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zawsze z niego drwiłem, mówiąc:
– Wiem, że symulujesz! – i – Leż tam sobie, głup-

ku! – ale po chwili ogarniał mnie lęk. Nasłuchiwałem, 
czy oddycha, a kiedy wydawało mi się, że nie reaguje 
nawet na łaskotki, zawsze totalnie wariowałem, pła-
kałem i szlochając niczym histerycy na pogrzebach, 
prosiłem, żeby się obudził. A brat, gdy tylko nacieszył 
się moim żalem, po prostu wstawał i sobie szedł. Za-
wsze dawałem się nabrać.

Ale teraz leżał, jak zwykle, na łóżku, czytał i chrupał 
jabłka. Miał mnie gdzieś. Co zresztą mógł sobie robić 
z kogoś, kto jeszcze niedawno zadanie domowe pod-
pisał: mama.

To było w czasach, kiedy ojciec po powrocie z ZSRR 
dosłownie pokrzykiwał z radości, twierdząc, że nikt 
tam nie umrze z głodu, bo w hotelu, w którym miesz-
kał z jakimiś trepami od sportu, na stole stał koszyk 
z chlebem zupełnie za darmo.

Prawie wszystko było wtedy zrobione z tworzyw 
sztucznych. Pamiętam zaskoczenie ojca, kiedy wycią-
gnął z gorącej kawy plastikową łyżeczkę, która roz-
topiła się i wydłużyła na kształt spaghetti. Ojcu nie 
wystarczyła długość ramienia, wlazł więc na krzesło  
i naciągnął ten dziwny przedmiot aż do sufitu.

Gdzie towarzysze z NRD popełnili błąd? Pytały jego 
zdumione oczy.

– Super – powiedział brat. – Super, tato.
Zniesmaczony ojciec rzucił tę rzecz do kuchennego 

zlewu, starając się patrzeć nam prosto w oczy.
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– No jasne! – krzyknął po chwili. – Jak coś nie jest  
z USA, to już się naszym panom nie podoba!

Gdyby ktoś postawił przed tobą dwa identyczne pu-
dełka, powiesz, że to z USA jest lepsze! – zirytowany 
machnął ręką i poszedł do gospody.

– Co to za świństwo? – pytała mama, badając leżą-
cego na dnie zlewu dziwoląga.

– Towarzysze z NRD wyprodukowali łyżeczki dla 
idiotów, więc tata kupił kilka dla nas – oznajmił brat.

– A co z nią robił? – chciała wiedzieć mama.
– Mieszał sobie kawę – doniosłem na ojca.
Mama uniosła brwi:
– Kawę?!
– W NRD mają niebieskie chusty harcerskie – za-

błysnąłem świeżą informacją. Brat pogłaskał mnie po 
głowie.

Szedłem na popołudniową zbiórkę harcerską. Często 
bywała to straszna chała. Na dworze było ładnie, a oni 
kazali nam, biernym głupkom, siedzieć w klasie i prze-
prowadzali na nas niewiarygodnie kretyńskie ekspery-
menty. Jednym z ulubionych numerów był narysowany 
na tablicy zając z tarczą w brzuchu. Zawiązywali nam 
oczy, kręcili nami dokoła, a my mieliśmy trafiać do tej 
tarczy. Można paść ze śmiechu. Zwłaszcza że grali w to 
z nami od dobrych dwóch lub trzech lat, nawet przy ład-
nej pogodzie. Po prostu nie mieli pojęcia, co z nami robić.

Mnie w harcerstwie najbardziej podobała się jedna 
drużynowa. Miała wadę wymowy i kiedy uroczo wyma-
wiała „r”, wyobrażałem sobie, że tak mówią Francuz-
ki. Ktoś podarował wtedy szkole królika, założyliśmy 
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więc Kółko królika. Królik mieszkał w skrzyni na 
szkolnej działce, a ta nasza drużynowa drapała go za 
uszami i czule do niego dziumdziała, czego mu szcze-
rze zazdrościłem.

Zawsze najbardziej czekałem na cykl Gawęda o książ-
kach. Prowadził go dziwny facet. Mierzył ze dwa metry 
i miał głos, który co chwilę nerwowo przechodził mu  
w bardzo wysokie tony. Biegał po scenie i deklamował. 
Raz, kiedy czekaliśmy na niego przed aulą, z nudów po-
stanowiłem sprawdzić, czy uda mi się zrobić fikołka na 
kontuarze w szatni. Wtem zobaczyłem tego gościa na 
podłodze. Przyglądał mi się przygnębiony, potem kiw-
nął na mnie palcem wskazującym. Wlazłem za nim pod 
kontuar i kucnąłem obok.

– Harcerzu! – szepnął. – Skocz mi po setkę rumu! 
Przebiegnij się po nią do sklepu naprzeciwko. Mam 
nadzieję, że szybko biegasz?...

Więc żwawo ruszyłem, a po chwili przybiegłem z bu-
teleczką. Facet skwapliwie odkręcił ją roztrzęsionymi 
dłońmi, przymknął z błogością oczy i wypił ją na raz 
jak jakąś lemoniadkę. Mnie obdarował spojrzeniem 
pełnym uznania i trzema koronami. Już po kilku mi-
nutach podrygiwał na scenie.

W ogóle wymyślali wtedy mnóstwo nieprawdopo-
dobnie idiotycznych gier i zabaw. Niektórych z nich 
nie rozumiem do dziś. Chyba najbardziej szelmowskim 
urządzeniem było elektryczne pudełeczko o niezwykle 
pouczającej nazwie Harcerzu, wytrzymaj! Na pudełku 
był rysunek, na którym jeden młodzieniec kopał dru-
giego prądem elektrycznym. Ten drugi na rysunku 
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uśmiechał się bohatersko. Po prostu łapało się za dwa 
druty, a druga osoba wypuszczała prąd, który kopał. 
Niejednego przy tym nieźle wykręciło. Bóg mi świad-
kiem, harcerze dostawali takie rzeczy pod choinkę.

Gdy ja rozładowywałem nadmiar energii na zbiór-
kach harcerskich, trafiając w zająca, Andulka, w któ-
rej oczach od jakiegoś czasu dało się dojrzeć błysk 
zrozumienia podstawowych reguł gry, psociła po swo-
jemu. Na przykład na obozie letnim zamiast flagi wcią-
gnęła na maszt swoją bluzę od dresu. Do dziś zresztą 
wspomina to jako najbardziej brawurowy numer, jaki  
w życiu wykręciła.

– Co ty bredzisz? – powiedziała A. – Skąd ci przy-
szło do głowy, że to był najbardziej brawurowy numer  
w moim życiu, czy jak to tam piszesz?!

– Sama mi raz mówiłaś. Chcę tu opisać różnice mię-
dzy facetami a babkami. O tym ma być ta historia. 
Chłopaki robią bardziej gruboskórne kawały. Nie mó-
wię, że to jest złe w kobietach, ale chłopak by tam 
wywiesił gacie albo rolkę srajtaśmy, rozumiesz?!  
U chłopaków to musi mieć większe jaja.

Kiedy piersi Andulki urosły do wielkości oczu Hu-
rvínka2, sprawiła sobie górę od stroju kąpielowego.

To jest ten moment, kiedy obie płcie definitywnie się 
rozchodzą. Niektóre dziewczynki spokojnie mogłyby  
z tym poczekać, ale do dorosłości każdemu cholernie 
się spieszy. Andulka tak harcowała w wodzie, że 
część stroju, która miała za zadanie ukryć to, co mieli  
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w owym czasie takie samo niektórzy chłopcy, podsko-
czyła jej do góry, ale ona w ogóle tego nie zauważyła. 
Wybiegła z wody, drżały jej sine usta, szczękała zęba-
mi. Owinęła się ciepłym kocem, z którego wystawała 
jej tylko głowa. Z zaciekawieniem obserwowała chło-
paków i myślała o tym, po co właściwie są na świecie, 
do czego mogliby być przydatni. Najbardziej podobali 
jej się starsi, kiedy dziko nurkowali, brawurowo ska-
kali na główkę i podtapiali się nawzajem. Imponowała 
jej bijąca od nich zwierzęcość.

A może dałoby się wykorzystać ją jakoś pozytywniej? 
Nie szkoda tej energii? Przymknęła oczy i wyobrażała 
sobie, że ten najładniejszy całuje ją i nosi na rękach, 
wielbi, kupuje kwiaty i prezenty.

W tym samym czasie, tylko gdzie indziej, i ja wsze-
dłem do wody. Długo stałem i obserwowałem taflę 
przed sobą. Migotała w południowym słońcu, oślepia-
jąc mnie. Było mi strasznie głupio. Wszyscy prawdopo-
dobnie już dawno mnie przejrzeli. Nie umiałem pływać, 
okropnie wstydziłem się koła, chodziłem więc po dnie  
i ruchem rąk udawałem, że pływam żabką. Nie ma 
chyba nic gorszego od robienia idioty z samego siebie.

Jakoś się wtedy zamyśliłem, powoli odchodząc coraz 
dalej od brzegu. Bardzo szybko robiło się tam głęboko. 
Gdy nie umiecie pływać i traficie na opadające dno, 
nie macie już możliwości zatrzymania się. Na począt-
ku nawet mi się to podobało, jednak po kilku krokach  
zrozumiałem, że jeśli czegoś nie zrobię, woda na zawsze 
pochłonie moją osłupiałą twarz. Problem polegał jednak 
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na czymś zupełnie innym. Wstydziłem się krzyknąć „po-
mocy”! Wstyd był o wiele silniejszy niż świadomość, że 
zostało mi już tylko kilka chwil życia. Dzieci wkoło mnie 
kwiczały z radości, plaskały rękami i nogami o taflę 
wody, robiły stójki i przewroty. Były jak w transie, a ich 
oczy płonęły ze szczęścia. Tylko ja z przerażeniem powo-
li kroczyłem drogą do krainy ciszy, gapiłem się w niebo, 
po którym płynęła barokowa chmura, i żałowałem, że 
odchodzę z tego świata cicho jak trusia. Dlaczego w tym 
najważniejszym z momentów ludzkiego życia nic nie 
dudni, nie grzmi, dlaczego umieram pośród niczym nie-
skrępowanych śmiechów-chichów opalonych golasów?

Kiedy woda sięgała mi już grdyki, upadła przede 
mną piłka, którą grały starsze chłopaki.

– Podaj! – wołali do mnie.
– Nie im, nam podaj! – krzyczeli inni, ale ja uśmiech-

nąłem się przepraszająco, balansując z podniesioną 
brodą. Wybijałem się już tylko z palców u nóg, ręce 
miałem przepisowo opuszczone. Woda napłynęła mi 
do nosa i oczu, ostatni raz wziąłem oddech, ale nie 
byłem w stanie wydobyć z siebie wołania o pomoc. 
Wolałem umrzeć niż zachować się niegodnie. Potem 
zniknąłem pod powierzchnią wody.

Ocknąłem się na brzegu. Nie wiem, ile minęło cza-
su. Najpierw powiedziałem:

– Dziękuję – a potem powtórzyłem jeszcze kilka-
krotnie: – dziękuję, dziękuję...

Zostało mi to do dzisiaj. Sto razy dziennie potrzebu-
ję pomocy, ale to, co broni mi krzyknąć, jest silniejsze 
ode mnie.
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Opisałem to wszystko w szkole, w wypracowaniu 
Wakacyjna przygoda, choć już wtedy czułem, że okre-
ślenie „przygoda” trochę tu nie pasuje. Zrobiłem też 
rysunek. Nauczycielce niespecjalnie się to podobało. 
Powiedziała mi, że to za bardzo makabryczne. Po pro-
stu wyprzedziłem epokę.

O ile pamiętam, dziewczyny wiecznie rysowały księż-
niczki. Właściwie nie księżniczki, lecz jedną i tę samą 
księżniczkę. To chyba była jakaś Barbie tamtych lat. Je-
żeli dziewięćdziesiąt dziewięć procent dziewczynek dzień 
w dzień rysuje miliony takich samych księżniczek, bez 
najmniejszego rumieńca, bez śladu wysiłku i bez fan-
tazji, to do dzisiaj nikt mi nie wciśnie, że z tymi dziew-
czynkami jest wszystko OK. Ta księżniczka wyglądała 
mniej więcej tak:

Jak mogło je to bawić?
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Chłopcy rysowali kowbojów, auta, ale głównie bitwy, 
gdzie wszystko wrzało, gdzie eksplodowały samoloty  
i czołgi, gdzie wśród wrzawy i dymu rodził się dramat 
akcji pełen przekątnych nakreślonych seriami z kara-
binu maszynowego. Łoł!

To co innego. Osądźcie sami.

Kolejną rzeczą, która wkurzała mnie w dziewczynach, 
było to, że nie dawały ściągać. Nawet najbardziej nielu- 
biany chłopak, zwycięzca konkursu na klasowego głupa, 
chętnie dzielił się swoją, jakże znikomą, wiedzą. Dziew-
czyny zaczęły dawać odpisywać dopiero koło szóstej, 
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siódmej klasy, jakby nagle dotarło do nich, że bez chło-
paków pewnego dnia będą w lesie. Trochę późno, nie?

Ich rysunki były harmonijne, ale sterylne, chłodne, 
staranne, ale nieładne. Mimo to dostawały piątki. Ry-
sunki chłopaków pełne były eksperymentów, żaru, na 
wszystkich widziało się walkę o każdy kawałek białe-
go arkusza, obrazki przyprawione śliną poruszenia. 
Chłopcy nie bali się dla osiągnięcia lepszego efektu 
rozetrzeć farby palcami, żeby później z uczuciem zbi-
tego psa przeczytać: Do poprawki, dwója. Bo w szkole 
były same nauczycielki, niegdyś producentki księż-
niczek, byłe uczennice, które miały zawsze wszystko 
czyste. Chłopak musiał mieć w sobie coś z prosiaka, 
żeby w ogóle ktoś się z nim liczył.

Pewnego razu przyszli do szkoły filmowcy, potrze-
bowali dzieci do filmu. Nasza wychowawczyni dwu-
krotnie nieomal zemdlała. Najpierw z samej radości. 
Jaśniała, pchając przed siebie swoich pupilków – jed-
nego takiego kujona, co to lubił się myć i wiedział, 
z jakimi państwami graniczy nasz kraj, i dziewczyn-
kę, która była tak delikatna, że zdawało mi się, że 
prześwituje. Podczas śpiewu tak poprawnie otwierała 
usta, że mało kto ją rozumiał.

Potem nauczycielka prawie zemdlała ze strachu, 
kiedy filmowcy wybrali sobie największego zbira z kla-
sy, który psuł jej najwięcej krwi. Szeptała: „Jego lepiej 
nie...”, ale oni nie zwracali na nią uwagi. My, flejtu-
chy, bardzo się z tego cieszyliśmy. Już wtedy miałem 
wrażenie (które, szczerze mówiąc, niekiedy miewam 
też dzisiaj), że gdyby mózg było widać, to dziewczynki 
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by go sobie tapirowały. Może te niepotrzebne bruzdy 
dałoby się wygładzić w jakimś salonie piękności?

W owym czasie pierwszy raz miałem w ręku lekturę 
pornograficzną. Był to zapaćkany, odpychający ze-
szyt. Kolega, który mi go pożyczył tylko na jeden dzień 
i pod warunkiem że oddam go w stanie nienaruszo-
nym, szepnął mi z uśmiechem spiskowca, że „sobie 
poużywam”. Nikt mi nie przeszkadzał, bo rodzice byli 
w pracy, zabrałem się więc do czytania.

Był to niewiarygodny paszkwil, posiadał jednak tę za-
letę, że w żaden sposób nie zepsuł mnie pod względem 
moralnym. Przez jedną trzecią lektury miałem wrażenie, 
że czytam pismo o łowcach pereł, a dokładniej – o dwóch 
współzawodniczących drużynach mężczyzn i kobiet. 
Przy czym niektóre skarby, które znajdowali, musiały 
mieć co najmniej taką wartość jak Gwiazda Południa. 
Świadczyły o tym zdania typu: Mdlał z rozkoszy, zbliża-
jąc się do jej muszelki... Potem zmieniało się to w nieźle 
porąbaną powieść detektywistyczną, bo nie wiadomo 
skąd, pojawił się gość ze straszliwą bronią w ręku. Broń 
nie była bliżej opisana, mogłem się więc tylko domyślać, 
że działała na zasadzie promieni śmierci3.

Oddałem tę dziwną miksturę stylistyczną koledze, 
mówiąc, że wolę Bulldoga Drummoda, Pułkownika, któ-
ry nudził się w czasach pokoju, jak brzmiał podtytuł.

Lubiłem wtedy także Verne’a, zwłaszcza oryginalne 
ilustracje, pod którymi zawsze był krótki tekst. Rzadko 
zdarzało mi się wytrzymać i najpierw oglądałem wszyst-
kie te obrazki ze świetnymi zdaniami typu: Czy pan wie, 
Pencroffie, ile kłosów może wyrosnąć z jednego ziarna?
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Długo bałem się alkoholu, a za najbardziej pod-
stępny uważałem poncz. A to pod wpływem ilustracji  
z książki Piętnastoletni kapitan, na której król dziku-
sów, lubiący gorzałkę, zapłonął jak beczka nafty po 
wypiciu zapalonego napoju.

Byłem zupełnie oszołomiony fragmentem: Ich ciała, 
całe przesiąknięte alkoholem, paliły się lekkim, niebie-
skawym płomieniem. Mało nie zesrałem się ze stra-
chu, kiedy pewnego razu ojciec wyskoczył z butelką 
czystej cieczy, krzycząc:

– Stolicznaja! Prosto z Moskwy, moi chłopcy!
Było po nim widać, że dziś przeżył już coś takiego. 

Potem zrobił głupią minę i nalał sobie, patrząc na nas 
kątem oka. Następnie potarł zapałkę i zapalił Stolicz-
nają prosto z Moskwy. Mama musiała zgasić światło 
dla osiągnięcia lepszego efektu. Ze zgrozą patrzyłem 
na blady płomień i na ojca, który go połknął. Kiedy 
mama zapaliła światło, twarz ojca wyrażała zdumie-
nie i ból, trzymał się za gardło. Tego dnia więcej nie 
przemówił. Ostatecznie byłem szczęśliwy, że na tym 
się skończyło i że nie spalił się lekkim, niebieskawym 
płomieniem, jak król dzikusów.

Andulkę pomału przestawało bawić ciągłe dziurawie-
nie murzynka. Potrzebowała kogoś żywego, żeby mo-
gła na nim testować, jak to i owo w życiu funkcjonuje.  
Z pisma Żołnierz czechosłowacki wycięła sobie zdjęcie 
ściętego na jeża hokeisty, który bardzo jej się podobał, 
bo miał na twarzy małą, fotogeniczną bliznę. Ponadto, 
choć ewidentnie był silny, jego oczy zdawały się prosić  




