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Codziennie dotykasz dnia. Poch³aniasz
go i pieœcisz. Niekiedy zaklinasz, by znikn¹³.
By wreszcie zapad³a noc. On jest jednak
w tobie. Nie mo¿esz go przegoniæ raz na
zawsze, ani odtr¹ciæ w z³orzeczeniu. Przyzwyczajasz siê. Policzone s¹ twoje dni.
A wiêc… nie próbuj znaæ ich liczby.
Lepiej zaprzyjaŸnij siê z ka¿dym poniedzia³kiem. Od czegoœ trzeba zacz¹æ.
Autor
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I. DNI
Poniedzia³ek
Bóg ustawicznie mnie szuka, a ja stale siê chowam. Czasami za kotar¹
chciwoœci, niekiedy za kurtyn¹ samospe³nienia. Mo¿na to nazwaæ
tchórzostwem lub unikiem, albo, jak kto (nie)woli, dezercj¹. Ta ostatnia
jednak nie oznacza, ¿e przegrywa siê bitwê. Starcia bowiem ze Stwórc¹
nie ma. Nie ma te¿ walki obur¹cz, strza³u w ty³ g³owy (jak¿e czêsto
nierozumnej), zastraszania Piek³em. Bóg, choæ to bana³, jest przecie¿
Niebem. Sam w sobie, dla nas i przez wieki wieków.

Wtorek
Bij¹, Panie! Tak mocno, szybko, powoli acz prêdko, wywracaj¹c mnie
do góry nogami czy rêkami. Nie wiem, wszak le¿ê. Zapatrzony we wskazówki
i fosforescencjê sekundnika, obracam siê w cyklu dni i nocy niezg³êbionych.
Bij¹, Panie! Kuku³ki jednak nie ma ani ¿adnych ptaków podniebnych
czy nielotów.
Bij¹, Panie! Daj mi sen, o Mocny. Spokojny i poranek pe³en zmierzchu,
bym umar³ na nowo dla siebie i Ciebie, w œwicie zawsze nowym,
odrodzony.

Œroda
Dotyka nas z nieba, czêsto wyzwala pot lej¹cy siê strumieniami
od czo³a po splot najbardziej wra¿liwych tkanek dwóch odmiennych
stóp. Pojawia siê ni st¹d, ni zow¹d, niczym ¿art wiecznie uœmiechniêtego Stwórcy, który ka¿dego dnia maluje siebie kolorow¹ palet¹
barw. Radosny i zabawny niczym czar. Z nieba dotyka nas szczególnie
wtedy, gdy koñczy siê czas. Zdeterminowany, by wreszcie dopaœæ
nas na zawsze. Choæ jest i tak bez szans.
Czwartek
Powia³o przesz³oœci¹, dniami minionymi, chwilami odpornymi
na czas przemykaj¹cy niepostrze¿enie pomiêdzy nutami oddechów,
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dog³êbnie. A Duch nieposkromiony jeszcze wieje nadal, kêdy chce.
Wieje i rozwiewa mnie. Omijam go wstydliwie tak jak chybotliwe
p³ytki chodnikowe nad rzek¹ i przekupniów na targowiskach
pró¿noœci. Po drodze krêtej, pe³nej zau³ków, których nale¿y siê strzec,
uciekam w bojaŸni coraz strachliwszej i kruchej jak ptak podczas
zawiei.

Pi¹tek
Ocala³em prowadzony za rêkê. Niewidzialny dotyka³ mych palców
anio³ bez poœwiaty. Taki ludzki, uœmiechniêty i niezaroœniêty.
Wêdrowaliœmy przez alejki chodnikowe moich Wy¿yn, przez kêpki
trawy wylinia³ej. Jesieñ robi³a swoje: liœcie br¹zowia³y, czerwieni¹c siê
od nat³oku stóp, które niemi³osiernie wciska³y je w Ziemiê. Wtedy
mój stró¿ zagadywa³. Powtarza³ jak mantrê, co rusz siê chybocz¹c
w chocholim kroku: „chwa³a na wysokoœciach”.

Sobota
Pomimo wszystko wchodzê w to… ¯ycie naznaczone piêtnem
defraudacji przypominaj¹cej jazdê bez biletu (czy przeja¿d¿kê
na gapê). Na pocz¹tku nieco bezszelestnie, prawie niezauwa¿alnie,
patrzê i filtrujê. Obrysowujê Ÿrenic¹ znad powieki rozmyœlnie
niedomkniêtej i nic to – mówiê do siebie – przelêkniony.
Na alei Jana Paw³a zapêtli³ siê bowiem czas, gdzieœ pomiêdzy
utracon¹ harmoni¹ a niespe³nionym marzeniem. Brnê jednak na
przekór zas³yszanym nieopodal dialogom przechodniów, którym
daleko… do kompatybilnoœci. O Jezu, jak daleko w poœcigu za ³ask¹
nag³ej i niespodziewanej œmierci.

Niedziela
Jestem? Tak – ca³ym cia³em i wielkoœci¹ umys³u. Wtedy mijam
i wyprzedzam? Niekiedy b³¹dzê i czasami trafiam? Tak – przytakujê.
Zamkniêty w ruchu ko³owym – wirujê. Na moich skrzy¿owaniach
nie ma znaków przestankowych ani nakazów. Rozgl¹dam siê tylko
nie-przerwanie: ostro¿nie w prawo, z bojaŸni¹ w lewo, i jeszcze raz –
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Czwartek, raz jeszcze
Duch. Pojawia siê, znienacka nadchodzi, powolnie dopada mnie
i t³amsi poniek¹d. Czujê go w krtani i w krwioobiegu, w czasie
rzeczywistym i w u³udzie, na granicy jawy i snu. Chêtnie bym go
zmia¿d¿y³, zadepta³ na œmieræ i zgniót³ niemo¿ebnie. Wszystko jednak,
co mogê zrobiæ po kryjomu, to przywykn¹æ do niego i poczuæ jego
obecnoœæ. Potem zapaœæ siê w nicoœæ i zasn¹æ u jego boku, zamaszyœcie.

Pi¹tek, raz jeszcze
Jak ja lubiê zapadaæ… w sen. Zasypiaæ naprêdce, wtulaæ siê
w przestrzeñ poœcieli i usypiaæ myœli. Orbitujê zawziêcie, kr¹¿ê, wzlatujê
i spadam. No i wznoszê siê poniek¹d ponad ograniczenia. Bóg wiara, sen
mara. I wtedy wyprostowujê wezbrane potoki wzruszeñ, a z emocji
wybieram tylko niedoœcig³e. Ciep³o mi, i przytulnie, i choæ nie ma obok
nikogo, i nie czujê ju¿ splotu d³oni ani przeplotu nóg, dotyku ust czy
œliskoœci warg, z nadziej¹ wierzê w przebudzenie, bez marazmu.

Sobota, raz jeszcze
Czasami wodzê palcami po wodzie, jakbym zdawa³ siê zatopiæ czas.
Czasami rysujê Rybê na nadmorskim piasku, choæ nie zawsze mam
pod rêk¹ swoje pióro z b³êkitem atramentu. Wierzê jednak, wierzê
chyba, staram siê wierzyæ. Pomimo i na przekór, by nie zapomnieæ
wiecznoœci, bo w niej nic ju¿ nie bêdzie znaczyæ to samo. Zaprawdê.

Niedziela, coda
Dzier¿ê w rêku pióro, a atrament nie zastyga. Jest stale obecny
w plastikowych nabojach, zawsze wymienny i gotowy, by wype³niaæ
przestrzeñ stron: kolejnych i gniewnych. I choæ wspó³czesnoœæ,
w nieprzebranym swym nadmiarze, wymyœli³a zmazywacze, pomiêdzy
wierszami nawet ich nie u¿ywam. Wolê z determinacj¹ zdrapywaæ
do krwi wpisy dokonane niewprawn¹ d³oni¹. Wolê wyryæ na kartce
symbole swej nonszalancji, w szale wolê zrapowaæ pojedyncze oddechy
s³ów. W ciszy zastyg³ej b³agam, by natchn¹³ mnie Œwiêty Duch.
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II. MIESI¥CE
Styczeñ, marzenia z pocz¹tkiem roku
raczej nie
nie teraz
mo¿e póŸniej
znajdŸmy czas
kiedy indziej
bez poœpiechu
pozerkajmy choæ
na siebie
wyszeptajmy
by dni otula³y nas
zapachem wiosny
nieustannym
pos³uchajmy nut
tych drapie¿nych
nieco zwiewnych
z silnym g³osu tembrem
wykrzyczanych
sk³onnych wtopiæ siê
urokliwie, beznachalnie
w nasz¹ otch³añ
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Luty, dnia czternastego
siedzê, maj¹c przytwierdzone
do oczu szklane kulki
marbles
tak, te koloru oceanu i Twoich nielicznych ³ez
widzê w nich b³êkit tafli kaszubskich i kociewskich jezior
oraz seledynow¹ poœwiatê morza
zobacz:
jeszcze raz przytwierdzam je do powiek
pragnê dostrzegaæ
a nie tylko patrzeæ bezg³êbnie
pomiêdzy palet¹ barw mieni¹ siê: po¿¹danie
wiara i mi³oœæ, k³ótnie i gniew
krótkotrwa³y zreszt¹ jak iloœæ bajtów na empetrójce
Twój odbity pó³cieñ ofiarowuje mi jednak coœ
czego nigdy dot¹d nie dotkn¹³em
staraj¹c siê kiedyœ tak usilnie z³apaæ sens
na bezbrze¿ach miejskich blokowisk
to w³aœnie on odmierza czas
prostuj¹c mój niepokój, egoizm i seks
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oby ju¿ na zawsze przytwierdzi³ mnie
do cudownie mieni¹cych siê kulek
w obliczu œwiat³a nocnej ¿arówki
które zanika nad ³ó¿kiem
gdy dotykasz nasz¹ poœciel swym snem
niczym lepki len
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Marzec, têsknoœæ na wiosnê
zdajemy siê byæ
i w trwodze losu
wrastaæ w ziemiê
g³êboko
coraz ni¿ej
w pogoni wiecznej
ku epicentrum
stajemy siê wtedy
w rzeczy samej
i jak ¿ycie samo
tkamy mozolnie sieæ
istnienia czy jak kto woli
powolnej defraudacji
w niezwyk³oœci jej splotów
w szerokoœciach jej obfitych ramion
czasami rozpl¹tujemy j¹
krocz¹c i brodz¹c
w zakamarkach myœli
i w zau³kach uczuæ
od gnoju
do gwiazd
niespe³nieni
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Kwiecieñ, ka¿da 21.37
istnieje jedna tylko taka Droga
zaledwie kilkanaœcie stacji
skromnie oznakowanych zreszt¹
oddalonych od siebie w pewnej hierarchii
potêguj¹cej napiêcie
On nie móg³ ju¿ po niej ostatnio st¹paæ
wcale nie dlatego, ¿e nie chcia³
i wcale nie dlatego, ¿e zas³ab³
by³ bowiem u Jej kresu silny jak nigdy dot¹d
przytulony do Postaci z krzy¿a
zdawa³ siê samemu uosabiaæ mi³osierdzie
to w³aœnie Ono sp³ywa³o na Jego niemoc
a w nas wyzwala³o czas na skruchê
chwilê na wytchnienie
moment na zadumê
ekrany telewizorów a¿ jaœnia³y od tego blasku
zapewne po to, by przypomnieæ nam o sensie
jedynym istotnym fakcie
niezaprzeczalnym przekazie
¿e tylko poprzez u³omnoœæ cia³a
mo¿emy zaistnieæ dla przestrzeni
nieco dalszej ni¿ pu³ap chmur
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Maj, czyli zwiewnoœæ mêskoœci
piêkny jest …
najpiêkniejszy miesi¹c wiosny
szczególnie gdy poddajesz refleksji
kruchoœæ i zdziwienie
cz³owieczeñstwo swoje i innych
zatapiasz siê wtedy w wielkoœæ
któr¹ ci ofiarowano przy narodzinach
i ma³oœæ, gdy œwiat szaleñczo i coraz bardziej ³apie ciê
w uœcisk rodem z kowalskiej kuŸni
wczoraj popija³eœ kawê na wygodnej kanapie
zapija³eœ to sokiem z nietutejszych ananasów
patrzy³eœ na kobietê obok
delektowa³a siê kaw¹
potem delikatnie rozsmakowa³a siê
w soku z rodzimej czarnej porzeczki
poradzi³eœ jej, by kupi³a jakiœ drobiazg
dla poprawienia nastroju czy jakiegoœ tam zatrwo¿enia
zes³anego jej przez los
wcale nie zadziwi³eœ siê, ¿e wybór pad³ na buty
wszak od lekkoœci st¹pania zale¿y
nieznoœna lekkoœæ bytu
i spojrzenia ciekawskich mê¿czyzn
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Czerwiec, krzyk na pocz¹tek wakacji
powoli zanurzam siê
niechc¹cy, i jakby mimochodem,
wyp³ywam na g³êbiê
i tak jak Ty wtapiam siê
w otch³añ mêtn¹
bez s³oñca kruszcu odrobiny
w ciemnoœci b³¹dzê, Przyjacielu
po omacku szukam d³oni
nieznu¿onej jeszcze
codziennoœci¹ zatoniêæ
w odmêtach ¿ycia ustawicznych
chcia³byœ, bym trwa³
i nadal obija³ siê o rafy rozmyœlañ
lubie¿nie radosnych i pe³nych trwogi zarazem
nie zd¹¿ê chyba jednak, Przyjacielu
w bezdennej liniaturze czasu
i przestrzeni zwiewnej
zatopi³ siê bowiem mój sza³
bezpamiêtnie
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Lipiec, nad brzegiem jeziora
tu czas siê wype³nia
tak jakby w klepsydrze nie by³o ju¿ ziaren
wobec lazurowej barwy jeziora
ka¿dy roztwór traci swój blask
przeró¿ne odcienie wody posiadaj¹ bowiem coœ,
co mo¿na by okreœliæ zawieszeniem
pomiêdzy piêknem a groŸb¹
blaskiem i cieniem, zmierzchem a œwitem
i kiedy siedzi siê nad brzegiem tego akwenu
wypada tylko milczeæ
wiêc milcz¹ wczasowicze, którym pomiêdzy nogami przep³ywaj¹,
podczas zanurzeñ i wynurzeñ,
niedojrza³e jeszcze do z³owienia p³ocie
i ptaki, którym kaszubska przyroda podarowa³a –
chyba na zawsze – przetrwanie
i tylko s³oñce pozostawia w sma¿alni ryb
trwa³e œlady na pustych po konsumpcji talerzach
wtedy ka¿dy rozumie, co naprawdê znaczy carpe diem
i odczuwa, ¿e dwa razy nie wchodzi siê do tej samej toni
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Sierpieñ i… moje próby po¿egnania lata
tam telewizor
a tu my chêtni zagraæ
nie swoj¹ rolê
…..................
pozy spikerów
nie ³agodz¹ naszych ran
ot, choæby trochê
…..................
piloty w d³oniach
migocz¹co wpatrzeni
tracimy czucie
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Wrzesieñ, gdy zaczyna siê szko³a
piêkna jest mowa ojczysta
szczególnie wtedy, gdy harmonia g³osek
bezszelestnie wysuwa siê z ust
a znaczenia s³ów nabieraj¹ pañstwowej rangi
bo jak tu nie byæ zgodnym z zasadami
leksyki, s³owotwórstwa, sk³adni czy frazeologii
gdy naprzeciwko ciebie ustawiono rz¹d ³awek
i posadzono w nich za korzystny wyrok m³odych
adeptów polskoœci i buntu
siedz¹, ws³uchuj¹ siê w ka¿dy dŸwiêk
niekoniecznie ten z nauczycielskiej katedry
przesy³aj¹ liœciki na karteluszkach
raz to mi³osne, raz flirtuj¹ce
innym razem bezczeszcz¹ce lekcyjny temat
a dziœ akurat by³o o ortografii
niedoszli maturzyœci przestraszeni, niegramotni
bez kieszonkowych s³owniczków z regu³ami
bezskutecznie próbowali siê zmierzyæ z g³êbi¹
próbowali sobie przypomnieæ
jak pisze siê cz¹stkê nie z rzeczownikami
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jedynym ich olœnieniem by³o ¿e razem
wykrzyczane wspólnie do sufitu
tylko przyk³ad jakiœ nocny cisn¹³ im siê na wargi
nietoperz!
mo¿e siê nie wyspali
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PaŸdziernik, jesieñ i latawiec
od dzieciñstwa marzy³em
chcia³em lataæ
ogl¹daæ ziemiê znad chmur
przenikn¹æ b³êkit
na wskroœ
unosiæ siê i wzbijaæ ponownie
mawiali, ¿e mia³em polot
umia³em z ojcem zrobiæ latawiec
puszczaæ go na polach, wœród zbó¿
dzikich i przeroœniêtych ponad miarê
(raz nawet znalaz³em p³aszcz
stary, przeciwdeszczowy
noszony zapewne przez jakiegoœ szpiega)
dokleja³em mu zawsze ogon
d³ugi i kolorowy
w barwach jaskrawie wojowniczych
i ciemnych niczym przepaœæ
upad³em jednak kiedyœ
niespodziewanie
pewnego d¿d¿ystego dnia
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zahaczy³em o kamieñ
i le¿¹c na wznak wkroczy³em
… w Niebo
i to bez machania
wiotkimi rêkami
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Listopad i… niepojêta œmieræ hydraulika
odszed³
w pozycji siedz¹cej
podpar³ g³owê
w ostatnim tchnieniu
na ³okciach
spracowanych nadmiernie
nieco wczeœniej
w³aœciwie tego samego dnia
zd¹¿y³ naprawiæ
ca³e mnóstwo
ludzkich dramatów:
kranów
nie dzia³aj¹cych
z których do czajnika nic
nie mo¿na by³o
nalaæ
kaloryferów ¿eliwnych
które nie mia³y
ju¿ si³
ogrzewaæ sumieñ
po prostu
schowa³ siê
w swoim kantorku
na zawsze
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traktuj¹c nas
z grubej rury
i uœmiechaj¹c siê
niezazdroœnie
zza swoich drzwi
jakby przechodz¹c
cicho i niepostrze¿enie
pomiêdzy
ca³y czas
p³on¹cymi zniczami
naszego niedowierzania
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nawet przyroda bywa oziêb³a
mroŸny, bia³y dywan rzadko przykrywa dachy wie¿owców
strzechy chat czy zakoñczenia drapaczy chmur
na pró¿no wypatrywaæ go
gdy choinki roztocz¹ swój blask wokó³ wigilijnych sto³ów
a powinno byæ tak piêknie
piêkniej ni¿ zwykle, czarownie i przecudownie
(bo to przecie¿ Jego kolejne urodziny)
czekamy…
czekamy na œnieg, zjazdy sankami z górek przy blokowiskach
czekamy na p³atki œniegu, radoœæ z ulepionego ba³wana
(z nosem ze zmro¿onej marchewki)
czekamy na okruchy œniegu, kulki rzucane w naT æn6kaach
c
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III. LATA
Rok 1969
Dnia³o wiosennie. Maj zapowiada³ siê upalnie, podobnie jak
w zesz³ym roku, w Dzieñ Matki. Oddzia³ noworodków przy Szpitalnej
zdawa³ siê pachnieæ bzem, rozbrzmiewaæ szumem motylich skrzyde³.
W sali na piêtrze rodzi³o siê nowe, ch³opiêce ¿ycie. W domu zaœ,
na jednej z piaszczystych ulic Szwederowa, babcia – jak to zwykle
bywa³o – krz¹ta³a siê po pokojach, imituj¹cych przedwojenne komnaty.
Pytania w jej g³owie – zreszt¹ – pozostawa³y nadal bez odpowiedzi.
Jak, w jakim celu, dlaczego – po prostu takie okoliczniki bez wyraŸnej
puenty.
Wysz³a do ogrodu. Nie przypuszcza³a nawet, ¿e w dziewiêæ lat
póŸniej przyjdzie jej ogl¹daæ gruzy domu, który tak mozolnie stawia³a
z mym dziadkiem – Marcinem. Spychacze bowiem zrówna³y wtedy
z horyzontem najwiêksze po³acie kwiatów.
Kilka dni póŸniej le¿a³em ju¿ jednak obok jej niezapomnianego,
okr¹g³ego sto³u, dêbowego, bez kantów, pod którym zrobiono mi jedno
z pierwszych zdjêæ. Uœmiech na nim odzwierciedla³ zachwyt nad pejza¿em
warzyw i p¹ków jab³oni zarazem. Wypielêgnowane jej piêknie
spracowan¹ d³oni¹, widnia³y jeszcze wielokrotnie na czarno-bia³ym
celuloidzie.

1973 Rok
Luty. Dok³adnie pierwszy dzieñ drugiego miesi¹ca. Znów zaczyna
siê rodziæ nowy, tym razem dziewczêcy byt. Nied³ugo potem oka¿e siê,
¿e doœwiadczenia bydgoskich przedmieœæ przeniesie on na londyñski
trotuar, australijsk¹ pla¿ê, dubliñskie puby.
Cienie murów na Podwalu, zorza blasku bazyliki blisko nozdrzy zak³adów
miêsnych odbijaæ siê jeszcze bêd¹ na dnie samotnego serca, gdzieœ
w majestacie nieznanego, który poszukuje ustawicznie harmonijnego
oddechu.
Wrzesieñ. Narodziny kobiecego serca na odleg³ym poniek¹d
Kociewiu. Bêdê musia³ czekaæ ponad dwadzieœcia lat, by poczuæ jego
bicie. Tu¿ obok mnie.
W zamkniêtych z wra¿enia powiekach.
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Rok 1979
Z urzêdu miasta, w sfatygowanych garniturach, pod¹¿a ulic¹ – ci¹gle
bez asfaltu – kilku tylko s³usznych ideologicznie fanatyków. „Dostaniecie
w zamian swoje wymarzone M” – krzycz¹ nawzajem. „Nie ma to jak
urok kamiennego œwiata!” Nota bene – z³o¿onego z równych p³yt,
w których ¿elbeton, zbrojenia i ¿wir odmierzaj¹ czas, w którym nie
ma gdzie uciekaæ; który nie mo¿e przemkn¹æ przez ogród; który nigdy
ju¿ nie dotknie starej bramy. Tego wyjœcia – wystawianego dla draki
w sylwestrow¹ noc przez kilku ulicznych clownów. A¿ dziw, i¿ ja i mój
ojciec, zawsze odnajdowaliœmy j¹ w ³anie ¿yta – tu¿ nieopodal ³uku
prowadz¹cego na B³onie, na trakcie do Poznania.

1984 Rok
Koñczê szko³ê podstawow¹. W klasie zwalczaj¹ siê dwa stronnictwa.
Tych od Lady Pank, i tych od Republiki. Klepsydra udowodni, i¿ w nowym
tysi¹cleciu Grzegorz z Ciechowa nie dotknie ju¿ swego fortepianu, torunianie
nigdy ju¿ nie zagraj¹ misterium w hali „Astorii”. Obywatela G.C. ju¿ nie
ma, animozje miêdzy grodami pozosta³y. I nawet gwar odg³osów wiwatu,
i nawet zapach ¿u¿lowego toru, nie s¹ w stanie tego zmieniæ.

Rok 1987
Jedziemy do Gdañska, z ch³opakami, a raczej „siopakami”, jak
mawia pewien dzieciak. W „Oliwii” ma graæ Marillion. Po raz pierwszy
w Polsce. Bilety mamy ju¿ od dawna. Oszczêdzaliœmy d³ugo. Jechaæ
„na Fisha” przecie¿ warto. To ¿yciowa koniecznoœæ. Zanim dotrzemy
jednak do hali, wypad tramwajem na pla¿ê. Gdy ju¿ prawie na niej
jesteœmy, spogl¹damy na zegarki. Cholera! Nie zd¹¿ymy na koncert.
Biegniemy i wsiadamy z powrotem do tej samej bimby. Motorniczy
stuka siê w czo³o. To nic, zawsze siê z nas œmiali. Trzeba s³uchaæ trashu,
a nie tam wzruszmenów – mawiali.
Jesteœmy ju¿ na tafli. Nowo poznany koleœ dzier¿y w d³oni, wysoko,
starego kaseciaka – „Kasprzaka”. Nie wypuœci go z r¹k a¿ do koñca
spektaklu. Jest mega! Dziêki niemu mamy do dziœ „Sugar Mice” i inne
pere³ki. A na deser zostan¹ w pamiêci s³owa „Ogórka” – naszego
kumpla, który specjalnie dla nas zapowie Marillion wychodz¹cy na scenê,
po cichu: „Baletowym kroczkiem wszyscy wkraczaj¹”. Sic!
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Rok 1988
Babcia cicho, acz jeszcze bardzo werbalnie, st¹pa po 30 m2 swego azylu.
Balaton przesy³a Bartodziejanom zapach traw wodnych. Otwarte okno
balkonu, którego nie ma, œle uœmiechy przechodniom. Choæ to z drugiej
strony jednego z najwiêkszych targowisk w mieœcie, pozostaje ¿al, ¿e
z powodu b³êdów konstrukcyjnych panów in¿ynierów nie mo¿na, maj¹c
75 lat, wynieœæ krzes³a na taras wie¿owca; a¿ niewiarygodnie przykro, i¿ nie
dane jest wypiæ zmielonej przed chwil¹ kawy w swoim kamiennym œwiecie.
Kroki babci s³ychaæ jednak bêdzie jeszcze w nastêpnym millennium.
Dodatkowo nasycone zostan¹ tupaniem kolejnego dzieciêcego istnienia
– tak, a¿ pod³oga odegra s¹siadom hymn na ni¿szej kondygnacji
dwuklatkowca. Najm³odszego na razie, stworzonego z mi³osnego
uœcisku wnuka i szlachetnego niewieœciego serca z Kociewia.

1992 Rok
Rozpoczynam pielgrzymowanie po pubach. Ma³o ich jeszcze. Nie
ma „KuŸni” – ukrytej w bramie bydgoskiej fabryki – w podwórzu przy
Gdañskiej, nie zatruwaj¹ ¿ycia mieszkañców ¿adna „Histeria”, „Gong”
czy inne „Sanatorium” pod klepsydr¹. Chodzi siê do „Trytonów”. Cicho
³ka saksofon, Eliasz odgrywa swe niepowtarzalne crescendo na werblu.
D³ugie Polaków rozmowy trwaj¹. Nikt nie przypuszcza, ¿e w kilka lat
póŸniej przy mikrofonie na „Talent Show” odkrywaæ bêd¹ swe dusze
co bardziej odwa¿ni, coraz m³odsi, bardziej studenccy i œwiatowi.
To Stary Rynek prze¿ywa kolejn¹ wiosnê! Zau³ki coraz gwarniejsze,
pañ sprzedaj¹cych ró¿e te¿ cokolwiek wiêcej. Delikatne p³atki kwiatów
jakby prosi³y o dotyk; jakby wprasza³y siê w woñ w³osów kobiecych.
Tylko bruk ten sam, i go³êbie, i po¿ó³k³e woluminy w antykwariacie,
w którym olimpijczycy z licealnego parnasu poszukuj¹ duchowej strawy,
straconego gdzieœ czasu, pierwszych wydañ Huellego, niedostêpnych
strof Herberta czy mistycznych quasi-opowieœci Tolkiena.

Rok 1995
Wyje¿d¿am do Borska. Niechêtnie raczej. Kolega mówi, ¿ebym
jednak wsiad³ w „Bonanzê”, czyli kolejowego piêtrusa na szlaku
Bydgoszcz-Koœcierzyna-Gdynia i przyby³. Mo¿e coœ siê wydarzy. Mo¿e
piêknie bêdzie. Mo¿e myœli bêd¹ kr¹¿yæ jakby swobodniej.
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I jest. Siedzê na pomoœcie. Wdzydzkie jezioro pachnie, nie ma flauty,
cieñ pada na pla¿ê. S³ychaæ tupot ptaków na drewnianych schodach,
dŸwigaj¹cych ciê¿ar ludzkich stóp na górê. Ogarnia mnie nagle
nieprawdopodobne rozedrganie. Pot sp³ywa rzêsiœcie. Po drugiej stronie
pla¿y dostrzegam bajkow¹, kobiec¹ twarz. Kasztanowe w³osy w s³onecznym
blasku wydaj¹ siê ósmym cudem œwiata. Zamieram, rozmarzam siê, przestajê
oddychaæ. Ju¿ nied³ugo dane mi bêdzie pod¹¿aæ z Ni¹ przez ¿ycie.

Rok 1996
Babcia wychowuje kolejnego prawnuka. Nie wie zapewne, ¿e ojciec
tego brzd¹ca bêdzie odczuwa³ nied³ugo potem nieznoœn¹ lekkoœæ bytu
po niechybnej zdradzie o³tarzowej wybranki. Samotnie i samorodnie
zamieszka bowiem na 11-tym piêtrze w betonowym bunkrze.
Nieopodal babci zreszt¹.
Ona sama... parzy nadal tê swoj¹ niezapomnian¹ kawê i przyrz¹dza
jedyne w swoim rodzaju klopsiki na wrzeœniowych imieninach. Aromat
wsypanych do jednej puszki resztek ziaren z ró¿nych krajów kontynentu
po³udniowo-amerykañskiego wprowadza w trans. Jest tak lekko,
przychodzi nawet wujek Waler, który jakby pragnie izolacji. Jest tak
bajkowo, jakby przestrzeñ by³a zmierzalna, jakby karuzela egzystencji
wirowaæ przesta³a na chwilê!

Millennium
Nadchodzi z³ota polska jesieñ. Taka po bydgosku, z nieuprz¹tniêtymi
z papierków ulicami, z rozedrganymi konarami przyulicznych drzew,
z nie zawsze zapalonymi lampami na osiedlach o zmroku, z objazdowym
cyrkiem w okolicach Glinek.
Stary œwiat odchodzi. Babcia zdaje siê coraz s³abiej st¹paæ po stopniach
swej klatki... schodowej. Gubi oddech rytm koñczyn, wiarê w zbawienie.
Ale widzi jeszcze dwumiesiêcznego wnuczka, ch³opca jak z najpiêkniejszej
dzieciêcej kolorowanki. Ostatnie z nim zdjêcie, na tapczanie pamiêtaj¹cym
jeszcze kartki na cukier segregowane rz¹dkami, to ostatni akord w tej
pseudo-serenadzie.
Do dzisiaj zreszt¹ te odbitki z klisz wyznaczaj¹ trwanie. Ukryte
w albumie „Baby-foto” zatytu³owanym tak nie przypadkiem po amerykañsku, zdaj¹ siê przypominaæ mi, gdzie moje miejsce, gdzie fantasmagorie,
a gdzie dom.
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2004 Rok
Przeprowadzka. Jakoœ tak siê z³o¿y³o, ¿e wróci³em tam, gdzie siê
wszystko zaczê³o. Wróci³em odmieniony, inny, starszy, ¿onaty i jako
ojciec czterolatka. Ten ostatni zreszt¹ poszed³ do przedszkola.
Te¿ jest ju¿ w drodze – mo¿e po wiedzê, mo¿e po umiejêtnoœci, mo¿e
po nic. Z dala od mamy i taty, z wiecznymi infekcjami, odczuwa
porann¹ bojaŸñ o zaledwie kilkudziesiêciometrow¹ drogê po rozstanie.
A mia³o byæ uspo³ecznienie, zosta³ tylko lêk i ta nieznoœna,
bo zaledwie maj¹ca cztery lata, nieznoœna nielekkoœæ bytu.
Mieszkanie identyczne jak w pierwszej klatce u rodziców. Raczej
klitka do zamkniêcia siebie i odgrodzenia od normalnoœci. Nieco
zapuszczone, ze star¹ wann¹, w której byæ mo¿e ktoœ próbowa³ zmywaæ
samotnoœæ. A jesieñ piêkna, bo polska – jak zwykle niezwyk³a.

2005 Rok
Ten ma³y samochodzik znowu siê przede mn¹ schowa³! – rozpacza³
ch³opiec. Dlaczego mi to ci¹gle robi? Gniewa siê o coœ? Trabi sta³
na swoich czterech malutkich, b³yszcz¹cych kó³kach pod wann¹.
W jego oczach – srebrnych, okr¹g³ych reflektorach, pojawi³y siê ³zy.
Ju¿ nie raz ch³opiec z rozpêdem puszcza³ go wprost na œcianê
dzieciêcego pokoiku. Trabi zd¹¿y³ ju¿ straciæ tylny zderzak, rozbiæ migacz
oraz zgubiæ tyln¹ wycieraczkê. Mia³ te¿ zbite boczne lusterko i przebit¹
tyln¹ oponê. Gdy o tym pomyœla³, jego ³zy stawa³y siê coraz mocniejsze.
Sp³ywa³y po jego poobijanej karoserii wprost na ³azienkowy dywanik,
³agodz¹c ból powsta³y od ostatnich, bardzo silnych wstrz¹sów. Traaabi!
Traaabi! Gdzie jesteœ? – us³ysza³ nagle samochodzik, ale nie œmia³
wychyliæ swych szyb spod wanny. Traaabi! Traaabi! Obiecujê! Jeœli siê
znajdziesz, nie bêdê ciê ju¿ rzuca³ o œcianê ani wyrywa³ b³otników! Proszê
ciê Trabi, Trabiku, Trabiczku mój kochany, poka¿ siê, bo bez ciebie mi
bardzo smutno! Autko przesta³o p³akaæ. Mimo wielu siniaków na
r¹czkach i nó¿kach, a w³aœciwie na bocznych drzwiczkach i klapie od
baga¿nika, wyjecha³o w stronê zap³akanego ch³opca, radoœnie
pozdrawiaj¹c go g³oœnym i przejmuj¹cym ch³opiêce serce klaksonem.
Ojej! Jesteœ! Jesteœ! Wreszcie jesteœ! Ch³opiec bior¹c go na rêce, pobieg³
szybko po ma³¹ œciereczkê, któr¹ mama trzyma³a w kuchni na zlewie.
Dok³adnie powyciera³ ni¹ autko, a póŸniej wyg³adzi³ je kremem
Bambino, znalezionym w pude³ku „od k¹pieli”. Trabiku! Trabiku! Biorê
teraz œrubokrêt i klej. Uzupe³niê ci wszystkie dziury, poprzykrêcam
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kó³ka i sklejê z³amane drzwiczki. To jednak chwilê potrwa! Trabi nie
kry³ radoœci. Po kilkunastu minutach wygl¹da³ jak najnowszy model
ze „Z³otej Kolekcji Dzieciêcych Samochodzików”. Marzy³ bowiem
zawsze, by kiedyœ siê w niej znaleŸæ.

Rok 2006
Narodziny córki mia³y miejsce w tym samym szpitalu, co moje.
Wiosna by³a najcieplejsza od wielu lat. ¯onê zrywa³ ze snu nawet
najl¿ejszy szmer rolet, a ja do trzeciej nierzadko w nocy siedzia³em
na balkonie, obserwuj¹c zmêczone dniem go³êbie i s³ysz¹c przeró¿ne
wzdechniêcia s¹siadów. Znów przysz³a bojaŸñ. Tak znienacka zapuka³a
na czwarte piêtro, nieproszona wesz³a i nie chcia³a wyjœæ.
I wtedy zrozumia³em siebie, patrzy³em na ¿onê jakby mi³oœniej,
jeszcze raz z wdziêcznoœci¹, ¿e jest. Synek spa³ dobrze. Nie mog³o
byæ inaczej, skoro obok, w drugim pokoju, spa³a jego malutka kopia.
Tylko ¿e dziewczêca, niewinna. Zdawa³a siê prosiæ o opiekê i mówiæ
– b¹dŸ!

Rok 2009
Piêkno zazwyczaj bywa³o wartoœci¹. Wypada³o je pielêgnowaæ,
etycznie ho³ubiæ,cieszyæ siê nim i czasem z jego powodu cierpieæ. Nie
wypada³o przyznawaæ siê do nieczu³oœci wobec ka¿dego, który je
posiad³, ani wobec nikogo, który by³ z natury swej piêkny. I choæ
bardziej do twarzy w nim zawsze by³o dojrza³ym, z zasady statecznym,
z pewnymi zasadami, to wydaje siê, i¿ w tej w³aœnie pow³oce nieco
dziœ zblad³o. No bo jak uwierzyæ tym, którzy potrafi¹ zniekszta³ciæ
jego obraz, pokazuj¹c prawdê z odcieniami szaroœci, sprawiaj¹c mu
tym ból i zrównuj¹c z k³amstwem? Ot, socjotechniczne to zaiste kanony!
A piêkno i tak pozostanie sob¹. Mo¿e nieco bojaŸliwe, niekiedy
zak³opotane i lêkliwe. W³aœciwe tylko tym czterdziestoletnim, którzy
posiadaj¹ jeszcze poczucie skrêpowania. Tak jak ja.

Rok 2010
Zima. Ostatnie dni przed Bo¿ym Narodzeniem. Jedziemy z ch³opakami
na Mistrzostwa Europy, do Warszawy, a jak¿e. Bêdziemy znów
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przestawiaæ piony i innych szachowych, drewnianych dziwaków na
szachownicach. Niektórzy z nas bêd¹ mieli to szczêœcie, ¿e bêdê grali
na „transmisji”. Bêd¹ w sieci, a ich partie bêd¹ eksplodowaæ
niemrawymi ruchami na portalu chessbomb. Na wieki.
Wtedy zaœnie na zawsze mój tata. Przed samym wjazdem do stolicy
us³yszê w s³uchawce mojego zdezelowanego telefonu, ¿e siê przewróci³,
¿e reanimowano go, ¿e mama p³aka³a, ¿e migotanie sercowych komór,
¿e mózg chyba obumar³. Tak jak wtedy mój œwiat.
Jeszcze przed podró¿¹, wychodz¹c z klatki mojego ¿elbetonowego
bloku, widzia³em go, jak wchodzi³ do domu. Dlaczego wtedy nie
podszed³em i nie poda³em d³oni, na zgodê, na po¿egnanie?

Rok 2012
Przybywa do nas Hoggy. Przywieziony z Brzuze, w kartonie
po zakupionej lampie sufitowej z Biedronki (a wiadomo, ¿e wszystko
jest z Biedronki), zdaje siê na pocz¹tku orbitowaæ po pod³odze.
Na sufit spogl¹da jedynie wtedy, gdy jego ³apy zrobi¹ œlizg
na panelach, i wtedy biedny szczeniak l¹duje na plecach. Ma zacny
rodowód. Jego psia mama to Lady Di, a to do czegoœ przecie¿
zobowi¹zuje. Podobnie jak szlacheckie pochodzenie jego ojca – Lorda.
Zreszt¹ Hoggy (nazwany tak na czeœæ Steve'a Hogartha) udowadnia
to na ka¿dym kroku. Indywidualista, angielski sir.
A niech go!
W³aœnie zaczê³o siê Euro w Polsce. Lewy i B³aszczu staraj¹ siê,
by polski pejza¿ by³ jeszcze bardziej kolorowy. Wiêc mam dwa
w jednym: psa i pi³kê, przed któr¹ tak lubi uciekaæ.

Rok 2015
Zd¹¿y³em zaprzyjaŸniæ siê ju¿ z moj¹ „The Presj¹”. Chodzê z ni¹
pod rêk¹.
Na spacerach z psem opowiadam kumplom o kolejnych jej ods³onach,
przez telefon wyjaœniam niuanse. Chocia¿by te zwi¹zane z Lunatic Soul
i chodzeniem po stru¿ce œwiat³a z latarki. Zreszt¹ zasypiam ka¿dej nocy
z przeœwiadczeniem, ¿e muszê dokonaæ kolejnego wyboru. Wyrwaæ
siê z presji czasu i ograniczeñ przestrzeni. Idê wiêc z mozo³em, hardo
w górê, miarowo, z oporem przytupu i z niezmierzaln¹ iloœci¹
bezdechów wykszta³conych przez woñ rêcznie robionych papierosów.
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Idê po wydeptanych przez innych œladach w prostolinijnej trajektorii
ulicy. Nie ³udzê siê. Moje wêdrowanie nie posiada cech szczególnych
i nic, i za nic nie przypomina Syzyfa. I chocia¿ wydaje siê, ¿e ci¹¿y mi
kamieñ istnienia, pierwszy napotkany na górze nieznajomy (jak ja
krocz¹cy w czeluœæ) i pierwsza zobaczona ukradkiem nieznajoma (jak
ja wznosz¹ca rêce do lotu) uœwiadamia mi ten sam dar posiadania
samotnoœci. Nie tylko na moj¹ wy³¹cznoœæ.

2017 Rok
Za wczeœnie coœ spisywaæ, za póŸno domniemywaæ. Dziêki Ci, Panie,
¿e trwam!
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DZIWNY DIARIUSZ
[POS£OWIE]

Doprawdy dziwny to diariusz, nie z tych klasycznych pisanych
od 01 stycznia do 31 grudnia. Stoppel dokona³ bardzo zrêcznego
zabiegu: na pocz¹tek mamy cykl miniatur przyporz¹dkowanych dniom
tygodnia. Dalej lec¹ wiersze odpowiadaj¹ce miesi¹com. Ca³oœæ zamyka
proza, taka swoista kronika ¿ycia, tym razem autor koncentruje siê ju¿
na konkretnych datach. Taka zrêczna konstrukcja pozwala opowiadaæ
o œwiecie na ró¿nych poziomach i z zastosowaniem ró¿nych form
jêzykowych.
Po lekturze diariusza nabieram przekonania, ¿e autor jest stoikiem,
tzn. w ¿yciu bardziej stara siê unikaæ cierpienia ni¿ goniæ za przyjemnoœciami. Zreszt¹ wydaje siê, ¿e filozofia stoicyzmu zosta³a bardzo
dobrze przyswojona i zaadoptowana przez chrzeœcijañstwo. Dla Stoppela
Bóg w³aœnie wydaje siê wartoœci¹ nadrzêdn¹ i porz¹dkuj¹c¹ œwiat,
a jego diariusz mo¿e byæ odbierany jako kalendarz Bo¿ych ingerencji
w ¿ycie Jego s³ugi. Autor diariusza jest poet¹ oszczêdnym i znaj¹cym
si³ê umiaru (chyba najwa¿niejsze s³owo dla stoików), a jednoczeœnie
potrafi¹cy pisaæ bardzo intymnie. Diariusz te¿ nie jest pozbawiony
humoru (autor wy³apuje z pamiêci ró¿ne smaczki, jak choæby rywalizacja
fanów Grzegorza Ciechowskiego i Lady Pank). Wydaje siê jednak, ¿e
najlepsze wra¿enie robi¹ wiersze Stoppela, niektóre jak „PaŸdziernik,
jesieñ i latawiec” ciekawe, nostalgiczne.
Stoppel nie po raz pierwszy udowadnia, ¿e wci¹¿ rozwija siê,
poszukuje nowego jêzyka, jest oszczêdny i powœci¹gliwy, a jednoczeœnie
bardzo szczery.
Bart³omiej Siwiec
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