będziesz 

mnie fałszywie żałował, podczas gdy sam będziesz w 

skowronkach, jaki to jesteś wspaniały! Z kolei jak powiem że 

miałam, to nie uwierzysz, albo uwierzysz i zaczniesz 

nieznośnie wypytywać, kto, jak, dlaczego, czy długo i w ogóle 

ile razy. Dlatego nic z tego – pokiwała palcem z uśmieszkiem, 

który miał zapewne oznaczać: Nie myśl sobie, nie dam ci tej 

satysfakcji! 

 – Mówisz tak, bo tak naprawdę nikt nigdy nie 

zaspokoił twoich potrzeb – próbowałem dalej prowadzić 

gierkę. 
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– A co ty w ogóle możesz o tym wiedzieć? 

– Widzę. – Bezlitośnie drążyłem temat. – No przyznaj, 

było ci kiedyś dobrze w łóżku? 

– Że co? – Patrzyła teraz na mnie jakby z 

niedowierzaniem, że w ogóle mogłem taką niedorzeczność 

sformułować. 

– Myślę, że nigdy nie było ci dobrze w łóżku i stąd całe 

twoje rozczarowanie i próba ukrycia tego – drażniłem się z nią. 

– Właśnie że było! 

– Tak? Z kim? 

– A choćby z… – Zawahała się, ale zaraz dodała: – Z 

Irkiem. 

– Z Irkiem? Tym Irkiem, z pracy, którego mi kiedyś 

przedstawiłaś? Niemożliwe! 

– Chyba wiem lepiej, z kim było mi dobrze w łóżku, 

co? 

– Kręcisz. 

– Niby dlaczego miałabym to robić? 

– Nie wiem. Wiem tylko, że nie jesteś szczera. 

– Wiesz co – odkopuluj się! 

– Mogłaś podać imię kogoś innego i pewnie bym 

uwierzył, ale ty podałaś gościa, którego poznałem i raczej 

wiem, na co go w tym zakresie może być stać. 

– Akurat! Co ty w ogóle możesz o tym wiedzieć? 

– I to doskonale wiem! 

– Przestań. Niby skąd? 

– Spałem z nim – powiedziałem i roześmiałem się. 
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– Ty naprawdę jesteś krejzi! – Zawtórowała mi 

śmiechem i w następnej chwili już przy mnie była. – Jesteś 

okropny, wiesz? – Wtuliła się we mnie, a ściślej – położyła 

głowę na udzie, gdzieś między moim kolanem, a 

przyrodzeniem. 

– I właśnie dlatego mnie kochasz – stwierdziłem z 

nieskrywaną satysfakcją. 

– Nie bądź taki pewien. A tak w ogóle – nagle 

spoważniała – jesteś taki cwany, bo wy faceci macie łatwiej: 

wasze zbliżenia zawsze kończą się – tutaj pstryknęła palcami w 

moją męskość – ejakulacją. Po prostu tak macie. 

– Czym się kończą? – Wiedziałem oczywiście, co to jest 

ejakulacja, ale chciałem się z nią jeszcze trochę podroczyć. 

– Orgazmem, kochanie – uściśliła Agnieszka, 

przybierając niejako mentorski ton. 

– Otóż mylisz się – powiedziałem. – I to grubo. 

– Czyżby? 

– Oczywiście. Kiedyś, kiedy ćwiczyłem jogę, 

stosowałem w tym obszarze techniki taoistyczne i musisz 

wiedzieć, moja kochana, że nie szafowałem orgazmami tak jak 

teraz, z tobą. 

– Wspaniale! Zapewne mam się dzięki temu czuć 

wyróżniona, a może nawet w pewien sposób dowartościowana, 

co? – jawnie zakpiła, próbując sie zrewanżować za moją 

wcześniejszą uwagę pod jej adresem. 

– Kpij sobie, proszę bardzo. Ale ja mówię poważnie. 

– Sam sprowokowałeś tę dyskusję. Zresztą, jak jesteś 

taki cwany, to odpowiedz mi, mój ty taoisto, jak to było u 

ciebie z tym brakiem orgazmów. 

– A jak miało być? Normalnie. 
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– Co znaczy – normalnie? Możesz mi wytłumaczyć? 

– No, do dzisiaj jest tak, podobnie jak z moczem – obu 

za mocno przy sobie nie trzymam. Nie zależy mi na nich. 

– Wariat! – ucięła krótko, po czym śmiejąc się, rozpięła 

mi pasek, wsunęła rękę w spodnie i złapała mnie za penisa; 

następnie zaczęła się nim bawić, naprzemiennie całując go, to 

znów oblizując, aż w końcu wylądował w jej ustach. I wtedy 

się zaczęło: kolejny frontalny atak na moje libido został 

rozpoczęty! 

Nie powiem – lubię takie ataki. Są jednymi z tych, przy 

których naprawdę wymiękam niczym dezerter i składam broń. 

Właściwie to nie do końca składam, bo korzystam ze swojej 

specjalnej amunicji – choćby i naboje były ślepe. 

    xxx 

Jakiś czas potem, po miłosnych igraszkach, nadal 

jednak w łóżku, Agnieszka zapytała, ni z gruszki ni z 

pietruszki: 

– Powiedz mi, ale tak szczerze – chciałbyś być sławny? 

– O co ci chodzi? – odparłem nie do końca rozumiejąc, 

co ma na myśli. 

– O nic. Po prostu pytam, czy chciałbyś być sławny, 

gdyby zaistniała taka możliwość naturalnie. 

– Zależy. 

– Od czego? 

– Od tego, jak miałbym być sławny. 

– Mógłbyś jaśniej? 

– To znaczy, na czym miałaby polegać ta sława. Nie 

chciałbym być sławny, jak np. Al Capone. Albo Osama bin 

Laden. Albo jak David Koresh, Jim Jones, czy też Charles 

Manson. Jeżeli już miałbym tutaj wybór, to mógłbym być 

sławny, jak na przykład wtorek. 
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– Sławny jak wtorek? 

– Albo środa. Albo czwartek. Albo… 

– Albo piątek? 

– Zgadza się – albo piątek. I sobota. I… 

– Nie rozumiem 

– To proste, chciałbym być sławny jak dni tygodnia, bez 

których, tak naprawdę, nie można w życiu się obejść. Są dla 

ludzi wyznacznikiem ich planów, wektorem codziennych zajęć, 

działań… 

– Chcesz mi powiedzieć, że chciałbyś być czymś na 

kształt współczesnego Chrystusa? 

– Więcej!, kochanie, i to znacznie. Jezus nie wszystkich 

rajcuje, nie wszyscy są jego wyznawcami, czy zwolennikami. 

Bez niego, jak wiadomo, można żyć, i to całkiem dobrze. Bez 

dni tygodnia życie jest cholernie utrudnione! 

– Wiesz co? – spojrzała na mnie wzrokiem pełnym 

jakby współczucia. – Ty naprawdę jesteś szurnięty.  

– Wiem. Ale jestem poniekąd usprawiedliwiony, bo to 

szaleństwo z twojego powodu – powiedziałem i roześmiałem 

się.  – A w tym miejscu, to znaczy w łóżku, tym bardziej jest to 

normalne zjawisko. To, co może naprawdę martwić, niestety, to 

fakt, że jestem szurnięty anonimowo. A to, przyznasz, 

naprawdę nic śmiesznego. Wręcz żenujące! 

Teraz zaśmiewaliśmy się oboje. 

I tak zakończył się ten dzień. Było w nim wszystko, co 

miało się w nim znaleźć: oświadczyny, seks, dobre jedzenie i 

śmiech. Aha, i jeszcze wino i śpiew. Myślę, że tak właśnie 

powinny wyglądać wszystkie dni – przynajmniej moje. Inni 

obywatele tego pięknego kraju, czy też w ogóle świata, niech 

martwią się sami o siebie. 
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– Wolność Tomku w swoim domku! 

Tyle. 

   xxx 

Jako że układało nam się niezwykle dobrze, nasze 

uczuciowe relacje były coraz silniejsze, dlatego postanowiłem 

iść za ciosem i wkrótce zorganizowałem kolejne spotkanie, 

podczas którego miała się rozstrzygnąć moja najbliższa 

przyszłość. Chociaż może nie najbliższa, a w ogóle cała 

przyszłość. 

Była wczesna wiosna, a my siedzieliśmy oboje w 

kawiarnianym ogródku. Ja delektowałem się eklerką, popijając 

ją herbatą, Agnieszka natomiast jadła napoleonkę w 

towarzystwie kawy z niewielką ilością śmietanki. Między 

jednym kęsem ciastka a drugim zauważyła:  

– Gdyby słońce, co chwila się nie chowało za 

chmurami, byłoby nawet ciepło. 

– Zimno ci? – zapytałem. 

– Tylko trochę, w ręce – odparła, rozcierając dłoń o 

dłoń. 

– Chcesz już iść? 

– Ależ skąd! Nie jest mi zimno tylko… 

– Może załóż rękawiczki – zasugerowałem. 

– Przy stoliku? Nie wypada. 

– Jesteśmy na dworze i jest dopiero początek wiosny. 

Poza tym to nie są rękawiczki na jakiś straszny chłód. Załóż. 

Agnieszka z ociąganiem sięgnęła po cienkie skórzane 

rękawiczki. Wybrała tę na prawą rękę, po czym spróbowała ją 

włożyć. 

– Coś w niej jest – rzekła – coś…  

W następnej chwili wyjęła z niej pierścionek w 

kształcie łzy z niedużym bursztynowym oczkiem. 
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– Co to…? – spytała wyraźnie zaskoczona. 

– Taka mała niespodzianka – odparłem lakonicznie, 

udając obojętność. – Nie miałem odpowiedniego opakowania, 

ale pomyślałem, że w tym też będzie dobrze wyglądał. 

– Mam ci go przechować? – Uśmiechnęła się. 

– Tak, na swoim palcu. – Odwzajemniłem uśmiech. 

– Chcesz powiedzieć, że… – Patrzyła na mnie jakby 

nieco zaskoczona, chociaż w zasadzie od jakiegoś czasu 

powinna się tego spodziewać. – Mam rozumieć, że to są… 

oświadczyny? 

– Mniej więcej. 

– Mniej, czy więcej? 

– To wszystko na co mnie stać. To znaczy w zakresie 

bycia ze sobą. 

– Obawiam się, że nie rozumiem. Mógłbyś jaśniej? 

– Chodzi o to, że następnych kroków nie będzie. 

Żadnych ślubów, małżeństwa, przyjęcia weselnego, w ogóle 

tego całego cyrku związanego z pobieraniem się. Po prostu 

chcę z tobą być, nie wiem, czy na złe, z całą pewnością jednak 

na dobre. I… – Zawahałem się. 

– I? – wyczekiwała dalszego ciągu. 

– I chyba na zawsze. 

– Chyba – powtórzyła bez entuzjazmu. 

– Na dzisiaj chyba, jutro  może być na zawsze. 

Ponownie się uśmiechnęła. 

– Więc? – zapytałem. 

– Mogę się zastanowić? 

– To ładny pierścionek – oznajmiłem z poważną miną. 

– Wiem, głuptasie. Przecież nie o to chodzi. 

–  Więc nad czym tu się zastanawiać? Podobasz mi się i 

dobrze mi z tobą. 
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– Właśnie – ja tobie się podobam, a pomyślałeś, czy ty 

mi się podobasz? – Śmieje się i widzę, że ma niezły ubaw. 

– A to ważne? – Podejmuję jej grę. – Jesteśmy ze sobą 

już jakiś czas. Wiem, że krótki, bo raptem rok, niemniej… 

Zresztą, było się zastanawiać wcześniej, teraz na rozterki jest 

już stanowczo za późno. Poza tym słyszałem, że w związkach 

ważne jest, żeby mężczyzna był jedynie ciut ładniejszy od 

diabła, a już jest dobrze. 

– To prawda, kochanie. Tylko że ty jesteś od niego 

brzydszy. 

– Wiedźma! – mówię i patrzę na nią wzrokiem pełnym 

miłości i czułości. – Ale chyba właśnie takiej wiedźmy mi 

trzeba. 

– Wiem, mój ty wiedźminie. 

– Więc zgadzasz się? 

Unosi filiżankę z kawą, upija z niej niewielki łyk i po 

chwili mówi: 

– Za nas, kochanie. 

– Za nas i naszą miłość, diablico. 

 I tym sposobem zaliczyliśmy pierwszy etap naszego 

związku – etap obopólnego poznawania siebie. Oświadczyny 

zaczęły niejako etap drugi, w którym miało się zdecydować, 

czy pasujemy do siebie i czy będziemy razem. Przyznam, że 

dla mnie temat był poza jakąkolwiek dyskusją – było 

oczywiste, że innej opcji nie ma i że zwyczajnie musimy być 

razem! Kochałem tę kobietę, tak po prostu, a takie właśnie 

uczucie, według mnie, i zapewne nie tylko według mnie, 

definiowało w zasadzie wszystko. Nie wyobrażałem sobie w 

tym momencie innego rozwiązania i życia bez Agnieszki. 

Byłem pewien, że w naszym przypadku, jak kto mówią – 

poznał swój swego po zapachu jego. Albo: każda potwora 
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znajdzie swojego amatora. Albo i jeszcze inaczej: miłość 

niejedno ma imię – powiedział zając, jeża ściskając. 

   xxx 

Oświadczyny w zasadzie niczego w naszych relacjach 

nie zmieniły: było tak samo świetnie, jak wcześniej, tylko może 

Agnieszka była trochę jeszcze bardziej czulsza niż zwykle. A 

może tak mi się jedynie wydawało. W sumie to nieistotne, 

ważne było coś innego – wiadomość, która wkrótce się 

pojawiła, a która wprawiła nas w euforyczny wręcz zachwyt: 

Agnieszka była w ciąży! 

   xxx 

Muszę przyznać, że zaskoczyła mnie: wiadomość o 

ciąży przyjęła niezwykle spokojnie. To ja wydawałem się 

bardziej rozemocjonowany, ona natomiast wykazała się tutaj 

ogromną wstrzemięźliwością. Nie wiem, z czego to się brało. 

Prawdopodobnie z faktu, że już kiedyś była w niej i wszystko 

wtedy przebiegło bez komplikacji. A że trochę czasu upłynęło 

od tamtego momentu, więc i jej emocje, siłą rzeczy, nie były i 

zapewne nie mogły być takie same jak przy pierwszym 

dziecku. Jakby na to nie spojrzeć było świetnie, oboje byliśmy 

szczęśliwi i kochaliśmy się jeszcze bardziej. Krótko mówiąc – 

nic nie trzeba było zmieniać. Nasz bal miał trwać jak najdłużej. 

Zgodnie ze słowami: 

– Niech żyje bal! Bo to życie to bal jest nad bale!... 

   xxx 

Odmienny stan Agnieszki wprowadził w moje życie 

trochę zamieszania. Jeszcze nie takiego, co prawda, które 

widać na pierwszy rzut oka, jednak już dało się wyczuć 

pewnego rodzaju nerwowe napięcie. Wiedziałem jednak, że 

dopóki dziecko nie przyjdzie na świat nie powinienem zbyt 

wiele zmieniać. Czas na przeprogramowanie dotychczasowego 
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życia nadal był przede mną. Już teraz jednak chciałem w jakiś 

sposób uczcić to, bądź co bądź, radosne wydarzenie, jakim 

miało być pojawienie się na świecie mojego potomka, dlatego 

pomyślałem, że podaruję Agnieszce rodzinną pamiątkę w 

dowód mojej miłości i oddania. Gdy siedzieliśmy któregoś dnia 

w pokoju, przytuliłem ją i z kieszeni wyjąłem nieduże 

pudełeczko, które jej następnie wręczyłem. 

– Co to jest? – zapytała, patrząc na mnie. 

– Zobacz. – odparłem 

– Naszyjnik? Jest piękny! Z jakiej to okazji? 

– A trzeba jakiejś okazji, żeby podarować coś osobie, 

którą się kocha? 

Agnieszka drążyła jednak temat dalej. 

– Skąd go masz? – spytała nie bez podejrzliwości. 

– Spokojnie, przecież nie ukradłem. 

– Ja pytam, skąd wziąłeś pieniądze? Wygląda na drogi. 

– Uskładałem w skarbonce – zażartowałem. 

– Poważnie pytam. 

– Nie podoba ci się? 

– Podoba. I to nawet bardzo. Ale wiem też, że musiał 

kosztować masę forsy. 

– Nie tak znowu dużo. 

– Nie wygląda na tani? 

– Pytam: podoba ci się? 

– Już odpowiedziałam. 

– Więc w czym rzecz? Noś go i ciesz się życiem. 

– Ile kosztował? 

– Cholera! Czy wszystko musisz spieprzyć? 

– Ile!? – nie dawała za wygraną. 

– Nie wiem. 
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– Jak to nie wiesz? 

Nie miałem zamiaru się przed nią tłumaczyć z rzeczy 

oczywistych, tym bardziej z prezentu, więc cały czas 

bagatelizowałem temat. 

– Nie kupiłem go. 

– Nie kupiłeś? 

– Barter. 

– Nie rozumiem. 

– Wymieniłem się, to znaczy zrobiłem zamianę. 

– Przestań się ze mną bawić jak kot z myszką. Jaką 

zamianę? Na co? 

– Oj-tam, oj-tam. 

– Mów! 

– Piwo, paczka papierosów i chipsy. Miałem jeszcze 

dorzucić dropsy, ale tyle wystarczyło. 

– Oczywiście, nadal sobie żartujesz. Jak chcesz. 

– No już dobrze – rzuciłem zrezygnowany. – To 

rodzinna pamiątka. 

– Na pewno? Nigdy nie widziałam. 

– O co ci chodzi? Czy wszystko musisz popsuć tą swoją 

podejrzliwością? 

Zamilkła. Chyba się zreflektowała, że trochę 

przesadziła. Teraz jednak ja nie miałem zamiaru odpuszczać. 

Powiedziałem:  

– Zachowujesz się co najmniej, jak ta blondynka z 

krążących po kraju dowcipów. 

– Coś masz do blondynek? 

– Nie, nic. Podobają mi się. 

– Nie ściemniaj, dobra. Przed chwilą właśnie 

powiedziałeś, że… 

– Że u blondynek takie postępowanie, to normalne. 
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– Właśnie. Wyjaśnij mi, co miało znaczyć to – 

„normalne”? – Wyraźnie próbowała zagonić mnie w kozi róg. 

– Po prostu – blondynki tak mają. – Niewinnie się 

uśmiechnąłem. 

– Niby jak? Wytłumacz mi, bo najwyraźniej jestem 

głupia. 

– Nie myślą. To znaczy myślą, ale jakby trochę wolniej. 

Wiesz, na zasadzie – miała dwa zapłony, w tym jeden 

spóźniony. 

– To twoje zdanie. Poza tym nie wiem, czy zauważyłeś, 

ale ja też jestem blondynką. 

– Właśnie o tym mówię. 

– Co masz na myśli? Chyba nie chcesz… 

– Chcę tylko powiedzieć, a właściwie powtórzyć,  że 

blondynki mi się podobają… 

– Coś mi się zdaje, że jeszcze jedno słowo więcej, a 

naprawdę będziesz spał dzisiaj u siebie. 

– Kochanie, po prostu chodzi o zwykłe postrzeganie 

życia. 

– „Zwykłe postrzeganie życia” – powtórzyła. 

– Powiedz mi: zastanawiałaś się kiedykolwiek nad 

zagadnieniem na przykład śmierci? 

– Za kogo ty mnie masz? Oczywiście że się 

zastanawiałam. Jak sąsiadka umarła, to myślałam o tym… 

chyba ze dwie godziny.  – Roześmiała się. – Aż mnie głowa 

rozbolała! 

– Rzeczywiście, myliłem się – jesteś niezwykle 

rezolutna jak na blondynkę. – Wtórowałem jej w śmiechu. – 

Przepraszam. 

– Pst! Już dobrze. I zdejmij w końcu te slipki, bo 

stygnę. 
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Taka była Agnieszka: najpierw wierci dziurę w brzuchu 

z byle powodu, a potem… potem, jak gdyby nigdy nic, schodzi 

niżej. A ściślej – poniżej. Prawdziwa z niej geolożka – 

wwiercić się jak najgłębiej, to jej życiowy cel! 

   xxx 

Niestety, życie to nie tylko zawsze jazda na wozie, ale 

również od czasu do czasu pod nim. W naszym przypadku 

również pojawiła się rysa w związku, która z biegiem czasu 

przybrała rozmiar ogromnego pęknięcia, żeby nie powiedzieć 

tąpnięcia. Któregoś dnia Agnieszka poczuła się gorzej i 

wylądowała w szpitalu. Okazało się, że sytuacja z ciążą nie 

wygląda najlepiej, to znaczy jest ona zagrożona. Efekt był taki, 

że koniec końców poroniła. Od tego momentu jakby coś się w 

niej załamało. Nadal, co prawda, kochaliśmy się, ale, po 

pierwsze – znacznie rzadziej, po drugie natomiast – już jakby 

nie było w tej miłości, przynajmniej z jej strony, tej samej 

żarliwości, którą odczuwałem jeszcze nie tak dawno. 

Niewykluczone że nie rozumiałem tego, co przeżywa, przez co 

musi przechodzić i z czym się zmierzyć, bo z całą pewnością 

jej trauma po utracie płodu dziecka była o wiele większa niż 

moja. Ale czy moja w tym kontekście rzeczywiście była żadna, 

równa zeru? Nie! Oczywiście, uważałem, że przy odpowiednim 

nastawieniu można, nawet należy to odpowiednio 

przepracować, wspólnie przejść przez ten trudny czas, a 

następnie pogodzić się z tym i żyć, po prostu żyć dalej! 

Myślałem, że będzie to o tyle łatwiejsze w jej przypadku, że w 

końcu miała już dziecko z wcześniejszego związku. Niestety, 

ona widziała to inaczej. Kochając mnie prawdopodobnie 

wychodziła z założenia, że powinna się spełnić nie tylko jako 

partnerka życiowa, ale również jako matka, więc koniec 

końców powinna dać mi dziecko. Podejrzewałem, że ów głos 

naszej natury, tej atawistycznej części, która jest skorelowana z 
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ogromnym pragnieniem przedłużenia gatunku ludzkiego, była 

w niej na tyle silna, iż postrzegała brak dziecka jako jakiś 

defekt. Tyle, że mnie chodziło jedynie o nią i nasze szczęście. 

W moim przypadku dziecko nigdy nie było celem nadrzędnym. 

Gdyby się pojawiło, to oczywiście dobrze, gdyby go jednak 

miało nie być, wiedziałem, że włosów rwać z głowy nie będę. 

To jeszcze nie dramat warty pętli samobójcy. Dlatego 

patrzyłem na to zdecydowanie inaczej, w sposób bardziej 

zdystansowany. A biorąc pod uwagę niszczycielską naturę 

człowieka nie byłem pewien, czy w ogóle przedłużenie gatunku 

ludzkiego ma jakikolwiek sens. Łapałem się coraz częściej na 

myśli, że Ziemia, jako planeta, byłaby zapewne szczęśliwsza 

bez nas – bez jej odwiecznych niszczycieli; że powinna w 

końcu od nas odpocząć, żeby się mogła niejako oczyścić i 

zregenerować. Zrestartować! Dlatego zapewne taka rozmowa, 

jaka się między nami wkrótce odbyła, tak naprawdę, była 

raczej nie do uniknięcia. 

– I co, naprawdę nie chcesz mieć dzieci? – zapytała 

Agnieszka. 

– Naprawdę – odparłem stanowczo. 

– Nie rozumiem, przecież jeszcze niedawno chciałeś – 

naciskała. – Co się stało? 

– A mało to się plącze ubogich Hindusów czy 

Chińczyków po świecie? Choćby tylko te dwie nacje, to już 

prawie połowa ludzkości! Wiesz, ile to niezawinionego i 

niezasłużonego cierpienia dzieciaków? Niepotrzebny jest 

jeszcze jeden szkrab tylko po to, żeby później przechodził te 

same katusze, co jego rodzice. 

– Jakie katusze? O czym ty pieprzysz? 
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– Katusze-katiusze – zażartowałem – Mówię o tych 

wszystkich kopach w dupę, jakie otrzymujemy od życia. 

Nierzadko zresztą niezasłużenie. A jak się nie urodzi, to 

przynajmniej jest nadzieja, że będzie istniał wiecznie, bez 

uczestniczenia w tych cudach-wiankach  tutaj, na ziemi, pośród 

tego szaleństwa, jakie odbywa się codziennie na naszych 

oczach. 

– Ty już chyba doszczętnie zwariowałeś! Poza tym, o 

jakich ty Chińczykach czy Hindusach mówisz? Przecież ty nie 

jesteś ani jednym, ani drugim. 

– I nie muszę, żeby nie chcieć mieć dzieci. Po prostu nie 

chcę ich mieć i tyle. Wolę nierozsądne, oszalałe i po próżnicy 

orgazmy, bez daleko idących konsekwencji, niż… 

– Niż? 

– Niż później żałować, że zamiast uli i miodu, ma sie 

mnóstwo smrodu. Poza tym takie niezobowiązujące orgazmy 

smakują mi najlepiej. 

Była wyraźnie zła, zdegustowana i w ogóle 

zniechęcona. 

– Jesteś wstrętny! – wyrzuciła z siebie z nieskrywanym 

rozgoryczeniem. – Okropny! 

– Nic na to nie poradzę. Po prostu tak to widzę. 

– Wiesz, co ci powiem? Nagraj siebie i potem posłuchaj 

tego, co pieprzysz. Jak nie dasz sobie w pysk za swój 

kretynizm, to ja ci wymierzę takiego siarczystego plaskacza, że 

zapamiętasz go na całe życie. 

– Wiedziałem, że tak to się skończy. Ty i tak nigdy tego 

nie zrozumiesz. 

– Bo jestem głupia, tak? 

– Nie. Bo jesteś kobietą. 

– Czyli głupią babą, tak? 
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– Ty to mówisz. 

– Ale ty tak myślisz, a to to samo. Fiksum-dyrdum. 

Naprawdę zwyczajne fiksum-dyrdum! 

I tak sobie dyskutowaliśmy jeszcze przez jakiś czas, ja 

starając się przetłumaczyć jej niszczycielską naturę człowieka, 

jego bezmyślność i krótkowzroczność; zmiany klimatyczne, 

zagrożenia dla życia związane na przykład z brakiem pitnej 

wody, ona z kolei o powołaniu, macierzyństwie, Bogu i tym 

podobnych rzeczach, aż  w końcu dałem sobie z tym spokój. 

Wiedziałem, że ani ja jej nie przekonam do swoich, bądź co 

bądź, praktycznych racji, ani ona mnie do swoich 

biologicznych. Jedno wszak nie ulegało wątpliwości: póki 

jednak byliśmy ze sobą, rozmawialiśmy i uprawialiśmy seks, 

choćby i sporadycznie, tak jak właśnie działo się teraz, to nadal 

była nadzieja, że będzie dobrze i wszystko jakoś się jeszcze 

pozytywnie ułoży, a my niejako zaczniemy od początku. 

Oczywiście, nie wiedziałem tego, jak i wielu innych rzeczy, ale 

miałem nadzieję, że tak się stanie. Jeżeli ktoś w ogóle w tym 

momencie wiedział, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, to 

chyba jedynie ten, co kule nosi. Ale ten, jak zwykle, milczał jak 

zaklęty. 

– Okay, zapamiętam to sobie! Powiem krótko: jak Bóg 

Kubie, tak Kuba Bogu. 

No, to się odgryzłem, co? 

   xxx 

Oczywiście moje pogróżki pod adresem tego, który 

króluje ponoć w niebiosach, niczego nie były w stanie zmienić: 

za cienki byłem w uszach. Pewne było jedno: moje relacje z 

Agnieszką od tego momentu, zarówno seksualne jak i 

mentalne, uległy zmianie. Agnieszka, nie mając widocznie 
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odpowiedniego wsparcia w mojej osobie, zaczęła go szukać w 

modlitwie i coniedzielnym uczestnictwie w mszy kościelnej, co 

dało efekt obopólnego odosobnienia. Cóż, każdy próbuje sobie 

radzić  ze swoimi problemami na swój sposób. Ona wybrała 

model kościelny, który mnie z kolei w ogóle nie pociągał i był 

mi tak odległy, jak Ziemia od Marsa. Co najmniej! Dlatego 

przy okazji jednej z takich niedziel zapytała: 

– Idziesz? 

– Gdzie znowu? – zapytałem z nieskrywanym 

rozdrażnieniem, chociaż dokładnie wiedziałem, gdzie się 

wybiera. 

– Do kościoła oczywiście. Jest niedziela. 

– Niby po co? Etat, który mnie tam interesuje, jest już 

zajęty. 

– Etat? O czym ty mówisz? 

– Tego, co zbiera na tacę. To jedyne zajęcie w kościele, 

które tłumaczyłoby w jakiś sensowny sposób moją obecność w 

tym miejscu. 

– Kpij sobie, kpij. Zobaczysz – kiedyś jeszcze wrócisz 

skruszony na łono Kościoła i zapragniesz modlitwy. Bo Bóg 

jest dla ludzi dobrych, nie złych. 

– Gówno prawda! Rzecz w tym, że albo ma się farta, 

albo nie. Jeżeli ktoś się urodził pod szczęśliwą gwiazdą, to 

nawet gdyby był najgorszą mendą zawsze spadnie na cztery 

łapy, bo ma właśnie przysłowiowego farta. A to znaczy, że 

opiekę nad jednym czy drugim skurwielem nie sprawuje jakiś 

tam Bóg, a właśnie szczęśliwa gwiazda, pod którą się urodził. 

Poza tym, tak na marginesie, to całe moje życie, póki co, jest 

jedną niekończącą się modlitwą. 

– Życie – powtórzyła Agnieszka z przekąsem. – Twoje. 
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– Właśnie tak, moje. Poza tym te wszystkie modlitwy, 

prośby czy błagania, to nic innego jak spam dla tego, do 

którego są adresowane. 

– Słucham? Spam? 

– Wiesz – taka niechciana poczta, śmieci… 

– Wiem, co to jest spam! – obruszyła się. – Tylko nie 

mogę uwierzyć, że tak to traktujesz. Powiedz mi, ale tak 

szczerze, cyniku, czy jest w ogóle coś, w co wierzysz? 

– Naturalnie. W wiele rzeczy. 

– Rzeczywiście? Mógłbyś podać przykład choćby 

jednej? Słucham. 

– Na przykład w siebie i w to – w tym miejscu się 

roześmiałem – że jak nie zjesz, to się nie zesrasz. Bo z głodu 

nikt jeszcze tego nie zrobił. 

– I zapewne myślisz, że to jest zabawne? 

– Mnie bawi – wystarczy. Zresztą, do niedawna moje 

dowcipy i ciebie bawiły. 

Zapadło chwilowe milczenie. Rów nieporozumienia 

między nami kopał się w najlepsze. 

– Dobrze – zaczęła znowu po chwili. – Więc tak 

naprawdę nie wierzysz? 

Jeżeli chciała mnie zirytować, to wkroczyła na właściwą 

ścieżkę, żeby do tego doprowadzić. 

– Ależ jesteś namolna! – powiedziałem spokojnie, 

panując nad swoim systemem nerwowym. – Bardzo dobrze 

wiedziałaś, jaki jest mój stosunek do tego Boga, 

wcześniejszych bogów i tych, którzy nastaną jeszcze w 

przyszłości. Bo wszystkie religie tego świata były, są i 

pozostaną dla mnie na zawsze jednym wielkim oszustwem, 
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polegającym na totalnym ogłupianiu maluczkich, wciskaniu im 

tego, co nienamacalne i niesprawdzalne. 

– Więc nie wierzysz – zrezygnowana podsumowała 

moje słowa. 

– Cóż, w sumie to nigdy gościa nie widziałem, więc 

sama rozumiesz, ale diablo – ups! – ponownie się roześmiałem 

– trudno jest mi w kogoś takiego uwierzyć. 

– Nie musisz widzieć, żeby uwierzyć – pouczyła mnie 

Agnieszka, jak przystało na nowo nawróconą neofitkę. – On 

pozostaje niewidzialny dla wszystkich. Po prostu jest. I tyle. 

– Czyli obowiązuje wielowiekowa zmyłka: 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, ostatni będą 

pierwszymi, a cierpliwi będą ostatnimi… 

– Nagrodzeni. 

– Słucham? 

– Cierpliwi będą nagrodzeni. 

Specjalnie przekręciłem słowa pochodząc z Nowego 

Testamentu,  żeby ją jeszcze bardziej zirytować. 

– Bzdura! Właśnie o tym mówię. Uwierzyliście w stek 

kłamstw i najgorsze, że od dwóch tysiącleci trzymacie się tego, 

jak pijani płotu. Wszystko, to jedna wielka zmyłka! 

– Nie zmyłka tylko prawda naszej egzystencji! – uniosła 

się. 

– Skucha! Tak się składa, kochanie, że akurat w takie 

dymane prawdy naszej egzystencji nie wierzę. Oczywiście, my 

wszyscy możemy w te czy inne jakoby prawdy uwierzyć, 

jednak istotniejsze tutaj jest co innego: żebyśmy tylko mogli to 

zrobić! Tak się składa, że ja jakoś nie mogę. 

– Dlaczego? Co ci przeszkadza to zrobić? – Nie dawała 

za wygraną. 
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– Inteligencja i wiedza, kochanie, nie pozwalają mi na 

to – odparłem nonszalancko, ale bez urazy. – A najkrócej rzecz 

ujmując, nie pozwala mi na to samo życie – dokończyłem 

filozoficznie. 

– Jak to życie? 

– Po prostu – życie człowieka nie pozwala mi uwierzyć 

w te wszystkie bajania o jakimś tam bogu, jego synu, niebie, 

piekle i czyśćcu, czy też raju. Nie pozwalają mi uwierzyć 

zbrodnie człowieka, zło immanentnie w nim tkwiące, 

ustawiczna potrzeba zabijania, śmierć dzieci, które nie zdołały 

jeszcze niczego złego uczynić w swoim krótkim życiu, i tak 

dalej, i tak dalej. 

– Widocznie Bóg tak chce. Niezbadane są wyroki 

boskie. 

Nie wiem, czy naprawdę wierzyła w te brednie, czy 

tylko starała się nie oddać pola w naszej dyskusji. Ja jednak 

byłem zdecydowany rozprawić się z tymi wszystkimi 

bzdurami, które ona uważała za niepodważalne, a które 

pochodziły z księgi zatytułowanej: poczytaj mi dziadku lub 

babciu. Na wzór innej, z gatunku: poczytaj mi mamo. 

– Właśnie! I masz odpowiedź na swoje pytanie. 

– To znaczy? 

– Niezbadane są wyroki boskie! Ja takich wyroków nie 

akceptuję, są one bowiem dla mnie niezrozumiałe. Może 

właśnie dlatego, że będąc zbyt boskimi, pozostają wręcz 

nieziemsko nieludzkie. A Bóg, taki Bóg, cholernie podobny do 

nas w swojej małości i nikczemności nie jest mi do niczego 

potrzebny. Świetnie daję sobie radę bez niego. Takiego Boga 

ani nie akceptuję, ani tym bardziej się nie boję. Bo ludzie, 

kochanie, w zdecydowanej większości wierzą ze strachu. A im 

bliżej śmierci, tym ten strach bardziej ściska im dupę. Ja 
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strachu nie czuję. Ale powiem ci jeszcze coś: zastanawiałaś się 

kiedyś, dlaczego Kościół katolicki uznał boskość Jezusa 

dopiero w czwartym wieku? Bo na tym właśnie, na tej bajce 

zbudował swoją potęgę. Jak już upłynął odpowiedni czas od 

jego śmierci, kiedy rozprawiono się, oczywiście w sposób 

niszczycielski, ze wszystkimi pismami, które przedstawiały go 

jako człowieka. Ot i cała filozofia tego zagadnienia. 

Czułem się jak wódz po wygranej bitwie, wkraczający 

do miasta przy aplauzie jego mieszkańców i biciu w tarabany. 

Mój triumf był bezapelacyjny i nie podlegał żadnej dyskusji. 

– A powinieneś. Tylko głupcy się nie boją. 

– Albo Bogowie. A tak się składa, że jestem bogiem. 

Przynajmniej do końca swoich dni. 

– Kłamiesz. Bogowie nigdy nie umierają. 

– Mylisz się. Każdy Bóg wcześniej czy później 

odchodzi w niepamięć, a tym samym umiera. Tego uczy 

historia ludzkości. Mój bóg umrze wraz ze mną. 

– Kiedyś zrozumiesz, że… 

– Kochanie, zejdź z tej ambony! Ja już dawno 

zrozumiałem tyle, ile trzeba. Dzisiaj jestem jedynie 

konsekwentny w swoim postępowaniu. Poza tym nie chce mi 

się już z tobą o tym gadać. Idź do tego kościółka, a ja w tym 

czasie zrobię równie pożyteczną rzecz: poczytam sobie 

podobną literaturę – fantasy. No i oczywiście grozy. – Aha, 

bym zapomniał.  On nie żyje. 

– Kto nie żyje? 

– A o kim rozmawiamy? Oczywiście Bóg! 

– No, teraz to już przesadziłeś! 

– Nie wydaje mi się. Jakiś czas temu byłem na Jego 

pogrzebie – buńczucznie odparłem i wyszedłem z pokoju. 
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Próbowało mnie jeszcze gonić jej bezsilne: 

– Och, Jarek, Jarek… 

   xxx 

Później sceny takie jak ta powyższa rozgrywały się 

jeszcze kilkakrotnie z mniejszym czy też większym natężeniem 

emocjonalnym, aż w końcu w okolicach moich urodzin, w 

lipcu, zdecydowałem, że dla naszego wspólnego dobra, aby nie 

zniszczyć wszystkiego między nami i może poprawić nasze 

relacje, wyprowadzę się. Krok ten tłumaczyłem zmęczeniem i 

większą ilością godzin spędzonych w pracy. Agnieszka, 

oczywiście, doskonale zdawała sobie sprawę, dlaczego to robię, 

ale przyjęła warunki gry, tym bardziej, że i ona, jak wyczułem, 

również pragnęła całą tę nową sytuację przemyśleć. Zresztą, 

nie było innego wyjścia: gdy zostawałem u niej na noc nie 

tylko że dochodziło między nami do nieporozumień, ale 

również przestaliśmy się ze sobą kochać. Eufemistycznie rzecz 

ujmując – znowu miedzy nami iskrzyło, tyle że teraz były to 

wyładowania niszczące nasz związek. Wyraźnie zaczęliśmy się 

oddalać od siebie, a nasze drogi, czyli pragnienia i potrzeby 

przestały być zbieżne. Doszło w końcu do tego, że zacząłem 

odliczać dni, w których nie było nie tylko seksu, ale w ogóle 

żadnego kontaktu, nawet zwykłego przytulenia, czy czułego 

pocałunku. Zaczęło się jakby wzajemne stosowanie uników. 

Dlatego decyzja o wyprowadzce była jak najbardziej właściwa 

i chyba jedyna sensowna w tym momencie. Wiedziałem, że 

musimy osobno poszukać  swoich rozwiązań wyplatania się z 

tej sytuacji. Ona wybrała drogę poprzez Kościół, ja, będąc 

dalekim od takiej formy pomocy, coraz częściej zaglądałem do 

baru, gdzie któregoś dnia umówiłem się z Tomkiem. Myślałem, 

że jego trzeźwe i zdystansowane spojrzenie na mój problem, 

może mi pomóc. Siedziałem właśnie nad kolejnym kielichem 

wina, gdy zjawił się mój potencjalny zbawca. W tym samym 
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momencie z głośników zaczął się leniwie sączyć utwór zespołu 

Rezerwat Zaopiekuj się mną. 

– Coś taki markotny? – zapytał, gdy podszedł do stolika 

z zamówionym piwem. 

– Szkoda gadać – odparłem zniechęcony. 

Usiadł naprzeciwko mnie i krótko rzucił: 

– Okay, wyrzuć w końcu z siebie tego robaka. No, 

mów, o co chodzi? 

– Nie układa mi się z Agnieszką – wystrzeliłem bez 

owijania w bawełnę. 

– I tym się martwisz? W końcu, tak naprawdę, można 

się było tego spodziewać. 

Spokój i luz Tomka podziałały na mnie jak kubeł 

zimnej wody. Nie wiedziałem, co ma na myśli, więc zapytałem: 

– Jak to można było? 

– Tak mi się powiedziało, nieważne. 

– Nie-nie, powiedz. Jak to można się było spodziewać? 

Wiesz coś, czego ja nie wiem? 

Zapadła chwila ciszy, więc niecierpliwie nacisnąłem: 

– No mów, do cholery! 

– Po prostu: wszystkie baby to chuje – powiedział i 

roześmiał się. – Oczywiście oprócz naszych matek. Z siostrami 

jednak sprawa już nie jest tak oczywiste, rzecz jasna. 

– Ja poważnie mówię, a ty sobie jaja robisz. Bawi cię 

to? 

– Bardziej niż bawi, ty mnie martwisz. Masz prostą 

sprawę, a umartwiasz się jak jakiś pieprzony pątnik. 

– Bo to, kurwa, boli! O, tutaj – położyłem rękę na 

piersi. – Nawet nie masz pojęcia jak bardzo. Wiesz, że 

przestaliśmy nawet uprawiać seks? 
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– Od kiedy? 

– Mniej więcej od około trzech miesięcy. 

– A wcześniej? 

– Co – wcześniej? 

– Często go uprawialiście? – obcesowo zapytał Tomek. 

– Właściwie, nie powiem że codziennie, ale parę razy w 

tygodniu – odparłem, co było zgodne z prawdą. Więcej – 

czasami bo zbliżeń dochodziło nawet kilka razy w ciągu dnia, 

ale tego już nie powiedziałem. Dodałem natomiast: – A jeżeli 

nawet nie codziennie, to przynajmniej co drugi dzień. 

– Może kogoś ma? – zasugerował Tomek. 

– Nie, na pewno chodzi o tę ciążę, to znaczy o 

poronienie. 

– Być może. Ale przyznaj – nie pomyślałeś nawet o 

tym? 

– O zdradzie? Oczywiście że nie. 

– Bo co, jesteś jej taki pewny, tak? 

Przyznam, że zadał mi ćwieka tym pytaniem, dlatego 

odparłem: 

– A czy w ogóle można być czegoś w życiu pewnym? 

Mówią, że jedynie podatki i śmierć są pewne, reszta pozostaje 

pod znakiem zapytania. Chociaż akurat tego w jej przypadku w 

zasadzie jestem pewny! 

Przez chwilę milczeliśmy. Z głośników nadal dobiegał 

głos wokalisty Rezerwatu: 

Wokół mnie gorąco, bezpiecznie 

Słońce topi serce, bajecznie 

Uwielbiam cały świat za dobre słowo 

Ubóstwiam Ciebie tak kolorowo 

Zaopiekuj się mną nawet gdy powodów brak 

Zaopiekuj się mną mocno tak… 
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– Powiedzieć ci, co powinieneś zrobić? – zapytał po 

chwili Tomek. 

– No, słucham, oświeć tępaka. 

– Puść się z jakąś fajną laską. Zobaczysz – zaraz ci 

przejdzie cała chandra. 

– Gdyby to było takie łatwe i miałbym pewność, że to 

rozwiąże problem, może i bym to zrobił. 

–  A co w tym trudnego? 

– Wszystko! Nie potrafię tak po prostu, bez uczucia, iść 

z kimś obcym do łóżka. To zbyt intymna sprawa. 

Słowa piosenki Rezerwatu wciskały się w naszą 

rozmowę coraz natarczywiej: 

I prawie kochasz mnie i jesteś obok 

Już nienawidzę Cię tak kolorowo 

Zaopiekuj się mną nawet, gdy nie będę chciał 

Zaopiekuj się mną, zaopiekuj się mną mocno tak 

 

– Pieprzysz! – zirytował się Tomek. – Akurat w tym nie 

ma nic trudnego. To jest tak proste, jak fallus w pięknym 

wzwodzie. Poza tym będzie ci obca tylko do pewnego 

momentu – właśnie do chwili pójścia z nią do łóżka. Odtąd 

stanie ci się już bliska. Nawet bardzo! – Ponownie się zaśmiał. 

– Nic z tego. Na trzeźwo to niewykonalne – 

przynajmniej w moim przypadku. Mam za duże obiekcje 

natury moralnej. Nie dałbym rady. 

– To się napij, kowboju, i do dzieła! 

– Po wódce znowu wszystko staje się zbyt łatwe – 

lawirowałem, szukając drogi ucieczki. 
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– I oto właśnie chodzi – bądź łatwy!  Zobaczysz – nie 

ma nic przyjemniejszego, jak poddać się jakiejś fajnej dupencji. 

Zaopiekuje się tobą, wysłucha, przytuli, zrozumie, a 

przynajmniej uda że rozumie i wszyscy będą zadowoleni.  

– No… nie wiem… 

– Nie bądź siurek i nie szczaj pod siebie, okay? Weź 

przykład z naszego świątobliwego Antosia – szaleństwo, to 

jego znak rozpoznawczy. Zaszalej! W końcu też ci się coś od 

życia należy. O! – Tomek pstryknął palcami –  właśnie o tym 

mówię: Zaopiekuj się mną mocno tak. 

Zaopiekuj się mną nawet, gdy nie będę chciał 

Zaopiekuj się mną, mocno tak 

Zaopiekuj się mną nawet, gdy nie będę chciał 

Zaopiekuj się mną, zaopiekuj się mną, zaopiekuj się 

mną mocno tak 
 

– Pewnie masz rację… 

– Posłuchaj praktyka. I więcej entuzjazmu wyduś z 

siebie. Od razu inaczej spojrzysz na świat. Więcej luzu. Twoje 

zdrowie! – podniósł szklankę z piwem i dopił je do końca. 

Poszedłem w jego ślady i zrobiłem to samo z winem, 

następnie powędrowałem po kolejne zamówienie. W drodze do 

bufetu towarzyszyła mi kolejna piosenka, tym razem był to 

Tadeusz Nalepa i jego utwór Dbaj o miłość: 

Rankiem dbaj o miłość 

Nocą dbaj o miłość 

Miłość to, to kruchy kwiat 

Noś ją w środku serca 

Grzej ją swoim ciałem 

Miłość to, to wiotki kwiat 

Kwitnie tylko wtedy 

Kwitnie, kiedy jesteś ze mną tu… 
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Wróciłem na miejsce. Przez jakiś czas siedzieliśmy w 

milczeniu, sącząc swoje napoje i słuchaliśmy piosenki: 

We dnie dbaj o miłość 

W wieczór dbaj o miłość 

Miłość to, to czuły kwiat 

Kwiat ten możesz zniszczyć 

jednym wrogim słowem 

Miłość to, to kruchy kwiat 

Kwitnie tylko wtedy 

Kwitnie, kiedy jesteś ze mną tu… 

   xxx 

Po wyjściu z knajpy i rozstaniu się z kumplem, jak 

zwykle miałem udać się do siebie, ale wiedziony może tęsknotą 

za Agnieszką, a może jakimś pijackim amokiem, postanowiłem 

skierować swoje kroki do niej. Tym chętniej to zrobiłem, że był 

sierpień – czas wakacji, więc mogłem się spodziewać, że 

dziecka w domu nie będzie. Jak się wkrótce miało okazać nie 

był to najlepszy z pomysłów. Właściwie, był strasznie głupi. 

– Co mi się tak przyglądasz, jakbyś zobaczyła co 

najmniej diabła? – zapytałem, gdy znalazłem się w jej kuchni. 

– Jak zwykle jesteś pijany – stwierdziła Agnieszka. 

– Co, w Kolumba się bawisz? 

– O co ci chodzi? 

– Myślisz, że powiedziałaś coś odkrywczego? 

Oczywiście, wypiłem. Ale ważne, dlaczego to zrobiłem. Bo się 

duszę, rozumiesz? Mam już serdecznie tego dosyć! Nie 

wytrzymuję. Chociaż, Bóg mi świadkiem, staram się. 

Kurewsko się staram! 

– Ciszej! Jest późno. Niektórzy sąsiedzi już śpią – 

zestrofowała mnie Agnieszka. 
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– Ty myślisz, że to tylko twój problem – ściszyłem głos. 

– Mnie też jest ciężko. 

– Naprawdę? Nie zauważyłam tego. 

– Bo może nie chciałaś zauważyć? Może jesteś za 

bardzo skupiona na sobie i swoim cierpieniu, co? – 

Postanowiłem być do bólu szczery i wyrzucić z siebie to 

wszystko, co przez ostatnie miesiące się we mnie 

nagromadziło. – Myślisz, że inni to kamienie, nic nie czują? Że 

masz wyłączność na cierpienie? Wyobraź sobie, że tak nie jest! 

– Już ci raz powiedziałam: ciszej! – rzuciła twardo 

Agnieszka. – A w ogóle najlepiej będzie, jak dokończymy tę 

rozmowę jutro. Dzisiaj jest już późno, a ja muszę rano wstać do 

pracy – oznajmiła szorstko, następnie obróciła się i poszła do 

pokoju, w którym znajdowało się łóżko, które jeszcze nie tak 

dawno było oazą szczęścia. Naszego szczęścia! 

Nie byłem pijany. Jeżeli nawet wcześniej byłem trochę 

wstawiony, to rozmowa z Agnieszką całkowicie mnie 

otrzeźwiła. Czułem, że moja obecność w tym domu jest nie na 

miejscu, że jestem w tym momencie tutaj intruzem. A może nie 

tylko w tym momencie, ale w ogóle. Dlatego nie zastanawiając 

się zbyt długo, zgasiłem światło w kuchni, następnie 

otworzyłem drzwi na klatkę schodową i wyszedłem. Na 

szczęście miałem gdzie wrócić. Nie wiedziałem, co prawda, 

czy tym wyjściem zamykam sobie drzwi do jej mieszkania na 

zawsze, ale nie chciało mi się tam zostawać. Musiałem się 

odizolować, przemyśleć wszystko to, co się między nami 

wydarzyło w ostatnich trzech miesiącach. Prawda bowiem była 

taka, że nie wyglądało to za dobrze. W zasadzie mało 

powiedziane – nasze relacje wyglądały fatalnie! 

   xxx 

Przez następne dni nie odzywałem się do Agnieszki w 

ogóle. Cisza w eterze. Zupełna. Ona również milczała. 
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Pomyślałem, że może potrzebne nam jest poprzebywanie przez 

jakiś czas z dala od siebie; że może musimy na nowo 

przemyśleć nasz związek, przeanalizować to wszystko, co się w 

ostatnim czasie między nami wydarzyło. Czy jej 

odseparowanie się ode mnie było również niezbędne? – tego 

nie wiedziałem, jeżeli chodziło o mnie – byłem w zasadzie tego 

pewien. Dlatego postanowiłem wziąć parę dni urlopu w pracy i 

wrócić do swoich zajęć, do swojego trybu życia sprzed 

Agnieszki. Na powrót więc zacząłem codziennie biegać, 

jeździć na rowerze, ćwiczyć na siłowni, czytać książki i pisać. 

Właśnie tak: w końcu wróciłem do pisania! Wszystkie te 

zaniechane czynności, które jeszcze nie tak dawno, bo raptem 

niecałe dwa lata temu, należały niemal do moich rytualnych 

zajęć, na powrót zaczęły mi sprawiać ogromną wewnętrzną 

radość! Poza tym wiedziałem że nie mogę pójść do Agnieszki i 

błagać ją niejako o przebaczenie. Uważałem, że jeżeli mnie 

naprawdę kocha i zależy jej na naszym związku, to sama trafi 

tam, gdzie jestem, gdzie na nią czekam. Tak, bo to ona 

powinna przyjść do mnie, nie ja do niej; to w wyniku jej 

zachowania i tego, co się w niej rozgrywało, w naszym 

związku wszystko się popsuło. Jeżeli ja byłem nawet tutaj 

czemuś winny, to moja wina była pochodną właśnie jej 

zachowania! To była konsekwencja jej emocjonalnego stanu 

związanego z poronieniem. I gdy właśnie w takiej atmosferze 

nadszedł wrzesień, jednocześnie trzeci tydzień naszego 

obopólnego milczenia, gdy powoli traciłem nadzieję na 

jakikolwiek ruch z jej strony, godziłem się z tym, co przyniósł 

los, nagle wieczorem zjawiła się. 

– Zaskoczyłeś mnie – powiedziała, gdy weszła do 

środka. 

– Czym znowu? 
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– Że jesteś trzeźwy. Nie odzywasz się, więc 

pomyślałam, że pijesz. 

– I tylko to cię tutaj przywiodło? 

– Oczywiście że nie. Ale przyznasz, że w ostatnim 

czasie trudno było cię zobaczyć trzeźwego. 

– Widocznie zawsze widywałaś mnie wieczorem – 

powiedziałem i zaraz dodałem: – Ja nigdy nie zaczynam 

chlania przed piętnastą, tyle powinnaś wiedzieć. – Tak 

naprawdę nie chciałem tego mówić, ale nie wiedzieć czemu 

zirytowała mnie już na wejściu i dlatego postanowiłem być 

sarkastyczny. – Świat bankrutuje, kochanie. Trzeba zachować 

swój kodeks moralny! 

– I ty go w ten właśnie sposób zachowujesz. 

– Oczywiście! Chociaż, jak wiesz, tak naprawdę mam 

mocno ograniczone możliwości. 

– To znaczy? 

 Milczałem. Nie wiem, ale nagle przestałem mieć ochotę 

na tę rozmowę.  Wydała mi się niepotrzebna, całkiem 

zbyteczna, tak jak jej obecność tutaj, w moim mieszkaniu. 

 – No, powiedz, co cię tak ogranicza? Może ja? Bo nic 

już tutaj nie rozumiem, nie nadążam za tobą. Poza tym jestem 

potwornie zmęczona tą ciągłą walką – z tobą, o ciebie, o ten 

związek… 

– Walką? – powtórzyłem, nie wierząc w to, co 

usłyszałem przed momentem. – Walką. Powiedz, że żartujesz. 

– Dlaczego tak ze mną rozmawiasz? 

– To znaczy jak? 

– Jakby na niczym ci nie zależało. 
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Trafiła w samo sedno: tak właśnie czułem – jakby nagle 

przestało mi zależeć na niej, na naszym związku i w ogóle na 

wspólnej przyszłości. Nie wiedząc, co powiedzieć, ponownie 

zamilkłem. 

– Naprawdę ci nie zależy? 

– Na czym? – zapytałem, chociaż bardzo dobrze 

wiedziałem, co ma na myśli. 

– Na nas, na naszym związku. 

Gdy to usłyszałem, poczułem nagłą potrzebę 

powiedzenia czegoś, co, jeżeli nie kończyło naszego zawiązku, 

to na pewno mocno ograniczało jego przyszłość. 

– Mówiłem ci to już? W twojej twarzy jest coś 

niezwykle męczeńskiego, jakby dziecinna bezradność 

pomieszana z goryczą. O takich kobietach jak ty zesłańcy 

marzą na wygnaniu, czy katordze.  

– Po co mi to mówisz? 

Nie wiem, co chciała usłyszeć, czy też czego się 

spodziewała, ale ja postanowiłem trochę udramatyzować nasze 

spotkanie. 

– Ponieważ najlepiej będzie, jak wrócisz do siebie. 

Odejdź, zostaw mnie, bo ja już nie żyję! Chyba nie chcesz żyć 

z umarlakiem, co? To nekrofilia – niegodne ciebie zajęcie. 

– Nie wiem, o co ci chodzi i w ogóle, co się stało, ale 

wiedz, że… – Zawahała się. 

– Oboje wiemy, że bajka pod nazwą – my dwoje 

dobiegła końca. I nieważne dlaczego tak się stało. Faktem jest 

jej koniec. Po prostu nie wyszło nam. Zdarza się. Poza tym, tak 

naprawdę, już nigdy nie chcę nikogo kochać, cierpieć, czy być 

powodem cierpienia, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie 

potwierdza życie i nigdy tak naprawdę tego nie zrobi. 

– Wiesz, że  mówiąc tak, ranisz mnie. 
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– Bo może mało mi cierpienia Chrystusa? A może… – 

Zawahałem się na moment, ale w następnej chwili 

dokończyłem: – Może cały czas dążę tylko do jednego – do 

samozniszczenia? Może nie chcę żyć? Może nie chcę nikogo 

dodatkowo unieszczęśliwiać? Może wystarczy mi mojego 

cierpienia? Więc może lepiej będzie jak odejdziesz. 

– Dla kogo – dla ciebie? Dla mnie będzie lepiej? Co ty 

możesz o tym wiedzieć? 

– Dla nas będzie lepiej. To chyba najrozsądniejsza 

rzecz, jaką można w naszej sytuacji uczynić. Zostaw mnie. 

Staliśmy w pokoju naprzeciw siebie i nie wiedzieliśmy, 

co powinniśmy zrobić. Ani ja nie miałem ochoty na 

pojednawcze gesty, ani ona. W końcu pierwsza przemówiła 

Agnieszka. W jej głosie była zarówno bezradność, jak i 

rozgoryczenie. 

– Rob, jak chcesz – powiedziała i wyszła z mieszkania. 

Jak się później miało okazać było to nasze przedostatnie 

spotkanie. Ostatnie miało miejsce jakiś czas potem na ulicy. 

      xxx 

Niecałe trzy miesiące później, w jednym z 

pochmurnych, chłodnych dni listopada spotkaliśmy się całkiem 

przypadkowo w sklepie w centrum miasta. Nie wiedziałem, czy 

Agnieszka mnie zauważyła czy nie, postanowiłem jednak do 

niej podejść. 

– Cześć – powiedziałem. 

– Cześć – odparła. 

– Co słychać? 

– Pytasz przez ciekawość, czy… 

– Nieważne. Masz kogoś? – Postanowiłem uderzyć bez 

ogródek. – Powiedz, zrozumiem. 
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– Jednak tylko ciekawość – stwierdziła, ale bez cienia 

satysfakcji. – A gdybym nawet miała, to zmieniłoby to coś? 

Oczywiście nic by to nie zmieniło, już nie mogło 

zmienić. Ale mężczyzna widocznie już tak jest skonstruowany, 

że chciałby wiedzieć takie rzeczy. Co prawda nie wiem po co 

komu taka wiedza, ale tak już jest. 

– Masz rację – przyznałem jej słuszność – nieważne. 

Dziwnie się czułem, gdy tak stałem z nią, a obok co 

chwila przechodzili obcy ludzie. Ona zresztą, co dziwne, też 

była mi obca – już obca! – chociaż do niedawna jeszcze tak 

cholernie bliska, a niezręczna rozmowa tylko tę obcość 

podkreślała i potęgowała. Nagle obok nas pojawiła się matka z 

około sześcioletnim dzieckiem, którzy mimowolnie pomogli 

nam rozładować istniejące miedzy nami napięcie. 

– Mamo, kup mi jajko niespodziankę? – poprosiło 

dziecko. 

– Kochanie, nie dzisiaj – odparła matka. 

– Kup mi! – upierał się dzieciak. 

– Wczoraj ci kupowałam – stanowczo oznajmiła matka. 

– Nie będziemy codziennie kupować jajek-niespodzianek. 

– Kup mi, bo inaczej powiem babci, że brałaś tatusia 

sisiaka do buzi. 

 W następnej chwili, nie płacąc za zakupy, które 

zostawiła w koszyku na półce z warzywami, kobieta pociągnęła 

syna gwałtownie za rękę i oboje nie tyle nawet wyszli, ile 

wypadli ze sklepu, niczym puszczeni z bloków startowych 

sprinterzy. Wewnątrz zapanowała konsternacja przeplatana 

śmiechem części klientów. My również zaśmiewaliśmy się z tej 

niespodziewanej sytuacyjnej scenki. Gdy skończyliśmy się 

śmiać, Agnieszka otrzymała telefon. Jak się okazało dzwonili z 

pracy. Gdy skończyła rozmawiać, rzuciła krótko: 
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– Przepraszam cię, ale musze lecieć. Tylko na chwilę 

urwałam się z pracy – wzywają mnie. Cześć. 

– Cześć – odrzekłem i dodałem: – Wszystkiego 

dobrego. 

Ale chyba tego ostatniego zdania już nie usłyszała – 

wybiegła ze sklepu jakby przez kogoś goniona, a ja ze 

smutkiem skonstatowałem, że bardzo niewiele, czy też raczej 

nic nie zostało z naszej miłości. Przyznam, że  byłem tym 

faktem zaskoczony, niemniej uświadomiłem sobie, że właśnie 

kolejny etap – etap pod nazwą Agnieszka ostał definitywnie 

zamknięty. 

   xxx 

Niestety, tradycji stało się zadość i, jak zwykle, znowu 

dostałem kopa w dupę, albo szybciej w jaja. Wcześniej to samo 

życie nakazało jakiemuś kupidynowi wypuścić strzałę w 

kierunku mojego serca, która w tym momencie przesunęła się 

niżej i ugrzęzła gdzieś pod nim, zatruwając cały organizm. Aż 

dziw, że uszedłem z tego z życiem. Tak jak poprzedniczki 

Agnieszki, ona również dołączyła do grona tych, które okazały 

sie moimi uczuciowymi porażkami. Byłem zmęczony, 

emocjonalnie rozbity i miałem wszystkiego serdecznie dosyć: 

kobiet, pracy, Polski. Dlatego postanowiłem wrócić do starego 

pomysłu sprzed dwóch lat i wyjechać gdzieś na dłuższy urlop. 

Temat dawno odłożony – Tajlandia, wrócił z nową siłą, teraz 

nawet z jeszcze większą intensywnością. Dlaczego akurat tam? 

Bo to, jak już wcześniej tutaj wspomniałem, fajny kraj, z 

wieloma atrakcjami i pięknymi, delikatnymi kobietami. Poza 

tym dobrze pamiętałem, co mówił o nim Michał, który spędził 

tam sporo czasu, z czego, niestety dla niego, większą część w 

więzieniu. Zanim jednak trafił do tajskiego piekła za kratami, 

miał wiele wspaniałych wspomnień związanych właśnie z tym 

miejscem na ziemi. Moja decyzja, żeby się tam wybrać, 
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niekoniecznie oczywiście podążając jego śladami, była raczej 

rzeczą naturalną. Dlatego mniej więcej dwa miesiące później 

wziąłem w pracy urlop i wsiadłem do samolotu katarskich linii 

lotniczych w Warszawie. Tym chętniej to zrobiłem, że 

uciekałem od polskiego zimna do tajlandzkiego ciepła. Styczeń 

bowiem u nich, to sam środek sezonu. 

– Ahoj, przygodo! To ja – twoja znajda. Bój się – 

jestem w drodze! 

   xxx 
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Siedzę właśnie w samolocie. Lot ma trwać nieco ponad 

połowę doby. Nie wiem, jak to wytrzymam – tyle w powietrzu 

to nie na moje nerwy. Nie lubię nie czuć stabilnego, twardego 

gruntu pod nogami. Odwrotu jednak nie ma. Najwyżej wypiję 

wszystko, co będzie dostępne na pokładzie do picia i tyle. W 

końcu choroba lokomocyjna to nic śmiesznego. Ważne, żeby 

się nie zmoczyć – to takie niemęskie! – i jakoś przetrać ten 

podniebny horror. 

Samolot zaczyna kołować i po chwili: 

– Siuuuuuu: wyleciałem! 

Co prawda w powietrze, ale, na szczęście, nie w sposób, 

po którym nie byłoby co po mnie zbierać. Chociaż, żeby być 

ścisłym, należy powiedzieć, iż w tym przypadku również 

wyleciałem w powietrze. Zresztą, jeszcze nic nie wiadomo: jak 

zauważam, na pokładzie znajduje się paru podejrzanych 

typków. Mam jednak nadzieje, że nie narozrabiają. Tyle że 

przy moim szczęściu wszystkiego można się spodziewać. 

Myślę, żeby się pomodlić, tylko nie wiem, do kogo i jak. 

Zresztą, mam to w dupie. Idę spać. Najlepiej przespać ten 

koszmar. A jak zginąć, to też najlepiej właśnie we śnie. Mam 

nadzieję spać na tyle długo, żeby idealnie obudzić się w 

momencie lądowania już na miejscu, gdzie znów odetchnę z 

ulgą i poczuję pod stopą kawałek twardego gruntu. 

– Ajci, ajci! Ześlij miłościwy Hypnosie sen na moje 

bojaźliwe powieki. 

   xxx 

Można powiedzieć, że wraz ze snem kończy się również 

mój samolotowy koszmar i po kilkunastu godzinach lotu 

lądujemy w stolicy Tajlandii, w Bangkoku, w mojej ziemi 

obiecanej – w moim tajskim Kanaanie! W krainie obiecującej 

mi odprężenie i podładowanie nową energią moich 

wyczerpanych życiem egzystencjalnych akumulatorów. W 
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końcu w życiu potrzebna jest odrobina szaleństwa, choćby nie 

wiem jak dużo miało nas to kosztować. I nie chodzi mi tutaj w 

żadnym przypadku o stronę materialną naszego szaleństwa, po 

prostu – przewidywalność zabija. Wszystko: entuzjazm, chęć 

zmiany, ciekawość świata i drugiego człowieka. Dlatego 

właśnie jestem tu, gdzie jestem i czekam na to, co przyniesie 

los. Mam jedynie nadzieję, że nie będzie on ślepy i obdarzy 

mnie współczuciem. Bo właśnie to uczucie jest tym, czego 

chyba najbardziej w życiu potrzebujemy. 

   xxx 

Mam szczęście – lądujemy na lotnisku Suvarnabhumi 

jeszcze dobrze przed północą. Centrum Bangkoku, gdzie jest 

mój hotel znajduje się około trzydziestu pięciu kilometrów od 

tego miejsca, dlatego zamiast łapać taksówkę i stać się kolejną 

ofiarą naciągniętą przez jego kierowcę, skorzystam z pociągu. 

Zaraz po odprawie paszportowej, odebraniu bagażu i 

wymienieniu stu euro na bahty – tutejszą walutę, zjeżdżam  na 

sam dół lotniska i udaję się w kierunku Airport Link. Po drodze 

kupuję bilet w automacie i po kilku minutach wsiadam do 

wagonu kolejowego, który wiezie mnie na stację Phay Thai, 

skąd właściwie mam na rzut beretem hotel, w którym 

zarezerwowałem sobie pokój już dwa miesiące wcześniej. Po 

około dwóch godzinach od przylotu docieram do Rambuttri 

Village Plaza, a następnie ląduję w swoim pokoju. Naprawdę 

swoim? Nieważne. Przynajmniej na jakiś czas moim, to na 

pewno. Oglądam pomieszczenia. Jest czysto i przytulnie. 

Chociaż nowocześnie. Postanawiam się odświeżyć i pomimo 

zmęczenia wyjść jeszcze na miasto. Biorę więc szybki 

prysznic, ubieram czysty t-shirt i opuszczam miejsce 

zakwaterowania. Nic nie jest mnie dzisiaj powstrzymać przed 

ruszeniem w nieznane. Jestem żądny wrażeń i to już od 

pierwszego dnia. 



99 
 

– Idę! Show must go on! 

   xxx 

Bangkok, Miasto Aniołów. Dzięki nawigacji w 

komórce idę przed siebie w miarę pewnym krokiem, kierując 

się w stronę, gdzie znajduje się osławiona Nana Plaza. I nie 

chodzi mi o hotel ani bar funkcjonujące pod tą nazwą, ale ulicę, 

przy której one się znajdują, a gdzie tętni nocne życie 

Bangkoku. Wiele o niej słyszałem, dlatego chcę ją zobaczyć na 

własne oczy. Takich miejsc w stolicy Tajlandii jest oczywiście 

wiele, ale mnie interesuje właśnie to jedno, tutaj. Chociaż o 

wiele bliżej mam Khao San Road, to jednak zmierzam uparcie 

zmierzam właśnie tam – na Nana Plazę. Po pewnym czasie 

osiągam cel. Mijam salon masażu, hotel Dynasty Inn, następnie 

Hillary4Red i K&S, mijam największy plac zabaw dla 

dorosłych Nana Plaza, przechodzę obok baru Bigdogs, Stumble 

Inn i Morning☼Night i zatrzymuję się na dłużej na końcu 

ulicy, czy też jej początku – zależy z której strony się spojrzy – 

przy jednym z wielu tak zwanych street foodów, gdzie kupuję 

za niewielkie pieniądze, bo raptem piętnaście bahtów, banana z 

grilla, który smakuje wybornie! Przez chwilę stoję w miejscu i 

obserwuję dziewczyny, tak zwane freelancerki, czekające na 

swoich potencjalnych klientów, bo każdy przecież musi z 

czegoś żyć. Poza tym Bangkok między innymi również z tego 

słynie. Oprócz oczywiście świetnych zabytków. Jest ciepło, ale 

przyjemnie: o tej porze roku, to znaczy w styczniu – średnia 

temperatura to dwadzieścia cztery/pięć stopni Celsjusza. 

Zewsząd rozlega się kakofonia dźwięków dobiegających z 

przydrożnych barów, mnóstwa barów, które będą tętniły 

życiem do późna w nocy, a właściwie do wczesnych godzin 

porannych. Wiem o tym z relacji Michała. Nie mam ochoty na  

wchodzenie do środka żadnego z nich – alkoholu nie lubię, 

szczególnie tego mocnego, nie przepadam też za hałasem i 
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dymem papierosowym. Wolę pospacerować po ulicy i 

poobserwować otoczenie. Wokół mnóstwo ludzi, całe mrowie, 

którzy niespiesznie wędrują tam i z powrotem. Można odnieść 

wrażenie, że przybyli tutaj niemal z każdego zakątka świata. 

Jakby właśnie w tym miejscu znaleźli swoją wymarzoną 

przystań życia, bo ciepło, tanio, a na dodatek gdzie się nie 

obrócisz pełno, oczywiście za pewną opłatą, chętnych 

dziewcząt na zaspokojenie potrzeb turystów. Gdy kończę jeść 

banana, postanawiam zawrócić. W momencie gdy znajduję się 

poza Stumble Inn i sąsiadującym z nim Bigdogs, przy jednym 

ze straganów z ulicznym jedzeniem zauważam zjawiskową 

dziewczynę. Nie jest ani czarna, ani biała, wygląda niczym 

smagnięta słońcem, choć w jej przypadku śniady kolor skóry 

jest czymś naturalnym. Niemniej ów koloryt dodaje jej powabu 

i ogromnej podniety. Słowem – wygląda niczym bogini. 

Właściwie mój ideał! Swoją obecnością w tym miejscu kusi i 

namawia do grzechu, a ja wiem, że jestem ostatnim 

człowiekiem na ziemi, który by nie chciał z nią zgrzeszyć. 

Podskórnie czuję, że grzech jest częścią składową mnie i 

mojego życia od chwili, gdy ją ujrzałem. Pragnę grzeszyć z nią 

do końca świata, choćby potem trzeba było za to odpokutować 

niewyobrażalnie piekielnymi mękami. Tak, jestem 

zdecydowany cierpieć! Ważne, żeby w tej właśnie chwili być z 

nią tu i teraz i dawać jej radość i szczęście. I samemu to 

szczęście również otrzymywać. Bo wiem, czuję to, że ona 

obdarowałaby mnie tym samym, gdyby tylko zechciała. Gdyby 

tylko tego potrzebowała. Określenie, które jest z nią ściśle 

związane i które ciśnie mi się na usta, to właśnie zjawiskowość. 

Ma czarne proste włosy, niezbyt długie – do ramion, ubrana 

jest w obcisłą zieloną sukienkę na ramiączkach, która podkreśla 

jej obłędne kształty. W świetle wieczornych lamp wygląda 

właśnie tak, jak powiedziałem wcześniej – zjawiskowo. 

Wydaje się być znajomą starszej kobiety, która sprzedaje 

jedzenie ze swojego ulicznego straganu. Może to matka. Wiem 
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jedno: chcę ją poznać, muszę ją poznać! Nie wiem tylko, czy 

gdy dojdę do nich i wtargnę w ich rozmowę, nie okażę się 

intruzem, nieproszonym gościem, który zakłócił ich spotkanie. 

Dlatego postanawiam jedynie przybliżyć się do nich na taką 

odległość, która pozwoli mi dyskretnie ją obserwować, a 

jednocześnie nie wzbudzić podejrzeń. Myślę, że jutro, może 

pojutrze, gdy ponownie tutaj będę i spotkam ją, zdecyduję się 

na coś więcej – zdecyduję się do niej podejść. I gdy to zrobię, 

wówczas… Nagle nasze oczy spotykają się! Choćbym chciał 

uciec ze wzrokiem, nie mogę tego zrobić – stoję jak 

zahipnotyzowany. Ona również nie spuszcza ze mnie swoich 

oczu. Przez jakiś czas trwamy w zawieszeniu, jakby poza 

czasem, przestrzenią i okolicznościami. W końcu starsza 

kobieta wyrywa piękną nieznajomą z chwilowego letargu. W 

tym samym momencie postanawiam odejść. Ruszam przed 

siebie w powrotną drogę do hotelu. Nie odwracam się. Wiem, 

wygląda to jakbym uciekał. Może i tak trochę jest. Na dzisiaj 

jednak mam dosyć wrażeń. Nie wiem, co się stało, ale czuję się 

tak, jakbym znał tę dziewczynę od lat, a dzisiaj… dzisiaj 

przyszło nam jedynie odnowić naszą znajomość poprzez 

wzrokowe porozumienie. Czuję, jestem pewien, że jeszcze ją 

spotkam. Muszę ją spotkać! Dlatego jestem spokojny. Ale też 

dziwnie wzruszony.  W takim nastroju niespiesznie po niecałej 

godzinie docieram do hotelu. Następnie biorę prysznic i myję 

zęby. Jutro też jest dzień. Pojutrze na szczęście również, więc 

jeszcze mam czas, sporo czasu, żeby ją poznać. Dziwnie i 

niewytłumaczalnie radosny idę spać. Naprawdę 

niewytłumaczalnie?  

   xxx 

Następnego dnia po śniadaniu wybieram się do Wat 

Pho, czyli buddyjskiej Świątyni Leżącego Buddy. Wiem o niej 

z internetu, podobnie jak o jeszcze kilku innych miejscach 
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wartych obejrzenia. Jednak przez swoją ślamazarną wędrówkę 

po Bangkoku, na dodatek nie ustrzegam się błądzenia, na 

miejsce docieram zbyt późno. Jest szesnasta i mogę jedynie 

pocałować przysłowiową klamkę i udać się dalej w swoją 

drogę. Chodzi o to, że bilety wstępu do kompleksu można 

kupić jedynie pomiędzy 8,30 a 15,30. Włóczę się zatem jeszcze 

jakiś czas po Bangkoku, przechodzę przy okazji przez Khao 

San Road i w końcu ssanie w żołądku daje znać o sobie, 

domagając się swojej racji. Innymi słowy – jeszcze nic nie 

widziałem, a już można powiedzieć, że odczuwam lekki 

przesyt zwiedzaniem, z drugiej zaś strony czuję wyraźny 

niedosyt jedzenia, co wyraźnie kłóci się z tym miejscem, bo w 

końcu gdzie jak gdzie, ale w Bangkoku nie wypada być 

głodnym! Ostatecznie tę wewnętrzną walkę materii nad 

duchem wygrywa ciało. Postanawiam więc zakończyć 

zapoznawanie się z wizualną częścią tajskiej architektury 

urbanistycznej i coś zjeść. Słyszałem o słynnej restauracji Jay 

Fai, ale wiem też, że dostać się tam, na dodatek jeszcze o tak 

późnej porze, graniczyłoby z cudem. A jako że w cuda nie 

wierze, wybieram jedną z wielu przydrożnych knajp i 

zamawiam zupę tom yang kum. Jest z krewetek z trawą 

cynamonową z dodatkiem galangalu. Nie wiem, co za czort, ale 

pamiętam, że Michał zachwalał ją, więc właściwie zamawiam 

ją w ciemno. Jedyny składnik w tej nazwie, który może mi coś 

mówić, to yang, który kojarzę z męskim składnikiem 

utożsamianym z ciepłem, czyli z aspektem rozgrzewającym. W 

przeciwieństwie zresztą do yin – pierwiastka żeńskiego, który 

ma zadanie schładzające. Gdy w końcu zupa ląduje na moim 

stoliku i być może z przesadną ufnością próbuję pierwszą 

łyżkę, stwierdzam, że rzeczywiście jest wyśmienita! Pałaszuję 

ją więc ze smakiem, w międzyczasie obserwując ludzi. Chociaż 

tak naprawdę nie wiem, czy międzyczas istnieje – w końcu 

czas jest ciągły. Nic to, ważne, że zaspokajam głód. 
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   xxx 

Późnym wieczorem, po krótkim pobycie w pokoju 

hotelowym, gdzie biorę szybki natrysk, zgodnie z wczorajszym 

planem, kieruję się w stronę Nana Plazy z nadzieją, że spotkam 

piękną nieznajomą. Niestety, po dotarciu na znane mi miejsce 

przeżywam rozczarowanie: chociaż budka z jedzeniem i 

sprzedawczynią tkwią na swoim miejscu, nigdzie nie 

dostrzegam dziewczyny. I to pomimo, że przeszedłem ulicę po 

obu jej stronach. Nieco zawiedziony postanawiam pokręcić się 

tu i ówdzie poobserwować kolorowy i hałaśliwy świat tej 

części Bangkoku. Nagle zauważam, jak jedna z młodych 

dziewcząt, wyraźnie wstawiona, zostaje przewrócona przez 

inną kobietę, tyle że masywniejszą i wyglądającą bardziej na 

faceta w spódnicy, niż pełną seksapilu niewiastę. Co ciekawe, 

gdy się podnosi żadna ze stojących tam dziewcząt jakoś 

szczególnie nie kwapi się przyjść jej z pomocą. Widać, że 

zawiniła całej sytuacji i musi się dzisiaj liczyć z towarzyskim 

bojkotem. Gdy w końcu chwiejnie staje na nogach, zakłada 

lekkie, granatowe płaskie obuwie przypominające indiańskie 

mokasyny koloru niebieskiego, które podczas upadku spadły jej 

z nóg, po czym otrzepuje intensywnie granatową spódnicę i 

odchodzi przed siebie. Ja też postanawiam przejść stąd dalej. 

Gdy mijam hotel Dynasty Inn i znajduję się przy sklepie z 

biżuterią Charlie’s, zauważam wczorajszą zjawiskową 

piękność. Stoi z dwiema młodymi dziewczynami i co jakiś czas 

odkręca butelkę z jakimś płynem i upija z niej mały łyk. 

Dyskretnie ją obserwuję. Dzisiaj wiem, że muszę zrobić to, na 

co nie zdecydowałem się wczoraj. Gdy składa obie ręce w 

geście jak do modlitwy, który oznacza tutaj formę pożegnania 

lub też przywitania i następnie skłania lekko głowę, po czym 

poprawia sobie krótkie spodenki na szelkach z lekkiego, 

przewiewnego materiału i odchodzi, decyduję się na szturm. 

Wraz z jej pierwszymi krokami ja również ruszam i w 
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następnej chwili znajduję się naprzeciwko niej. Stoimy jakiś 

czas nieruchomo na wprost siebie. Patrząc jej prosto w oczy, 

składam obie dłonie, następnie wykonuję lekkie pochylenie do 

przodu i mówię: 

– Sa was dee. – Z tego, co wiem, dzięki instrukcjom z 

internetu, powiedziałem zwykłe hello po tajsku. Resztę będę 

kontynuował w moim dalekim od doskonałości angielskim. 

–  Sa was dee kaa – odpowiada piękna nieznajoma i na 

mój uśmiech również odpowiada uśmiechem. Oczywiście, jej 

uśmiech, podobnie jak ona cała, jest również czarujący i 

całkowicie mnie obezwładnia, a oczy koloru czystego morza 

dopełniają reszty. Jeżeli miałem jakieś pojęcie o ludzkim 

pięknie, to teraz, odnoszę wrażenie, właśnie z nim się 

zetknąłem. 

– Myślę, że czekałaś na mnie – rzucam idiotyczny tekst, 

bo na nic innego w tym momencie mnie nie stać. Jej obecność  

mnie paraliżuje. 

– Słucham? – pyta, jakbym mówił w jakimś pieprzonym 

suahili. 

– Mam nadzieję, że na mnie czekałaś – poprawiam się i 

grając głupka dalej, dodaję: – Ponieważ wiem jedno: że właśnie 

ja ciebie szukałem. 

– Naprawdę? – Patrzy na mnie z niedowierzaniem i 

wydaje mi się, że chyba nawet z nieskrywanym zdziwieniem. 

Niewykluczone, że może mnie brać za dziwaka, albo nawet 

lekko szurniętego. 

– Tak myślę. To znaczy chciałbym, żeby tak było. 

Dlatego że… – Mimo że wiem, iż muszę zatrzeć jak 

najszybciej fatalne wrażenie, nie wiem, co powiedzieć. 
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– Tak? – Patrzy na mnie wyczekująco. – Słucham? 

– Odnoszę wrażenie, że… – zaczynam i czuję, że 

zamiast wychynąć na powierzchnię z tej topieli, pogrążam się 

w niej jeszcze bardziej. Postanawiam jednak być samobójcą do 

końca, dlatego kontynuuję swoją hydro-pułapkę i dodaję: – Że 

noszę cię od dawna głęboko pod swoją skórą. Nie wiem, co to 

znaczy, ale… niewykluczone, że szukałem właśnie ciebie przez 

całe moje dotychczasowe życie. – Wiem, że zachowuję się jak 

kretyn, ale stawiam wszystko na jedną kartę: – Może się 

przejdziemy – proponuję. – Pójdziemy coś zjeść, a ja spróbuję 

wytłumaczyć, o czym mówię. 

– W zasadzie miałam pomóc mamie – stoi trochę dalej z 

jedzeniem, ale… nie ma dzisiaj zbyt wielu klientów, to 

zapewne da sobie radę beze mnie. 

– Tylko mam jedną prośbę: nie jem mięsa, więc… 

– Weganin? – pyta. 

– Nie lubię skrajności – odpowiadam. – Jedynie 

wegetarianin. Po prostu nie konsumuję naszych braci 

mniejszych.  

– Okay, tutaj jest dużo dobrego jedzenia – wskazuje 

głową na ciąg ulicznych straganów w niewielkiej odległości od 

nas. 

– Więc zaproponuj coś – nie znam waszego jedzenia. – 

Uśmiecham się. – To znaczy jeszcze nie znam. 

I tak to się zaczyna. Nietypowo, na ulicy w Bangkoku, 

przy muzyce płynącej z ulicznych barów, z dala od domu, 

Polski i całego tego politycznego grajdołu. 

– Przepraszam – zaczynam po jakimś czasie – nie 

przedstawiłem się: mam na imię Jarek, ale mów mi Jerry. 

Będzie łatwej. 

– Jestem Miriam – odpowiada. 
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 – Piękna kobieta, to i piękne imię – rzucam kolejny 

niezbyt lotny tekst. – Pasuje do ciebie. 

 – Być może. Nie zastanawiałam się nad tym w takim 

kontekście. Ważne, że mnie też się podoba. Bo to chyba 

świadczy w jakiejś mierze o akceptacji samego siebie, prawda? 

 – Oczywiście – zgadzam się ochoczo. – Bez dwóch 

zdań. 

Jestem nią oczarowany do tego stopnia, że nie potrafię 

od niej oderwać wzroku. Jest uosobieniem kobiecości i tego 

wszystkiego, czego zawsze szukałem, a szukałem… No tak, 

tylko czy naprawdę nie mogłem znaleźć tego w Polsce? 

Musiałem gnać aż do Azji, żeby to znaleźć? Czy w moim kraju 

nie ma takich kobiet? Oczywiście że są! Tyle że ta jest w jakiś 

w trudny do opisania sposób inna, odmienna, magiczna – 

przynajmniej tak mi się wydaje w tym momencie, w chwili 

poznawania jej. Nie wiem, jak jest tutaj z innymi kobietami, 

niemniej teraz, im dłużej trwam w tym miejscu i wpatruję się w 

nią, jestem coraz bardziej przekonany, że jednak nie, że to, co 

mnie teraz spotyka, mogę otrzymać od losu jedynie właśnie tu, 

nigdzie indziej – czternaście tysięcy kilometrów od domu. 

Tam, w kraju, tego nie ma, to istnieje jedynie właśnie tutaj, a 

teraz jest niejako na wyciągnięcie dłoni. Więc wpatruję się w 

nią jak w obrazek, a z pobliskiego baru dolatuje do nas stary, 

świetny i zawsze aktualny utwór Carlosa Santany Black Magic 

Woman: 

Got a black magic woman 

Got a black magic woman 

I've got a black magic woman 
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Got me so blind I can't see 

That she's a black magic woman 

She's trying to make a devil out of me 

Don't turn your back on me baby 

Don't turn your back on me baby 

Yes don't turn your back on me baby 

Stop messing 'round with your tricks 

Don't turn your back on me baby 

You just might pick up my magic sticks… 

Tak właśnie jest: pragnę tej kobiety o śniadej karnacji, 

zniewalającym, lazurowym spojrzeniu i delikatnym ciele. Jeżeli 

nie dostrzegam niczego więcej poza nią, świat zewnętrzny dla 

mnie nie istnieje, to chcę, żeby tak właśnie było. Pragnę, żeby 

mną owładnęła i wyrzuciła ze mnie wszystkie dręczące mnie 

demony i żeby dała mi to wszystko, czego szukałem przez całe 

swoje dotychczasowe życie. Przebywam zaledwie od 

kilkudziesięciu godzin w tym kraju, a czuję się tak, jakbym się 

tutaj urodził. Jakbym był u siebie! Nagle sobie uświadamiam, 

że zwyczajnie jestem tym miejscem zauroczony. I mimo że 

nigdzie jeszcze nie byłem, niczego tak na dobrą sprawę nie 

zdążyłem zobaczyć – ani jednego z tych świętych dla Tajów 

miejsc – to czuję, że jestem tym krajem do pewnego stopnia już 

nawet zniewolony! Nie wiem tylko w tym momencie, czym 

bardziej – miejscem, czy nią – Miriam. Jakakolwiek jest jednak 

odpowiedź, wiem, że to tak naprawdę nieistotne, ważne, że 

jestem z nią tutaj, że wspólnie jemy dobry posiłek i beztrosko 

się do siebie uśmiechamy. Powiedzieć, że jest mi dobrze, to 

znaczy nie powiedzieć nic. Jest mi zwyczajnie błogo. Czuję się 

tak, jakbym złapał za nogi kogoś, kto rozdaje szczęście i wiem, 

że nie mogę go puścić. Żeby nie wiem co się dookoła działo, to 

jest moja chwila. Moje pięć minut przy boku pięknej kobiety, w 
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pięknym i przyjaznym kraju. Mam wrażenie, że niechcący 

trafiłem do raju! 

   xxx 

To oczywiste, że przyjeżdżając tutaj byłem 

zaciekawiony tajską kulturą, kuchnią, zabytkami, ale od 

momentu, gdy po raz pierwszy spotkałem Miriam, wszystko 

inne przestało istnieć – liczy się tylko ona i to, czy zdobędę jej 

serce. Bo ona moje zdobyła już wczoraj, gdy po raz pierwszy 

spotkałem ją przy ulicznym straganie z jedzeniem. Bangkok – 

Miasto Aniołów stało się dla mnie nagle, dosłownie z chwili na 

chwilę, jakby moim drugim domem. I powiem więcej – to, co 

najciekawsze, nic w tej nazwie miasta nie jest przesadzone – 

Miriam bowiem jest moim aniołem. Chcę, żeby nim była! 

Nagle ze świata myśli o niej i tym miejscu wyrywa 

mnie jej głos. 

– Pamiętam cię – oznajmia. 

– Słucham? – pytam nie bardzo rozumiejąc, co ma na 

myśli. 

– Mówię, że cię pamiętam. Wczoraj. Stałeś i 

przyglądałeś mi się. A potem… potem nagle uciekłeś. 

– Nie uciekłem – wyjaśniam. – Byłem zmęczony 

podróżą. Właśnie wczoraj przyleciałem do Bangkoku. 

– Ach tak – mówi i nie wiem, czy oznacza to, że wierzy 

w to, co przed chwilą usłyszała, czy też nie. – A dlaczego mi 

się tak przyglądałeś? – dodaje po chwili. 

– Dlaczego? – powtarzam głupio i bezsensownie proste 

pytanie, chcąc zyskać na czasie, bo tak naprawdę nie wiem, co 

powiedzieć. – Ponieważ… – Przez mózg przebiega mi myśl, 
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żeby nie mówić prawdy, ale to byłoby jeszcze głupsze, więc 

rzucam krótko: – Zwyczajnie mi się spodobałaś. I to… 

– Tak? – Patrzy na mnie wyczekująco. 

Było za późno żeby kluczyć, krygować się, więc rzucam 

prosto z mostu: 

– Spodobałaś mi się do granic… powiedzmy – 

przyzwoitości. Chociaż właściwie powinienem powiedzieć – 

do granic obłędu. Ten twój wzrok, gdy nasze oczy się 

spotkały…  

 – A ja…. – zaczęła ostrożnie – ja odniosłam wrażenie, 

że już cię kiedyś widziałam, znałam i że… 

– Że? – Teraz ja próbuję przycisnąć ją do ściany 

zwierzeń. 

– To dziwne, ale poczułam dziwny niepokój. 

– Nie rozumiem… 

– No wiesz, nic ze złych rzeczy. To raczej coś, co 

trudno wyjaśnić… 

Patrzymy na siebie i chyba wiemy, że wczorajszej nocy 

wydarzyło się coś szczególnego i mimo że nie podszedłem do 

niej, to i tak do naszego spotkania musiało dojść, bo tak 

zadecydowały gwiazdy, planety, my, w ogóle świat. I dlatego 

dzisiaj jesteśmy tutaj razem, jemy wspólny posiłek i czekamy z 

niecierpliwością na to, co przyniesie jutrzejszy dzień. Nie 

wiem, czy ona poczuła wczoraj to, czego ja byłem i jestem 

pewien w odniesieniu do niej, wiem jedno: to, co się stało, co 

pojawiło się mimowolnie i niespodziewanie między nami, 

będzie początkiem czegoś wyjątkowego. Chcę, żeby tak 

właśnie było! Pragnę… 

– Mam do ciebie prośbę – Miriam ponownie 

niespodziewanie wkrada się w moje myśli. 
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– Słucham. 

– Ale przyrzeknij, że odpowiesz szczerze. 

Nie wiem, czego dotyczy prośba, ale też nie mam nic od 

ukrycia, więc beztrosko odpieram: 

– Przyrzekam. 

– Po co tutaj przyjechałeś? Tylko mi nie mów, że 

jedynie pozwiedzać. 

Patrzy na mnie z lekkim uśmieszkiem, jakby 

przygotowując się na kłamstwo, które zapewne spodziewa się 

usłyszeć. Tyle, że nie mam zamiaru kłamać, więc mówię jak 

jest. 

– Cóż, to niezwykle proste: przyjechałem zresetować 

swój umysł. Po rozstaniu z moją partnerką chciałem pewnej 

odmiany. Czułem, że na miejscu, u siebie w kraju, będę miał z 

tym problem, że najbliższy czas nie będzie dla mnie najlepszy. 

A że kolega, który spędził tutaj jakiś czas, polecił mi kiedyś 

Tajlandię, więc wsiadłem w samolot i oto jestem. 

Nie wiem, czy tą odpowiedzią ją zawiodłem. Miałem 

być szczery, sama tego chciała, więc w zasadzie nie powinna 

czuć się rozczarowana. 

– Naprawdę proste – mówi. 

 – Zawiedziona? – pytam. 

– Nie, dlaczego. Co komu pisane, ten to otrzyma. 

– No tak, mogłem się tego spodziewać: prawdziwie 

buddyjskie stwierdzenie faktu. 

– Teraz ty jesteś zawiedziony? – Śmieje się. 

– Skądże. Prawdę mówiąc, to jestem zwyczajnie 

szczęśliwy. I tyle. 

– Naprawdę? Niewiele potrzeba ci do szczęścia. – 

Uśmiech nadal nie schodzi z jej twarzy. 
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– Jestem minimalistą – mówię i też się śmieję. – Poza 

tym teraz już wiem, dlaczego tutaj się znalazłem. Myślę, że 

musiałem tutaj dotrzeć. Kiedyś. Żeby niejako wypełniła się 

moja karma. 

Patrzymy na siebie, uśmiechamy się do siebie i jest 

zwyczajnie dobrze. Sam fakt jej istnienia, właśnie w tym 

momencie, przy mnie, jest moim szczęściem. Bo czuję, że ona 

jest moim przeznaczeniem, istotą mojej egzystencji. 

Uświadamiam sobie, że tak naprawdę ona jest ponad – ponad 

grzechem, ponad tym co było, ponad wszystkimi ludźmi, ponad 

światem, jest moim wszystkim! Potem, po posiłku, odprowadza 

mnie pod hotel. Po drodze umawiamy się na następny dzień, w 

którym Miriam zobowiązuje się być moim przewodnikiem i 

pokazać mi swoje miasto. Zanim się rozchodzimy, pytam, czy 

mogę ją objąć. Wiem, że takie okazywanie uczuć nie jest raczej 

u nich w zwyczaju, mimo to pozwala mi na ten gest i po 

ciepłym, pełnym serdeczności uścisku rozstajemy się. Na 

szczęście na krótko. Tylko do jutra. Ale też – aż do jutra! 

Patrzę na nią i już tęsknie. Za jej głosem, spojrzeniem morskich 

oczu, śmiechem. Bezsilnie więc obserwuję ją jak się oddala z 

każdym swoim dostojnym, majestatycznym krokiem, piękna i 

powabna, i czuję, że już mi jej brakuje i że noc, jaką mam 

przed sobą, mimo że potrwa tylko parę godzin, będzie się 

niemiłosiernie dłużyć. No, chyba, że uda mi się szybko zasnąć. 

   xxx 

Budzi mnie pukanie do drzwi. Patrzę w okno i widzę, że 

słońce już jakiś czas temu wzeszło, tyle tylko, że mam 

zasłonięte kotary, więc żaden promień nie przebija się do 

wnętrza. Przenoszę wzrok na zegarek i ze zdziwieniem, a 

poniekąd z przerażeniem stwierdzam, że dochodzi godzina 

dziewiąta. Już! Nieźle – myślę, i wlokę się do epicentrum huku, 
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czyli drzwi. Gdy je otwieram moim oczom ukazuje się uroczy 

widok: w drzwiach stoi ona, mój wczorajszy anioł – Miriam! 

– Przepraszam, że cię obudziłam – próbuje się 

tłumaczyć. – Przyjdę później. 

– Nie-nie, wejdź. To ja przepraszam, zaspałem. Chyba 

jeszcze męczy mnie jet-lag i nie zdążyłem się przestawić. Zaraz 

się odświeżę. Jadłaś śniadanie? – pytam, kierując się do 

łazienki. 

– Jeszcze nie, myślałam… 

– Świetnie – nie pozwalam jej dokończyć – więc zjemy 

razem. 

Po kwadransie jesteśmy w hotelowej restauracji. 

Miałem zamiar zamówić coś miejscowego, ale pomyślałem, że 

na to przyjdzie jeszcze czas, więc zamawiam europejskie 

śniadanie. Miriam, wyraźnie chcąc mi zrobić przyjemność, 

zamawia to samo. Siedzimy więc teraz naprzeciwko siebie i 

wcinamy sadzone jajka, tosty z wiśniową konfiturą, 

przegryzając wszystko od czasu do czasu tutejszymi 

owocowymi przysmakami, które czekają na nas równiutko 

pokrojone na talerzykach w nieduże kawałeczki. 

– Mam nadzieję, że kolejna noc nie będzie dla mnie aż 

tak długa – mówię po jakimś czasie. 

– Musiałeś odespać. W końcu podróż zawsze trochę 

wyczerpuje. A właśnie: skąd jesteś? 

– Z Polski. Można powiedzieć – centrum Europy. 

– Z Polski – powtarza i przez chwilę nad czymś się 

zastanawia. Po chwili dodaje: – Nikogo stamtąd nie znam. 

– Mylisz się – mówię, pakując sobie kolejny kawałek 

jajecznicy do buzi. 

Patrzy na mnie, mrużąc oczy. 
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– Nie znałaś – uśmiecham się i zaraz uściślam: – Ale 

znasz już – mnie. 

– Tak, teraz już znam. Ale przed tobą nikogo. 

– Wiem, że to nie twoja religia, ale papież był z Polski. 

Jan Paweł Drugi. 

– Naprawdę? Nie wiedziałam. Zresztą, byłam bardzo 

młoda, kiedy on… Jak to powiedzieć – rządził Kościołem…? 

– Stał na czele Kościoła katolickiego. 

– Właśnie. 

– Więc można powiedzieć, że teraz znasz już dwóch 

wielkich Polaków: jego i mnie. – Nadal się uśmiecham. – A 

dokładnie mnie znasz w realu, jego tylko co najwyżej z jakichś 

filmowych przekazów. 

– Tak, ciebie znam o wiele lepiej od niego – mówi i 

odwzajemnia uśmiech. 

Jesteśmy w dobrych humorach, a śniadanie smakuje 

wybornie. A może smakuje ono zwyczajnie, właściwie 

pospolicie, tylko może ja jestem jakiś inny, jakby cały w 

skowronkach, więc wszystko postrzegam i odczuwam trochę 

inaczej. Nawet kubki smakowe pozytywnie zareagowały na 

mój stan. Jakkolwiek jednego jestem pewien: tam, gdzie 

będziemy jedli razem, włócząc się po mieście, zdam się na 

kulinarny gust Miriam. 

– Gdzie dzisiaj pójdziemy? – pytam. 

– W planach mamy dwa miejsca: Świątynię Leżącego 

Buddy i Wat Phra Kaew, czyli Świątynię Szmaragdowego 

Buddy. To najważniejsze sanktuarium w naszym kraju. 

– Świetnie! – mówię, i gdy kończymy jeść, dodaję: – 

Zatem chodźmy – czas na podbój twojego miasta!  

– Podbój? – pyta wyraźnie zaskoczona. 
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 – Przepraszam, źle się wyraziłem. Chodzi mi o to, że 

jestem gotowy na przyjęcie wrażeń, jakie niesie ze sobą twoje 

piękne miasto. 

– Tak, chodźmy – mówi i w następnej chwili 

opuszczamy hotelową restaurację i kierujemy się na stację 

BTS, czyli Skytrain, nadziemnej kolejki, którą mamy dojechać 

do celu naszej dzisiejszej wycieczki. 

   xxx   

Gdy docieramy na miejsce, udajemy się w stronę Pałacu 

Królewskiego. W pewnym momencie Miriam mówi: 

– Zanim pójdziemy do Grand Palace, pokażę ci pewien 

budynek, w którym mieszkają duchy. 

Nie dowierzam, rzecz naturalna, dlatego pytam: 

– Słucham? Co mieszka? 

– Duchy, wiesz, takie, które mają strzec miasta. To jest 

City Pilar Shrine – wskazuje dłonią na niezbyt okazały, lśniący 

bielą nawet ładny budynek przed nami. – To, co powinieneś 

wiedzieć – ciągnie dalej Miriam – to, że tego rodzaju budynek, 

im większy posiada filar, tym duchy są mocniejsze, to znaczy 

efektywniejsze i, co za tym idzie, miasto bezpieczniejsze. Tutaj 

akurat filar ma aż pięć metrów wysokości, więc miasto może 

spać spokojnie. 

Informację przyjmuję ze zrozumieniem i naturalnie bez 

śmiechu, żeby jej nie urazić. Nic nie mówię i pokornie robię to, 

co ona, czyli zdejmuję buty, a następnie oboje znikamy we 

wnętrzu rzeczonej budowli. Okazuje się, że do tego typu miejsc 

z reguły wchodzi się boso, prawdopodobnie na znak szacunku, 

jak się domyślam. W środku jednak nie ma szału. Faktycznie 

kopuła jest wysoka, natomiast za niską kwadratową barierką 

znajdują się dwa niezbyt wysokie słupy, oczywiście złotego 

koloru; jeden przypomina mi tłuczek od moździerza, drugi 

swoim wyglądem przywodzi na myśl stupę, zakończony jest 

bowiem, podobnie jak ona, spiczastą końcówką, czymś na 
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kształt iglicy. Nie spędzamy w tym miejscu za dużo czasu i po 

paru minutach wychodzimy na zewnątrz. Teraz, już bez 

kolejnych nieprzewidzianych atrakcji, kierujemy się prosto w 

stronę sąsiadującego z City Pilar Shrine Pałacu Królewskiego. 

Bilet kosztuje pięćset bahtów, kupuję dwa i po chwili 

jesteśmy u celu naszego dzisiejszego wypadu. O ile budynek z 

duchami nie wywarł na mnie jakiegoś większego wrażenia, o 

tyle z budowlami wewnątrz królewskiego kompleksu jest już 

inaczej. Miriam informuje mnie, że kompleks budowany był na 

przestrzeni dwustu lat, dokładnie od 1782 roku, dlatego nie ma 

tutaj jednego stylu architektonicznego. Obecne są wszystkie, 

jakie dominowały w tym czasie w Tajlandii, dzięki czemu 

kompleks tworzy wyjątkowy architektoniczny miszmasz. To 

jednak, co charakterystyczne, to wrażenie, że prawie wszystkie 

one kipią złotym kolorem, który ma zapewne sugerować 

przepych i bogactwo. 

– Mimo że król już tutaj nie mieszka – informuje mnie 

moja prywatna przewodniczka – to nadal wiele uroczystości 

narodowych odbywa się w tym właśnie miejscu. 

Niestety, nie udaje się zobaczyć Szmaragdowego 

Buddy. Świątynia jest dzisiaj zamknięta: prawdopodobnie 

prowadzone są jakieś prace konserwatorskie. Albo powód jest 

zgoła inny. Nieważne. Niemniej Miriam jest wyraźnie 

niepocieszona. Ja jednak muszę przyznać, że to, co już 

zobaczyłem do tej pory, robi wrażenie, dlatego jakoś 

szczególnie nie rozpaczam. Chociaż powiem krótko: nie 

spodziewałem się natrafić w jednym miejscu na tyle doskonale 

wykonanych budowli. Z uznaniem więc kiwam głową i 

wypowiadam tylko jedno słowo: 

– Magiczne! – Po chwili reflektuję się i dodaję: – 

Wszystko to zapiera dech w piersiach. Podobnie jak i ty. 
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– Nie żartuj – mówi poważnie Miriam. – Z takich 

miejsc nie wolno żartować.  

– Mówię całkiem serio. Jedyna różnica między tobą a 

tym miejscem jest taka, że to są cudowne zabytki 

architektoniczne waszego kraju, wielowiekowy dorobek waszej 

kultury, podczas gdy ty… ty jesteś dla mnie pięknem żyjącym, 

który, gdy na ciebie patrzę, onieśmiela mnie i w pewien sposób 

paraliżuje. 

Nie wiem, czy moje słowa ją przekonały, bo patrzy na 

mnie jakby lekko skonsternowana. Po krótkiej chwili pyta: 

– Czyli podoba ci się? 

– Bardzo – mówię zgodnie z prawdą. – Jestem 

zszokowany tym, co widzę. To wszystko jest niezwykłe! 

Zresztą, tak naprawdę ja jestem człowiekiem Wschodu – mam 

podobną do waszej mentalność. 

Miriam patrzy na mnie nadal z niedowierzaniem. 

– Ty, człowiekiem Wschodu? 

– Oczywiście. Zawsze było mi bliżej do Buddy, niż do 

jakiejkolwiek religii. Poza tym z urodzenia posiadam 

ascetyczną naturę. Jestem wegetarianinem, przeprowadzam 

głodówki, ustawicznie próbuję się wewnętrznie rozwijać, 

jestem pełen tolerancji i pokory wobec życia, czy też czasu, 

jaki został mi dany. To wszystko doprowadziło mnie kiedyś do 

medytacji, co w zasadzie było rzeczą naturalną, ale pewnego 

dnia stwierdziłem, że mam go właśnie stanowczo za mało, więc 

porzuciłem medytację, żeby więcej przeczytać, napisać, 

obejrzeć, krótko mówiąc – przeżyć. Chociaż, z drugiej strony, 

można powiedzieć, że nadal jednak medytuję. Tyle że dzisiaj 

robię to w zupełnie inny sposób. Jakkolwiek jest, myślę, że to 

jest prawdziwy powód mojej tutaj obecności. Dzisiaj wyraźnie 

widzę że spóźnionej, co prawda, ale w końcu zrealizowanej, 

czy też realizowanej. 
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Miriam nie komentuje tego i resztę drogi pokonujemy 

bez słów. Na szczęście główny punkt naszej wędrówki nie jest 

zbyt odległy, więc i nasze milczenie nie trwa zbyt długo. Gdy 

docieramy na miejsce, czeka nas niezwykle miła 

niespodzianka: nie ma tutaj tłumu turystów, jak w poprzednim 

kompleksie świątynnym, więc i zwiedzanie zapowiada się o 

wiele przyjemniejsze. Ostatnia przeszkoda, którą musimy 

jeszcze pokonać przed wejściem do Świątyni Leżącego Buddy, 

to bilety. Kupuję je i po kilkunastominutowej przechadzce 

pomiędzy różnego rodzaju budowlami, niespiesznie 

wchodzimy do jej wnętrza przez wysokie, lecz zaskakująco 

wąskie odrzwia. 

– Jak chcesz, żeby ci się poszczęściło, powinieneś kupić 

miseczkę z jednocentówkami – informuje mnie Miriam w 

środku. 

Robię więc tak, jak mówi – nabywam za dwadzieścia 

bahtów równowartość tej kwoty w tajskich jednocentówkach. 

To samo robię z drugą dwudziestką, po czym wręczam 

miseczkę z tajskimi groszami Miriam. Pieniądze, w miarę 

przesuwania się ludzi w powolnym marszu do przodu, 

wrzucamy do stu ośmiu mis z brązu, które mają przynieść nam 

szczęście i pomyślność, a które utożsamiane są ze stu ośmioma 

pomyślnymi postaciami Buddy. Czy przyniosą? Mam nadzieję. 

Zresztą, zawsze warto spróbować zrobić coś, co ma działać dla 

nas pozytywnie, a także uwierzyć w to, że tak właśnie będzie. 

Sam pomnik Buddy jest niezwykle okazały, co oznajmia mi z 

nieskrywaną dumą Miriam. 

– Wiesz, jakie parametry ma ten pomnik? – pyta. 

– Wygląda imponująco – odpowiadam, ale nie ważę się 

na określenie ani jego długości, ani wysokości. 
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– To największy pomnik Buddy w naszym kraju. Jest 

długi na czterdzieści sześć metrów, a wysoki na piętnaście. 

Zrobiono go z cegieł i gipsu, a jego powierzchnię pozłocono. 

Stopy natomiast, może zauważyłeś, zdobi masa perłowa. 

– Jednym słowem gigant! – stwierdzam lapidarnie, co 

podoba się mojej współtowarzyszce wycieczki. 

– To prawda – zgadza się ze mną. – W ogóle w tym 

kompleksie zgromadzono ponad tysiąc posągów Buddy! 

– Wierzę ci, więc nie będę liczył – oznajmiam. 

– Nie dlatego to powiedziałam, żebyś je liczył. Mówię 

jak jest. Przeniesiono je już jakiś czas temu z różnych części 

kraju do tego miejsca i dzisiaj są turystyczną atrakcją. 

– Oczywiście. Źle mnie zrozumiałaś – próbuję gasić 

ewentualny pożar. – Nie miałem nic złego na myśli. Wiem, że 

jeżeli to mówisz, to tak właśnie jest. Po prostu robi to na mnie 

wrażenie. I zapewne nie tylko na mnie, o czym świadczą 

przecież rzesze turystów, które rokrocznie odwiedzają wasz 

kraj i to miejsce. 

Chyba trafiłem do niej tymi słowami, bo nagle milknie. 

Nie przeszkadza mi to, tym bardziej, że w takich miejscach 

lubię wyciszenie. Nadal wolno posuwamy się do przodu i 

wrzucamy swoje jednocentówki do pojemników. Tak 

docieramy do ostatniego pojemnika i po chwili opuszczamy 

świątynię. Nie wiem, czy spełni się to, o czym myślałem, 

wrzucając kolejne monetki do buddyjskich mis, chciałbym 

jednak, żeby chociaż jedno pragnienie się ziściło: żeby Miriam 

mnie pokochała! Gdy tak się stanie, druga rzecz spełni się 

niejako samoistnie: książka którą zacząłem pisać jeszcze w 

Kielcach o swoim ostatnim związku z Agnieszką,  będzie miała 

ciąg dalszy i zostanie ukończona. Niby i bez tego mogłoby tak 

się stać, jednak zawsze to lepiej, gdy się opisuje to wszystko, 

co się przeżyło, doświadczyło, niż to, co się wymyśliło. Myślę, 
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że te prawdziwe historie, poprzez swój autentyzm, o wiele 

szybciej trafiają do odbiorcy. Dlatego chciałbym, aby było tak 

dalej ze mną i z tym, o czym piszę. Z tą nadzieją na spełnienie, 

a tym samym szczęśliwą przyszłość, opuszczamy Świątynię 

Leżącego Buddy. Można powiedzieć, że pierwszy pokaz 

atrakcji dorobku kultury tajskiej mam za sobą i możemy teraz 

ruszyć w miasto, aby poznać inne smaki tego urokliwego kraju, 

to znaczy ja chcę je poznać, szczególnie smaki współczesnej 

kuchni. Dlatego zaraz po wyjściu z kompleksu świątynnego, 

pakujemy się do tuk tuka i jedziemy coś zjeść. Miriam chce 

mnie zabrać do ulicznej restauracji, która jest wyjątkiem pośród 

innych na świecie, a to dlatego, że jest jedynym streed foodem, 

który posiada gwiazdkę Michelin. Oczywiście, chodzi o Jay 

Fai! 

Niestety, gdy tam docieramy lokal jest zapełniony po 

brzegi. Możemy oczywiście zostać i czekać aż coś się zwolni, 

ale prawda jest taka, że jak się zwalnia jakiś stolik, to 

natychmiast podchodzą do niego ci, którzy zabukowali sobie 

miejsce kilka tygodni wcześniej. Mnie Michał polecił, żebym 

użył pewnego manewru, mianowicie restauracja jest czynna od 

wtorku do soboty od godziny drugiej po południu, ale około 

jedenastej każdego z tych dni wystawiany jest zeszyt na stoliku 

przed budynkiem, do którego można się wpisać i jeżeli ktoś 

wypadnie z umówionych gości, wtedy można sytuację 

wykorzystać, pakując się na to zwolnione przez pechowca 

miejsce. Dzisiaj, niestety, jest już za późno na ten fortel. Z 

pewnością zrobimy tak następnym razem, dzisiaj jednak 

zawijamy się stamtąd i po pół godzinie lądujemy w Bully’s Pub 

nieopodal Nana Plaza. I od razu muszę powiedzieć, że też jest 

nieźle! 

      xxx 
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– Powiedz mi coś o sobie? – mówię, gdy idziemy jedną 

z ulic Bangkoku, zmierzając, jak poinformowała mnie 

wcześniej Miriam, do parku niedaleko centrum handlowego 

Chatuchak. W tygodniu jednak zamkniętego: działa on jedynie 

w czasie weekendu. 

Siadamy na jednej z ławek, które, co dziwne, świecą 

pustkami. Dziwne, bo to ładne miejsce i pozwalające na 

chwilowe wyciszenie w rozedrganym i zatłoczonym mieście. 

– Niewiele mam do powiedzenia – zaczyna niepewnie 

Miriam. – Mam prawie trzydzieści lat i nadal mieszkam z 

rodzicami. Czasami pomagam mamie przy sprzedaży jedzenia 

na ulicy. Docelowo oprowadzam chińskie wycieczki po 

Bangkoku, czyli jestem turystycznym przewodnikiem. Tyle 

istotnego o mnie. A ty, kim jesteś? Wczoraj powiedziałeś, że 

rozstałeś się z kimś i że chciałeś tutaj zapomnieć o wszystkim. 

To był jedyny powód twojego przyjazdu tutaj? 

– Gdybym powiedział, że przyjechałem do ciebie, to 

zapewne byś nie uwierzyła, prawda? 

Miriam śmieje się. 

– Powinieneś zagrać w tym filmie „Kłamca, kłamca” 

zamiast Jima Carreya. Lepiej powiedz prawdę. 

– Prawda jest niezwykle prozaiczna: w Polsce zacząłem 

pisać książkę, którą chciałem tutaj dokończyć. 

– Książkę. 

– Tak, książkę. 

– Turystyczną? 

– Nie, skądże! Bardziej banalną – o miłości. 

– O miłości – powtarza Miriam i podejrzliwie mi się 

przygląda. – Dlaczego akurat tutaj? Mogłeś ją dokończyć w 

każdym innym miejscu na świecie. 
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– Teoretycznie tak – zgadzam się z nią i zaraz 

powracam do swojej wcześniejszej argumentacji: – Tylko że ty 

mieszkasz akurat w tym mieście. 

– I znowu zaczynasz – mówi to w taki sposób, jakby 

moja uwaga ją zirytowała. 

– Okay. Właściwie to był przypadkowy strzał, 

zrządzenie losu. Już ci mówiłem: kolega był tutaj wiele lat 

temu i podobało mu się. Do tego zresztą stopnia, że zatrzymał 

się w twoim kraju na dłużej, to znaczy zatrzymano go w 

tutejszym więzieniu – na sześć lat. 

– Co zrobił? 

– Ecstasy. Namówiła go pewna kobieta na ściągniecie z 

Polski dość sporej ilości tego świństwa, a potem sprzedała go 

policji. Jak się później okazało, współpracowała z nią od 

dawna. Najpierw dostał dwanaście wyroków śmierci, które z 

czasem zamieniono na dożywocie. Ostatecznie, na szczęście, 

po sześciu latach został ułaskawiony przez waszego króla i 

wrócił do Polski. 

– Paskudna historia – podsumowała Miriam. – Tylko mi 

nie mów, że to cię tutaj przygnało. 

Pokręciłem przecząco głową. 

– Przyciągnęło mnie wszystko to, czego się 

dowiedziałem od niego jeszcze przed aresztowaniem. A mówił 

same fantastyczne rzeczy zarówno o was, jak i samym mieście 

i waszych wyspach. 

Na moment oboje zamilkliśmy. 

– I przyjechałeś dokończyć książkę – zaczęła po chwili 

Miriam – bo stwierdziłeś, że jest tu pięknie, okoliczności będą 

ci sprzyjać i zapewne odpowiednio nastrajać. 

– Chciałem to zrobić w innym kulturowo miejscu niż 

Polska, czy nawet Europa. Tak sobie wymyśliłem. Poza tym 
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miałem nadzieję przeżyć coś, czego nie będę miał u siebie w 

kraju. Coś, że tak powiem, specjalnego. W innej scenerii, 

klimacie, w otoczeniu innych ludzi. Mentalnie innych. 

– I co, przeżywasz? 

– Naturalnie! Już samo to, że spotkałem ciebie, jest dla 

mnie czymś wyjątkowym. Właśnie – przez moment się waham, 

ale zaraz dokańczam – choćby dla samej znajomości z tobą 

warto było tutaj przyjechać. Nie wiem, jak moja książkowa 

historia się potoczy i ostatecznie zakończy, ale bez względu na 

to jest dobrze, a ja jestem szczęśliwy że jestem tutaj, że akurat z 

tobą i że… 

– Że? 

– I że bez względu na wszystko, co mnie tutaj jeszcze 

spotka, książka będzie miała swój dalszy ciąg. 

– Jeżeli to wszystko jest prawdą, to ja też się cieszę. 

– Jest prawdą. 

– Tym bardziej się cieszę. 

– Po co miałbym kłamać? To bezsensowne. 

– Być może. Ale ludzie z Zachodu nierzadko kłamią, 

nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Mam wrażenie, że 

kłamstwo jest częścią składową waszego życia. 

Nic na to nie odpowiadam. Niestety, Miriam ma 

cholerną rację! Już od tak dawna używamy kłamstwa, iż 

faktycznie w pewnym momencie niezauważalnie stało się ono 

częścią składową naszej egzystencji. Tak mocno 

niezauważalnie zakorzeniło się w nim, że aż w końcu stało się 

niejako obowiązującą normą. 

Siedzimy jeszcze jakiś czas w tym prawie pustym o tej 

porze parku, po czym wraz z zapadającym zmierzchem, 

podobnie jak wczoraj, dzisiaj również Miriam 
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odtransportowuje mnie do hotelu. Następnego dnia mamy się 

wybrać na dłuższą, bo kilkudniową wycieczkę do Chiang Mai, 

uroczej miejscowości, która znajduje się na północy Tajlandii, 

mniej więcej siedemset pięćdziesiąt kilometrów od Bangkoku. 

Niestety, przykra dla mnie wiadomość jest taka, że niemal cały 

następny dzień spędzimy osobno. Miriam musi pozałatwiać 

ważne sprawy związane z wolnymi dniami, które ma spędzić ze 

mną, a za które – zgodnie z moją propozycją – zapłacę jej, żeby 

nie była w żaden sposób stratna. Tym bardziej na znajomości 

ze mną. 

   xxx 

Do Chiang Mai mogliśmy jechać autobusem, pociągiem 

lub lecieć samolotem. Przyznam, że jak nie muszę korzystać z 

tego ostatniego środka transportu, to z niego z satysfakcją 

rezygnuję. Od dzieciństwa za to lubię pociągi, więc wybór był 

jednoznaczny. I to pomimo faktu, że podróż miała trwać około 

trzynastu godzin. Dlatego, żeby nie tracić całego dnia w 

podróży, który można przecież przeznaczyć na zwiedzanie, 

zdecydowaliśmy się na wyjazd wieczorem. Poza tym prawda 

jest taka, że – oczywiście według mnie – pociąg, to najlepszy i 

najwygodniejszy sposób przemieszczania się gdziekolwiek i w 

jakimkolwiek kraju. 

Na dworzec Hua Lamphong docieramy około 

osiemnastej, jakieś dziesięć minut przed odjazdem i pakujemy 

się do przestronnej, doskonale oświetlonej hali, gdzie wszystkie 

miejsca siedzące są zajęte. Podróżni jednak sobie radzą: siedzą, 

a nawet półleżą na podłodze gdzie popadnie. Na szczęście nie 

musimy stać za biletami: dzięki znajomościom Miriam 

posiadamy już bilety, co prawda drugiej klasy, ale ważne że są, 

ponieważ niezwykle ciężko jest je kupić w dniu wyjazdu. 

Praktycznie jest to niewykonalne. No, chyba że ma się takie 

znajomości jak Miriam i korzysta z okazji. Kierujemy się więc 
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na peron. Nad wyjściem z hali żegna nas obraz, na którym 

widnieje postać samego króla, który jakby chciał życzyć 

wszystkim podróżnym dobrej i szczęśliwie zakończonej 

podróży. Jestem głęboko przekonany, że taka właśnie będzie. 

   xxx 

Pierwsze wrażenie, jakie odnoszę po wejściu do 

pociągu i zajęciu miejsca, to zaskoczenie schludnością całego 

składu, począwszy od toalety, a skończywszy na naszym 

przedziale. Jak się okazuje siedzenia, które zajmujemy, są 

rozkładane, więc gdy będziemy się chcieli położyć i przespać – 

o czym informuje mnie Miriam – przyjdzie pracownik pociągu, 

który przygotuje wszystkie łóżka podróżnym, czyli powlecze 

poduszki, rozścieli prześcieradła i będzie można odpłynąć w 

sen za zasłonką koloru morskiego lazuru. Dla mnie rewelacja! 

Co prawda w pierwszej klasie moglibyśmy liczyć na osobny 

przedział, ale i tak nie ma co narzekać – w końcu 

najważniejsze, że jedziemy. Poza tym nic straconego – na 

powrotną drogę Miriam zarezerwowała, jeszcze w Bangkoku, 

pierwszą klasę. Nagle z rozmyślań wyrywa mnie jej głos. 

– Jak spędziłeś dzień? – pyta. 

– Niespiesznie – odpowiadam. 

– To znaczy? 

– Generalnie, to cierpliwie odliczałem godziny do 

wieczornego spotkania z tobą. 

– Tylko? – drąży moja piękna współtowarzyszka 

podróży z uśmiechem. – I nie nudziło ci się? 

– Niemiłosiernie! – odpowiadam zgodnie z prawdą. – 

Bez ciebie… – Znowu nie kończę, nie  chcąc jej irytować 

niepotrzebną uwagą o jej urodzie i tym, jak bardzo zawładnęła 

moimi myślami. 

– Tak, słucham, co beze mnie? 
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Patrzę jej bezradnie w oczy i mówię: 

– Bez ciebie mój pobyt tutaj nie miałby sensu. Wiem, że 

może to dziwnie zabrzmieć, ale wiedz, że byłby on w pewien 

sposób w zasadzie bezcelowy. 

– Ale widzę, że jakoś przetrwałeś – Miriam kwituje 

moje słowa z szelmowskim uśmieszkiem. 

– Z ogromnym trudem. 

– Okay. Ale tak na poważnie, to chyba nie chcesz mi 

powiedzieć, że w ogóle nic nie robiłeś, że nigdzie nie 

wychodziłeś i cały dzień spędziłeś w hotelowym pokoju? 

– Zrobiłem to, czego nie udało się nam zrobić wczoraj, 

czyli wybrałem się jeszcze raz do Świątyni Szmaragdowego 

Buddy. 

– Naprawdę byłeś w Wat Phra Kaew? – Miriam patrzy 

na mnie z niedowierzaniem. – Brawo! – Kilka razy klaszcze z 

uciechy w rączki, niczym dziecko, które dostało nową zabawkę 

i to niekoniecznie od świętego Mikołaja. – Muszę ci 

powiedzieć, że mnie zaskoczyłeś. 

– Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Powiem więcej – 

mam nadzieję, że inne zaskoczenia będą o wiele 

przyjemniejsze. 

Moją uwagę puszcza mimo uszu. 

– I jak, podobało ci się? – pyta. 

– Już ci mówiłem: jestem zarówno wami, jak i waszą 

kulturą, i tymi wszystkimi wspaniałymi zabytkami oczarowany. 

A jak dodam do tego jeszcze świetne jedzenie, to musi pojawić 

się pytanie: dlaczego wcześniej tutaj nie trafiłem? Obawiam się 

nawet, że im dłużej będę tutaj przebywał, tym większe będę 

odczuwał rozczarowanie swoim dotychczasowym życiem 
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– Dlaczego tak mówisz? – Miriam wydaje się wyraźnie 

zaskoczona. 

– Bo już teraz mam świadomość, że coś mi 

bezpowrotnie uciekło, coś, czego nie da się nie tylko z niczym 

porównać, ale też, co gorsza, nie da się tego w żaden sposób 

nadrobić. 

– Nie żałuj, ważne, że w końcu tutaj trafiłeś. Jeszcze 

nacieszysz się tym, co cię czeka. 

Miriam mówi to z takim przekonaniem, że nie mogę jej 

nie uwierzyć. Tym bardziej, że sam chcę w te słowa wierzyć. 

Niczego tak bardzo w tej chwili nie pragnę, jak właśnie tego, 

żeby być tutaj jak najdłużej, mieć ją blisko siebie, czuć jej 

młodzieńczy zapach, widzieć i słyszeć jej perlisty śmiech, 

patrzeć na jej smukłe wypielęgnowane dłonie, chłonąć jej 

słowa niczym kojącą muzykę i cieszyć się każdą minutą 

spędzoną w jej towarzystwie. A może… może w jej słowach 

jest zawarta jakaś obietnica, coś, co… 

– Głodny? – Ponownie z rozmyślań wyrywa mnie głos 

Miriam. 

Przyznam, że tak bardzo byłem zaaferowany podróżą, 

że zapomniałem o jedzeniu, niemniej natura daje znać o sobie: 

żołądek, choćby należał do niezwykle ascetycznego mnicha, 

domaga się swojej żywieniowej racji. 

– Chętnie – odpowiadam. – Tylko że nic nie kupiliśmy 

po drodze, oprócz picia w 7-eleven. 

– Tutaj jest wagon barowy, więc, jeżeli chcesz, możemy 

tam pójść i coś zjeść. 

– Podają jakieś bezmięsne specjały? 
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– Naturalnie! – mówi i brzmi to tak, jakbym ją tym 

pytaniem uraził. – Niemal w każdym miejscu u nas, gdzie się 

sprzedaje jedzenie, znajduje się również propozycja dla 

wegetarian. 

– Świetnie! W takim razie let’s go! 

– Tak, chodźmy – przytakuje ochoczo Miriam. 

   xxx 

W wagonie restauracyjnym zjadamy po pikantnej zupie, 

żeby nie objadać się na noc i postanawiamy posiedzieć tutaj 

dłużej, tym bardziej, że pomieszczenie jest miłe i, co może 

wydać się dziwne, puste. Niewykluczone, że inni podróżni 

zawitają tutaj później. Albo też zaopatrzyli się wcześniej w 

odpowiedni prowiant i nie potrzebują niczego więcej na czas 

podróży. 

Gdy po około czterdziestu minutach wracamy do 

swojego przedziału, okazuje się, że siedzenio-łóżka mamy już 

przygotowane do spania. Zaliczamy więc jeszcze wyjście do 

toalety, szybkie mycie zębów i zajmujemy swoje miejsca: 

Miriam na dole, ja na górze. Następnie rozciągam wzdłuż 

posłania zasłonkę, zapalam stacjonarką lampkę i wygodnie 

układam się pod niby kocem, który tak naprawdę przypomina 

ręcznik, z tą różnicą, że jest trzy lub czterokrotnie większy. 

Mam jedynie nadzieję, że nie zmarznę w nocy, bo 

klimatyzacja, jak na złość, świetnie działa. Zanim bóg snu 

zamyka mi oczy, nachodzi mnie pewna gorzka refleksja: myślę, 

że zamiast ścigać bogaty Zachód, powinniśmy najpierw 

dogonić takie azjatyckie kraje jak choćby Tajlandia. Wtedy 

będziemy mogli mówić, że w ogóle zaczynamy spełniać jakieś 

standardy. Tylko że to, niestety, niewykonalne – brakuje nam 

dwóch rzeczy, żeby taki stan osiągnąć: pokory i innej 

mentalności. Ta bowiem, którą posiadamy, charakteryzuje 

silnie zakodowany pierwiastek anarchii. W myśl zresztą 
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wielowiekowej zasady, którą kieruje się nawet najgorszy 

kmieć: każdy chłop na zagrodzie równy wojewodzie! I tą 

gorzką konstatacją o polskim warcholstwie kończę dzień. 

Zdążam jeszcze zgasić lampkę, a w następnej chwili odpływam 

do krainy snu. 

xxx  

Dojeżdżamy do celu. Na szczęście pół godziny 

wcześniej pracownik pociągu zrobił nam pobudkę, więc 

zdążyliśmy się ogarnąć i teraz, bez niepotrzebnego pośpiechu, 

czekamy na ostatni etap podróży, czyli stację w Chiang Mai. Po 

chwili jesteśmy na miejscu, w mieście świątyń, artystów i, jak 

niesie wieść, tak zwanych cyfrowych nomadów, czyli ludzi, 

którzy pracując zdalnie, zatrzymują się w tym mieście na jakiś 

czas i po wykonaniu swojego zadania, jadą dalej. 

Po wyjściu z dworcowego budynku natrafiamy na 

zgraję taksówkarzy, którzy tłoczą się przed wejściem w 

oczekiwaniu na potencjalnych klientów. Przy wyborze 

przewoźnika całkowicie zdaję się na Miriam. Hotel mamy już 

wybrany, więc bez kluczenia po mieście po krótkiej jeździe 

zatrzymujemy się przed budynkiem Rainforest Boutique Hotel. 

Jeszcze w Bangkoku ustaliliśmy, że zostaniemy w mieście 

przez pięć dni – tyle ostatecznie Miriam wytargowała u 

pracodawcy – więc gdy docieramy na miejsce, uiszczam 

stosowną opłatę za nasz pobyt, a następnie kierujemy się do 

pokoju. Gdy wchodzimy do środka, niemieję z zachwytu: pokój 

jest niezwykle przytulny, z  dużym podwójnym łóżkiem, na 

którym znajdują się dwie duże białe poduszki, a na nich 

mniejsze, soczyście czerwone. Pomieszczenie posiada 

klimatyzację, szafkę, na której stoi elektryczny czajnik i to, co 

niezbędne, żeby się napić, czyli kawa i herbata w saszetkach; 

oprócz tego znajduje się tutaj również niewielki stolik, 

krzesełko, obok jeszcze jedna nieduża szafka, na której swoje 



129 
 

miejsce znalazł telewizor. Dwa okna przedzielone są na cztery 

części, a ich szyby wykonane są z różnokolorowego szkła, co 

nadaje im jakby witrażowego wyglądu; podobnie przedstawia 

się sprawa z drzwiami prowadzącymi do łazienki – one 

również posiadają kolorowe szybki. Wszystko razem nadaje 

temu miejscu wyjątkowego ciepła i odpowiedniego kolorytu. 

Dodatkowo zaskakuje mnie łazienka: nie ma w niej wanny, czy 

też kabiny natryskowej, jest za to pogłębiony otwór, 

przypominający odwróconą piramidkę, pozbawioną oczywiście 

spiczastej części szczytowej; wykonana jest z dobrego 

kamiennego materiału koloru kawy z mlekiem. Wgłębienie to 

spełnia wymogi dużo lepsze niż kabina, choćby ze względu na 

brak ograniczających je ścian, co zapewnia dużo lepszy 

komfort mycia, szczególnie wówczas, gdy korzystają z tego 

miejsca dwie osoby, które mogą nawet swobodnie usiać i 

napuścić do jej wnętrza wody. Toaleta z kolei, czyli miejsce 

przeznaczone na czynności intymne, znajduje się w osobnym 

niewielkim pomieszczeniu, przylegającym do części 

natryskowej. Wszystko sprawia wrażenie przemyślanego w 

najmniejszych szczegółach projektu. Jakby tego było mało, 

okazuje się, że hotel dysponuje jeszcze dwoma niedużymi, 

wręcz kameralnymi basenami. A cały ten raj znajduje się 

zaledwie o niecałe dziesięć minut drogi od centrum. Mówię raj, 

bo oprócz tych wszystkich dogodności hotel posiada jeszcze 

jedną nie do przecenienia zaletę – gwarantuje niczym 

niezmąconą ciszę, a to, i może to dziwnie zabrzmi, ale po 

szczególnie hałaśliwym Bangkoku, jest mi wręcz niezbędne. 

Właśnie tak, tego mi trzeba – spokoju i wyciszenia. I 

oczywiście Miriam! 

Zanim przejdziemy do części restauracyjnej hotelu 

postanawiamy się odświeżyć. Pierwsza z dobrodziejstwa 

natrysku korzysta Miriam, następnie ja dokonuję 

przedpołudniowej ablucji ciała. Czyści i głodni, nie tylko 
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nowych wrażeń, ale również smaków nowego miejsca, idziemy 

nakarmić materię swojego istnienia. I tutaj kolejne zaskoczenie: 

wnętrze wygląda tak jak cała reszta, czyli przytulnie i ciepło. 

Jak w domu. Zapewne ów efekt osiągnięty jest dzięki 

nagromadzeniu dużej ilości drzewa tekowego, z którego 

wykonana jest większość restauracyjnego wnętrza. Już od 

wejścia wiem, że nie będę chciał szukać innego miejsca na 

zewnątrz, żeby coś zjeść. Chyba że jedynie podczas 

zwiedzania. Zajmujemy miejsca. Ja zamawiam dla siebie trzy 

niewielkie słodkie placki, z kilkoma kawałkami ananasa i 

papai, a do tego makaron z jajkiem sadzonym; Miriam 

natomiast, podobnie jak w hotelowej restauracji w Bangkoku, 

tutaj również mnie zaskakuje i bierze to samo. Wszystko 

popijam zieloną herbatą, ona natomiast kawą z ekspresu. 

Beztroscy i zadowoleni z życia, a ja dodatkowo z tej właśnie 

chwili, uśmiechamy się do siebie, pałaszując ze smakiem nasz 

pierwszy wspólny posiłek w raju. 

– Aroy? – pyta po dłuższej chwili Miriam. 

Do tego momentu poznałem już kilka tajskich słów, 

więc wiem, że oznacza ono zapytanie, czy smaczne. Dlatego 

zgodnie z prawdą odpowiadam: 

– Aroy mak mak – i zaraz dodaję: – Kochanie, od kiedy 

jestem w twoim kraju nie mogę na nic narzekać. Chciałbym, 

żeby ten czas nigdy się nie skończył, żeby świat trwał tak przez 

następne dziesiątki lat, a ja… – Nagle urywam, bo nie wiem, 

czy dobrze robię, że tak bezceremonialnie odsłaniam się przed 

nią. 

– Tak? A ty? – pyta zaciekawiona. 

Myślę sobie – „raz kozie śmierć!”, i mówię: 

– A ja cieszyłbym się szczęściem u twojego boku. 
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– Mojego boku? – pyta i figlarnie na mnie patrzy. 

– No, chociaż w twoim towarzystwie. Przynajmniej na 

początek. 

– Zdaje się, że nie bardzo rozumiem. 

– Aż byś mnie pokochała. 

– Jeszcze nic nie wypiłeś, a już mówisz takie rzeczy? – 

Uśmiech nie schodzi jej z twarzy. 

– A właśnie. Może zamówię coś mocniejszego do picia? 

– pytam przymykając jedno oko. 

– Przyznam, że nie mam jakoś ochoty – mówi i kolejny 

kawałek papai znika w jej ustach. 

Ja w zasadzie również nie mam szczególnej ochoty na 

alkohol. Solidne śniadanie jest wystarczająco energetyczne i 

pozytywnie nastraja mnie na cały dzień. Nie musimy 

dodatkowo szukać jeszcze jakiegoś zbędnego wspomagacza 

humoru. Gdy kończymy jeść, siedzimy tu jeszcze krótki czas, 

omawiając plan dnia, po czym ruszamy w miasto. 

   xxx 

Na pierwszy ogień idzie kompleks świątyń w centrum 

Chiang Mai otoczony średniowiecznym murem. Niektórzy 

mówią, że tutejsze świątynie są nawet ciekawsze, niż te 

znajdujące się w Bangkoku. Nie wiem i przyznam, że 

niezwykle trudno jest mi to ocenić w tym momencie. Może za 

jakiś czas, gdy więcej zobaczę, będzie mi łatwiej to zrobić. W 

końcu nie tylko względy estetyczne odgrywają w tym 

przypadku nadrzędną rolę, ale również kwestie natury 

duchowej, więc, póki co, wolę ten temat przemilczeć. O tym, 

która z nich jest ważna, czy też ważniejsza, niech decydują 

mieszkańcy tego kraju. Niemniej ta, przed którą właśnie 

stanęliśmy, robi wrażenie: jak zwykle ta również lśni złotem, a 

promienie słoneczne jeszcze bardziej jej blask potęgują. To 

Wat Phra Singh ze złotym wizerunkiem Buddy w środku. Inna 
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już tak bogata nie jest, ponieważ ocieka jedynie srebrem, to 

Wat Srisupan, czyli właśnie Srebrna Świątynia. Można 

powiedzieć, że mamy szczęście, ponieważ przy zachodzie 

słońca, w świetle świec i lamp, wszystko dookoła mieni się 

pięknymi barwami. Niestety, w tym miejscu jestem zmuszony 

zostawić Miriam na parę minut, ponieważ do tej akurat 

świątyni kobiety mają wstęp wzbroniony. Moja nieobecność 

nie trwa jednak zbyt długo i zaraz po powrocie idziemy dalej. 

Tak docieramy do budynku XIV-wiecznej biblioteki. Kolejna 

rzecz, która robi na mnie wrażenie, bo oto okazuje się, że jest 

rówieśniczką naszego Uniwersytetu Jagiellońskiego! 

Opuszczamy kompleks świątynny i kierujemy się 

wzdłuż głównej ulicy do kolejnego sanktuarium, gdzie swoje 

miejsce znalazła Wat Chedi Luang, do której wejścia bronią 

opiekuńcze bóstwa jaksza. Gdy tam docieramy Miriam 

informuje mnie, że to właśnie w tym miejscu, aż do piętnastego 

wieku znajdował się słynny Szmaragdowy Budda. Dzisiaj jest 

tutaj tylko jego replika. Natomiast to, co istotne, to Chedi, czyli 

stupa – coś na kształt wieżyczki, w której znajdują swoje 

miejsce relikwie, nie tylko Buddy, ale również poszczególnych 

królów, czy też co ważniejszych mnichów. 

Następnie przechodzimy do Wat Phan Tao, świątyni 

wykonanej jedynie z tekowego drewna, którą podpiera 

dwadzieścia osiem drewnianych kolumn. Mimo że nie jest 

szczególnie okazała, mnie osobiście się podoba. O ile dobrze 

rozumiem Miriam znaczy to tyle, co świątynia tysiąca pleców. 

Nie wiem dlaczego akurat taka nazwa, ale brzmi ciekawie. 

Na koniec docieramy pod pomnik trzech królów Lanny, 

założycieli miasta Chiang Mai. Nie będę tutaj przytaczał ich 

historii, którą opowiedziała mi Miriam, dość powiedzieć, że 

jeden z nich był królem tego miasta, podczas gdy dwaj 

pozostali pomagali mu w dziele tworzenia tej miejscowości. 
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Ciekawostką może być fakt, że jeden z nich był władcą 

Sukhothai. 

W końcu, gdy nasze wyposzczone żołądki zaczynają 

piszczeć z głodu – na samej wodzie trudno jednak przeżyć taką 

pielgrzymkę – opuszczamy kompleks świątynny i udajemy się 

na posiłek. Możemy oczywiście wrócić do hotelu i tam coś 

zjeść, ale jest tak przyjemnie, że postanawiamy wejść do 

pierwszej lepszej restauracji. Po krótkiej chwili pakujemy się 

do przydrożnej jadłodajni, gdzie jemy tradycyjną potrawę jok 

gai, coś na kształt owsianki z jajkiem i kawałkami kurczaka. Ja 

oczywiście bez tego ostatniego składnika, który starannie 

oddzielam od reszty jedzenia. Wszystko zakańczamy 

smacznym mango sticky rise, czyli mango z lekko 

rozgotowanym ryżem, polane kokosowym mleczkiem. Powiem 

tak: prosta kulinarna bajka dla podniebienia! Po posiłku 

wałęsamy się po mieście jeszcze przez jakiś czas bez celu, gdy 

nagle naszym oczom ukazuje się przygnębiający widok: około 

pięcio- lub sześcioletnia dziewczynka śpi na rozłożonej na 

chodniku dykcie. Obok siedzi kobieta z miseczką na finansowe 

wparcie. Nie namyślając się długo, podchodzę do nich, 

następnie wyjmuję pieniądze i wręczam jej pięćset bahtów. 

Przyznam, że nie wiem, dlaczego akurat tyle. W Polsce 

również wspomagam takich ludzi, ale u siebie aż tak hojny nie 

jestem – tym bardziej, że nigdy nie  trafiłem na żebrzącą Polkę 

z dzieckiem. Co najwyżej na Rumunkę, która, z tego co się 

orientuję, z reguły należy do zorganizowanej grupy 

wyłudzaczy. Albo na mężczyzn, którzy zwykle potrzebują 

pieniędzy na alkohol i papierosy. Tej kobiety nie znam, więc 

oceniam ją inaczej. To jednak, ile dałem i że w ogóle dałem nie 

ma aż takiego znaczenia, istotne jest co innego. Miriam widząc 

to, podchodzi do mnie i wzruszona całuje mnie w policzek, a 

potem bardzo mocno przytula. Nie spodziewałem się tego, 

niemniej sprawia mi ten gest ogromną radość, tym bardziej, że 
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od dawna pragnąłem poczuć jej ciepło przy swoim ciele. 

Dlatego gdy po całym dniu wspaniałych wrażeń w końcu 

docieramy do hotelu, do naszej rajskiej przystani, gdy jesteśmy 

po orzeźwiającym natrysku i leżymy w swoich częściach łóżka, 

Miriam mówi: 

– Wiesz, co dzisiaj zrobiłeś? 

– Zrobiłem kilka rzeczy. Mam jedynie nadzieję, że nie 

sprawiłem ci nieopatrznie przykrości? 

– Chodzi mi o tę kobietę. 

– Wspomogłem ją. 

– Właśnie – mówi i nagle milknie. 

Nie chciałem przerywać milczenia. Wiedziałem, że 

jeżeli będzie chciała coś dopowiedzieć, wyjaśnić, to zrobi to. 

– To nie była Tajka. Pochodziła prawdopodobnie z 

Birmy lub Kambodży. 

– Nie zastanawiałem się nad tym. Zresztą, to nieważne 

skąd jest. Bieda zawsze ma takie samo oblicze. Gdziekolwiek 

na świecie. 

Miriam patrzy na mnie dłuższy czas, po czym mówi: 

– Pocałuj mnie. 

Nie wierzę własnym uszom! Coś,  o czym marzyłem od 

pierwszego spojrzenia na nią, właśnie miało się 

zmaterializować. Niestety, jako że w takich sytuacjach nie 

zachowuję zimnej krwi, tak jak to robi zawodowy 

rewolwerowiec, więc głupio pytam: 
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– Słucham? 

Miriam powtarza raz jeszcze niezwykle prosty przekaz: 

– Pocałuj mnie. 

Gdybym tego nie zrobił, jestem pewien, że nie tylko nie 

usłyszałbym tego po raz trzeci, ale w ogóle okazałbym się 

wyjątkowym dupkiem. Co prawda i tak nim jestem, ale w tym 

konkretnym przypadku byłbym nim co najmniej do kwadratu, 

jeżeli nie do potęgi entej! Dlatego nie czekam na trzecią 

powtórkę – przechylam się na część jej posłania i opierając  się 

na łokciu, całuję ją w usta. Delikatnie, nienachalnie, lekko 

przygryzam jej wargi, drażnię się z nią, aż w końcu zanurzam 

swój język w jej ustach i nagle doznaję olśnienia – 

uzmysławiam sobie, że jest to najprzyjemniejsza słodycz, jaką 

smakuję od wielu, bardzo wielu lat. Niby od czasu do czasu 

próbowałem jakiejś słodyczy tu i ówdzie, ale taką, jaką 

smakuję w tej właśnie chwili, nie doświadczyłem od bardzo 

dawna. Myślę, że tak może smakować tylko… Niestety, na tym 

się kończy – Miriam na nic więcej nie pozwala, jakby teraz ona 

chciała trochę podrażnić się ze mną. Jakby nie chciała się 

odkryć cała i definitywnie, albo… Albo jest to jedynie 

chwilowy kaprys, czy też słabostka i na tym koniec, na nic 

więcej nie mogę liczyć. Cokolwiek to jednak było, jedno jest 

dla mnie pewne, co uzmysławiam sobie z całą mocą: zależy mi 

na niej. Bardzo! I z tą myślą, z tym ciągle niezrealizowanym 

pragnieniem po dłuższej chwili zasypiam. 

   xxx 

– Ty wiesz, że cię kocham – mówię. – I to od pierwszego 

spojrzenia na ciebie. 

– Tak, wiem – odpowiada Miriam. 

– Wiesz o tym i tak okrutnie bawisz się mną? 

– Mylisz się. 

– W czym znowu? Wyjaśnij. Bo czegoś tutaj nie 

rozumiem. 

– Nie bawię się tobą. Po prostu jestem w rozterce. 
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– Mogłabyś mówić jaśniej? 

– Również i mnie zależy na tobie. 

– Nadal sobie żartujesz oczywiście. 

– Nie, mówię prawdę. 

– Jeżeli to prawda, to nie rozumiem… Bo odnoszę 

wrażenie… przynajmniej do tego momentu… 

– Dobrze, już nic nie mów. Pst! – Mówi i zamyka mi 

pocałunkiem usta. I wtedy, wtedy zaczynamy się kochać. 

Kochamy się długo i bez zbędnych słów. Dlatego że niezmiernie 

długo czekałem na tę chwilę, niecierpliwość mnie zżera. Wiem 

o tym, a jednocześnie nie mogę się powstrzymać, żeby w nią nie 

wejść. Natychmiast! Nadludzkim dla mnie w tym momencie 

wysiłkiem powstrzymuję się jednak przed tym i ograniczam się 

do pieszczot jej ciała. Językiem i palcem doprowadzam ją do 

orgazmu i dopiero wtedy zagłębiam się w nią. Jest bosko, a ja 

odczuwam nieopisywalny błogostan. A jako że jestem akurat w 

Tajlandii, podejrzewam, że osiągnąłem właśnie stan nirwany 

niczym Budda! Trwamy w tej pozycji przez jakiś czas beza 

żadnego ruchu, podczas której napawam się tą chwilą i swoim 

szczęściem. A potem, potem wolno zaczynam się w niej 

poruszać, podczas gdy ona z kolei bezwolnie mi się poddaje. 

Nie wiem jak długo trwa ten nasz taniec, ale to nieważne, 

istotne, że w nim uczestniczymy. Oboje! I chciałbym, żeby on 

trwał i trwał w nieskończoność, ale wiem, że wszystko ma swój 

koniec, więc on również w pewnym momencie się kończy i 

wtedy, wtedy niebiosa się otwierają, a ja… 

– Jerry? Jerry! – szarpie mnie za ramię Miriam – już 

ósma. Jeżeli chcesz, żebyśmy wszędzie zdążyli, musisz wstać. 
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I tak wróciłem z krainy snów do świata realnego, gdzie 

Miriam nadal jest oddalona ode mnie o miliony lat świetlnych. 

Szkoda że mnie obudziła – myślę, bo mimo że ona jest tutaj, 

realna, cielesna, to był to niezwykle przyjemny sen, który 

mógłby trwać i trwać. Nawet w nieskończoność. 

Jak zwykle śniadanie jemy w naszej urokliwej 

hotelowej restauracji. Dzisiaj mamy zaplanowane wynajęcie 

samochodu i objazd nim kilku okolicznych atrakcji. Dlatego 

zaraz po śniadaniu, bez chwili zwłoki, udajemy się do 

wypożyczalni, gdzie po załatwieniu niezbędnych formalności 

wsiadamy w wynajęty samochód i kierujemy się pod górę Doi 

Suthep, od której nazwę wzięła znajdująca się tam Świątynia. 

Wzniesienie znajduje się niedaleko Chiang Mai, bo raptem 

około piętnaście kilometrów od miasta i liczy 1676 metrów 

wysokości, a na jego szczycie znajduje się klasztor, który został 

założony w tysiąc trzysta osiemdziesiątym trzecim roku. Trzy 

lata później stanęła tam Świątynia, o czym zdążyła mnie już 

poinformować wcześniej Miriam. Odnoszę wrażenie, że albo 

musiała być dobra w szkole z historii, albo w Tajlandii stawia 

się bardzo duży nacisk na wiedzę historyczną już od 

najmłodszych lat. 

– Wiesz, ile będziemy musieli pokonać schodków, żeby 

dotrzeć na sam szczyt? – pyta, gdy właśnie dopiero co 

zaczynamy mozolnie piąć się w górę. 

– Nie mam pojęcia. 

– Trzysta sześćdziesiąt! – Oznajmia z promiennym 

uśmiechem, jakby pokonanie tylu stopni było dziecinną 

igraszką. 

– To wiesz co – mówię z poważną miną – idź sama. Ja 

tutaj na ciebie poczekam, jak będziesz wracała. 

To ją rozbawia. 
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– Nie pękaj, dasz radę. 

Co robić – nikt nie powiedział, że życie ma być jedynie 

słodką igraszką, choćby i na wakacjach. Wlokę się więc za 

moją przewodniczką bez szemrania, choćbym miał za chwilę 

wyzionąć ducha na tych schodach. Żeby to były chociaż 

„schody do nieba”, jak w utworze Led Zeppelin śpiewał Robert 

Plant, to pewnie szło by mi się lżej, ale gdzie tam – to jedynie 

zwykłe stopnie w mojej tajskiej pielgrzymce do kolejnej 

buddyjskiej świątyni, mimo że rzeczywiście pną się w tym 

właśnie kierunku – do niebios. 

Po drodze spotykamy mnichów, ludzi, którzy cieszą się 

szczególnym szacunkiem wśród tajskiego społeczeństwa. 

Tajowie, którzy wędrują w górę razem z nami, niezależnie od 

płci, widząc ich, klękają, następnie składają dłonie w 

modlitewnej pozie, dotykając palcami swojego czoła, po czym 

wrzucają datki do przewieszonych przez szyję mnichów 

pojemników – zapewne na ich wyżywienie i działalność 

klasztoru. Myślę, że większość przeznaczona jest właśnie na tę 

działalność, ponieważ sami niewiele jedzą – ponoć dwa posiłki 

w ciągu dnia. Zastanawiam się tylko, skąd w takim razie biorą 

się grubi mnisi. Ale to już łamigłówka dla innych, ja tam nie 

lubię nikomu zaglądać do talerza. 

Samo wejście, mimo że nie należy do najłatwiejszych, 

jest urokliwe. Szerokie schody ceglastego koloru, a po obu ich 

stronach przyprószone patyną po cztery złociste węże, 

wychodzące z paszczy piątego, którego ciało ciągnie się w 

nieskończoność aż na samą górę. Mimo że taki widok może 

wzniecić pewien niepokój, czy też nawet kogoś zmrozić, to 

jednak wygląda to niezwykle urzekająco. Gdy w końcu 

docieramy na szczyt, widok jest fantastyczny: kompleks 

świątynny, jak wiadomo, osadzony jest na szczycie wzgórza, 

wokół którego rozciąga się, jak okiem sięgnąć, tylko zielony 
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las. Oczywiście wewnątrz natrafiamy, jak zwykle, na 

nieprzebrane ilości figurek Buddy i wyjątkowe, nie do 

przecenienia piękne budowle. Nie może też zabraknąć 

miłościwie panującego króla i jego małżonki, których obrazy 

całych postaci znajdują się na honorowym miejscu To, co 

charakterystyczne chyba w ogóle dla kultury tajskiej, to fakt, że 

prawie wszystko ocieka złotym kolorem, również ramy 

obrazów monarszej pary. Chodzę więc tu i tam i napawam 

zmysł wzroku widokiem wschodniego piękna, potęgowanego 

promieniami słońca, dzięki któremu wszystko wspaniale 

błyszczy i zwyczajnie zapiera dech w piersiach. Gdy w końcu 

stwierdzam, że już wystarczająco nacieszyłem oczy tym, co 

Doi Suthep proponuje, opuszczamy świątynię i schodzimy na 

dół. Nie ukrywam, że droga powrotna jest o wiele 

przyjemniejsza. 

Według planu zostały nam dzisiaj jeszcze dwa miejsca 

do zwiedzenia: Wat Pha Lat, świątynia, która położona jest w 

dżungli oraz wioska tak zwanych długich szyi. Gdy docieramy 

do tej pierwszej atrakcji naszym oczom ukazuje się 

pocieszający widok: miejsce pozbawione jest natłoku turystów, 

co niezwykle dobrze na mnie oddziałuje, bo daje mi niezbędne 

wyciszenie od turystycznego zgiełku. Drugą niespodzianką 

jaka nas tutaj spotyka, to fakt, że wstęp do niej jest bezpłatny. 

W tym miejscu również, tak jak w innych tego typu punktach, 

dostrzegam, oprócz postaci Buddy, ogrom figurek – słoni, 

smoków i różnego rodzaju demonicznych postaci. Nie 

wzbudzają one jednak we mnie lęku. W końcu jestem twardym 

facetem i nie pękam przed żadnymi stworami! 

Na koniec pozostała jeszcze jedna rzecz: wypad do 

wioski tak zwanych Długich Szyi, kobiet żyraf z plemienia 

Karen, których właśnie szyje wydłużane są za pomocą 

nakładanych na nie wielu obręczy i to już od najmłodszych lat. 
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Przyznam, że ten nienaturalny ich wygląd, a widziałem to już w 

jednym z telewizyjnych programów Martyny Wojciechowskiej, 

nie robi pozytywnego wrażenia, wręcz przeciwnie – budzi we 

mnie smutek, a nawet pewnego rodzaju niesmak, więc po 

krótkiej wymianie zdań z Miriam rezygnujemy z tej wątpliwej 

atrakcji, tym bardziej, że czekałaby nas aż trzygodzinna podróż 

– i to w jedną stronę! Ostatecznie więc wracamy do miasta i 

dzień kończymy kolacją w naszej hotelowej restauracji. 

   xxx 

Czas zlatuje nam w Chiang Mai migiem, chociaż tak 

naprawdę nie tylko nam, bo w końcu dotyczy on wszystkich 

ludzi, gdziekolwiek się znajdują, tyle tylko, że osobiście mam 

świadomość, iż mnie ucieka on niejako w dwójnasób. Bo nie 

tylko że czyni to bezpowrotnie, to na dodatek umyka mi on 

również z Miriam. I tak naprawdę nie wiem, co boli bardziej. 

W tym momencie jednak interesuje mnie tylko ona, więc tej 

właśnie straty żałuję o wiele dotkliwiej. 

Dwa dni zleciały jak z bicza strzelił. Zostały jeszcze 

trzy, tyle że tego ostatniego nie ma nawet co liczyć, ponieważ 

w tym dniu wyjeżdżamy i dlatego planujemy spędzić go na 

miejscu w hotelowym basenie. Dlatego, żeby w maksymalny 

sposób wykorzystać ten czas, który nam tutaj pozostał, nadal 

korzystamy z wynajętego samochodu. Jedziemy zatem do 

Grand Canyon, czyli wodnego parku, oddalonego od Chiang 

Mai mniej więcej pół godziny jazdy, który tworzy kilka 

oddzielonych od siebie skalnymi ścianami akwenów, gdzie 

koncertowo robię z siebie głupka: postanawiam skoczyć do 

wody na główkę zupełnie nie znając terenu. Wchodzę więc na 

wysuniętą nad wodę platformę i sru – pikuję prosto w dół jak 

straceniec! Na szczęście nic mi się nie dzieje, bo teren jest 

bezpieczny, a na dodatek wszędzie są pracownicy parku, którzy 

w każdej chwili są gotowi przyjść głupiemu turyście z pomocą. 
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Oczywiście mój wygłup nie byłby możliwy bez ich zgody i 

odpowiedniego nadzoru. Niemniej i tak okazuję się potężnym 

starym durniem, który, mimo upływu czasu, chce za wszelką 

cenę zaimponować młodej dziewczynie. Idiotyzm w 

najczystszej postaci! Niemniej, powiem krótko – miejsce 

urocze. 

Jakby tego było mało – w końcu, jak mówią, 

nieszczęścia chodzą parami – przy wyjeździe z Grand Canyon 

czeka na nas patrol policyjny, który wlepia mi mandat – pięćset 

bahtów, za brak międzynarodowego prawa jazdy. Nie chcę się 

dochodzić i sprawdzać, czy rzeczywiście taki wymóg tutaj 

funkcjonuje. Zresztą – myślę szybko – sześćdziesiąt złotych to 

nie majątek, więc płacę i odjeżdżamy. Robię to tym chętniej, 

że, jak się okazuje, taki mandat uprawnia nas do jeżdżenia 

przez całe trzy dni, czyli do końca naszego pobytu w Chiang 

Mai. Dlatego już bez strachu o kolejny patrol policyjny 

mkniemy do Sanktuarium słoni, gdzie karmimy te piękne duże 

zwierzęta i myjemy je, czy raczej bardziej polewamy wodą. Ba 

– robimy tam nawet swój pierwszy papier, kolorowy, dokładnie 

czerwony z… odchodów słonia. Bo jako że zwierzę to nie jest 

mięsożerne i robi suche kupy, więc jego „wydalniczy produkt” 

nie śmierdzi. A że Tajowie próbują sprzedać wszystko, co się 

da, więc i tutaj ich pomysłowość znajduje swoich amatorów. 

Na pamiątkę zabieramy stamtąd końcowy efekt słoniowej 

defekacji w postaci dwu zakładek do książek, po czym 

opuszczamy to ciekawe, bo chyba jedyne na świecie, w swoim 

rodzaju miejsce. 

  Wracamy do miasta. Nie jesteśmy jakoś szczególnie 

zmęczeni, ale na pewno spragnieni. Gdy więc zatrzymujemy 

się przy pierwszym lepszym ulicznym straganie, na miejscu 

pochłaniamy po kubku soku z tak zwanej palczatki cytrynowej. 

Jest słodki, dobrze schłodzony i smakuje jak, nie 
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przymierzając, posłodzone siano. Następnie zamawiam 

wegetariańskie khao soi – zupę w curry, z mleczkiem 

kokosowym i makaronem, a do tego na osobnym talerzyku 

drobno pokrojone kiszonki, kawałki limonki z cebulą dymką; 

Miriam z kolei bierze Pad Thai z krewetek, do tego drobno 

posiekane orzeszki ziemne, trochę cukru i odrobina limonki. 

Powiem krótko: orgazm! Oczywiście dla podniebienia. 

Chociaż, z drugiej strony, szkoda i ogromny żal, że tylko dla 

podniebienia, mając obok siebie taką kobietę jak Miriam. Tylko 

czy mogę się spodziewać od życia czegoś więcej, skoro jego 

większość spędziłem pod wozem, a nie na wozie? Hm? 

Oczywiście, cisza. Ale to normalne w moim przypadku 

– mogłem się spodziewać. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. 

 I z taką, muszę przyznać, niezbyt budującą konstatacją, 

wracamy do hotelu. 

   xxx 

Przedostatni dzień w Chiang Mai. Dzisiaj również 

mamy w planach jazdę po niezbyt odległych atrakcjach. Na 

początek udajemy się do parku narodowego i znajdującej się 

tam jaskini Chiang Dao, w okolicach której znajduje się 

również świątynia Wat Tham Pha Plong. Miejscowość ta 

oddalona jest od Chiang Mai o mniej więcej  siedemdziesiąt 

kilometrów. To nas jednak nie zraża, tym bardziej, że można 

tam ponoć spotkać świątynie, które znacznie się różnią od tych, 

jakie zobaczyłem do tej pory. 

Po godzinie jazdy mijamy wioskę Ban Tham i przez 

krótki czas jedziemy dalej, aż docieramy w pobliże jaskini The 

Phra Non Cave. Następnie parkuję samochód na otwartej 

przestrzeni, która pełni rolę parkingu i jednocześnie jest 

miejscem, gdzie znalazły swoją zarobkową przystań budki z 
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pamiątkami oraz jedzeniem. Okolica jest zadbana i 

zorganizowana z myślą o turystach. Ale to nie powinno nikogo 

dziwić, w końcu jesteśmy w Tajlandii, państwie żyjącym z 

turystyki. Pozostałą część drogi do jaskini, łącznie ze 

wspinaczką po schodach, pokonujemy pieszo. Gdy w  końcu 

docieramy do celu okazuje się, że jaskinia składa się z dwóch 

części: jednej o długości około dwustu metrów, dobrze 

oświetlonej górnymi kolorowymi żarówkami, od dołu 

natomiast uroczymi świecami, i kończy się posągiem leżącego 

Buddy; druga jej część z kolei, ta ciemniejsza, znajduje się 

głębiej i ciągnie się ponoć aż na odległość ponad siedmiuset 

metrów. Tam się jednak nie zapuszczamy i poprzestajemy na 

części pierwszej. Oczywiście nie tylko dlatego, że akurat ja 

lubię czuć się bezpiecznie, po prostu jest chłodno i wilgotno, a 

sama Miriam również nie ma ochoty pakować się w jakieś 

ciasne przejścia i na śliskie kamienie, gdzie może upaść i ulec 

paskudnej kontuzji. Chociaż, jak się wydaje, zejście w niższe 

rejony jaskini nie wygląda na aż tak bardzo ryzykowne, tym 

bardziej z opłaconym przewodnikiem. Niemniej, mimo 

niewątpliwej atrakcyjności speleologicznej tego miejsca – 

chociaż dla Tajów jest to bardziej kolejne miejsce poświęcone 

oczywiście Buddzie – stwierdzam, że strzeżonego – i tak dalej, 

i tak dalej. 

Po wyjściu z chłodu jaskini, zwiedzamy kompleks 

świątynny Wat Tham Pha Plong, gdzie, jak zwykle, uwagę 

przykuwają posągi Buddy. Moją zwraca szczególnie jeden, zza 

którego głowy wypełza wielogłowy zdobiony wąż. Wygląda 

świetnie w skalnej scenerii. Dodatkowo zwiedzanie staje się 

nadspodziewanie miłe, ponieważ, jak się okazuje, jest 

bezpłatne. To, co prawda, żadna dla mnie oszczędność, bo przy 

cenach na prowincji mój budżet nawet by tego nie odczuł, 

niemniej zawsze to jednak miłe zaskoczenie.  



144 
 

Następnie kierujemy się tam, gdzie znajdują się gorące 

termalne źródła. Zanim jednak do nich docieramy 

uświadamiam sobie, że faktycznie prawdą jest to, co 

powiedziałem wcześniej: posągi i budowle rozsiane tutaj są 

jednak inne. Wiele z tych bowiem, na które natrafiamy od 

początku naszej wędrówki, rzeczywiście różni się od tych w 

Bangkoku: większość z nich jest niezwykle surowa, a niektóre 

nawet obrośnięte zielenią, przez co sprawiają wrażenie jakby 

zaniedbanych. 

Po dotarciu do wspomnianych wód termalnych na 

miejscu zastajemy trochę ludzi, na szczęście nie za dużo, więc 

na swoją kąpiel nie czekamy zbyt długo. Gdy przychodzi czas 

na nas, Miriam odmawia wejścia do kamiennej wanny, czy też 

może raczej betonowej balii, która zasilana jest wodą z 

podłączonej do niej rury, więc pakuję się do niej sam. Jest 

niezwykle przyjemnie, chociaż z pewnością byłoby o wiele 

przyjemniej, gdyby obok mnie znalazła się również Miriam. 

Kiedyś czytałem, że tego typu wody mają od dwudziestu do 

sześćdziesięciu stopni Celsjusza, a nawet więcej, ale te o 

wyższej temperaturze, jak łatwo się domyślić, przeznaczone są 

do innych celów niż kąpiele. Ta tutaj ma około czterdziestu 

dziewięciu, o czym informuje tabliczka. Na szczęście tę 

temperaturę daje się wytrzymać, tym bardziej, gdy pomyśli się 

o jej zbawczych zaletach. Tego typu źródła posiadają bowiem 

moc leczniczą, dzięki zawartym w sobie składnikom 

mineralnym. Korzystnie wpływają na stawy, układ krążenia, 

drogi oddechowe, czy problemy kardiologiczne. Co prawda nie 

wiem na co oddziałują te miejscowe, wychodzę jednak z 

założenia, że zawsze warto skorzystać z każdej nadarzającej się 

leczniczej terapii. W końcu, jeżeli działają one ozdrowieńczo, 

czystą głupotą byłoby tego nie zrobić. Chociaż, w moim 

przypadku, chodzi przede wszystkim o czysty relaks. 
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W drodze powrotnej do Chiang Mai zatrzymujemy się 

w restauracji Chiang Dao Nest2, gdzie posilamy się, jak 

zwykle, świetnym tajskim jedzeniem. Wieczorem jesteśmy z 

powrotem w Chiang Mai i resztę dnia spędzamy na 

bezcelowym wałęsaniu się po mieście i zaglądaniu do różnego 

rodzaju sklepików. W końcu trafiamy na targ, gdzie kupuję trzy 

zestawy przypraw w jednym zbiorczym opakowaniu: chilli, 

lemonleaf, lemongrass oraz galangal. Do tego dorzucam 

jeszcze figurkę kopulujących słoników. A co! Jeżeli słoń 

kojarzy się ze szczęście, to kopulujący słoń musi przynieść co 

najmniej podwójny fart! Przynajmniej taką mam nadzieję. 

Dzień kończymy na kolacji w nocnym bazarze żywieniowym, 

który otwarty jest od godziny szóstej wieczorem do dwunastej 

w południe, a który znajduje się w sąsiedztwie Royal Lanna 

Hotel. Na początek zjadamy po jednym chińskim krokiecie, 

żeby mieć jeszcze miejsce na inne tajskie specjały. Z leżącego 

na stole opisu wynika, że w jego skład wchodzą: zielona sałata, 

grzybki, najprawdopodobniej pieczarki, kapusta, makaron nitki, 

fasola, młoda cebulka i marchewka. Słowem – miód w gębie! 

Dlatego nie mogę się powstrzymać, żeby trochę dalej nie 

zamówić następnego jedzenia. Tym razem jest to zupa z rybą, z 

zieloną curry i trawą cytrynową. Oczywiście kawałki ryby 

zostawiam, za to całą resztę pochłaniam w mgnieniu oka. Gdy 

kolejne doświadczenie kulinarne mamy za sobą i gdy zaczynam 

odczuwać zmęczenie dniem pełnym wrażeń, proponuję 

Miriam, żebyśmy zafundowali sobie masaż. W następnej chwili 

wchodzimy do jednego z wielu znajdujących się tutaj salonów 

świadczących tego typu usługi, gdzie ja poddaję swoje 

udręczone kilkudniowym fizycznym wysiłkiem ciało 

niezbędnemu relaksowi, podczas gdy Miriam zamawia jedynie 

masaż stóp. Po godzinie czuję się niczym nowo narodzony – na 

powrót silny i gotowy do podjęcia kolejnych podróżniczych 

wyzwań. Tyle że nowych, niestety, już nie będzie – jutro z rana 

przywita nas ostatni dzień w Chiang Mai. 
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   xxx  

Po oddaniu samochodu do wypożyczalni czas, który 

nam pozostał, spędzamy tak, jak wcześniej zaplanowaliśmy, 

czyli ja pływam w hotelowym basenie, Miriam natomiast, 

otulona od pasa w dół przewiewną i prześwitującą spódnicą, 

rozciągnięta na leżaku obserwuje mnie od czasu do czasu zza 

ciemnych okularów. Gdy mam dosyć pływania, układam się na 

leżaku w jej sąsiedztwie i również oddaję się błogiemu 

lenistwu. Później jemy obiad, pakujemy się i po krótkim 

pożegnaniu z obsługą hotelową jedziemy taksówką na stację. 

Tym razem, jak wspomniałem wcześniej, wracamy pierwszą 

klasą. Cena biletów jest nieznacznie wyższa od ceny za klasę 

drugą, za to cieszymy się dużo większym komfortem: 

dysponujemy osobnym przedziałem, co zapewnia znacznie 

większą intymność; ponadto pomieszczenie wyposażone jest w 

dotykowy telewizyjny ekran – zapewne do gier, tyle że nie 

mam nawet ochoty tego sprawdzać – a także niewielką 

umywalkę. Gdyby któryś z podróżnych chciał wziąć kąpiel, 

może skorzystać z kabiny z natryskiem, która znajduje się w 

dalszej części wagonu. Tutaj również, gdy zbliża się wieczór, 

pojawia się pracownik pociągu, który przygotowuje łóżka do 

spania. Słowem – kosmiczny komfort! Jak zwykle zajmuję 

miejsce na górze, Miriam na dole. Chociaż najchętniej 

zrezygnowałbym ze swojego miejsca i położyłbym się na dole 

obok niej, choćby kosztem wygody. Takie jednak pragnienie, 

mocno indywidualne w moim przypadku, jak się okazuje, to też 

kosmos! 

   xxx 

Po powrocie do Bangkoku nie widzę się z Miriam przez 

całe dwa dni. Gdybym miał włosy pewnie bym z tego powodu 

osiwiał. „Na szczęście” ich nie mam, więc cierpi na tym 

jedynie moje serce i cały system nerwowy. Dlatego czas, jaki 
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mi pozostał w tym kraju do wyjazdu, tracę na codzienne 

włóczenie się bez celu. Mimo że jechałem tutaj z myślą o 

zwiedzaniu, poznawaniu kultury materialnej tego kraju, jego 

kulinarnych smaków, to od momentu, gdy ujrzałem Miriam po 

raz pierwszy, czyli właściwie już od pierwszego dnia mojego 

pobytu w Bangkoku, niejako mimowolnie właśnie ona stała się 

sensem mojego pobytu tutaj. Niestety, do dzisiaj, czyli na dwa 

dni przed odlotem stąd, moje relacje z Miriam, poza 

incydentalnym pocałunkiem w hotelu w Chiang Mai, nie 

posunęły się ani na jotę do przodu. Dlatego gdy jej przy mnie 

nie ma, mogę jedynie próbować zagłuszać tęsknotę za nią 

piciem kolejnego drinka i to nawet nie w jednym z lokali typu 

Hooters, Fitzgerald czy choćby Morning and Night, lecz 

najlepiej w hotelowym pokoju, słuchając odtwarzanego z 

laptopa po raz kolejny utworu, który jeszcze bardziej mnie 

obezwładnia i odbiera wszelką nadzieję. Tylko że szukanie 

zapomnienia czy ukojenia w kolejnym drinku, to durny wybór, 

bo niczego tak naprawdę nie rozwiązuje. I najgorsze, że mam 

tego świadomość. Tylko że tego typu wiedza niczego nie 

rozwiązuje. Wiem, że zwyczajnie przepadłem. Zakochałem się 

bowiem w kimś, kto jest dla mnie nieosiągalny. I nie chodzi o 

odległość, jaka dzieli nasze kraje, rzecz przede wszystkim w 

tym, że taka miłość z góry skazana jest na niepowodzenie, 

ponieważ występuje niejako przeciwko naturze: jestem od niej 

starszy o drugie tyle lat, ile ma ona, więc na dobrą sprawę 

mógłbym być jej ojcem. Z czego zresztą Miriam nie zdaje 

sobie nawet sprawy. I nieważne, że ja nie wyglądam na tyle lat 

ile mam, czy też nie czuję tych lat w kościach, istotne, że tak 

jest, bo metryka czy pesel przecież nie kłamią. Dlatego teraz 

siedzę samotnie w hotelowym pokoju, sączę kolejnego drinka, 

a muzyka rozmiękcza mnie i przygnębia jeszcze bardziej. 

Szczególnie w tym momencie, gdy słucham innego smutasa – 

Chrisa Izaaka i jego Wicked Game: 
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The world was on fire and no one could save me but you 

It's strange what desire will make foolish people do 

I'd never dreamed that I'd meet somebody like you 

And I'd never dreamed that I'd lose somebody like you 

No, I don't want to fall in love (this girl is only gonna break 

your heart) 

No, I don't want to fall in love (this girl is only gonna break 

your heart) 

With you 

With you (this girl is only gonna break your heart) 

What a wicked game you played to make me feel this way 

What a wicked thing to do to let me dream of you 

What a wicked thing to say you never felt this way 

What a wicked thing to do to make me dream of you 

And I don't want to fall in love (this girl is only gonna break 

your heart) 

No, I don't want to fall in love (this girl is only gonna… 

With you 

    xxx 

Nie wiem, jak i kiedy zasnąłem, to znaczy wiem, że 

późno w nocy, bo nawet się nie rozebrałem. Naturalnie, mam 

świadomość, że wczoraj przesadziłem z piciem. A właściwie to 

nie tylko wczoraj, bo również już dzisiaj, żeby być dokładnym. 

Postanawiam jednak wziąć się w garść i przestać się mazgaić. 

Z trudem podnoszę się z łóżka, wypijam większość wody 

mineralnej z butelki i z cholernie ciężką głową podążam do 

łazienki, aby wziąć orzeźwiający prysznic. Gdy go kończę, 

ubieram się i schodzę na dół do hotelowej restauracji na 

śniadanie. Na szczęście nie jest zbyt późno, bo jeszcze przed 

dziesiątą, więc mam duże szanse, że coś z pańskiego stołu dla 

mnie zostało. To znaczy z tajskiego stołu, pański będzie w 

Polsce. Kiedy wrócę. W momencie gdy właśnie zaczynam 
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konsumpcję niezmiernie delikatnego śniadania: jajko na 

miękko i tosty z masłem orzechowym, w kieszeni spodni 

odzywa się telefon. Od ponad półtora tygodnia nie 

rozmawiałem z nikim z kraju, więc może dobrze będzie 

usłyszeć polski język – myślę. Tylko że to nikt stamtąd. Patrzę 

na ekran telefonu i nie wierzę własnym oczom: to Miriam! 

Natychmiast odbieram, żeby nie zdążyła się rozłączyć. 

– Tak, słucham. – To ja. 

– Hi, Jerry! – To ona. – Przepraszam, że nie odezwałam 

się wczoraj, ale wiesz – praca, obowiązki, zwyczajnie nie 

mogłam. 

– Rozumiem – mówię, chociaż tak naprawdę za cholerę 

nie rozumiem niczego. Wiedziałem, byłem w zasadzie pewien, 

że się jeszcze spotkamy – w końcu, zgodnie z umową, byłem 

jej winny pieniądze za czas, jaki mi poświęciła – ale nie 

przypuszczałem, że każe mi tak długo na siebie czekać – całą 

wieczność! 

– Możemy się dzisiaj spotkać? Mam akurat wolne 

popołudnie, więc gdybyś chciał… 

Czy chcę się spotkać? Kurwa! Pewnie że chcę! I to 

jeszcze jak! – tak właśnie myślę, jednak mówię co innego: 

– Musimy się spotkać: nie rozliczyliśmy się – jestem ci 

winien pieniądze. 

– Więc może o szesnastej u ciebie, co? – rzuca 

propozycję Miriam. 

– Okay – błyskawicznie się zgadzam. – Może być 

szesnasta. 
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Świetnie! Dzień zaczął się wreszcie tak, jak powinien. 

Tylko jak tu wytrzymać do pieprzonej szesnastej?! Nic to, coś 

się wymyśli. Najpierw dokończę śniadanie, a potem… Może 

potem coś przyjdzie do głowy. Jestem tutaj już kilkanaście dni, 

więc może za przykładem Buddy zostanę oświecony i do 

spotkania z Miriam odkryję swoją prawdziwą drogę, właściwą 

drogę do zbawienia – kto wie? Oczywiście, mam świadomość, 

że mimo iż sporo zwiedziłem i zobaczyłem, to jednocześnie nie 

zrobiłem tego wszystkiego, co miałem w planach. Czy żałuję? 

Niekoniecznie. Albowiem jeszcze tutaj przyjadę – to pewne. 

Natomiast dzisiaj wszystkie niedostatki, czy też 

niedociągnięcia podróżnicze rekompensuje mi Miriam. I to ze 

znaczną nawiązką! Nie żałuję więc, że nie byłem w zoo w 

Chiang Mai; że nie widziałem jeszcze jednej świątyni, czy 

innego uroczego miejsca, jak choćby Targu Wodnego, albo że 

nie spędziłem trochę więcej czasu na Khaosan Road; nie żałuję 

nawet tego, że nie jadłem w osławionej restauracji Jay-Fai, czy 

tego, że nie byłem w pierwszej stolicy Ayutthaya, albo w 

Sukhothai. Choć tych trzech ostatnich rzeczy ponoć 

powinienem żałować. W Ayutthayi bowiem znajdują się 

najstarsze świątynie tego państw; z kolei ruiny Sukhothai są jak 

pozostałości Forum Romanum, czy też Akropolu; natomiast 

potrawy Jay-Fai są zwyczajnie odjazdowe, żeby nie powiedzieć 

wprost nieziemskie dla każdego podniebienia – tak 

przynajmniej niesie wieść gminna, tym bardziej, że 

przygotowywane są przez samą szefową kuchni, właśnie Jay 

Fai! Tego ostatniego jednak szczególnie nie żałuję. Bo prawda 

jest taka, jeżeli chodzi o mnie, zresztą przy całym szacunku dla 

szefowej kuchni, nigdy nie byłem jakimś zagorzałym fanem 

wyszukanego jedzenia. Gdyby można było zapewnić sobie 

wszystko, co organizmowi niezbędne, poprzez łyknięcie kilku 

magicznych tabletek, to zdecydowanie wybrałbym tego typu 

specyficznie skonstruowaną dietę: kilka pastylek w ciągu dnia, 

woda czy jakiś inny płyn do popicia i – sprawa załatwiona! 
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Tyle że to nierealne. Ludzi cholernie lubią jeść. Niektórzy 

nawet nie jeść, a żreć! Cóż, taka nasza natura. Zwierzę zje tyle, 

ile mu potrzeba, człowiek jest gorszy – z reguły je ponad miarę. 

Ze szkodą zresztą dla siebie. Ale co tam – ważne, żeby się 

porządnie najeść. I nierzadko przejeść. Ostatecznie tylko 

naiwni jedzą po to, żeby żyć, z reguły większość żyje po to, 

aby jeść. Dlatego, powtórzę – jeżeli chodzi o jedzenie nie 

jestem zbyt wybredny. Nie powiem – lubię dobre rzeczy, ale 

bez przesady: zadowolę się wszystkim, co proste, zdrowe i 

smaczne. Tyle. Poza tym prawda o jedzeniu jest taka, że 

niekontrolowane żarcie, zabija nas. W końcu za wszystkie 

nasze choroby, starzenie się organizmu i w ogóle nasz wygląd, 

tak naprawdę, odpowiada nasze cholerne koryto. Innymi słowy 

– przez całe nasze życie ciężko i uparcie pracujemy na to, jak 

będzie wyglądała nasza śmierć, ta oczywiście z przyczyn 

naturalnych, bo inne jej rodzaje, to już osobna kwestia. Dlatego 

nie żałuję że nie jadłem u Jay Fai. Żal, z tego czy też innych 

powodów, pozostawiam zwolennikom kulinarnych specjałów. 

– Bon appetit! 

   xxx 

Miriam zjawia się punktualnie i, co zauważam od 

wejścia, jest w dobrym nastroju. Ja, dzięki jej obecności, 

również wracam do formy. Można by nawet powiedzieć, że 

jestem cały w skowronkach. Niestety, wtedy robię coś, co 

okazuje się niewypałem, a ja wychodzę na zwykłego prostaka: 

postanawiam się z nią rozliczyć. 

– Za kogo ty mnie masz? – mówi wzburzona. – Nie 

przyszłam tutaj po pieniądze. 

– Nie chciałem cię urazić – próbuję jakoś wykaraskać 

się z niezręcznej sytuacji – ale sam to zaproponowałem, a ty się 

zgodziłaś. Taka była umowa. 
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– Tak, ale to było półtora tygodnia temu – Miriam nie 

zwalnia tempa ataku. – Chyba coś się w tym czasie wydarzyło 

między nami, prawda? 

– Oczywiście, ale umowa jest umową. A ja nie 

chciałbym, żebyś przeze mnie poniosła jakieś straty. Tym 

bardziej, że musiałaś wziąć z pracy wolne. 

– O to się nie martw. Poza tym ja też tutaj skorzystałam. 

Opłaciłeś mi, jakby nie patrzeć, kilkudniowe bardzo przyjemne 

wakacje. 

– Okay, przepraszam – mówię pojednawczym tonem. – 

Bardzo przepraszam. Potraktuj w takim razie naszą rozmowę 

za nieodbytą, dobrze? 

Trochę jeszcze się na mnie boczy, ale ostatecznie się 

zgadza. Ja natomiast, wiedząc że nic tak nie poprawia 

nadszarpniętych relacji międzyludzkich jak alkohol, podchodzę 

do szafki, z której wyjmuję butelkę przywiezionego z Polski 

miodu pitnego. Przytargałem go tutaj z myślą, że albo 

ostatecznie opróżnię go sam, albo, niewykluczone, trafi się 

ktoś, kogo tutaj poznam, ktoś, kto okaże się dla mnie w jakiś 

sposób wyjątkowy i wypijemy go wspólnie. Teraz wiem, że 

pomysł nie był chybiony. Miód, to około dziesięcioletni 

półtorak w kamionce. Miriam bardzo smakuje jego słodycz, 

więc opróżniamy go całego, a potem lekko wstawieni, ale nie 

pijani, niespodziewanie zaczynamy się kochać. I gdy 

odwrócona do mnie tyłem daje sobie ściągnąć stringi, ostatnią 

rzecz, jaką w tym momencie ma na sobie, gdy obraca się do 

mnie twarzą, ja dostaję nagle jakby jakimś obuchem w głowę: 

Miriam, moja kochana, piękna i wyśniona Miriam, między 

nogami posiada to, co ja! 

– Więc… – zaczynam zdanie, lecz nie kończę go. Moje 

zdumienie i zaskoczenie jest nieopisywalne. Chyba muszę w 
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tym momencie wyglądać dość nietypowo i to pomimo 

wypitego alkoholu, bo Miriam przygląda mi się z najwyższą 

uwagą. Tylko jak mam wyglądać skoro cała sytuacja, w której 

się znajduję, tak naprawdę jest mocno nietypowa? Myślę, że 

jestem jednak w pewnym zakresie usprawiedliwiony. I to 

zdecydowanie! Poza tym trochę może mnie też 

usprawiedliwiać wypity alkohol. 

– Tak, kochanie – mówi Miriam – chciałam ci o tym 

powiedzieć już wcześniej, jeszcze w Chiang Mai, ale nie 

miałam odwagi. Zależało mi na tobie, a nie chciałam cię 

wystraszyć, przerazić, czy ja wiem… – Bezradnie wzrusza 

ramionami. 

Dzisiaj, gdy mam ją na wyciągnięcie ręki, gdy moje 

pragnienie może się ziścić, Miriam, moja kochana Miriam, ku 

mojemu zaskoczeniu, okazuje się ladyboy’em! I w tym 

momencie dociera do mnie wszystko: rozumiem jej 

wstrzemięźliwość w hotelowym pokoju w Chiang Mai, gdy 

chciała, żebym ją tylko pocałował i jakie w związku z tym 

przeżywałem katusze, że do niczego więcej nie doszło, a czego 

tak bardzo pragnąłem; rozumiem, dlaczego unikała kąpieli 

zarówno w basenie, jak i w betonowej balii w Chiang Dao; 

dociera również do mnie i to, dlaczego nie zdecydowała się na 

pełny masaż ciała, ograniczając go jedynie do relaksacji stóp. 

Wszystko w tym momencie jest jasne i wytłumaczalne, i układa 

się w logiczną całość. I przypominam sobie nagle naszą 

rozmowę sprzed kilku dni, kiedy powiedziała mi, żebym nie 

żałował, że tak późno tutaj dotarłem, bo i tak jeszcze zdążę się 

nacieszyć tym, co mnie tutaj spotka. Nie wiem, czy 

powiedziała to wtedy, przeczuwając intuicyjnie, co się między 

nami wydarzy, czy też było to jedynie takie ogólnikowe 

stwierdzenie odnoszące się do mojej wycieczki. Nie wiem tego 

i tak naprawdę nie jest to w tym momencie w ogóle istotne. 

Ważne jest jedynie to, że jestem z nią tutaj i że tak naprawdę 
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chcę tu być. Dlatego gdy pierwsze oszołomienie mnie 

opuszcza, pytam: 

– Nigdy nie chciałaś tego zmienić? 

– Po co? Tak jest dobrze. Przynajmniej na razie nie 

odczuwam takiej potrzeby. – Miriam mówi to tak naturalnie i 

lekko, że nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przyjąć to, jako 

rzecz całkowicie normalną, bo właśnie naturalną, i 

zaakceptować. Dlatego nic już nie mówię, jedynie przytulam ją 

do siebie i mocno przyciskam. Następnie zaczynamy się 

kochać i uprawiamy seks długo i bez żadnych ograniczeń. A 

gdy zasypiamy i budzimy się, ponownie robimy to samo, a 

potem jeszcze raz, jakby nienasyceni sobą, aż w końcu padamy 

ze zmęczenia i leżymy kompletnie wyzuci z ostatnich sił, lecz 

niewyobrażalnie szczęśliwi. I wtedy dociera do mnie absolutna 

i niepodważalna prawda mojego życia – że wreszcie 

odnalazłem swoje miejsce na ziemi. Miejsce przy boku 

Miriam! W tym momencie postanawiam powiedzieć jej wiersz, 

który napisałem dla niej zaraz po powrocie z Chiang Mai, 

podczas ostatnich pustych godzin bez niej. 

Do Miriam 

Dziewczyno – spójrz na mnie i powiedz: 

– Płomienie moich włosów potrzebują twoich dłoni. 

Powiedz to i zerwij pajęczynę 

Z moich rąk, 

Z moich nóg, 

I zabierz mnie na koniec nocy, 

Która jest moją niemą przyjaciółką, 

Moim domem, 

Ciągłą ucieczką przed ogniem dnia. 

Naucz mnie żyć inaczej –  
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Dziewczyno o płomiennych włosach –  

I obiecaj, 

Że nigdy nie spróbujemy umrzeć. 

– Co prawda nie znam się na wierszach, ale ten jest 

cudowny. Tym bardziej, że dla mnie. I o mnie. 

– Tak, brakuje w tym momencie jedynie odpowiedniego 

podkładu muzycznego – mówię, po czym podchodzę do 

laptopa i wyszukuję na You Tubie piosenkę nieistniejącego już 

zespołu Rare Bird. Po chwili  hotelowy pokój wypełnia 

muzyka magicznego wręcz utworu Sympathy. 

And when you climb into your bed tonight 

And when you lock and bolt the door 

Just think of those out in the cold and dark 

'Cause there's not enough love to go ‘round. 

And sympathy is what we need my friend 

And sympathy is what we need 

And sympathy is what we need my friend 

'Cause there's not enough love to go ‘round, 

'Cause there's not enough love to go ‘round. 

Now half the world hates the other half 

And half the world has all the food 

And half the world lies down and quietly starves 

'Cause there's not enough love to go round. 

And sympathy is what we need my friend… 

Leżymy nieruchomo wtuleni w siebie, zasłuchani i 

milczący. I jest tak, jak miało być od początku. A potem 

zasypiamy. 

   xxx 

Budzę się pierwszy i od początku dnia coś 

niewytłumaczalnego ściska mnie w dołku. Ale wiem, że to nie 

głód. Ten ból jest inny, dużo gorszy. O wiele bardziej 
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dokuczliwy, bo odbierający siły. Wpatruję się w śpiącą Miriam 

i wiem, że nie wiem jak wytrzymam rozłąkę z nią. Na szczęście 

dzień ten, cały, spędzimy razem: Miriam załatwiła sobie 

wcześniej wolne w pracy. Patrzę na nią i jestem szczęśliwy, ale 

jednocześnie czuję jakiś wewnętrzny niepokój. Nie wiem, co to 

jest, nie potrafię racjonalnie tego wytłumaczyć, ale im dłużej o 

tym myślę, powoduje on jeszcze większe zaniepokojenie. W 

tym momencie Miriam budzi się. Widząc mnie przed sobą, 

mówi: 

– Dlaczego mnie nie obudziłeś? 

– Chłonąłem cię wzrokiem. Musiałem się napatrzeć, 

żeby zabrać ze sobą twój obraz, który właśnie zagnieżdża się 

pod moimi powiekami. 

Uśmiecha się. Jak zwykle tym zniewalającym 

uśmiechem, który uczynił ze mnie jej niewolnika. Chcę być 

miły i dobry i chcę, żeby mnie takiego właśnie  zapamiętała, bo 

nie wiem, kiedy spotkamy się ponownie. Nie chcę tego 

rozstania, ale moje pragnienia nie mają w tym przypadku 

żadnego znaczenia – obowiązki w Polsce i możliwości prawno-

finansowe przebywania tutaj zmuszają mnie do opuszczenia 

tego kraju. Przynajmniej na jakiś czas. Dlatego decyduję się 

powiedzieć to, co czuję od początku, gdy ją zobaczyłem 

pierwszego dnia przy ulicznym straganie, a z czego, tak myślę, 

doskonale zdaje sobie sprawę.  

– Kocham cię. – I gdy to mówię, czuję, że tego prostego 

lecz szczerego wyznania właśnie w tym momencie mi 

brakowało. Czuję, jakby wraz z nim moje życie nie tylko 

nabrało sensu, ale, co ważne, wypełniło je czymś istotnym, 

czymś, co czyni je pełniejszym. Dlatego to, co słyszę w 

następnej chwili, jest dla mnie więcej niż zaskoczeniem. 

– Nie wydaje mi się – mówi Miriam. 
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– Masz wątpliwości? – Patrzę na nią i nie wierzę w to, 

co przed chwilą usłyszałem. 

– Wiesz, ostatnio… 

Nie wiem, co chce powiedzieć, ale nie chcę żadnych 

wątpliwości, cienia jakiejkolwiek niepewności, dlatego 

przerywam jej w pół słowa: 

– Może to wszystko przez to, że ciągle mi ciebie mało, 

że chciałbym zminimalizować świat, że… 

– Zminimalizować świat? – powtarza lekko 

skonsternowana. 

– Do dwóch osób – uściślam. 

– Obawiam się, że nie bardzo rozumiem. 

– Żebym ja był twoim światem, a ty moim. Tylko my 

dwoje i nikogo więcej. Nie ma nikogo – braci, sióstr, matki, 

ojca, nie ma przeszłości ani przyszłości, jest tylko dzisiaj, tu i 

teraz i jedynie to się liczy. A świat zewnętrzny trwa sobie 

gdzieś obok. 

– Obok nas. 

– Tak, kochanie, płynie obok nas. 

– Tak właśnie powiedział Budda. 

– To znaczy? 

– Miłość w przeszłości jest tylko wspomnieniem. 

Miłość w przyszłości jest tylko oczekiwaniem. Prawdziwa 

miłość żyje w teraźniejszości – mówiąc to wtula się we mnie i 

czule mnie obejmuje, następnie szeptem dodaje: – Ja też cię 

kocham. I też chcę, żeby świat był gdzieś obok, a my tylko dla 

siebie. 

Teraz wiem, więcej – jestem pewien jej miłości i że to 

rozstanie jest tyko chwilowe. Że tak naprawdę będziemy 
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razem, bo miłości nie można niszczyć. Nie wolno tego robić. 

Nikomu. To niewybaczalna wręcz zbrodnia! 

– Zatem – całuję ją w czoło – niech się stanie. – A teraz 

chodźmy, nasz czas właśnie nadszedł. Mimo że jutro się 

rozstaniemy. 

– Lepiej będzie brzmiało: rozłączymy – poprawia mnie 

Miriam. – Na jakiś jedynie krótki czas, prawda? 

– Tak – przytakuję ochoczo. – Tylko na jakiś krótki 

czas. 

I oczywiście ma rację – rozłączymy się na krótki czas, 

nie rozstaniemy. Bo przecież wrócę. Tak szybko, jak to tylko 

będzie możliwe. Wrócę, ponieważ Miriam okazuje się lekiem 

na wszystkie moje zadawnione uczuciowe rany, bolączki i 

tęsknoty. Okazuje się tym wszystkim, czego – to sobie dopiero 

w tym momencie z całą jaskrawością prawdy uświadamiam, 

gdy już się pojawiła w moim życiu – pragnąłem od początku w 

sposób podświadomy. I teraz rozumiem znaczenie snu sprzed 

wielu miesięcy, gdy okazało się, że kobieta, z którą poszedłem 

do łóżka, miała miedzy nogami to samo co ja: Miriam, to ona i 

on w jednej osobie, chodząca doskonałość – trzecia płeć! I 

może to nie jest miłość doskonała, bo taką przecież być nie 

może w kontekście obu istniejących płci, jest jednak w pewien 

sposób idealna, bo niczym nieograniczona. Nie ma żadnych 

barier, nie istnieje nic i nikt, liczymy się tylko my dla siebie 

nawzajem i to, co wspólnie już przeżyliśmy i co jeszcze 

przeżyjemy. Tu i teraz, w naszym życiu. 

   xxx 

Dzisiaj Miriam postanawia pokazać mi jeszcze jedną 

atrakcję swojego miasta – zabiera mnie do tej części Bangkoku, 

w której znajduje się Wat Arun, czyli Świątynia Boga Świtu, 

hinduskiego boga Aruna. Docieramy najpierw do stacji 

promów Tha Thien, który znajduje się najbliżej mojego hotelu, 
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a następnie przeprawiamy się na zachodni brzeg rzeki Chao 

Phraya, czy też Menam, bo i taka nazwa funkcjonuje. 

– Muszę ci to powiedzieć – zaczyna swój wykład 

Miriam. – Kiedy jeszcze Bangkok był maleńką mieścinką, ta 

właśnie część dzisiejszego miasta, Thonburi, pełniła rolę 

stolicy. 

– Czyli Bangkok ją wchłonął – mówię. – To nic 

wyjątkowego, u nas, to znaczy nie tylko w Polsce, ale w ogóle 

w Europie, podobnie się działo. Niekoniecznie ze stolicami, ale 

w ogóle z miastami. 

– Dobijamy do brzegu – mówi Miriam i po chwili 

schodzimy na brzeg. 

Po drodze do Wat Arun Miriam mówi: 

– To jedna z najstarszych i najpiękniejszych świątyń nie 

tylko Bangkoku, ale w ogóle na świecie. 

– Nic dziwnego – odpowiadam – niezwykle dobrze 

brzmi nazwa: Świątynia Boga Świtu. Mam nadzieję, że jej 

patron okaże się wspaniałomyślny również dla nas. 

Miriam uśmiecha się. 

– Na pewno, kochanie – mówi i delikatnie ściska moją 

dłoń. – Na pewno. 

Do świątyni docieramy w kilka minut. Z tego, co 

zdążyłem się zorientować, Arun, to Bóg zapożyczony od 

nieodległych sąsiadów, z Indii. Zapewne dzięki temu, że 

budowla wykonana jest z jasnego kamienia, wygląda dosyć 

surowo, wręcz ascetycznie, ale jednocześnie niezwykle 

urzekająco. Najwyższa świątynia ma siedemdziesiąt metrów 

wysokości i jest przyozdobiona popękaną chińską porcelaną 

oraz kolorowymi kawałkami ceramiki, dzięki czemu w 

słonecznym świetle wszystko niezwykle magicznie lśni, co 

nadaje jej niepowtarzalnego uroku. Na górę wchodzimy po 



160 
 

stromych schodach trzymając się za ręce. Ze szczytu widzimy 

Wielki Pałac i rzekę, przez którą wcześniej się przeprawiliśmy, 

a sama świątynna budowla leży w kwadracie, który wyznaczają 

cztery wieżyczki, każda w innym jej rogu. 

– Z rzeki widok jest urzekający – mówi Miriam. – 

Szczególnie o wschodzie lub zachodzie słońca. 

 – Zapewne, kochanie, choć jedno jest pewne: 

skądkolwiek bym na to nie patrzył i o jakiejkolwiek porze dnia, 

i tak pozostanę na zawsze pod urokiem tej i innych świątyń. 

Następnie opuszczamy świątynny kompleks i wałęsamy 

się trochę po tej części Bangkoku, która, daje się to od razu 

zauważyć, jest diametralnie odmienna od pozostałej części 

stolicy, a przynajmniej od gwarnego centrum. Dużo tutaj 

zieleni, mniej hałasu i turystycznego zgiełku. To oczywiste, że 

jestem tym miejscem zauroczony. Żałuję tylko jednego: że tak 

późno je odkrywam. Postanawiam sobie w duchu, że 

następnym razem spędzimy tutaj znacznie więcej czasu. 

Chociaż na pół roku wynajmę mieszkanie i wtedy… wtedy 

będziemy mieć dla siebie wszystko: czas, piękne miejsca, 

słońce i naszą miłość. 

W końcu trochę znużeni wędrówką postanawiamy 

skorzystać z usług jednej z wielu przydrożnych, niemniej 

przyjemnie wyglądających jadłodajni – restauracja byłoby 

powiedziane chyba jednak na wyrost – gdzie zjadamy pożywny 

i, jak zwykle, smaczny posiłek. Ja wcinam omlet z owocami: 

papają, bananem, mango, ananasem i pitają, czyli z czymś, co 

nazywa się smoczym owocem; Miriam natomiast zamawia 

dwukolorowy, rozgotowany, sklejony ze sobą ryż na słodko, z 

sezamem i bananem. Na koniec wszystko zapijamy wyśmienitą 

kawą i najedzeni i zadowoleni, wracamy do hotelu, gdzie 

kochamy się w taki sposób, jakbyśmy chcieli nadrobić te 

wszystkie dni, które, mimo iż spędzone ze sobą, jednak w 
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pewnej mierze nam umknęły, jakby nie zostały przez nas do 

końca w pełni wykorzystane. I najbardziej bolesne w tym jest 

to, że oboje mamy tego pełną świadomość. 

   xxx 

Gdy następnego dnia się budzę, Miriam jeszcze śpi. 

Przez dłuższy czas na nią patrzę, następnie ubieram się, kreślę 

parę słów na kartce i bezszelestnie wymykam się z pokoju. 

Chcę kupić jej coś wyjątkowego, co będzie przypominało jej 

moją osobę. Zjeżdżam windą na dół i po chwili znajduję się na 

ulicy. Z nadzieją na wspaniałą przyszłość wchodzę w jasność 

dnia. Na kartce, którą zostawiłem na blacie stolika dla Miriam, 

słowa cicho mówią o mojej miłości do niej: 

Dziękuję Ci, Kochanie, za bardzo wiele wyjątkowych 

wspólnie spędzonych chwil, których, mam nadzieję, jeszcze nie 

koniec. 

Z nadzieją na przyszłość – 

 Twój ja 


