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2.
— Jak siÚ nazywa prezydent?
— Ma tatuaĝe.
— A nazwisko?
— Nie, raczej sobie nie przypominam tak naprawdÚ.
— A tatuaĝe?
— No co pan: „Polska WalczÈca” na klacie, „HATE” na palcach lewej rÚki, na prawej ma „LOVE”.
(Gdy splata dïonie, w telewizji Ăwietnie widaÊ, jak MiïoĂÊ
zwyciÚĝa NienawiĂÊ).
Kobieta wzrusza ramionami i uĂmiecha siÚ ujmujÈco do
kamery.
Wysoki, przystojny, sympatyczny, trzy jÚzyki, MBA i konto;
charyzma, typ gwiazdorski. Trzecia ĝona? Nie, pierwsza: Ălub
koĂcielny. I dwójka dzieci. Patriotyzm tak, narodowoĂÊ tak, ale
bez przesady.
I byïo po wyborach. Nazwisko prezydenta zna trzydzieĂci procent Polaków: ĝyjemy w drugiej Szwajcarii. Tam teĝ nie wiedzÈ,
jak siÚ prezydent nazywa. Nasz dostaï siedemdziesiÈt procent
przy frekwencji szeĂÊdziesiÈt piÚÊ.
Telewizja transmituje, On przemawia:
— Panie Marszaïku, Wysoka Izbo! Wielka Koalicja, rzÈd
zgody narodowej. Bez nich nigdy nie skolonizujemy przyszïoĂci!
Jak on uwielbiaï te bon moty! Miaï je piÚknie wyÊwiczone,
a promienny uĂmiech sam z siebie. Dziaïaïy zawsze. Nie zadziaïaïaby jednak, gdyby nie ogïosiï na swoim blogu „Dnia V”, a na
piersiach nie wytatuowaï sobie znaku Polski WalczÈcej. Pierwszego
sierpnia, minutÚ po siedemnastej, opublikowaï w internecie projekt
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ustawy Czysty parlament (radykalne zmniejszenie liczby posïów,
likwidacja list partyjnych). Fani zbierali podpisy: cztery miliony.
„ByliĂcie jak wróble. JesteĂcie jak orïy” — napisaï na Twitterze.
Wiecowano jak Polska dïuga i szeroka. Na stadiony przychodziïo po piÚÊdziesiÈt tysiÚcy ludzi. „Na barykady! PolitykÚ trzeba uprawiaÊ w supermarkecie, w szkole, w pracy!” — krzyczaï
Prezydent i promiennie siÚ uĂmiechaï, a ludzie zapalali znicze
i wiwatowali.
JakoĂ siÚ poukïadaïo.
„Tak! Tak! Tak! — Zgoda! Zgoda! Zgoda! — A Bóg wtedy rÚkÚ
poda — Jeszcze Polska nie zginÚïa — Ku chwale Ojczyzny —
Los Ojczyzny jest nam bowiem najdroĝszy” — wykrzyknÚli Ci
i Tamci.
Listopad, niebezpieczny dotÈd miesiÈc dla Polaków, okazaï
siÚ ïagodny jak baranek. Unosiïy siÚ wprawdzie nad nimi gïosy
Cich i Tamcich. Ale nie byïy to nawet okrzyki, tylko westchnienia. Rada JÚzyka Polskiego zasugerowaïa bowiem Cim i Tamcim,
by zechcieli ïaskawie unikaÊ wulgaryzmów, próbujÈc je w miarÚ
moĝliwoĂci zastÚpowaÊ staropolskimi: „wara”, „fora” i „precz”.
Byle tylko nie „won”, sïowo to pochodzi bowiem z obcego krÚgu
kulturowego. O niebo lepszy bÚdzie wykrzyknik „basta” wyciosany
z naszego, Ăródziemnomorskiego pnia. Te Ăwiatïe rady zostaïy
z uwagÈ wysïuchane i z ĝyczliwoĂciÈ przyjÚte. Nawet dyzastralne
„biada” i „rety” zastÈpiono teofanicznymi „przebóg” i „dalibóg”.
Ci i Tamci zaprosili media na konferencjÚ prasowÈ i wzlecieli w Ăwiatïo kamer jako ptacy, jak husaria pionowego startu
i lÈdowania.
WylÈdowali bezpiecznie. StanÚïo na tym, ĝe Ci byli w MSW
i sïuĝbach, Tamci w MSZ-ecie i finansach. W telewizji byli
i Tamci, i Ci: solidarnie. Wyprowadzali w kajdankach. Na konferencjach prasowych pokazywali materiaïy operacyjne z zakupów
kontrolowanych. Ludziom siÚ to nawet dosyÊ podobaïo.
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3.
Czasem mi siÚ Ăni, jak zmarï papieĝ. A tobie?
Rozmarzaïy w nas sïowa, które tkwiïy w nas dotÈd jak sople.
Przelatywaï przez nas prÈd, jakby ktoĂ wïÈczyï nas w sieÊ, wïÈczyï
w nas radio. SïuchaliĂmy niesïychanej muzyki do niezrozumiaïego libretta zapisanego w nieznanym jÚzyku, choÊ to byïy
normalne, polskie, ludzkie sïowa. Te zamarzïe sïowa roztapiaïy
siÚ w cieple i szemraïy jak wypïywajÈcy na powierzchniÚ wiosenny strumieñ. SïuchaliĂmy siebie, sïuchaliĂmy swoich wïasnych gïosów i oglÈdaliĂmy je ze zdumieniem, jakbyĂmy patrzyli
na cudowne oddziaïywanie proszku do prania na pobrudzone
koszule. WyciÈgaliĂmy je z bÚbna automatycznej pralki Ăwieĝe
i czyste.
W radiu wzruszeni ludzie mówili: „Poczuïem siÚ jak szybowiec wyciÈgniÚty na duĝÈ wysokoĂÊ, odpiÚty od samolotu, który
go wyciÈgnÈï. Nie mogÚ zmarnowaÊ tej wysokoĂci”.
Sïowa deszcz zmyje i opadnÈ na dno rzeki. Znowu mieĂci siÚ
w korycie. Pïynie leniwie, niewidzialnÈ sieciÈ ciÈgnie wodÚ ciÚĝkÈ od muïu.
Pewnie inaczej siÚ nie da. Tyle siÚ po prostu w czïowieku
nie mieĂci.
Po porannej kÈpieli dochodziïa do nas z zaparowanego lustra
nasza twarz. Znowu widzieliĂmy zmarszczki po smutku i zïoĂci,
siwiznÚ po ĝyciu, „podwójny podbródek po jakimĂ ĝarïoku (a caïa
moja dusza wzdycha do ascezy). Czoïo niezbyt wysokie, wiÚc
i myĂli maïo — kobiety, zïoto, ziemia…”4.
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Co nam zostaïo po tej powodzi? UprzÈtaliĂmy bïoto, suszyliĂmy to, co siÚ jeszcze daïo uratowaÊ, a resztÚ gratów wyrzucaliĂmy przed dom. Niech je zabiorÈ na wysypisko albo spalÈ, ĝeby
siÚ coĂ nie zalÚgïo.
Co to byïo? PytaliĂmy siebie po tygodniu, po miesiÈcu. Byïo-nie byïo. Niewaĝne. Kaĝdy ma w koñcu swoje sprawy.
Jednak pozostaïa tÚsknota. WïaĂciwie za czym? Za Ăwiatïami
na ulicach? Tyle ich przecieĝ: reklamy, neony. Nie do wypalenia,
nie tak jak te puste szklane lampki. Za sïowami? Tyle ich, tego
haïasu.
Przeczytaïam w gazecie wiersz. Zupeïny przypadek, dawno
nie czytaïam wierszy, ostatnio chyba dzieciom do snu. Bardzo
mi tego brakuje. Moĝe poczytamy sobie czasem, co ty na to?
Wiersze? Jak przychodzÚ z pracy, tobym raczej pooglÈdaï telewizjÚ. Ale to byïo bardzo piÚkne… Nie Ămiej siÚ tylko… Aĝ mi siÚ
pïakaÊ zachciaïo… No, daj spokój. Gïodny jestem, zjadïbym coĂ
ciepïego. Odwróciïa siÚ i siÚgnÚïa po talerz, a on pomyĂlaï o niej
z czuïoĂciÈ, choÊ byï zmÚczony, bo juĝ nie te siïy. „Zachciaïo”…
PïakaïaĂ. Wiem, jaka jesteĂ. ObjÈï jÈ, a ona nalewaïa mu zupÚ.
Duĝo, duĝo póěniej, kiedy jej juĝ nie byïo, on przeglÈdaï stare
gazety i magazyny. Ale siÚ nazbieraïo! Ona teĝ tak robiïa, zanim
je wyniosïa na Ămietnik. Przeczytaï zakreĂlony mazakiem tekst:
„Idě sïowo do sïowa.
Do swojego.
Sen w sen idě,
a piÚkne do piÚknego”5.
Nie wiedzieÊ czemu rozpïakaï siÚ. Dobrze, ĝe tego nie widzi.
Co zostaïo po powodzi? ¥lad wezbranej rzeki na Ăcianie budynku: „Tu doszïam”. MogliĂmy dotknÈÊ jej Ăladów w pamiÚci
i poczuÊ: „Tu byïam, tu byïem”. Na Ăcianach domów powódě
pozostawia Ălady muïu. Ten hieroglif w kaĝdym jÚzyku Ăwiata
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znaczy to samo: nie. Tego roku, tej wiosny, ta powódě naniosïa
ludziom w pamiÚÊ inny hieroglif. Oznaczaï: tak.
O, roku ów!
JednÈ tylko takÈ wiosnÚ miaïem w ĝyciu. Przez tydzieñ atakowaïa nas epidemia miïoĂci. Nie wynaleziono na niÈ szczepionki, odeszïa sama. Z ulic znikïy Ăwiatïa, z radia gïosy, drzewa
siÚ zazieleniïy, poĝóïkïy, poczerwieniaïy, zbrÈzowiaïy, liĂcie opadïy. A potem jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Wiosna, lato,
jesieñ, zima. Wiosna, lato, jesieñ, zima. Zmarszczki robiïy siÚ coraz smutniejsze. KtoĂ nam zamknie oczy, odbierze gïos. Wiosna,
lato, jesieñ, zima, wiosna, lato, jesi…
— Te sïowa, to Ăwiatïo, ten kraj to byïa nasza NajjaĂniejsza
— mówiï Najwyĝszy. Miaï ïzy w oczach. Tak to w kaĝdym razie
wyglÈdaïo w telewizji.
Epidemia zniknÚïa tak samo niespodziewanie, jak siÚ pojawiïa.
Czy wirus byï wystarczajÈco silny, ĝe wszedï w ekosystem, zalÈgï siÚ w nim i zimuje, czekajÈc na lepsze czasy? Nie wiadomo. Na razie trzeba byïo coĂ zrobiÊ z tym, co nam pozostawiï:
lampkami bez Ăwiatïa, niepotrzebnymi nikomu ïzami rozmazanymi na twarzy, wstydliwymi teraz sïowami. Trzeba byïo to
wszystko pochowaÊ, poĂcieraÊ, posprzÈtaÊ. Z lampek miaï byÊ
chyba jakiĂ pomnik. Ale czyj? Ale czego? Jeszcze miesiÈc temu
to byïo oczywiste. A teraz? Wywieziono wiÚc lampki na Ămietnik.
Miejmy nadziejÚ, ĝe zrobiono im recykling i reinkarnujÈ siÚ jako
szklanki, butelki albo kieliszki. WïaĂciwie czemu nie? Wszystko
jest dla ludzi. zy muszÈ poczekaÊ na nastÚpnÈ okazjÚ.
A sïowa? Z nimi byïo najproĂciej. Same siÚ porozpadaïy. Nie
mieĂciïy siÚ w tym nowym-starym Ăwiecie, byïy za duĝe, nieustawne i zbyt delikatne. Przy kaĝdej próbie przesuniÚcia ich
na nowe miejsce, zastawienia parawanem, wyniesienia do piwnicy
albo do szopy coĂ im odpadaïo: przyrostek, przedrostek, gïoska,
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fonem albo litera. Kaĝdy ciÈgnÈï je w swojÈ stronÚ. WyrzÈdzaliĂmy im krzywdÚ, krzywdziliĂmy równieĝ siebie. Sïowa potrafiÈ
bardzo okaleczyÊ, zwïaszcza te okaleczone. Zwïaszcza te wielkie,
na przykïad „Ojczyzna”. A najïatwiej pokiereszowaÊ miïoĂÊ. ChoÊ
ona akurat miaïa szczÚĂcie. Oderwaïo siÚ od niej niewiele, tylko
„-ĂÊ”. Byïa „miïoĂÊ”, jest „miïo”. I tak zupeïnie nieěle.
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