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Piotr Skrzynecki i Jan Nowicki. Piotr – Warszawiak, JaÊ – Kujawiak
(Kujawiak, kujawiaczek – nie ma „ci ja”). Obaj krakauerzy z krwi i koÊci.
Obaj odrobin´ CK: alasz, Przybyszewski, chata w Bronowicach i obaj
najzupe∏niej nie CK: otwarci, wàtpiàcy, ciekawi Êwiata. Obaj w obowiàzkowych kapeluszach... Nic dziwnego, ˝e si´ spotkali i zacz´li rozmawiaç.
I tak ju˝ zosta∏o. Nie ma najmniejszego znaczenia, ˝e któregoÊ dnia, kiedy wie˝e koÊcio∏a Mariackiego rzuca∏y d∏ugie cienie na Rynek i Sukiennice, Piotr przeniós∏ si´ w wysokie i nieodgadnione sfery. ˚aden to powód, by przerwaç dialog. Mo˝e tylko rozmow´ przy Êwiecach i kieliszkach zastàpi∏a korespondencja. Ale to przecie˝ detal, nic nieznaczàca
nieznaczàcoÊç.
Opowiada Piotrowi Jan Nowicki:
Opowiedzia∏ mi jeden goÊç, jak to kiedyÊ odwa˝y∏ si´ podà˝yç za dalekim szczekaniem. Szed∏, szed∏ i przez ca∏y czas czu∏, ˝e narasta w nim
beznadziejne pragnienie spe∏nienia ostatnich ch∏opi´cych oczekiwaƒ.
Przew´drowa∏ wiele dróg, przedziera∏ si´ przez g´ste krzewy, mija∏ zamki z uÊpionymi stadami kawek na wie˝ach. A˝ wreszcie dotar∏ do celu.
Tam stràci∏ nietoperza, który w ciemnoÊciach wkr´ci∏ mu si´ we w∏osy,
pog∏aska∏ psa i zajrza∏ przez ma∏e okienko do wn´trza chatki. Na pod∏odze, wciÊni´ta w kàt, siedzia∏a skulona niebieskooka ksi´˝niczka i pi´knym g∏osem syreny, w pieÊni bez s∏ów – obiecywa∏a manowce. P∏aka∏a.
Wtedy uciek∏, potràcajàc po drodze psa, który przeciàg∏ym skowytem
zmyli∏ mu powrotnà drog´.
Piotr wszystko rozumie, bo wszak˝e wie z wysoka, ˝e nikt tego Janowi Nowickiemu nie opowiedzia∏, ˝e to po prostu JaÊ b∏àdzi∏ tak jakiegoÊ
wieczora po Krakowie.
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Bowiem Kraków to dla obu panów Pola Elizejskie. Te mityczne, gdzie
b∏àdzà cienie, a ksi´˝niczka obiecuje manowce; i te paryskie, gdzie wielkiemu Êwiatu wydaje si´, i˝ ˝egna si´ ze Êwiatem ma∏ym, a na talerze sypià si´ ostrygi i w trzech smakach drób. Problem w tym, ˝e Jan Nowicki nie chce tych Êwiatów rozdzieliç. Oba sà, oba realnie istniejà, po có˝
wi´c udawaç, ˝e któregoÊ z nich nie ma. Ale uznawszy obydwa, stajemy
w obliczu chaosu, migotania wartoÊci; gorzej jeszcze – znajdujemy si´ na
granicy kiczu. Ten Piotr gadajàcy z Nieba, te Planty zmienione raz
w ogród Hesperyd, to znów w wulgarny deptak, gdzie szarzy menele pijà groszowe wino. Otó˝ nie ma w tym cienia sentymentalizmu. Âwiat jest
taki i taki. Jaki zaÊ b´dzie naprawd´, decydujemy my sami. Swoim Êwiatem zechcia∏ si´ Jan Nowicki podzieliç.
No i co? No i chodzi teraz pozbawiony dachu nad g∏owà, a nocami znowu czeka na dalekie szczekanie psa. Zachwycajàce przez to, ˝e przywo∏uje na myÊl marzenia, które nigdy i nikomu – nie mogà si´ spe∏niç. – Tutaj Pan jednak przesadzi∏, panie Janie. Dane mi by∏o napisaç wst´p do
Pana ksià˝ki. A poza tym w moim ogrodzie zakwit∏a czereÊnia. Odpis niniejszego przesy∏am do Piotra.
Adres: Niebo.

Ludwik Stomma
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
moim zdaniem (czy tak˝e Paƒskim?) w naszym odchodzeniu
na tak zwane „zawsze” trudno dopatrzyç si´ czegoÊ naprawd´ dramatycznego. Oryginalne to te˝ nie jest, skoro tylu
przed nami i tylu po nas. Fakt ten powiela si´ od tak dawna,
˝e pochylenie si´ nad sensem poczàtku i koƒca rozmywa si´
w bli˝ej nieokreÊlonym b∏´kicie, interesuje, a potem m´czy.
Znajàc Paƒskà wyÊmienità pami´ç, nie musz´ chyba przypominaç wszystkich szczegó∏ów dotyczàcych mego uczestnictwa w czterokonnokarej imprezie, w której trudno by∏o nadà˝yç, bo tempo w tym momencie Panu raczej oboj´tne, dla
biegnàcych za Panem by∏o zawrotne. Do dziÊ zresztà trudno
ustaliç dlaczego, bo ksiàdz Tischner obarcza winà konie, a konie – ksi´dza.
Panie Kochany, pami´ta Pan przecie˝, jak na ostatniej prostej ktoÊ nadepnà∏ mi do krwi na bezbronnà, pozbawionà
skarpety pi´t´, co w po∏àczeniu z podejrzeniem, ˝e p´dz´ jak
idiota za pustà trumnà, rozwÊcieczy∏o mnie do koƒca. Gdzie
Pan wtedy by∏? Pozwoli Pan, ˝e zaproponuj´ Mu miejsce
w okolicach naszych serc. Niepewne, wiem, nie do koƒca bezpieczne, wstr´tnie zapominalskie, ale mimo to o jedno oczko
stawiam je wy˝ej od Paƒskiego ko∏ysanego monotonnym rytmem resorów...
W Krakowie rozpada∏o si´, jak to w listopadzie. Bar „Vis-∫-vis” majaczy we mgle papierosów i tylko uÊmiechy Zosi
i Krysi zdajà si´ Êwiadczyç o normalnoÊci, bo Panie, bazie
kwitnà, niektóre ptaki zamiast odlecieç, zosta∏y, inne zaÊ wra-
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cajà za wczeÊnie – czyli, jak to u nas, permanentny ba∏agan.
W polityce dobrze, bo przesta∏em si´ nià interesowaç. W teatrze niepokój, który trudno nazwaç twórczym, w moim domu
za to – du˝o pulsujàcego szcz´Êcia, bo Pan ju˝ chyba wie, czym
˝ona podnieca m´˝a po dwudziestu latach ma∏˝eƒstwa?
Ka˝dym s∏owem, Drogi Panie! Ka˝dym s∏owem!!!
Tinie, o której Pan powiedzia∏, ˝e jest potwornie brzydka,
sprawi∏em zgodnie z Pana ostatnià wolà trzy komplety ubraƒ,
w których pies wyglàda wprawdzie jak idiota, ale czego nie
robi si´ dla irytujàcej skàdinàd satysfakcji przyjaciela. Dawno nie widzia∏em Ani Sza∏apak, ale mówià, ˝e dalej rosnà jej
w∏osy. Zniknà∏ tak˝e Zbyszek Preisner – mo˝e praca, a mo˝e
– zwa˝ywszy, ˝e z zimà coÊ nie tak – dziwnie odm∏odnia∏. Tu na
Ziemi bijà si´ cz´sto i zabijajà czasem. O chorobie wÊciek∏ych
krów jeszcze Pan s∏ysza∏, ale po Pana wyjeêdzie docierajà ju˝
wieÊci o wÊciek∏ej kurzej grypie.
Âciskam i czekam na wiadomoÊci

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, marzec 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
par´ s∏ów o moim znikni´ciu. Prawda, by∏ taki moment, kiedy poczu∏em, ˝e dzieje si´ ze mnà coÊ nadzwyczajnego – ale
˝eby do tego stopnia? W stanie ocenianym przez stosownych
fachowców jako krytyczny, zobaczy∏em nagle pochylonà nad
sobà, szepcàcà coÊ, bia∏à postaç. Zupe∏nie, ale to zupe∏nie nie
wiedzia∏em, o co chodzi. Mia∏em takie wra˝enie, ˝e ten bia∏y
sprzedaje nade mnà lody. No, nie – myÊl´ sobie! Teraz minà∏
jakiÊ czas i jestem Êwiadomy pomy∏ki, ale wtedy, tamtego
przedpo∏udnia, przysiàg∏bym, ˝e s∏ysz´ – „malinowe, truskawkowe, pistacjowe”.
By∏o, min´∏o, Drogi Panie.
Tu, gdzie teraz jestem, jest bardzo zabawnie. Krakowskie
ploteczki poznajemy za poÊrednictwem Waszych Patronów.
O tym, na przyk∏ad, ˝e Ani Sza∏apak wcià˝ rosnà w∏osy, us∏ysza∏em wczeÊniej z ust Êwi´tej Anny, i˝ to za Jej sprawà. Paƒskimi krokami z urz´du zajmuje si´ natomiast Chrzciciel,
który nie wszystko u Pana aprobuje, ale, mój Bo˝e. Zaczà∏em
nowy rok w ciszy, którà przyjmuj´ od pewnego czasu
z upodobaniem, pochylam si´ nad lurà zio∏owej herbaty i topiàc w niej ∏z´ zazdroÊci, ˝ycz´ Panu, Panie Janie, wszystkiego najg∏´bszego, sch∏odzonego z sokiem albo lepiej bez.
Wieczory sp´dzam czasem z moim imiennikiem, który jest
tutaj wa˝nà figurà. Nie przesadz´ chyba, jeÊli powiem, ˝e ciesz´ si´ u Niego specjalnymi wzgl´dami – w niebieskich proporcjach, ma si´ rozumieç. Bo gdy kiedyÊ poprosi∏em, ˝eby
mi pozwoli∏ potrzàsnàç kluczami, to najpierw spojrza∏ na
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mnie karcàco, a potem powiedzia∏, ˝e dosyç si´ w ˝yciu
nadzwoni∏em. Kapelusz pozwalajà mi nosiç, odebrano mi za to
prawo do „szkaradek”. Ukrywam si´ troch´ przed Anio∏ami,
które mimo grupowej urody i absolutnego s∏uchu, zdradzajà
nieprzyjemnà sk∏onnoÊç do plotkowania. Przywara ta bywa
odgórnie karcona, ale chyba bez wi´kszego przekonania, z odcieniem ojcowskiego pob∏a˝ania.
Zresztà, Panie, one si´ jakoÊ tak przesadnie obra˝ajà i zamiast Êpiewaç, zaczynajà zaraz trzepotaç skrzyd∏ami jak stado go∏´bic.
À propos ptaków, ktoÊ mi tu doniós∏ – czy nie Êwi´ta Krystyna? – ˝e w czasie przeja˝d˝ki wokó∏ Rynku, którà mi ofiarowaliÊcie w dzieƒ pogrzebu, mia∏em wed∏ug czyjegoÊ pomys∏u wpaÊç na moment do koÊcio∏a Franciszkanów, z którego
patronem rzekomo ∏àczà mnie wi´zy wspólnej mi∏oÊci do wróbelków. To nieporozumienie! Donosz´ Panu, ˝e ze Êwi´tym
Franciszkiem pozostaj´ tu w znakomitych stosunkach, ale
bardziej ze wzgl´du na Jego wczesnà m∏odoÊç oraz Asy˝
i wspólny zachwyt dla pana Giotta. Ale z ca∏à stanowczoÊcià
podkreÊlam, ˝e nigdy nie podziela∏em i nie podzielam Jego
mi∏oÊci do ptactwa. (A tak na marginesie – gratuluj´ ubranek
dla Paƒskiego, po˝al si´ Bo˝e, teriera).
Powinienem koƒczyç, bo ten Paƒski pomys∏, ˝eby dzieliç si´
naszà korespondencjà z Czytelnikami „Przekroju”, wymusza
pewnà dyscyplin´. Nie jestem przekonany do Paƒskiej koncepcji, ale spotkany na wczorajszym spacerze Marian Eile,
gdy si´ o tym dowiedzia∏, spojrza∏ na mnie znudzony i tylko
machnà∏ r´kà.
Serdecznie k∏aniam si´ Panu

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Sublokatorka, marzec 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
mo˝e Pan nie lubiç ptaków, ale prosz´ przynajmniej doceniç
ich przydatnoÊç. Przecie˝ Paƒski list przylecia∏ do mnie ptakiem!
Jakie to mi∏e, ˝e Pan si´ odezwa∏ i jakie dziwne, ˝e teraz pisze Pan wyraêniej. Wi´cej czasu – myÊl´. KiedyÊ bywa∏o inaczej, pami´tam kartk´ od Pana otrzymanà w Helsinkach.
TreÊci czterech zdaƒ, jakimi mnie Pan wtedy obdarowa∏, dochodzi∏em przez ca∏y fiƒski miesiàc, który nigdzie na Êwiecie
nie bywa d∏u˝szy.
Wyjecha∏ Pan, a mimo to ciàgle jest wÊród nas Obecny –
coraz wi´kszy i wi´kszy. Pami´ta Pan, jak kiedyÊ mówiliÊmy,
˝e artysta najlepiej egzystuje w ludzkiej pami´ci? – Teraz si´
to potwierdza.
Panie, korekty jakieÊ Pan pod swà nieobecnoÊç wprowadza. Ostatnia dotyczy czasu – nazwanego przez kogoÊ najlepszym lekarzem. Nieprawda – jest coraz gorzej – up∏ywajàcy
czas pozbawia nas z∏udzeƒ i twardo potwierdza nieodwracalnoÊç zdarzeƒ. Cholera, dzisiaj idzie mi jakoÊ patetycznie, ale
w koƒcu dlaczego by nie?
Panie Piotrze Drogi, nawet Pan nie przypuszcza, jak wielka tajemnica oddziela nas od zrozumienia zadziwiajàcego
faktu, ˝e Pan, nie robiàc prawie nic, bra∏ na swoje plecy ryzyko wi´kszoÊci naszych marzeƒ i oczekiwaƒ. Jak Pan to robi∏?
Wczoraj w „Vis-∫-vis” spotka∏em Marka Pacu∏´, który podzieli∏ si´ ze mnà pomys∏ami dotyczàcymi tak˝e Pana. Piwniczni przyjaciele wpadli na pomys∏, ˝eby w dzieƒ Pana urodzin ca∏y zespó∏ kabaretu wystàpi∏ na scenie Teatru S∏owackiego. Paƒskie imieniny natomiast uÊwietniç ma spotkanie,
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które – ju˝ nie pami´tam – czy nazwa∏ Piotrowà Nocà czy Nocà Piotra.
Jak zwa∏, tak zwa∏. Powiedzia∏em mu, ˝e wszystkie inicjatywy zmierzajàce do tego, by si´ zabawiç, uwa˝am za s∏uszne,
nie mówiàc o tych, których pomys∏odawcà pozostanie na zawsze Pan. Potaƒczymy sobie, powyg∏upiamy si´, a bardziej od
innych rozgarni´ci strzelà po dwa toasty. Pierwszy nazwa∏bym kielichem zadumy, drugi – Drogi Panie... – ràbnà po prostu na drugà nó˝k´.
Szlachetnie kombinujà Paƒscy kole˝kowie z kabaretu, ale
Drogi Panie, nale˝y te˝ myÊleç o nowym Piotrze, m∏odym
i tak nieudolnym na starcie, ˝e rycza∏by Pan ze Êmiechu –
wiem – ale po otarciu ∏ez wzià∏by si´ Pan zaraz do doradzania
i do podpowiadania.
A kiedy – powiedzmy – za trzy albo za szeÊç lat ten ktoÊ
sta∏by si´ pi´kniejszy od Pana, có˝ za problem skrzyknàç
Anio∏y i niebieskim autobusem przyjechaç „Pod Barany”?
Znam takich, którzy gubiàc beztrosko ÊwiadomoÊç biologicznego koƒca, ˝yjà jeszcze wprawdzie, ale có˝ to za ˝ycie –
karmione niech´cià do innych. Sprowadza si´ ono do tego, ˝eby jak najwi´cej innych wciàgnàç za sobà do grobu. Ludzkie
– to prawda, ciekawe – prawda, ale ˝e paskudne – tak˝e prawda.
Panie Drogi, im pi´kniejsi b´dà nasi nast´pcy, tym pi´kniejszymi byliÊmy kiedyÊ my.
Koƒcz´, pozdrawiam i przypominam, ˝e do Paƒskiego numeru 21–13–81 telekomunikacja doda∏a 4.
K∏aniam si´ Panu

Jan Nowicki
Kraków, marzec 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
tu, w Niebie, jest mi tak dobrze, ˝e a˝ nie mam w∏asnego zdania – nie musz´ mieç. Panie, ja nic nie robi´, tylko ca∏y czas
jestem szcz´Êliwy.
Nie musz´ na przyk∏ad wciàgaç skarpet. Chodz´ sobie boso po zielonej trawie i nie zwa˝am na robaczki, bo moje stopy
unoszà si´ par´ centymetrów nad ziemià. Spyta∏em jednego
takiego, jak to jest, a on: „Nie wiesz? Ty fruwasz”. Nawet jak
siedz´ i jem ziemniaki z koperkiem, to te˝ si´ unosz´. Mój widelec te˝ si´ unosi, ale ja zaraz przyduszam nim fruwajàcego
nad talerzem kartofelka i... hop! W ˝o∏àdku niech kretyn polata! Fruwajà te˝ ksià˝ki, obrazy, ka∏amarze. Tu˝ obok mojej
hacjendy jest postój latajàcych taksówek, z których nikt nie
korzysta, bo wystarczy odepchnàç si´ lewà nogà i... leeeciiisz..., potem prawà i... leeeciiisz, tak ˝e w koƒcu tam,
gdzie chcesz dolecieç, dolecisz.
W pierwszych dniach mojego tu pobytu si´gnà∏em do mojego ukochanego Montaigne’a, odwracam pierwszà kart´,
a tu zaraz literki z chichotem odrywajà si´ i jedna po drugiej
znikajà w chmurach. Patrzysz – bia∏a strona, otwierasz nast´pnà – bia∏a strona. By∏em tak rozbawiony, ˝e przekartkowa∏em ca∏y tom Prób. Le˝y teraz nienapisany, bia∏y od poczàtku do koƒca, nikomu niepotrzebny. Panie, zacz´∏o si´!
Musz´ przyznaç, ˝e opuszcza∏em Kraków w nie najlepszej
kondycji, a ˝e Szczawnica w tej sytuacji odpada, pomyÊla∏em,
˝e zaraz po przyjeêdzie do Nieba rozejrz´ si´ za jakimÊ kurorcikiem, ˝eby, jak to mówià, oderwaç si´ na chwil´ od Êwiata i ludzi. O, Êwi´ta naiwnoÊci!
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Ledwie zdà˝y∏em odespaç moje przez trzydzieÊci lat zarywane noce, a ju˝ zacz´∏y si´ wizyty rodziny i znajomych. Matka (pozna∏ jà Pan) zachowa∏a si´ przynajmniej z klasà, wpad∏a
na pi´ç minut, uÊciskaliÊmy si´, poÊmialiÊmy si´ z faktu, ˝e
mnie te˝ dopad∏o i posz∏a. Ale potem przyszed∏ brat, przysiad∏
na plecionym zydelku i milcza∏. Milcza∏ tylko i milcza∏. I patrzy∏ na mnie tymi niebieskimi oczyma tak d∏ugo, ˝e w koƒcu
nie wytrzyma∏em i warknà∏em coÊ o cz∏owieku, który chyba
zwariowa∏, ˝eby spadaç ze schodów z takim skutkiem.
Józef roz∏o˝y∏ bezradnie r´ce, westchnà∏, ci´˝ko wsta∏ z zydla i wycofa∏ si´ w kierunku drzwi ze s∏ynnym c’est la vie na
ustach. PuÊci∏em za nim „szkaradk´”, z której jutro b´d´ si´
musia∏ t∏umaczyç. Dopad∏a mnie te˝ wiadomoÊç, ˝e zapowiada si´ z wizytà Janinka. Wspomina przy okazji, ˝e ch´tnie
ugotuje mi krupnik, za którym Pan tak przepada∏ (cha! cha!
cha!!!).
JakiÊ czas temu, spacerujàc po cyprysowej alei, mija∏em
nieznajomego Anio∏a, który nuci∏ pod nosem o... okularnikach. Widomy znak, ˝e i Agnieszka zaczyna powoli si´ zbieraç. Kto wie, mo˝e i czas na mnie? Na poczàtek trzeba by z∏apaç kontakt z WieÊkiem Dymnym, mimo ˝e boj´ si´ go nawet
tutaj.
Pi´knie tu, to prawda, wielce pouczajàco, ale czegoÊ mi brakuje. Po ca∏odziennym fruwaniu cz∏owiek ma chyba prawo do
tego, ˝eby nocà, gdy wi´kszoÊç Êpi, stanàç w koƒcu na zielonej
ziemi Nieba z grzesznym poczuciem w sercu, ˝e biduli daleko
do urody brudnych i zadymionych ulic Krakowa. Do najpi´kniejszego na Êwiecie Rynku. Do pewnej piwnicy, którà jakiejÊ
nocy pozbawiliÊmy raz na zawsze szansy na kontakt z w´glem
i kartoflami.
Prosz´ o mnie pami´taç, Panie Janie,

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Hacjenda, marzec 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
w koƒcówce Paƒskiego ostatniego listu pojawi∏ si´ ton niebezpiecznej nostalgii. Pos∏ugujàc si´ ziemskà miarà, ∏atwo
obliczyç, ˝e od Pana wyjazdu min´∏o dziewi´ç d∏ugich miesi´cy. U nas dziewi´ç miesi´cy to czas, jaki musi przebyç dziecko od pocz´cia do chwili urodzenia.
Kogo w Niebie mo˝e obchodziç rozbity na okruchy gwiazd
i py∏ komet – czas? Niepotrzebne nikomu zegary le˝à, jak
myÊl´, zapomniane i spalone s∏oƒcem, straszàc zardzewia∏ymi trybami albo martwotà wskazówek, których cieƒ od wieków s∏u˝y tylko do wprowadzania nowo przyby∏ych w b∏àd.
Nie minà∏ nawet rok, a Pan chcia∏by ju˝ odwiedziç Kraków?
Z tego, co pami´tam, nawet w czasach najd∏u˝szych rozmów nigdy nie potrafiliÊmy zdobyç si´ na dyskutowanie
o WiecznoÊci. A jeÊli próbowaliÊmy pisaç o tym, koƒczy∏o si´
to zawsze ucieczkà w znaki zapytania i wielokropki.
Teraz, gdy jednego zabrak∏o do tanga, przypuszczam, ˝e
tu˝ po wprowadzeniu si´ do Nieba wzià∏ Pan udzia∏ w jakimÊ
zebraniu, na którym ktoÊ wa˝ny przedstawi∏ Wam podstawowe zasady nowego bytowania. Regulamin, przepustki, itp.
rzeczy, bez których nie wyobra˝am sobie ˝adnego ˝ycia – tak˝e po Êmierci.
Musia∏o odbyç si´ takie zebranie, tylko ˝e Pan ju˝ wtedy...
odsypia∏. MyÊl´, ˝e stàd w∏aÊnie wzi´∏a si´ Paƒska przedwczesna t´sknota do miasta, którà rozumiem, ale prosz´ wybaczyç, nie do koƒca.
Nas, którzy kochamy i którzy skazani jesteÊmy na Kraków, najbardziej dra˝nià momenty bàdê sytuacje, które zmuszajà nas do definiowania tych uczuç. Dopóki rzecz obraca si´
jeszcze w rejonach dowcipu albo sformu∏owaƒ koniecznie
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niekonsekwentnych – pó∏ biedy. Ale Panie Drogi... dokonania,
a wi´c: obrazy, kompozycje, wiersze czy filmy ods∏aniajà tylko bezradnoÊç naszych serc wobec fenomenu miasta, które
nas na poczàtku zainteresowa∏o, potem zachwyci∏o, a w koƒcu
zdeprawowa∏o.
A co do ludzi, którzy nie wiadomo skàd si´ tu wzi´li (mo˝e
ten kamieƒ na Wawelu), to jedno jest pewne, ˝e po latach stajà si´ dziwnymi „wampirami” Krakowa, który na szcz´Êcie odwzajemnia si´ im tà samà sk∏onnoÊcià.
Mo˝na by tak dalej i dalej... Bo my tu najbardziej lubimy
w∏aÊnie tak, ale trzeba zaprzestaç, bo sensu w tym niewiele,
wi´cej mo˝e przykrego dla Pana usi∏owania. A tak w ogóle, to
w naszym mieÊcie najbardziej lubi´ tych ludzi, którzy podà˝ajà ciàgle za g∏osem milczàcego dzwonka.
Ja mia∏bym zapomnieç – to o kim pami´taç?

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, marzec 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
wczoraj w wewn´trznej kieszeni marynarki znalaz∏em stary
ziemski kalendarzyk, zabazgrany numerami telefonów, adresami i nieczytelnymi notatkami. Przejrza∏em go pobie˝nie
i bez okularów, bo musz´ Panu powiedzieç, ˝e w Niebie bardzo poprawi∏ mi si´ wzrok. Justyna – ˝eƒski Anio∏ – pomagajàca mi w utrzymaniu porzàdku w hacjendzie, z uwagà obejrza∏a kalendarz i nie mog∏a wyjÊç ze zdumienia. Ka˝dy goÊç
po przyjeêdzie do Nieba zobowiàzany jest przecie˝ do pozostawienia na Piotrowej portierni wszystkich drobiazgów, które celowo lub przez roztargnienie zabra∏ ze sobà z Ziemi.
I ciekawostka – wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e ostatecznych aktów nikt tu nie powiela – pozwalajà zatrzymaç przy sobie paski i sznurowad∏a. Justyna ma smuk∏e bia∏e palce zakoƒczone niebieskimi paznokciami. Tymi palcami przerzuca∏a luêne
kartki i tylko si´ uÊmiecha∏a. Jej nie do koƒca doros∏y cieƒ
przylecia∏ w te strony pod koniec XVIII wieku. KtóregoÊ popo∏udnia, w czasie wolnym od zaj´ç, czyli od prze˝ywania
permanentnego szcz´Êcia, kiedy to pierwsze lody uznaliÊmy
za prze∏amane, zwierzy∏a mi si´, ˝e majàc pi´tnaÊcie lat, ona,
wtedy niemiecka ksi´˝niczka czystej krwi, spad∏a w pe∏nym
galopie z bezrasowego kuca i... trach! Co za pech!
Spad∏a, Panie, a w chwil´ potem – zesz∏a.
Pami´ta Pan, jak cz´sto ÊmialiÊmy si´ z faktu, ˝e w Zakopanem si´ – siedzi, a do Kanady si´ – Êciàga? Teraz mo˝emy
dodaç do tego, ˝e ze Êwiata si´ – schodzi. Nawet w przypadkach pe∏nych dramatyzmu, kiedy to tempo ostatnich chwil
ustala si´ wed∏ug rytmu silnika p´dzàcego w przepaÊç samochodu albo Êwistu skrytobójczej kuli, cz∏owiek po fakcie nie
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k∏usuje na tamten Êwiat (przepraszam – na ten), nie biegnie,
nie p´dzi, tylko oglàdajàc si´ za siebie – wolno schodzi.
Panie Janie Drogi, mo˝e zainteresuje Pana, jak my si´ tu
mi´dzy sobà porozumiewamy. Ró˝nià nas przecie˝ kraje pochodzenia, kolor skóry, j´zyki, daty zejÊcia itd., itp. Otó˝ porozumiewamy si´ bez problemu, mówiàc po prostu swoimi ojczystymi j´zykami. Kiedy po raz pierwszy przekracza∏em
Niebieskà Bram´, czu∏em, ˝e wypada coÊ powiedzieç, ale by∏em tak speszony, ˝e zdoby∏em si´ tylko na konwencjonalne –
co s∏ychaç? A tu zaraz skoÊnooki Anio∏ w najczystszej chiƒszczyênie – „JakoÊ leci”. W momencie przekroczenia Niebieskiej Bramy wszyscy automatycznie stajà si´ poliglotami –
w jednà stron´. Bo na przyk∏ad takiego, za przeproszeniem,
Araba rozumiem, mimo ˝e arabskiego nie znam, a on rozumie
mnie. Polskie zwroty o mi´dzynarodowej renomie typu: – „Na
zdrowie!” – z oczywistych powodów nie budzà wi´kszych emocji. Bezpowrotnie wycofano tak˝e swojskie zawo∏anie – „Jak
˝yjesz?”.
Tyle na dziÊ

Paƒski Piotr Skrzynecki
PS Panie Janie, siadajàc do pisania, mia∏em zamiar ustosunkowaç si´ do Paƒskiej opinii na temat Krakowa, która wyda∏a mi si´ miejscami nieco dyletancka, ale po drodze znios∏o
mnie w jakieÊ ble, ble.
Niebo. Hacjenda, kwiecieƒ 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
dnia 12 marca 1998 r. o godz. 14.15 czasu polskiego w Warszawie po raz pierwszy w ˝yciu widzia∏em ˝ywego prezydenta,
który sta∏. WczeÊniej widzia∏em prezydenta innego kraju,
który siedzia∏. I powiem Panu, ˝e prezydent siedzàcy robi
mniejsze wra˝enie – przyt∏acza, nie powiem, ale mniej. Obok
siedzàcego prezydenta cz∏owiek tak˝e siedzi i tylko oczom nie
wierzy. Siedzia∏em zatem i popijajàc aromatycznà kawk´,
rzuca∏em rozczulone spojrzenia w kierunku kredowobia∏ego
paska, który ukazujàc si´ pomi´dzy skrajem czarnej skarpetki a mankietem spodni, by∏ sobie fragmentem nogi w´gierskiej g∏owy paƒstwa. G∏owa w czasie rozmowy tak zmienia∏a pozycje i tak by∏a przyst´pna, ˝e rozochocony te˝ si´
dwa do trzech razy ruszy∏em. Minimalnie oczywiÊcie i z wyczuciem, ˝eby nie sp∏oszyç. Árpad Göncz przed podj´ciem
konwersacji zaproponowa∏ mi wybór jakiegoÊ cywilizowanego j´zyka, ale ja si´gnà∏em po w´gierski, nawet nie ze wzgl´du na kurtuazj´ czy, broƒ Bo˝e, znajomoÊç, tylko ˝e obok siedzia∏a Marta, która jako t∏umacz znakomicie ∏àczy chorobliwy wprost poliglotyzm z mi∏osiernym ∏agodzeniem g∏upstw,
które wypowiadam.
RozmawialiÊmy z panem Gönczem o ró˝nych rzeczach,
z których jednà zapami´ta∏em najbardziej. Otó˝ w´gierski
prezydent, wieloletni opozycjonista wi´ziony za czasów re˝imu Kadara, ni z gruchy, ni z pietruchy zaczà∏ nagle z niezwyk∏ym uznaniem wyra˝aç si´ o prezydencie KwaÊniewskim.
Panie, zd´bia∏em! Cz∏owiek, nie majàc czasu na polityk´, pobie˝nà edukacj´ czerpie z murów krakowskich kamienic, a na
nich przecie˝ plakaty pana Aleksandra oglàdaç mo˝na wy-
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∏àcznie z przewrotnym komentarzem w postaci wàsów, sierpów, swastyk, m∏otów itp. rzeczy. A ten mi tu, prosz´ Pana,
nagle, ˝e mój prezydent jest jednym z najbardziej utalentowanych polityków Europy. Wola∏bym umrzeç, ni˝ mu uwierzyç i przytaknàç, nie by∏em te˝ merytorycznie przygotowany do zaprzeczeƒ. Zaczerwieni∏em si´ wi´c, budzàc mo˝e stosowne skojarzenia, ale bez wi´kszej frajdy.
Od opisanego spotkania min´∏y miesiàce. No i teraz nadszed∏ ten nieszcz´sny 12 marca z jego 14.15, kiedy to mia∏em
zobaczyç prezydenta mojego kraju wraz z ma∏˝onkà na spotkaniu z twórcami kultury. Jechaç, nie jechaç – myÊla∏em.
Pierwsze spotkanie prezydent odwo∏a∏ z powodu choroby, na
co odetchnà∏em z ulgà, czyli nie po chrzeÊcijaƒsku. Ale potem,
Panie, wyzdrowia∏ i znowu zaprasza! Zdenerwowany, zaczà∏em cz´Êciej ni˝ zwykle si´gaç po kieliszek, nocà, bywa∏o, budzi∏em si´ z krzykiem, ale w koƒcu pomyÊla∏em, ˝e doÊç tej
schizofrenii i razem z Martà udaliÊmy si´ we wspomnianym
terminie do w∏aÊciwego Pa∏acu, gdzie zobaczy∏em: stojàcego
Prezydenta Rzeczypospolitej, jego pi´knà i czarujàcà ˝on´
Jolant´, a na kanapkach drobno poci´tà marchewk´, którà
(wespó∏ z gasnàcà powoli nadziejà) wzià∏em za czerwony rosyjski kawior.
Jak Pan widzi, bywam

Paƒski Jan Nowicki
Warszawa, kwiecieƒ 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
to prawda, ˝e troch´ za moim przyzwoleniem, jednak, co tu
ukrywaç, Pan konsekwentnie narusza tajemnic´ naszej korespondencji. Patrz´ na to przez palce, ale z czasem poczu∏em
si´ upowa˝niony do ma∏ego rewan˝u. Chodzi o Justyn´, którà ca∏kiem niedawno wtajemniczy∏em we fragmenty Pana
ostatniego listu.
Prosz´ si´ nie obawiaç. Ona nie poda dalej. Tego urodzonego w zamku niemieckich ksià˝àt blond-anio∏a nie wciàgn´∏y
pojawiajàce si´ u nas sporadycznie sk∏onnoÊci do postponowania b∏´kitu. Justyna mimo up∏ywu lat pami´ta przecie˝, co
i w jakim kolorze p∏yn´∏o w jej ˝y∏ach pod koniec XVIII wieku i chocia˝ tu tylko sprzàta, nadal pozostaje wzorem dyskrecji i wyszukanych manier.
No wi´c powiedzia∏em jej, ˝e zaczà∏ Pan bywaç!
Dziewica uÊmiechn´∏a si´ z pob∏a˝aniem, pokiwa∏a g∏owà
i spyta∏a mi´kko:
– Und warum bewegst du dich nicht, mein Engel?
– Dlaczego ty si´ nie ruszasz, mój Aniele? – powtórzy∏em
za Nià bezwiednie.
– Ja, chwa∏a Bogu, ˝yj´ tu od ponad dwustu lat, znam ka˝dy kàt Nieba i mog∏abym ci coÊ podpowiedzieç – ciàgn´∏a po
niemiecku. – Dwa kroki stàd, Êmiesznych kilka tysi´cy kilometrów, mo˝esz na przyk∏ad zwiedziç Niebieskà Dolin´.
Wsiàdê do latajàcej taksówki i za par´ taxoznaków w godzin´ jesteÊ na miejscu. Widz´, ˝e mnie nie rozumiesz, Piotrusiu
– zdrobni∏a nieprzyjemnie. – My tutaj nie pos∏ugujemy si´
pieni´dzmi. KtoÊ wpad∏ na to, ˝eby za Êwiadczone us∏ugi p∏aciç dyskretnie przekazywanymi Znakami Pokoju. Pomys∏
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chwyci∏ i odtàd p∏acimy po prostu taxoznakami. Czasami boli
szyja, ale taxoznaki sprawdzi∏y si´.
A potem, prosz´ Pana, zacz´∏a mi opowiadaç o tym, co to
jest ta Niebieska Dolina. ˚e to ogromna, pokryta ˝ó∏tà trawà
∏àka, otoczona z dwu stron bia∏ymi górami, ˝e t´ ∏àk´ przecina w Êrodku srebrna rzeka, ˝e na szczycie najwy˝szej góry
stoi wielki bursztynowy tron, na którym w czas odbywajàcych
si´ tu sesji Sàdu Ostatecznego zasiada ON, i ˝e ON niewyobra˝alnie pi´knym gestem wskazuje t∏umom, po której stronie rzeki majà stanàç.
I tu, prosz´ Pana, Justyna nawiàza∏a do spotkania z Paƒskim Prezydentem, ale ja ju˝ nie s∏ucha∏em.
Dzisiaj, Panie, jestem skonany podwójnie. Od wczesnych
godzin rannych w nieskoƒczonoÊç – bo ktoÊ zatrzyma∏ s∏oƒce
– rozsiewaliÊmy nad Ziemià... Nadziej´! Mnie, poczàtkujàcego, skierowano oczywiÊcie do transportu. Krokiem galernika,
z kapeluszem pe∏nym z∏udzeƒ, powlok∏em si´ w stron´ wàsatego Anio∏a, który czeka∏ na mnie jakiÊ taki fikcyjny i po
ch∏opsku spi´ty. Ca∏y czas, prosz´ Pana, musia∏em patrzeç mu
na r´ce, bo przy ka˝dej nadarzajàcej si´ okazji, faworyzowa∏
zrzutami Mazowsze. A gdy niebieski kompas wskazywa∏, ˝e
jesteÊmy w∏aÊnie nad reymontowskimi Lipcami, Anio∏-Boryna wyrwa∏ mi z ràk kapelusz i z okrzykiem – „Mata! Bierzta!!!” – wysypa∏ wszystko, ∏àcznie z piórkiem z mojego kapelusza.
Koƒcz´, bo zasypiam. Bywaj Pan!

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Arka z Nadziejà, kwiecieƒ 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
jak tam u Pana z goleniem? Przed wieloma laty obserwowa∏em mojego ojczyma, nad którym dwa dni wczeÊniej lekarz
wyszepta∏ bezmyÊlnie – „To koniec”. Patrzy∏em na ukochanà
twarz ojczyma i na jego d∏onie, za co jakby w nagrod´ odnalaz∏em szorstkoÊç podbródka i paznokcie, które ciàgle ros∏y.
A wi´c nie wszystko stracone – pomyÊla∏em wzruszony.
Pisz´ o tym wydarzeniu troch´ pod wp∏ywem Paƒskiego listu, w którym opowiada Pan o wàsach Anio∏a-Boryny. Anio∏-Boryna, mój Bo˝e! – jakie to màdre i pi´kne. Najlepszy Ojciec zabiera zatem do Nieba nie tylko ludzi, ale równie˝ stworzone przez nich postaci literackie. Pod warunkiem – rozumiem – ˝e zosta∏y przedtem Êwietnie wymyÊlone, prawdopodobne, z krwi i koÊci. Mogà teraz razem z Wami zaludniaç
Niebiosa, gdzie uzyskujà nawet, jak s∏ysz´, przyzwolenie na
niewinne fanaberie tyczàce zarostów.
Panie Kochany, w tej sytuacji mam prawo przypuszczaç, ˝e
Paƒska broda ocala∏a! Hurraaa!!!
Ale ma Pan teraz towarzystwo, prosz´ Pana: Kmicic, Wo∏odyjowski, Hamlet, Król Lear, Wujaszek Wania, Julia z Romeem, Prospero, Stawrogin, Bracia Karamazow. S∏usznie si´
tam znaleêli. Talent pochodzi przecie˝ od Boga, który r´koma
autorów powo∏uje do ˝ycia bohaterów powieÊci i dramatów.
Po pewnym czasie On, G∏ówny Inspirator, ma prawo zat´skniç za w∏asnym dzie∏em i co poniektórych zaprosiç do siebie.
Bez straty dla Ziemi, Drogi Panie, bez straty, bo dla niej ciàgle pozostanà zakl´ci w literach, które raz po raz mo˝na odczytywaç – na miar´ potrzeb i talentów.
By∏em w Radomiu, pierwszy raz w ˝yciu tam by∏em. Zapami´ta∏em niezwyk∏à serdecznoÊç ludzi i krzyk ptaków zapo-
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wiadajàcych o Êwicie wiosn´. Szed∏em biednà ulicà w stron´
biednego parkingu i s∏ysza∏em, jak ze zniszczonych przez
miasto drzew ptaki domagajà si´ s∏oƒca, ziaren i jeszcze czegoÊ.
Nigdzie chyba krzyk przyrody nie brzmi tak dramatycznie
jak w ga∏´ziach drzew sponiewieranych przez ludzi.
Dzisiaj do Krakowa przyje˝d˝a z zamiarem re˝yserowania
Olaf Lubaszenko. Mamy w planie ca∏kiem fajnà sztuk´ [???]
Simona pt. Ostatni prawdziwy kochanek. Premiera, jak sàdz´
w... ostatki. Potem Trzy siostry Antoniego Czechowa,
a w nich, jeÊli wiadomy Autorytet pozwoli, zagram rol´ doktora Czebutykina, t´ samà, którà w dyplomowym przedstawieniu gra mój syn ¸ukasz.
W poÊpiechu, bo musz´ ju˝ koƒczyç, wspomn´ jeszcze
i o tym, ˝e widzia∏em niedawno w Bieszczadach marniejàce
cerkwie, z tà najpi´kniejszà w Równi. Prosz´ si´ zorientowaç,
kto tam u Was w Niebie o tych cerkwiach myÊli, a jak ju˝ go
Pan dorwie, to niech mu Pan powie, ˝e myÊleç nie wystarczy.
Z ca∏ego serca pozdrawiam

Paƒski Jan Nowicki
Pociàg. PrzemyÊl–Kraków, kwiecieƒ 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
... psiakrew! – Dlaczego Pan nie odpisa∏?!! Czy Pan wie, jaki
dziÊ mamy dzieƒ? – poniedzia∏ek, 27 kwietnia 1998 roku –
prosz´ Pana!!!
Data ta oznacza, ˝e minà∏ okràg∏y rok od chwili, kiedy Pan
odchodzi∏, zabierajàc ze sobà nasze – malinowe, truskawkowe, pistacjowe – po˝egnanie. To by∏o wczoraj, a przecie˝ minà∏ rok. Listy przychodzà jakoÊ nie tak, za wczesne sà albo
spóênione. Nie, nie, nie – prosz´ nigdzie nie interweniowaç.
Jestem wystarczajàco du˝ym ch∏opcem, aby wiedzieç, ˝e tak
ma byç. Ale dlaczego Pan nie pisze, dlaczego o TYM nie pisze? Czy dla Pana ta rocznica nic nie znaczy?
Ja wiem, Pan odsypia∏ troch´, troch´ fruwa∏, troch´ spacerowa∏, ale przecie˝ musia∏ Pan od Anio∏ów s∏yszeç, ˝e nam si´
d∏u˝y bez Pana. Ja te˝ tak rzadko jak Pan i nieuwa˝nie patrz´
na daty, przez co umykajà mi raz po raz wa˝ne rocznice, imieniny, premiery. A przecie˝ mam trzy kalendarze – bo mam
trzy, mój Panie. Wierz´ widaç, ˝e jak kopn´ w pierwszy, zostanà mi jeszcze dwa. A jak kopn´ w drugi, zostanie mi jeszcze jeden. Ten trzeci skry∏em g∏´boko pod stertà po˝ó∏k∏ych
gazet i staram si´ o nim chytrze zapomnieç. Jak ka˝à kopnàç
w trzeci kalendarz, b´d´ prosi∏ Stwórc´, ˝eby jeszcze nie teraz, ˝e gdzieÊ si´ zapodzia∏, ˝eby poczeka∏ chocia˝by do jutra.
Zobacz Pan, jak to jest, ta moja t´sknota niby wielka, ale
jak jej daç szans´ na spotkanie z Panem, kar∏owacieje zaraz
i jak robak próbuje wy∏gaç si´ roztargnieniem.
Pan o minionym roku nie wspomina i ma Pan powody, jak
sàdz´. Ale dlaczego zapomnia∏em ja, skoro tak cz´sto myÊl´
o Panu?
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Chocia˝ nie, zaraz, zaraz – Pan tego faktu nie przemilcza∏,
Pan o nim szeptem przypomina∏, tylko ja nie us∏ysza∏em. 26
kwietnia, tak, teraz dok∏adnie pami´tam, ˝e w wigili´ 27
kwietnia, spacerowa∏em z moim psem po krakowskich B∏oniach i w pewnym momencie zauwa˝y∏em, ˝e suka z uniesionà
przednià ∏apà stoi jak skamienia∏a, podniecona czymÊ, zaintrygowana i porusza oddechem piórko trzymane w z´bach.
Zbli˝y∏a si´ do mnie i kr´càc ogonem, chcia∏a mi to piórko podarowaç. Krzyknà∏em – ulecia∏o gdzieÊ, przepad∏o. Dopiero
póêniej pomyÊla∏em, ˝e to piórko mog∏o przecie˝ wypaÊç
z Paƒskiego kapelusza, ˝e mog∏o byç Pana dzi´kowaniem za...
tamte „maliny”, uÊmiechem za... „truskawki”, ∏zà za... „pistacje”. ˚e wypad∏o z Paƒskiego kapelusza przy rozsiewaniu
z Nieba nadziei. A ja g∏upi nie us∏ysza∏em i przegoni∏em psa.
Moja pami´ç jeszcze raz okaza∏a si´ ˝a∏oÊnie krótka, a Paƒska
delikatnoÊç jak zwykle niezauwa˝ona. Jest mi podwójnie ˝al,
Panie, bo dziÊ obiecuj´ popraw´, o której wiem, ˝e nie nastàpi. Wstyd i szara normalnoÊç we mnie. Nie zetrze tego nic, nawet gumka Paƒskiej niebieskiej wyrozumia∏oÊci.
Uczniu pierwszej klasy Nieba – MINÑ¸ ROK!

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, maj 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
mojej pierwszej, ˝e tak powiem rocznicy... itd. nie mam zamiaru rozpami´tywaç. Mo˝e kiedyÊ, ale nie dzisiaj. Nie myÊl´ o niej, nie mówi´, wi´c po co mam czyniç „myÊlà, mowà
i uczynkiem”.
Dobrze, ˝e myÊl umieszczono na poczàtku. Zanim coÊ wymówisz – pomyÊl.
PomyÊl – zanim coÊ uczynisz. Proste, ale czy ja wiem? Panie Janie, opowiem lepiej o telefonach. Wszystkie Wasze
ziemskie sprawy tyczàce: s∏upów, drutów, central, pràdu, s∏uchawek, a zw∏aszcza komórek, przyjmowane sà w Niebie ze
wzruszeniem ramion. U nas wystarczy... wyt´˝yç myÊl, zamknàç oczy i skupiç si´ na osobie, z którà zamierzamy si´ po∏àczyç. („Wyt´˝aj, wyt´˝aj s∏uch!”). Wybrany tym sposobem
abonent s∏yszy poczàtkowo ciche, potem g∏oÊniejsze, a na
koƒcu zaÊ natarczywe dzwonienie w prawym uchu. Po d∏ugo
trwajàcym impulsie wystàpiç mogà objawy sw´dzenia, które
ust´pujà w chwili podj´cia rozmowy. Par´ dni temu tym w∏aÊnie sposobem próbowa∏em z∏apaç kontakt z Markiem R.,
by∏ym dyrektorem krakowskiego muzeum.
– Pan minister? – zaczà∏em spóênionym ˝artem.
– Nie wyg∏upiaj si´, Piotrze – us∏ysza∏em odpowiedê, której towarzyszy∏a nutka rzadkiej u Marka irytacji. – W jakiej
sprawie wyt´˝asz i skracaj si´, bo jestem bardzo zaj´ty!
Mia∏em pecha, Drogi Panie, w dzieƒ potem dowiedzia∏em
si´, ˝e moim telefonem przerwa∏em w∏aÊnie Markowi arcywa˝nà dyskusj´ z Anio∏em-Janem. Tematem by∏a niebiaƒska
replika wystawy Polaków portret w∏asny. Panowie nie byli
w stanie dokonaç jednomyÊlnego wyboru twarzy. A w Êwietle
faktu, ˝e ostatecznà decyzj´ i tak podejmie ON, ich ogniÊcie
manifestowane poglàdy gas∏y zaraz w zimnym strumieniu
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beznadziei. Szybko spyta∏em, do kogo mam si´ zwróciç
w sprawie Paƒskich bieszczadzkich cerkwi. Marek poda∏ mi
namiar na dwa kontakty, po czym krzyczàc, ˝e musi koƒczyç,
bo mu Matejko wychodzi – zamilk∏.
Pierwsza propozycja tyczy∏a B∏ogos∏awionego Wasyla,
druga natomiast – wa˝niejsza zdaniem R., spó∏ki z o.b. (odpowiedzialnoÊç bezgraniczna!) – Cyryla i Metodego. Po minucie
wyt´˝ania po∏àczy∏em si´ z tym najs∏ynniejszym duetem
wszech czasów, który mimo wielu zas∏ug na dole, u nas zajmuje tylko skromnà cha∏upin´, przylepionà bokiem do niewysokiego kurhanu. Justyna s∏ysza∏a, ˝e majà tam tylko stó∏, jedno krzes∏o i pi´trowe ∏ó˝eczko, a na nim wbrew kolejnoÊci, do
której od wieków przywykliÊmy, gór´ zajà∏... Metody.
Po minucie zatem us∏ysza∏em mi´kki, sopranowo brzmiàcy
dwug∏os – „S∏uchamy”. No, to ja Im zaraz, Panie: – Jak tak
mo˝na, ˝eby bieszczadzkie cerkwie butwia∏y?! Zróbcie coÊ Panowie Anio∏owie! ZeÊlijcie na Ziemi´ jakiÊ, bo ja wiem, rozkaz, sugesti´, plan, natchnienie – nie wiem, co! Ratujcie gnijàce Êwiadectwa mi∏oÊci i pi´kna. Zróbcie coÊ, na Boga Ojca!!!
Zapad∏a grobowa cisza, w której s∏ychaç by∏o tylko idealnie
zespolone oddechy twórców cyrylicy. A po chwili ON, który
wszystko s∏yszy i o wszystkim wie, odezwa∏ si´ g∏osem, który
mimo boskiego tembru – zmra˝a∏.
– Odpisz, Piotrze, swojemu koledze, ˝e ja mam na g∏owie
wszystkie sprawy WszechÊwiata i nie mog´ nieustannie zajmowaç si´ tym, co ludzie kiedyÊ stworzyli, a teraz niszczà.
A poniewa˝ jesteÊ z Polski, dodaj tak˝e i to, ˝e nadzieje Opola, Cz´stochowy i Bydgoszczy mimo nabo˝eƒstw odprawianych z myÊlà o zachowaniu województw, mogà zostaç spe∏nione, ale nie muszà! ALBOWIEM MOD¸Y CZYNIONE
W NIEJASNYCH INTENCJACH, WIATR UNOSI DO
GÓRY, A POTEM STRÑCA W DÓ¸.
Skuli∏em uszy, pochyli∏em g∏ow´. Przepraszam, ˝e si´ nie
uda∏o.

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Hacjenda, maj 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
myÊl´, ˝e nic bardziej nie zapowiada jesieni jak kwiaty majowych drzew i krzewów. JakiÊ czas temu, ubrany w niestosownie gruby golf, wlok∏em si´ w stron´ jad∏odajni „U Stasi”, na
kolejne w ˝yciu pierogi. Mija∏em kawiarnie, którym wiosna
wywlok∏a stoliki na ulic´.
Panie, czy z Panem te˝ tak by∏o?
Mnie si´ zawsze wydaje, ˝e ludzie siedzàcy pod parasolami
majà w sobie jakiÊ dystans do Êwiata i zadum´, do której nie
mam dost´pu. ˚e cieƒ parasoli pog∏´bia màdroÊç ich zapatrzonych w pi´kne koÊcio∏y oczu i ˝e ja, szary przechodzieƒ,
do tej màdroÊci nie dorastam. Ale jak sam usiàd´, zamówi´
coÊ, zwil˝´ oboj´tne usta, odczuwam dla odmiany przewag´
tych, którzy gdzieÊ zmierzajà.
Wydajà mi si´ zaraz jacyÊ dynamiczni, rozbawieni czymÊ,
ciekawi ˝ycia. Znu˝ony myÊl´, ˝e z politowaniem spoglàdajà
na mnie – apatycznie tkwiàcego w koszu plecionego fotelu.
Kompleksy Panie – czy co?
JakiÊ czas temu, ubrany w niestosownie gruby golf, wlok∏em si´ w stron´ jad∏odajni „U Stasi”, na kolejne w ˝yciu
pierogi, gdy nagle zobaczy∏em twarz Janka, a naprzeciw niego siedzàcà kobiet´, której nie umia∏em rozpoznaç. Przypomina∏a mi kogoÊ, ale przez to s∏oƒce nie mia∏em pewnoÊci.
PomyÊla∏em, ˝e pójd´ dalej, zjem obiad i wolno wróc´ na to
samo miejsce. A jeÊli cud b´dzie trwa∏ nadal, podaruj´ mu
kwiaty. Ale tak˝e podaruj´ je wioÊnie, Jankowi i sobie marzàcemu o kawiarnianym fotelu. W ten niezwyk∏y dzieƒ nawet
kwiatom nale˝a∏o przynosiç kwiaty.
Po obiedzie poszed∏em na Krakowski Rynek i u Zuzanny
(serdeczne pozdrowienia!) kupi∏em siedem ró˝, których pi´k-
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ne g∏owy podtrzymywa∏y grube ∏odygi. Z tà wiosennà bronià
w r´ku, jak z∏odziej, zaczà∏em zakradaç si´ w miejsca, skàd
mia∏em nadziej´ ujrzeç twarz tajemniczej nieznajomej. Ale
znowu nic z tego, bo z powodu s∏oƒca i tak jej nie rozpozna∏em. Wróci∏em na chodnik i z bijàcym sercem podszed∏em do
stolika. Delikatnie, wolnà od kwiatów d∏onià dotknà∏em kasztanowych w∏osów i jakby w nagrod´ zobaczy∏em zaraz
twarz... na którà czeka∏em.
To by∏a Ruth – Drogi Panie!!!
Wr´czy∏em ró˝e, a Ona przyj´∏a je Êlicznie zdziwiona,
z uÊmiechem delikatnego jakby przypomnienia. Usiad∏em
i nie wiedzàc czemu, poczu∏em si´ zm´czony. Nikt na Êwiecie
nie cieszy si´ kwiatami tak jak Ruth.
Trzyma∏a je d∏u˝szà chwil´ w ramionach i, to co powiem
jest troch´ niezr´czne, z tymi przytulonymi do siebie kwiatami, mo˝e przez cieƒ, a mo˝e dzi´ki s∏oƒcu – przypomina∏a wiosennà Piet´.
Powiedzia∏a – „Ty wiesz, czuj´ si´ tak, jakby dopiero teraz
rozpoczyna∏o si´ moje ˝ycie”.
Wtedy pomyÊla∏em o Panu i zrozumia∏em, ˝e za˝enowanie,
które nie chcia∏o mnie opuÊciç, wzi´∏o si´ z tego, ˝e ró˝e dla
Ruth by∏y w gruncie rzeczy prezentem od Pana. Ja by∏em tylko dor´czycielem.
No tak...
SerdecznoÊci przesy∏am.

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, maj 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
... dziwnie Pan opisa∏ swojà wiosn´, jakoÊ nieweso∏o – powiedzia∏bym. Ale tak to ju˝ z Wami jest, ˝e biadolicie, gubicie kalendarze, a potem po jedynej naprawd´ liczàcej si´ przeprowadzce wpadacie zdziwieni w naszà niebieskà, pozbawionà
pór roku NieskoƒczonoÊç.
Dosz∏y mnie s∏uchy, ˝e Pan zamierza to swoje psie brzydactwo rozmno˝yç – no có˝, trudno. Zes∏a∏em Panu sen, który mia∏ temu zapobiec (Pan na staroÊç wyprowadzony przez
sfor´ krótkonogich, t∏ustych i ∏aciatych psów na spacer po zab∏oconych niemi∏osiernie B∏oniach – pami´ta Pan?).
Dzi´kuj´ za kwiaty dla Ruth – to mi∏e, ˝e wyczu∏ Pan mojà
kwietnà intencj´. Przy okazji, o jakim Janku Pan wspomina?
– Znam przecie˝ wielu, a Pan jakiÊ taki, przesadnie enigmatyczny.
Niepokoicie mnie tam troch´ na tej Ziemi. Obserwujà Was
z góry, donoszà, a w powa˝niejszych przypadkach serio rozmawiajà o tym, co w Krakowie i nie tylko. Drogi Panie Janie,
radz´ uwa˝aç na nogi, bo od d∏u˝szego czasu widz´, jak p´ta
si´ Wam mi´dzy nimi jeden geniusz. Nie radz´ trzymaç go na
∏aƒcuchu – przegryzie. Wystarczy goÊcia po chrzeÊcijaƒsku
unikaç. Prosz´ si´ nie obawiaç. On nie odczuje samotnoÊci, bo
od lat w dzieƒ i w nocy ˝yje w towarzystwie rozpalonej do
bia∏oÊci mi∏oÊci w∏asnej, z którà mo˝e od bidy pogadaç. Z licznych rozmów z Wielkim Nieba wiem, z jakim trudem przebiega proces beatyfikacji. Ile przy tym lektur ksiàg, dyskusji
i g∏´bokich przemyÊleƒ nad listà uczynków.
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Kanonizacja nastr´cza tyle samo wàtpliwoÊci, a mo˝e i wi´cej. A i tak, mimo wielu staraƒ, zawsze pozostaje przykre poczucie braku pewnoÊci.
Na Ziemi zaÊ, byç mo˝e z powodu krótkich, naje˝onych niebezpieczeƒstwami darowizn ˝ycia, sk∏adanych poszczególnym
istnieniom, spiesznie rodzà si´ rozmaite erzace, nie majàce
nic wspólnego z powagà wy˝ej wymienionych procesów. Wasze ksià˝ki, Panie Janie, s∏usznie tu pozbawiono liter, ale nie
odebrano nam przecie˝ wglàdu do ziemskich gazet, katalogów
ksi´garskich, p∏yt, repertuarów kin czy teatrów.
No wi´c obserwuj´ mi´dzy Wami doÊç cz´ste i niezmiernie
przykre przejawy grzesznych AUTOKANONIZACJI. Dotyczy to tak˝e pewnej blondyny, która zasz∏a w tym tak daleko,
˝e jeÊli postawi jeszcze jeden krok, to w przypadku k∏opotów
z... dajmy na to wyrostkiem – sama si´ zoperuje.
Z ró˝nych powodów ˝ycz´ Jej mi∏osiernie spe∏nienia... tylko cz´Êci planów, bo w przeciwnym wypadku kobieta mo˝e
eksplodowaç – a szkoda.
Jak si´ broniç przed tymi nieludzko udanymi ludêmi? – Nie
broniç si´, Panie. Kochaç ich, Panie, i tylko jedno... nie t´skniç, gdy wyjadà, Panie.
Ze wstydem koƒcz´

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Na spacerze wokó∏ Hacjendy, maj 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
wysy∏am do Pana kolejny list – bez przekonania tym razem.
We mnie przez ten maj tylko pustka. Có˝, ˝e wype∏niona wiosennymi kwiatami, skoro nie ma ju˝ si∏, ˝eby nadà˝yç za zapachem. To tak jakbyÊ Pan sta∏ na peronie z biletem w r´ku
i ˝egna∏ spojrzeniem jeden z ostatnich pociàgów, do którego
nale˝a∏o wsiàÊç.
Przed moim domem te˝ bez. Nie by∏o go pewien czas, bo
rachityczny jakiÊ i przez to bli˝szy, ale od wczoraj pachnie pot´pieniec tak, ˝e nie mo˝na domknàç furtki.
˚yç chwilà – powiadajà. Niech sobie ˝yjà!
Pami´tam, z jakim bezgranicznym smutkiem spoglàda∏
Pan na narcyzy w tamten kwiecieƒ. Widzia∏em ból w Êladzie
Paƒskiego uÊmiechu, którym stara∏ si´ Pan pokryç Êmiertelne zafrasowanie.
Pi´kne to ˝ycie – bo okrutne. Okrutne – bo pi´kne i tak...
w ko∏o Wojtek.
À propos, wie Pan, ˝e Wojtek Biale razem z Basià ju˝ nie
sprzedajà owoców? – szkoda. Dochód majà teraz wi´kszy, ale
za zapachem ryb mo˝na, niestety, nadà˝yç. Jest godzina
16.15, u mnie dla odmiany cuchnie gotowanym kalafiorem.
Pies poliza∏ r´k´. To liêni´cie to jedyna mi∏a rzecz od rana.
Na B∏oniach mlecze, które swojà ˝ó∏tà urod´ zmienià za
par´ dni na bia∏à. Majowy Kraków zachowuje si´ jak stary
pijak, któremu pierwszy pot´˝ny ∏yk wiosny zapewnia na pewien czas nadmiar dobrego samopoczucia.
Wczoraj wróci∏em z Gdaƒska, gdzie na zielonym polu golfowym promowano ksià˝k´ maleƒkiego poety, który napisa∏
wielkie wiersze – Pestki, korale, s∏owa do nawlekania. Zbyszek nazywa si´ – ZBIGNIEW JOACHIMIAK. Jak mog∏em
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o Nim do tej pory nie s∏yszeç? Dlaczego nie doszed∏ do mnie
krzyk tej ca∏ej subtelnej zgrai, która czyta poezj´? Mo˝e oni
sà delikatni. I z tej delikatnoÊci przemilczajà wspania∏ego poet´? Ja na szcz´Êcie jestem mniej wra˝liwy i plujàc na ryzyko,
stwierdzam, ˝e te wiersze sà Êwiatowego formatu. Zbyszek,
na pytanie czy bywa w Krakowie, odpowiedzia∏ pi´knym tekstem mojej Matki: „Za daleko”. Bo i s∏usznie – daleko Panie
Piotrze – po co si´ ruszaç z Gdaƒska, skoro – gdziekolwiek
staniemy – ka˝dy metr tego Êwiata pokryty jest ci´˝arem tajemnic nie do rozwiàzania.
WymyÊli∏em drobiazg dla Pana – przesy∏ka w stosownym
czasie. Panie, jakie to trudne napisaç piosenk´. Ca∏y czas mi´dzy m∏otem bana∏u a kowad∏em sensu. Kto napisze muzyk´,
kto narysuje nuty, zobaczy Pan. MyÊl´, ˝e to niez∏y pomys∏.
Chocia˝ mog´ si´ myliç przez ten upa∏, przez ten bez.
Marta w Pekinie, w sprawie filmu, który kiedyÊ zacznie
kr´ciç (bo zacznie!). Za jakieÊ dziesi´ç lat zacznie. Fakt ten
by∏by bez znaczenia, gdyby nie pewne okolicznoÊci, wskazujàce bezlitoÊnie na czas, który przecie˝ tak˝e za Nià. Co jeszcze?... W Krakowie przy placu Sikorskiego 10 w Galerii Potockiej mo˝na zobaczyç wystaw´ Êwietnego rzeêbiarza Krzysia
Bednarskiego, który zjecha∏ tu z Rzymu z L’orto dei frutti dimenticati.
Donosz´, ˝e – „ogród owoców zapomnianych” jest pi´kny
chocia˝by dlatego, ˝e w ten przekl´ty maj, jak dotàd jeszcze
nie zakwit∏.
Koƒcz´, Drogi Panie, wyjmuj´ papierosa, zapalam zapa∏k´
i g∏´bokim sztachni´ciem zbli˝am si´ – jak to mówià – o par´
sekund do Pana.

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, maj 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
Pan chyba oszala∏. Jak mo˝na si´ tak bez powodu zamartwiaç? Czego Pan chce od maja, kwiatów, pociàgów, piosenek
i kalafiora? Te wszystkie drobiazgi ju˝ w samych nazwach zawierajà poezj´. Ale w roztrz´sionych manipulacjà ludzkich
r´kach, z powodu sercem s∏abego rozeznania, stajà si´ one
nie z w∏asnej winy – poezji karykaturà. Wspomina Pan o podziwie dla wierszy pana Joachimiaka, prosz´, niech Pan z nim
porozmawia na ten temat. Jestem przekonany, ˝e opowie Panu, dlaczego bli˝sze poezji jest ˝ycie nietkni´te r´kà poety.
Poezja jest wa˝na i dlatego nieuleczalnie cierpiàca, ˝e tworzàc odwiecznie niespe∏nione próby uchwycenia – „ORYGINA¸U” – uÊwiadamia nam dzi´ki temu obecnoÊç urody nie
do opisania.
Tak by∏o, tak jest i tak b´dzie.
Jak ktoÊ nie umie wàchaç, niech si´ nie zastanawia nad
istotà zapachów, tylko idzie do laryngologa albo do psychiatry. Przecie˝ wszystko, co Was na Ziemi otacza, pora˝a niezwyk∏à urodà. Ale Wy tego nie widzicie, bo zamiast kl´czeç
przed fioletem sasanki, tratujecie jà, a potem w ∏zawych sonetach og∏aszacie Êwiatu koniec.
Panie Janie Drogi, przepraszam, ˝e tak ostro zaczà∏em, ale
ponios∏o mnie. Nie tylko zresztà z Paƒskiego powodu. Ale
o tym w najwi´kszej tajemnicy – b∏agam! Wczoraj mieliÊmy
w Niebie wielkie zamieszanie. Wzi´∏o si´ z tego, ˝e Anio∏-Boryna posia∏ w oliwnym gaju ziarno pszenicy, które latami
przechowywa∏ w zmierzwionej czuprynie. A˝ tu nagle, par´
tygodni wstecz, w skrajnej powiedzia∏bym konspirze, chwy-
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ci∏ za grzebieƒ i z okrzykiem, ˝e d∏u˝ej nie wytrzyma – wyczesa∏ z∏oty drobiazg. Ziarenko przyj´∏o si´ bez trudu, bo te˝ ten
bez pami´ci rozmi∏owany w wieÊniaczej robocie Anio∏, zabiega∏ o nie z ojcowskà troskliwoÊcià. Podlewa∏ na ten przyk∏ad,
tylko w cieniu skrzyd∏a, które os∏ania∏o ziarno przed skwarnym s∏oƒcem. W tej sytuacji ziarenko ∏atwiej si´ mog∏o nabraç na... zachód, kiedy najlepiej jest podlewaç roÊliny.
Najpierw, prosz´ Pana, pokaza∏ si´ kie∏ek, z kie∏ka ∏ody˝ka,
a na koƒcu maleƒki jak kropelka listeczek. Przechodzàce t´dy Anio∏y, udajàce si´ parami na próby chóru, zerka∏y ze strachem na ten dziwny stworek i niby nucàc, plotkowa∏y. Pan si´
domyÊla, ˝e uprawa przywiezionych z do∏u roÊlin jest tu zabroniona pod karà... no, zabroniona i tyle.
Tymczasem istotka ros∏a nam jak na dro˝d˝ach i któregoÊ
ranka zaz∏oci∏a si´ prawdziwym k∏osem.
Anio∏-Boryna otar∏ ∏z´, si´gnà∏ po k∏os wielkà jak szufla r´kà i patrzàc roztkliwiony na plon, jà∏ rozcieraç w d∏oniach
ziarno. Potem otworzy∏ lewà d∏oƒ, zdmuchnà∏ z niej plewy
i ˝egnajàc si´ prawicà, ju˝ mia∏ przystàpiç do pierwszego od
lat ziemskiego posi∏ku, kiedy to sta∏a si´ rzecz straszna.
Z jego d∏oni wyfrun´∏a nagle bia∏a go∏´bica, która szczekajàc, wydzioba∏a wszystkie ziarna, potem dziobn´∏a Boryn´
w nos, a nast´pnie unios∏a si´ w przestworza, które zamkn´∏y
si´ za nià. Ranny Anio∏ krwawi do dziÊ i lamentuje po wiejsku,
bo krew nie daje si´ zatamowaç. Okaza∏o si´ bowiem, ˝e wàsaty eks-ku∏ak, mimo prostego pochodzenia jest naznaczony
królewskà chorobà – hemofilià. Takie rzeczy dziejà si´ u nas,
Drogi Panie, a Pan mi tu o bzie!
K∏aniam si´

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Hacjenda, czerwiec 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
dzi´kuj´ za ostre s∏owa. Prawdziwych przyjació∏ poznajemy
w biedzie. A bieda w tym, ˝e moje listy do Pana b´dà zawsze
naznaczone aktorstwem. Przyznam si´ nawet Panu, ˝e czasem Êwiadomie trac´ umiar i kiedy dawno ju˝ powinienem
zamknàç g´b´, zbieram si´ do odÊpiewania arii.
W Paƒskim ostatnim liÊcie bardzo mnie zainteresowa∏
pszeniczny incydent wywo∏any przez Anio∏a-Boryn´. Ale czegoÊ tu nie rozumiem. KiedyÊ jeden z Paƒskich piwnicznych
kolegów nazwa∏ Pana – „najwi´kszym blagierem Êwiata”.
Zgodnie z intencjà autora i panujàcà wtedy modà na zakamuflowane komplementy – uznaliÊmy to za plus. ˚e niby jak Pan
k∏amie, to zawsze celowo, z wdzi´kiem i artystycznie. No dobrze, ale to mia∏o miejsce tutaj, na Ziemi, w Krakowie i w Kabarecie. Ale teraz mo˝na powiedzieç, dzia∏a Pan w drastycznie odmiennej rzeczywistoÊci. U Was z ca∏à pewnoÊcià k∏amstwo nie pop∏aca. Nie mówiàc o tym, ˝e szansa na niewykrycie jest zerowa.
Ja nawet podejrzewam, ˝e w Niebie treÊç listów zna si´
grubo przed ich napisaniem. Ale skoro w tej sytuacji Pan pozwala sobie na... (nie chce mi to przejÊç przez usta!) na te,
no... dziwne opowieÊci, to mo˝e dlatego, ˝e spotyka si´ Pan
z najwi´kszà z istniejàcych aprobatà?
Nie wie Pan, o czym mówi´? Otó˝ w jednym ze swoich
pierwszych listów pisa∏ Pan, ˝e wszystko w Niebie unosi si´
par´ centymetrów nad powierzchnià.
Pan – rozumiem, taksówki – te˝ rozumiem, ka∏amarze – rozumiem. Ale skàd si´ wzi´∏y fruwajàce kartofelki i koper?
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Przecie˝ to trzeba siaç, uprawiaç, zbieraç. A jeÊli tak, to dlaczego Anio∏-Boryna musi a˝ w takiej tajemnicy przechowywaç ziarno we w∏osach, a potem sadziç je z krzykiem – jak jakiÊ pot´pieniec? Dlaczego, jak ju˝ chce zjeÊç ziarenka, Pan
nazywa to – „pierwszym od lat ziemskim posi∏kiem”? Czy
mam przez to rozumieç, ˝e wszyscy tam karmià si´ tylko
wiecznà szcz´ÊliwoÊcià, a Pan jeden ma dost´p do warzyw?
Panie Piotrze, ja si´ pogubi∏em. Jak to jest naprawd´? Albo Pan blagowa∏ wtedy o tych kartofelkach, albo teraz o pszenicy. Czekam na list w tej sprawie.
Dzisiaj w Krakowie pada deszcz. Wczoraj jeszcze by∏ pi´kny dzieƒ, ale nocà zadzwoni∏a do mnie Ania i zaraz si´ rozpada∏o.
Drogi Panie, ANNA POLONY postanowi∏a odejÊç ze „Starego”. Nie kryjàc rozczarowania, opuszcza w∏asny dom,
a wa˝ni, po odb´bnieniu rutynowych próÊb o zmian´ decyzji,
przechodzà nad tym do porzàdku dziennego. A musi Pan wiedzieç, ˝e ci wa˝ni ka˝dy dzieƒ (psiakrew!) majà tak dalece
prze∏adowany, ˝e ich zasmarowane chorà ambicjà kalendarze
przypominajà jeden wielki kleks. Poucieka∏y z nich dni, tygodnie, miesiàce. Poucieka∏y ze wstydem imiona Êwi´tych, które od zawsze przypomina∏y o imieninach.
Zosta∏y tylko bezradne, puste stronice, które mo˝na teraz
bezkarnie zape∏niaç be∏kotem planów.
No pewnie, co mo˝e znaczyç jeden ludzki odruch drobnej,
z kruchego szk∏a ulepionej dziewczyny, wobec tajfunu mi∏oÊci
w∏asnej ludzi uciekajàcych od przykrego zapachu zbli˝ajàcego si´ nieuchronnie – fina∏u fina∏ów!
Zrób coÊ Pan!!!

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, czerwiec 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
ale co ja mam robiç, co ja mog´ zrobiç? W swoim liÊcie nagromadzi∏ Pan takà iloÊç pytaƒ, ˝e nie wystarczy mi miejsca na
odpowiedzi.
Jak to? Anna Polony („uk∏ony, uk∏ony, uk∏ony”) odchodzi
z teatru? Rozty∏a si´, straci∏a g∏os, nie pami´ta, wyparowa∏
jej talent, wy∏ysia∏a, straci∏a sympati´ widzów? A mo˝e nie
chcà jej re˝yserzy? Przecie˝ jeÊli nawet – to zwa˝ywszy ˝ywotnoÊç aktorek, Ona ma jeszcze wystarczajàco du˝o czasu
na to, ˝eby odzyskaç nie tylko smuk∏à sylwetk´, w∏osy i g∏os,
ale tak˝e ca∏à reszt´. Pan mi oszcz´dzi∏ szczegó∏ów i chyba
s∏usznie, bo na pewno nie sà zabawne, ale przez to nie staç
mnie teraz na jasny poglàd w tej sprawie. Jednak patrzàc
z góry (na którà si´ nie prosi∏em), w ciemno mog´ przypuszczaç, ˝e ca∏y problem niepotrzebnie nabrzmia∏ od nadmiaru
nic nieznaczàcych i w gruncie rzeczy Êmiesznych drobiazgów.
Bo jeÊli nie wiadomo, o co w sporach artystów chodzi, to zawsze chodzi o ambicje. Dotyczy to, jak sàdz´, wszystkich bez
wyjàtku zaplàtanych w t´ spraw´, wszystkich, którzy nie potrafià zdobyç si´ na stosowny dystans. Nie potrafià te˝ zastosowaç jedynie skutecznej terapii, jakà jest Êmiech z samych
siebie. Przeka˝ to Pan komu trzeba i nie zawracajcie mi g∏owy – dobrze?
O czym Pan tam jeszcze pisa∏... Aha, dr´czy Pana pytanie,
skàd w niebie jarzyny. Panie Janie Drogi, to jasne, ˝e u nas
niczego nie uprawiamy i – w zasadzie – nie pracujemy.
W Niebie obchodzimy ca∏y czas niebieskie Êwi´to t´sknego
oczekiwania na wielki fina∏, który byç mo˝e nigdy nie nastà-
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pi. Byç mo˝e, powiadam, bo tutaj podstawowym pokarmem,
od którego zaczynamy dzieƒ, jest mleczna zupa tajemnicy, zasypana garÊcià uspokajajàcych granulek, którym z ∏askawà
premedytacjà odebrano wszystkie smaki przypominajàce ˝ycie.
POCZÑTEK I KONIEC – takie rzeczy nie sà godne miejsca, gdzie teraz przebywam. Czas nasz zatraci∏ bezpowrotnie
to, czym Wy si´ jeszcze infantylnie podniecacie, dzi´ki czemu
nazywajà Was bo˝ymi dzieçmi – TRWANIE. Tutaj chwile nie
trwajà. Sekundy w szklistym bezmiarze naszego szcz´Êcia
mo˝na bez trudu rozciàgnàç na d∏ugoÊç godzin, miesi´cy, lat.
I odwrotnie. Chwila ka˝da staje si´ wiecznym upojeniem
i wiecznym, niestety... odpoczywaniem. ˚eby uprzedziç dos∏ownoÊç Paƒskich ewentualnych pytaƒ, tyczàcych sprzàtania
Justyny na przyk∏ad, albo prób Anielskich Chórów, odpowiadam od razu, ˝e sprzàtanie odbywa si´ tu nie z miot∏à, Êcierkà czy elektroluksem w r´ku, tylko przy pomocy... nat´˝enia
ÊwiadomoÊci (skàd ja to znam?), ˝e nadszed∏ czas porzàdków.
Nat´˝enia tak intensywnego, ˝e ma∏e, prawie nieistniejàce
atomy kurzu, odfruwajà same w stron´ Êmietnika, zwanego
u Was Ksi´˝ycem.
Próby Anielskich Chórów odbywajà si´ regularnie, ale
trudno to nazwaç zaj´ciem, skoro Anio∏y Êpiewajàc, nie pracujà, a tylko dwa razy si´ modlà. Incydenty takie, jak ten
z ziarenkiem Anio∏a-Boryny, zdarzajà si´ tutaj raz na dziesiàtki lat i tylko dlatego o nim pisa∏em. A jeÊli ju˝ czasem dopadnie nas koper czy kartofelek, to na pewno pochodzi on
z „podrzutów”. Mamy troch´ zaprzyjaênionych z nami domów, z których Brat Albert, po zaspokojeniu g∏odu najbiedniejszych, sprowadza tutaj produkty, majàce w gruncie rzeczy jedno na celu: przy ka˝dym prze∏kni´ciu majà przypominaç nam o tym, ˝e nie ma powodu przesadzaç z t´sknotà za
wszystkim co ziemskie.
I Pan mi tego zazdroÊci?
Jakà niespodziank´ Pan dla mnie szykujesz? Troch´ si´ bo-
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j´, bo przez dziesiàtki lat naszej znajomoÊci ró˝nie z tym
u Pana bywa∏o. Niemniej jestem zaintrygowany – to prawda.
Musz´ ju˝ koƒczyç, Drogi Panie, bo wczoraj niespodziewanie „wyt´˝y∏” do mnie (siedzi Pan?) sam Bach i zaproponowa∏
dzisiaj spotkanie, które ma mieç miejsce w altance, stojàcej
tu˝ obok koÊcio∏a, gdzie póênymi popo∏udniami Mistrz grywa
na organach.
Ci, którzy Go s∏yszeli, mówià o uniesieniu do tego stopnia
wielkim, ˝e któregoÊ dnia ekstaza Jana Sebastiana osiàgn´∏a
taki szczyt, ˝e gra∏ nawet wtedy, kiedy poucieka∏y gdzieÊ, nie
mogàce nadà˝yç za Nim, jego w∏asne palce, klawisze instrumentu i zawstydzone niemocà piszcza∏ki. Takiemu, Panie, powierzyç rol´ Jankiela.
Ciekawe, co mi powie?
SerdecznoÊci przesy∏am

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Hacjenda, czerwiec 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Jak te konwalie, jak bzy, albo pet
Daty, daty, kolejne daty, jakby nie mo˝na inaczej.
Czas w brzuchu martwego konia, puchnàc mruczy coÊ.
Ziemia! Ziemia!!! – wrzeszczy pijany grabarz.
Ziemia! Ziemia!!!
I zasypuje nià gniazdo bocianie
Z Tobà w Êrodku.
Ziemia! Ziemia!!!
Ale g∏upcy mimo to czekajà
Na ten czerwiec i tak˝e nast´pny.
Wpadnij Pan choç na pó∏ papierosa,
Na uÊmiech, s∏owo, brz´kni´cie, szept.
My tu ˝yjemy, prosz´ Pana,
Jak te konwalie, jak bzy, albo pet.
Na b∏oniach mlecze, raz ˝ó∏te, raz bia∏e,
Taki czerwcowy szmonces.
W niebie bezz´bne anio∏y – wiem
Mielà ˝arnami dziàse∏
Przetrawionà wczeÊniej na Ziemi
Rzadkà papk´, rzadkà papk´ ludzkich mi∏oÊci.
Wpadnij Pan nocà, wieczorem, z rana
Na najkrótszy z krótkich milczàcy szept,
Bo my umieramy troch´ bez Pana
Jak te konwalie, jak bzy, albo pet.
Halo!
Wpadnij Pan choç na pó∏ papierosa.
Na uÊmiech, s∏owo, brz´kni´cie, szept.
My tu ˝yjemy, prosz´ Pana,
Jak te konwalie, jak bzy, albo szept.
My tu ˝yjemy, prosz´ Pana,
Jak te konwalie, jak bzy, albo pet.
Kraków, czerwiec 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
dlaczego Pan nie odpisa∏? Jan Kanty twierdzi, ˝e zaniemówi∏
Pan po wys∏uchaniu piosenki, Sebastian, ˝e po zobaczeniu rysunku. Jak z tym naprawd´ jest?
Par´ tygodni temu uczestniczy∏em w pewnej imprezie, która nag∏oÊniona przez stosowne media, odbi∏a si´ echem o polskie strzechy i polskie biurowce. Cz´Êci artystycznej nie
wspomn´, bo gdy w Êwietle laserów pojawiajà si´ pi´kne
dziewcz´ta i eleganccy panowie, ulatuje ze mnie ca∏y mój
krytycyzm, a wkracza szeÊcioletni ch∏opczyk, który nie zwa˝ajàc na „gila” wiszàcego pod nosem, przyglàda si´ zdarzeniu
w niemym zachwycie. Po wspomnianym incydencie, który
by∏ fajny g∏ównie z tego powodu, ˝e s∏usznie docenieni ludzie
(sami m´˝czyêni), pe∏ni byli prawdziwego wzruszenia, udaliÊmy si´ na bankiet do ogromnej sali, której strop z surowym
wyrzutem podtrzymywa∏y socrealistyczne kolumny. Tam, pokrzepiony podwójnà wódeczkà z odrobinà jedzenia polanego
majonezem na talerzyku, wystartowa∏em do slalomu giganta,
w którym miejsce tyczek zajmujà ludzie.
Towarzyski stok pulsowa∏ przyjemnym chaosem, rozsiewajàc na boki uÊmiechy, strz´py rozmów i inne wielkoÊwiatowe drobiazgi. W pewnym momencie znalaz∏em si´ w towarzystwie pi´knej kobiety, o której nie tylko mówià, ˝e jest
pierwsza, ale która naprawd´ jest pierwsza. CzegoÊ pos∏ucha∏em, coÊ tam wybe∏kota∏em, z jakiegoÊ powodu uÊmiechnà∏em si´. Wspomniane wydarzenie jakkolwiek mi∏e, nie
mia∏oby dla mnie a˝ takiego znaczenia, gdyby nie pewien
drobny fakcik, który nazwa∏bym dziwnie nieczu∏à interwencjà twardego jak stal ramionka. Otó˝ niech Pan sobie wyobrazi, obok mnie pojawi∏ si´ nagle d˝entelmen, który zwra-
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cajàc si´ z radosnà poufa∏oÊcià do wy˝ej wspomnianej damy,
zaczà∏ spowitym w jedwab barkiem pomalutku spychaç mnie
na bok. Z poczàtku myÊla∏em, ˝e to przypadek, ˝e mo˝e dzia∏anie podwójnej czystej. Ale potem, stojàc ju˝ prawie na jednej nodze, niebezpiecznie, a tak˝e groteskowo odchylony w lewo, zrozumia∏em, ˝e mam do czynienia z czarujàcà premedytacjà, która nie tylko okaza∏a si´ skuteczna, ale tak˝e przepe∏niona wisusowskim wdzi´kiem. Wyszepta∏em – przepraszam,
i jakimÊ takim powiedzia∏bym salonowym ∏ukiem, z talerzykiem zakàsek, które niebezpiecznie obsun´∏y si´ na brzeg,
wywinà∏em si´ jak wà˝ i odszed∏em chwiejnym krokiem z poczuciem trudnej do zdefiniowania – winy.
Przewrotne i pe∏ne tajemnic bywajà spotkania na szczytach.
Walka bark w bark, Drogi Panie, na drodze do kontaktów,
za którymi s∏awka i szmal. To gladiatorzy chamstwa tak wielkiego, a tak pospolitego, ˝e nie dostrzegajà go nawet same
chamy. Ch∏odzàc plecy, sta∏em oparty o zimnà powierzchni´
kolumny wzniesionej za czasów Boles∏awa Bieruta i myÊla∏em
sobie, ˝e ˝yjemy ciàgle w epoce nacisku. Przepychanki cacanki, a g∏upiemu radoÊç!

Paƒski Jan Nowicki
Warszawa, lipiec 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
nie odpisywa∏em, bo by∏em czymÊ powa˝nie zaj´ty. W g∏´bokiej tajemnicy przygotowywa∏em tu z jednym goÊciem krótki wypad do Krakowa. W Noc Âwi´tojaƒskà, w wigili´ Pana
imienin myÊla∏em przylecieç na alej´ Focha i gdy ucichnie
ostatnie, oznajmiajàce pó∏noc uderzenie, wr´czyç Panu bukiet srebrnych kwiatów paproci, który odpowiednio wczeÊniej zamówi∏em w pracowni Anio∏a-Xawerego. Ca∏ej sprawie próbowa∏ na poczàtku patronowaç Jan Chrzciciel, potem
jednak wycofa∏ si´ i po angielsku znik∏. A ja chcia∏em, Drogi
Panie, wpaÊç do Pana na d∏u˝ej, ni˝ tli si´ po∏ówka papierosa,
trwa jedno brz´kni´cie, s∏ychaç jeden szept.
Wracajàc do rzeczy, dwa kroki ode mnie mieszka samotnie
pewien dziwak, który idàc, ca∏y czas obraca si´ wokó∏ w∏asnej
osi. I mruczy jakoÊ, a raczej warczy. GoÊç ten za ˝ycia by∏ ponoç wybitnym kierowcà wyÊcigowym, ale któregoÊ dnia nie
wyrobi∏ i skoƒczy∏... jak skoƒczy∏. UstaliliÊmy, ˝e ja mam par´ godzin goÊciç u Pana, a Ayrton (bo tak si´ nazywa) w tym
samym czasie raz jeszcze rzuci okiem na nieszcz´sny zakr´t,
po to, aby z o∏ówkiem w r´ku przeanalizowaç nieodwracalny
w skutkach b∏àd. Anio∏-Senna, mo˝e z tego ciàg∏ego zawirowania, wykombinowa∏, ˝eby w czas sjesty powykr´caç silniki
ze wszystkich taksówek kursujàcych po Niebie i skonstruowaç z tego jeden pot´˝ny pojazd, którym uda∏oby si´ odbyç
podró˝ na Ziemi´ i z powrotem. Z zepsutych zegarów jakaÊ
zaprzyjaêniona z∏ota ràczka zobowiàza∏a si´ zmontowaç dla
nas stosownego koguta, który po krótkiej tresurze i odpo-
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wiednim nakr´ceniu mia∏ opanowaç trudnà sztuk´ niepiania
o Êwicie. Jednak˝e wszystkie starania skoƒczy∏y si´ niczym,
bo Anio∏-Senna w próbnej jeêdzie na Mlecznej Drodze poniós∏
kolejnà Êmierç na miejscu. Nieskutecznie, to jasne, ale za to
po raz drugi.
Nie dosz∏o do spotkania, Drogi Panie – taka szkoda i ˝alu
troch´. Trzymaj si´ Pan i nie myÊl. Radz´ wyjechaç do swojego Kowala, pop∏ywaç w jeziorze dzieciƒstwa i koniecznie popatrzeç w z∏otà kul´ s∏oƒca tak d∏ugo, a˝ poczuje Pan w oku
∏z´. Pozdrów Pan i podzi´kuj Janowi Kantemu i Sebastianowi
za pi´kny prezent.
Âciskam

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. ˚ó∏te ∏àki, lipiec 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze!
Wróc´ jeszcze raz do Paƒskiej piosenki. Otó˝, ostatecznie
ustaliliÊmy dla niej tytu∏: Konwalie, bzy, albo pet. MyÊla∏em,
˝e raczej – Czekamy, ale towarzystwo uzna∏o inaczej, a ja
musia∏em si´ znaleêç. Na poczàtku mia∏em pomys∏, ˝eby pioseneczka mia∏a swojà premier´ w „Przekroju”. Jednak mój
ulubiony obecnie kompozytor, czyli Jan Kanty, zdecydowa∏
inaczej i chyba s∏usznie. Na pierwszy sygna∏ Kantego zg∏osili si´ wszyscy: radio krakowskie, wspaniali instrumentaliÊci,
GrzeÊ Turnau, El˝bieta, i z pe∏nym zaanga˝owaniem wykonali pi´knie co trzeba. Piosenka jest... jaka jest, a jej refren
po trzech g∏´bszych nadaje si´ wyÊmienicie do wywo∏ywania
duchów. A skoro ju˝ o tym, to musz´ Panu powiedzieç, ˝e teraz trudniej ni˝ kiedyÊ kochaç Pana.
JakiÊ czas temu w towarzystwie pewnej m∏odej osoby oraz
mojej psiny uda∏em si´ do baru na Zwierzynieckiej, gdzie podajà dobre jedzenie i – jak ostatnio wsz´dzie – za zimne piwo.
Po wychyleniu kufelka, znad r´ki, którà w∏aÊnie wyciera∏em
przedwczesnà pian´ z ust, ujrza∏em nagle sympatycznà postaç ch∏opi´co drobnego krytyka, który po wizycie na salwatorskim cmentarzu wchodzi∏, ˝eby smutek po zmar∏ych sp∏ukaç z∏otym strumieniem porannej brandy. Przywita∏em go
jak zwykle uca∏owaniem r´ki. Gest ten przyjmowa∏ kiedyÊ
z pewnym za˝enowaniem, ale od pewnego czasu za˝enowanie
zamieni∏ na zrozumienie, potem na przyzwolenie, aprobat´,
a w koƒcu na bezgranicznà akceptacj´.
Czas, Drogi Panie! Magiczne dzia∏anie czasu!!!
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UsiedliÊmy, wymieniliÊmy kilka uwag na temat pogody,
psa, a w koƒcu zacz´liÊmy rozmawiaç o mojej korespondencji
z Panem. I tutaj, chyba w po∏owie drugiej brandy, us∏ysza∏em
rzecz, która mnie zamurowa∏a. Otó˝ ten od lat bliski, prawie
˝e przyjaciel, ten subtelny spacerowicz po krakowskich cmentarzach, powiedzia∏, ˝e moje listy odbiera jako prób´ wspinania si´ po Paƒskich plecach do... s∏awy. Oniemia∏em, Panie, ale
nie dlatego, ˝e mi si´ nie spodoba∏o. Spodoba∏o mi si´ bardzo,
tylko by∏em wÊciek∏y, dlaczego, stary osio∏, sam na to nie wpad∏em. UÊmiecham si´ rozczulony, widzàc Pana pochylonego
pod ci´˝arem 84 kilogramów mojego prymitywnego sprytu,
który pami´ç po KimÊ przekuwa na brz´czàcà monet´, na
splendory i oklaski. Teraz widzi Pan, ile elastycznej gibkoÊci
zawiera ka˝dy ludzki sàd. Bzy przekwit∏y, mój Panie, konwalie
opad∏y, a karawana w nies∏usznym kierunku wlecze si´ dalej.
Prosz´ mi pozwoliç pisaç do Siebie.

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, lipiec 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
Pan na moich plecach? – Wszystko mo˝liwe. Wprawdzie nie
zauwa˝y∏em, ale jeÊli to prawda, z∏aê Pan natychmiast!
Puszczono w niepami´ç moje przewinienie, dotyczàce planów krótkiej wizyty u Was, w zwiàzku z Pana imieninami.
Rzecz przebieg∏a mniej wi´cej tak: 29 czerwca w bardzo
wczesnych godzinach rannych przysz∏a do hacjendy dwójka
ponurych panów, w których go∏ym okiem rozpozna∏em Piotra
i Paw∏a. Pochyleni nad moim szezlongiem d∏ugo milczeli, po
czym Pawe∏, zmieciony wymownym spojrzeniem Piotra, wyszed∏. Mój Patron pochyli∏ si´ jeszcze ni˝ej i tu˝ przy prawym
uchu, najpierw zadzwoni∏ kluczami, a potem wyszepta∏: „Darowano Ci wszystko z okazji imienin”.
No i tyle. Uda∏o si´, mo˝na powiedzieç!
Panie Janie Drogi, Pan z pewnoÊcià ju˝ na wakacjach, wobec tego spróbujmy o czymÊ weso∏ym. KtóregoÊ dnia na ∏aweczce przed domem znalaz∏em zmi´ty numer „Polityki”
z 2 maja 1998 r. Kto go zostawi∏, nie wiem – zresztà, czy to
wa˝ne? Przejrza∏em tygodnik bez wi´kszych emocji, ale tylko do 88 strony, bo tam znacznie si´ o˝ywi∏em, czytajàc artyku∏ Pana Pietrasika pod ryzykownym tytu∏em: ZAMIE¡MY
SI¢ ROLAMI. Problem w du˝ym skrócie dotyczy tego, ˝e
Wy aktorzy w... „poszukiwaniu uznania i pieni´dzy coraz cz´Êciej schodzicie ze sceny i ekranu, próbujàc zupe∏nie nowych
ról, wielu z Was chwyta za pióro i w zwiàzku z tym coraz trudniej przychodzi Wam graç”.
Co ja o tym sàdz´, Drogi Panie? Ano có˝, ˝yjemy w epoce
podróbek, sam Pan nie wie, co pali i pije. Nie mówiàc o tym,
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na jakiej benzynie jeêdzi Paƒski samochód i jakie twarze decydujà o losach Paƒskiego kraju. W zaistnia∏ej sytuacji aktorzy, którzy zawodowo skazani sà na udawanie, rzeczywiÊcie
doÊç niefrasobliwie rozszerzajà pole swoich dzia∏aƒ. Ale problem wcale nie le˝y w tym, jak Oni to robià, tylko ˝e cz´sto robià to lepiej od fachowców, udowadniajàc przera˝ajàcà obni˝k´ formy profesjonalistów od pióra, prowadzenia teatrów,
polityki i ma∏ej gastronomii. Âwiadczy to o witalnoÊci, której
nie starcza kolegom pokrewnych bran˝. W zwiàzku z tym tytu∏: Zamieƒmy si´ rolami – bez znaku zapytania, czy choçby
cudzys∏owu, wydaje mi si´ ze wszech miar ryzykowny. Na poczàtek proponuj´, ˝eby Pan Pietrasik nauczy∏ si´ na pami´ç,
a potem wykona∏ przed kamerà wideo jeden z monologów
Króla Filipa z Don Carlosa i niech odda go pod ocen´ studentów szko∏y teatralnej. W rewan˝u niech odczytajà teksty Joanny Szczepkowskiej, a nawet Pana, Panie Janie, przed studentami wydzia∏u dziennikarstwa. A co do tego, ˝e coraz trudniej przychodzi Wam granie, to mo˝e dlatego, ˝e teraz k∏opotliwiej graç, ˝e granie powinno byç inne albo ˝e na Wasze granie tak naprawd´ nikt nie czeka. Mo˝e. Ale to ju˝ zupe∏nie inny problem.
PogubiliÊcie si´ tam na dole, oj, pogubiliÊcie. Pe∏nia lata, koniec wieku, a mo˝e po porostu ra˝àcy brak alkoholu.
Niech Pan pisze – pozwalam.

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. ¸aweczka przed Hacjendà, lipiec 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
zauwa˝y∏em, prosz´ Pana, ˝e cz∏owiek na Ziemi nic tylko goli si´ i podgala. Mo˝na nawet zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e
˝ycie lwiej cz´Êci (bo o lwach tu mowa) m´skiej populacji
up∏ywa w∏aÊnie na goleniu. Od ch∏opi´cego meszku poczynajàc, na szczecinie starca koƒczàc. W m∏odoÊci golenie odbywaliÊmy raz dziennie, jednak˝e po latach – w okolicach szeÊçdziesiàtki powiedzmy – cz∏owiek odnosi wra˝enie, ˝e goli si´
bez przerwy.
Zauwa˝y∏em te˝, prosz´ Pana, ˝e teraz cz∏owiek ciàgle si´
strzy˝e albo podcina. W m∏odoÊci strzyg∏ si´ rzadko, raz na
miesiàc powiedzmy. Teraz te˝ strzy˝e si´ co trzydzieÊci dni,
ale od pewnego czasu towarzyszy mu uczucie, ˝e korzysta
z no˝yc co tydzieƒ. Dawna przyjemnoÊç po∏àczona z odwiedzaniem rezury, gdzie kiedyÊ szachy i piwko, zamieni∏a si´ teraz w udr´k´. Udr´k´ tym bardziej absurdalnà, ˝e po drodze
zagubi∏a si´ ponad po∏owa piór. Smutni, z poczuciem przemijania, ∏azimy jednak zapami´tale do coraz dro˝szych fryzjerów.
Zauwa˝y∏em te˝, ˝e ziemski cz∏owiek z latami cz´Êciej myje coraz rzadsze z´by. Poszed∏bym nawet dalej, sàdz´, ˝e ludzie w najwi´kszej tajemnicy i z si∏à wodospadu szorujà z´by
ju˝ nieistniejàce. Swoje pucowali tylko rano i wieczorem, zapo˝yczone natomiast szlifujà tak˝e w ciàgu dnia. Noc na
szcz´Êcie przebiega w ca∏kowitym spokoju.
Cz∏owiek na Ziemi – doros∏y cz∏owiek – ciàgle obcina paznokcie. Tnie, bo okres obgryzania z wy˝ej wymienionych
przyczyn minà∏ bezpowrotnie. Paznokcie mu jakoÊ dziwnie
po˝ó∏k∏y, wysch∏y i zrogowacia∏y, dlatego te˝ ci´cie, pi∏owanie
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czy skrobanie przychodzi mu teraz z wi´kszym ni˝ dotàd trudem. Ale trzeba to robiç cz´Êciej ni˝ drzewiej. W przesz∏oÊci
– co dwa tygodnie, teraz – co czternaÊcie dni. Ale jakby codziennie. Bo jeÊli zaniedbasz, u nóg przebijà bawe∏n´ skarpetki, a przy pazurkach pojawiç si´ mogà bia∏e rysy p´kni´ç i z∏amaƒ.
Cz∏owiek, zamieszkujàcy ten padó∏ ∏ez, co kwadrans musi
wycinaç pojedynczego w∏osa-solist´, który wbrew zdrowemu
rozsàdkowi, zastanawiajàco d∏ugi wyrasta mu nagle w miejscach co najmniej absurdalnych. Brew, nozdrza, ucho, okolice
sutek. Cz∏owiek, prosz´ Pana, natrafia na takiego „d∏ugasa”
co jakiÊ czas, a zdumienie nie opuszcza go a˝ do momentu wyroÊni´cia nast´pnego. W tej sytuacji mieszkaniec Ziemi zajmuje si´ pieleniem takich stworów bez przerwy.
Cz∏owiek na naszej, a wi´c i na mojej Planecie, co cztery
lata oglàda Êwiatowe mistrzostwa w pi∏ce no˝nej. Co cztery
lata OGLÑDA¸, Mi∏y Panie, bo od pewnego czasu, mimo ˝e
regulamin nie uleg∏ zmianie, ku jego zdumieniu mistrzostwa
zacz´to rozgrywaç co dwa lata, a w koƒcu prawie co rok.
Odnosi si´ wra˝enie, ˝e cz∏owiek – przychodzàc na ten
Êwiat – zaraz po pierwszej kàpieli przyst´puje do zespo∏u çwiczeƒ, które zw∏aszcza w przypadku d∏ugiego i szcz´Êliwego
˝ycia przygotowujà nas do radosnej podró˝y stàd do krainy
wiecznego szcz´Êcia, gdzie zdaniem Pana tylko g∏upcy zajmujà si´ czymÊ tak nietrwa∏ym jak CZAS.
Krótko pozdrawiam

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, sierpieƒ 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze!
Czeka∏em, czeka∏em, a tu nic. Ju˝ drugi raz zdarzy∏o si´ Panu nie odpisaç – szkoda. A u mnie? Radzi∏ mi Pan wyjechaç
z Krakowa na rodzinne Kujawy, po to, ˝ebym odpoczà∏ – jak
Pan to ∏adnie okreÊli∏ – nad „jeziorem dzieciƒstwa”.
Sta∏o si´!
Le˝´ zatem nad wodà jeziora Lubiechowskiego, pode mnà
wytarty koc w ˝ó∏to-czerwonà krat´, a w górze d∏ugo wyczekiwany b∏´kit z ˝urawiami, które po tajemnych rekonesansach sp∏ywajà teraz leniwym lotem w stron´ pobliskiego rezerwatu ptaków. Zamykam oczy i staram si´ przywo∏aç
wspomnienia tamtych ch∏opaków sprzed pó∏ wieku. Widz´
Rysia Matusiaka ∏owiàcego ogromne okonie za pomocà haczyka zrobionego ze zwyk∏ej szpilki – kuleczka chleba na
koƒcu. S∏ysz´ Staszka Terpiƒskiego (Êp.) z p∏onàcà od s∏oƒca
twarzà rudzielca, który z wysokiego brzegu wrzeszczy, ˝e daje ostatniego nura, bo potem to ju˝ p´dzi, ˝eby wiàzaç za ojcem snopy. Obserwuj´ Janka Markowskiego (Êp.) kopiàcego
bosà stopà futbolówk´, skonstruowanà przemyÊlnie ze starych szmat obwiàzanych sznurkiem. Janka Stankiewicza
grajàcego „w klasy”. I jeszcze jednego Janka... OWSIANOWSKIEGO – chudego ch∏opaczka, którego przy ciep∏ym
pniu sosny dopad∏ sen. Po latach dowiedzia∏em si´, ˝e los, jak
to los, przykuwa go teraz do inwalidzkiego wózka.
– Ma∏y – spyta∏em – jak to si´ sta∏o?
– O czym tu gadaç, Jasiulek – powiedzia∏. – Prowadzi∏em
konie z Go∏aszewa, by∏a zima i potràci∏ mnie samochód. Nawet si´ nie dziwi´, bo to by∏ dzieƒ, kiedy koƒ bia∏y i Ênieg bia∏y. Jak nigdy przedtem i nigdy potem. – I dalej ciàgnà∏
z uÊmiechem – Niewa˝ne, kupmy raczej na spó∏k´ jakiegoÊ
dwulatka, dla mnie do bryczki, tobie pod wierzch.
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Oficjalnie pierwszy raz szliÊmy si´ kàpaç (bo wtedy nikt nie
szed∏ pop∏ywaç, tylko do kàpieli) po Janie Chrzcicielu. Od 24
czerwca, zdaniem zatroskanych doros∏ych, wodne robale jak
na komend´ przestajà gryêç. WchodziliÊmy do wody z bijàcà
pod ˝ebrami radoÊcià i ˝egnajàc si´, za obszernymi jak na nas
znakami krzy˝a, rzucaliÊmy si´ w groênà otch∏aƒ z zamiarem
dop∏yni´cia do piaszczystej wysepki, oddalonej od brzegu o dobre 30 metrów. PokonywaliÊmy ten dystans ró˝nymi stylami.
Jeden „pieskiem”, ktoÊ powiedzmy ˝abkà, a tylko jeden Stefan
Kowalski tzw. „Czapajewem”. Prawa r´ka ca∏y czas nad wodà,
a w niej zwini´te portki, które nie mia∏y prawa zamoknàç.
Ryszard, Jerzy, Stefan, Jan, Karol, Szymon, Stanis∏aw,
Piotr, Andrzej – tamte ch∏opaki.
Otwieram na raty oczy, zbudzony dwutaktem, i ze zdumieniem stwierdzam, ˝e na skraj mojego koca wje˝d˝a z wdzi´kiem wczesnego Honeckera przednie ko∏o kawowego wartburga. Z samochodu wype∏za najpierw pi´ta, potem ∏yda, za
nià masy o kszta∏tach niespotykanych w geometrii, potem ni
to plecy, za nimi niby szyja, a za szyjà g∏owa, poniekàd.
Wszystkie cz´Êci cia∏a, beztrosko, w kszta∏cie sempiterny.
S∏ysz´ ˝eƒskie warkni´cie – Michael, wy∏aê i pomó˝ ciulu Sandrze! A potem to Wszechdupie, na deser jakby, zaczyna wyciàgaç z g∏´bi auta usmarkanego Patryka z lizakiem w g´bie.
Nad jezioro przyjecha∏ komplet (ojciec Józef od lat przesta∏
si´ liczyç) rodziny Kurdubskich. Patrz´, Drogi Panie, jak
w zielonym jeziorze mojego dzieciƒstwa pluskajà teraz radoÊnie nowi Polacy: Kinga Kie∏basa z Damianem Kozà, Isaura
Kr´cio∏ z Kamilem ˚y∏à, Dawid Fafla z Sandrà Jebik, Roger
Kopytko z Sarà Dzi´cio∏, Emanuel Kurzy∏ap z Angelikà
Smrodek – itd., itp.
Panie Piotrze, wyobra˝a Pan sobie apel poleg∏ych z udzia∏em takiego towarzystwa? Bo ja nie. Werblistom ze Êmiechu
powypada∏yby pa∏eczki z ràk.
K∏aniam si´ Panu, Drogi Panie

Paƒski Jan Nowicki
PS Jutro imieniny mojej siostry – Anny.
Kowal, sierpieƒ 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie!
Jak ja nie lubi´ u Pana tego grzebania we w∏osach, z´bach,
paznokciach i innych tego rodzaju Êwiƒstwach. Zawsze
z przykroÊcià przyjmowa∏em fakt, ˝e cz∏owiek czymÊ tam porasta, ˝e musi gryêç albo drapaç. Ale skoro jest tak, jak jest,
to przynajmniej nie mówmy o tym. No, chyba ˝e ostatni raz,
ten jeden, jedyny raz.
Dosz∏o do mnie, ˝e nasz ulubiony stomatolog, dr Franc
Serwatka, oburzy∏ si´ na Pana za sformu∏owanie: – „W niebie
bezz´bne anio∏y”. Franek z ca∏à stanowczoÊcià twierdzi, ˝e
Anio∏y z´by posiadajà. A po co mu ta pewnoÊç? Czy On zamierza otworzyç kiedyÊ w Niebie gabinet dentystyczny?
Niech nie przesadza.
Rozumiem, ˝e w tej sytuacji ja najbardziej nadaj´ si´ do
tego, ˝eby rozstrzygnàç spór Panów, ale nie liczcie na mnie.
Anio∏y sà najpi´kniejszym darem Niebios – darowanym
Anio∏om w z´by si´ nie patrzy.
Pan na wakacjach – mój Bo˝e!
Zazdroszcz´ Panu paru drobiazgów: dalekiego szczekania
psa, ˝àdlenia os, brz´czenia much, piania kogutów, w´drujàcego cienia motylich skrzyde∏, bia∏ego warkocza za odrzutowcem, oÊci ryb, piachu we w∏osach, ziemi za paznokciem,
szumu liÊci, dyszenia bagien, plusku fal, zapachu psiej sierÊci,
Êmiechu dzieci, trzasku ga∏´zi pod stopà, zapachu sarny
w krzewie ja∏owca, çmy wokó∏ lampy, kleszcza w nodze m´˝a
stanu, biedronki na stronie otwartej ksià˝ki, kreta, który
uciek∏ Paƒskiemu psu, je˝yn, mrówek, nenufarów, bobrowych ˝eremi i mchu.
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A˝ tylu rzeczy zazdroszcz´ Panu, Drogi Panie. WczeÊniej
ich nie dostrzega∏em.
Wspomnia∏em kiedyÊ Panu, ˝e wybieram si´ z wizytà do altanki Jana Sebastiana Bacha. By∏em tam i musz´ Panu powiedzieç, ˝e spotka∏o mnie rozczarowanie. Maestro o muzyce
nawet nie wspomnia∏, tylko rozglàdajàc si´ z obawà, czy ktoÊ
nie pods∏uchuje (Niemiec – a taki naiwny!), ca∏y czas nadawa∏
mi o materialnej krzywdzie, jaka spotka∏a Go za ˝ycia.
– LIEBER HERR PETER – strzela∏ mi do ucha Êlinà – zobacz Pan, ile teraz ziemskich miernot bierze ogromne pieniàdze za g∏upie kawa∏ki. A ja, Ludwig van i Wolfgang Amadeus
nie mogliÊmy zwiàzaç koƒca z koƒcem. Teraz, tam na dole, byle fuszerowi stawiajà za ˝ycia pomniki i ani na chwil´ nie pozwalajà mu z nich zejÊç. Jasne! Jasne! – warcza∏ – mog∏oby to
pociàgnàç za sobà utrat´ milionów jakichÊ tam, za przeproszeniem, firm gramofonowych albo innych tego rodzaju scheisse.
Dlaczego nie urodzi∏em si´ póêniej, Lieber Herr Peter?
Przecie˝ obok tego, co kocha∏em, móg∏bym wystukaç jednym
palcem coÊ dla kinematografu, estrady albo teatru – sycza∏
poirytowany organista.
Jan Sebastian pieni∏ si´ jeszcze d∏ugo, sàdz´, ˝e nawet po
moim wyjÊciu. I myÊl´, ˝e zawstydzone Mistrzem jego w∏asne
palce, klawisze organów i piszcza∏ki uzna∏y, ˝e czas wracaç na
stare miejsca... Schade!
Uk∏ony dla Siostry

Paƒski Piotr Skrzynecki
PS Ubawi∏ mnie Pan tymi Patrykami i Sandrami. No có˝,
mo˝e ludzie przy pomocy wyszukanych imion starajà si´
sprowokowaç los, by by∏ lepszy dla ich dzieci. A ˝e to wyglàda tak, jakby Pan, wracajàc z wakacji, nie korzysta∏ z auta tylko ze znaku firmowego Mercedesa – to ju˝ inna sprawa. Nie
rozumie Pan? To takie proste.
Niebo. Hacjenda, sierpieƒ 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
d∏ugo, tak d∏ugo jak tylko mo˝na, unika∏em w naszej korespondencji tematu, który od pewnego czasu zajmuje w moim
sercu szczególne miejsce. Przesz∏oÊç jest tak samo wa˝na jak
teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç. Mi´dzy trzema czasami màdry
Pan Bóg na poczàtku postawi∏ znak równania.
PRZESZ¸OÂå = TERAèNIEJSZOÂå. TERAèNIEJSZOÂå = PRZYSZ¸OÂå.
Po tym nieco enigmatycznym wst´pie czas przystàpiç do
rzeczy. Chodzi mi o to, prosz´ Pana, co dzieje si´ w krakowskim Teatrze Starym. Wypisano na ten temat beczk´ atramentu, drugà ju˝ odbijajà, ale tak naprawd´ nikt nie dotyka
spraw prawdziwie istotnych. W dramatycznym tonie np.
og∏asza si´ wszem i wobec koniec legendy Starego Teatru.
No i co z tego?!!! Przewali∏a si´ historia, zmieni∏a rzeczywistoÊç polityczna, mentalnoÊç widzów i uwarunkowania ekonomiczne. Tragicznie zginà∏ wielki Konrad Swinarski. Pozostali liderzy li˝à rany zadane im przez nieub∏agany czas i nieprzewidywalny los. Z trudem odbudowuje si´ zespó∏ aktorów,
którzy w rozmaitym stopniu obdarzeni sà talentami, niezale˝nie od najbardziej nawet pobo˝nych ˝yczeƒ widzów i krytyki. Talenty si´ pojawiajà albo nie. Niektórzy z moich kolegów (a wÊród nich, niestety, równie˝ ja, Drogi Panie) zamiast
aktualnymi dokonaniami szczycà si´ by∏à urodà i krótkimi
wzmiankami zamieszczonymi w encyklopedii. Ale tak naprawd´ nic si´ nie dzieje!
Nawet najwspanialszy lider ma prawo do zm´czenia i sytuacyjnej obni˝ki formy. Czasem to trwa rok, a czasem pi´ç lat.
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Kryzys bywa naturalnym impulsem do podj´cia pracy, do kolejnego startu. Nie trzeba nas poganiaç, nie mówiàc o tym, ˝e
kopanie tego, który si´ potyka, wcale nie Êwiadczy o t´˝yênie
fizycznej i umys∏owej kopiàcego.
Ludzie, piszàcy o legendzie „Starego”, przypominajà rozczarowanych korespondentów wojennych, którzy mimo up∏ywu lat wcià˝ majà za z∏e, ˝e odebrano im mo˝liwoÊç relacjonowania wyczynu naszych ch∏opców spod Monte Cassino.
Panie i Panowie, zostawcie w Êwi´tym spokoju miejsce, które niezapomniany Kazimierz Wyka nazwa∏ kiedyÊ sukà rodzàcà zawsze udane szczeni´ta. Ci, którzy znudzili si´ nami, miejscem, sobà i miastem – niech odejdà. Ci, którzy uwierzyli
w siebie tak dalece, ˝e w swoich indywidualnych sukcesach
nie dostrzegajà wk∏adu przyjació∏, niech szukajà masturbacyjnych spe∏nieƒ gdzie indziej. Bo tak naprawd´, Drogi Panie,
mimo najwi´kszych talentów, przestali byç potrzebni. Ich
obecnoÊç przed∏u˝a tylko agoni´ miejsca, które mo˝e si´ odrodziç, ale dopiero po, a nie przed agonià, a s∏ynna Melpomena spe∏ni co najwy˝ej rol´ skromnej chrzestnej.
Ci, którzy pozostanà w Starym Teatrze, muszà poskromiç
ambicje, bo nadszed∏ naprawd´ historyczny czas – czas na
zmiany, co da si´ os∏odziç obserwacjà nowych rejsów zas∏u˝onych sterników „Starego”, którzy oderwani od sprawdzonej
kei przy placu Szczepaƒskim, dobijà byç mo˝e do portów dalekich od marzeƒ. A Dyrektorowi Jerzemu Biƒczyckiemu
˝yczmy na poczàtek si∏ do reperacji Domu, w którym aktorzy
poczuli si´ obco.
Wróc´ kiedyÊ do tego tematu, jeÊli Pan pozwoli.
Nieweso∏o mi

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, sierpieƒ 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
zmartwi∏ mnie Pana ostatni list. Pami´tam, jak Pan kiedyÊ
powiedzia∏, ˝e „byç aktorem i mieç marzenia, to ju˝ zbyt ˝a∏osne”. Zdanko typowe dla Pana – zr´czne i podejrzane zarazem. Ja z kolei zrewan˝owa∏em si´ wtedy stwierdzeniem, ˝e
z rozbawieniem odbieram przypadki, kiedy to aktorowi przytrafia si´ coÊ tak zb´dnego jak... CHARAKTER. Panie, po co
aktorowi charakter?!
Wbrew krà˝àcym wokó∏ opiniom, uprawia Pan zawód,
u którego podstaw le˝y brak charakteru i specyficznie wykalkulowana niestabilnoÊç Êwiatopoglàdowa. Na tym polega bylejakoÊç i wielkoÊç profesji aktora. Z tego biorà si´ zagro˝enia i intelektualna mia∏koÊç, która u Was (kto wie, czy tylko
u Was) – staje si´ zaletà.
Sytuacja, w której pozostaje w tej chwili STARY Teatr,
wymaga wykazania nadzwyczajnego poczucia zespo∏owoÊci
i ogromu pracy wszystkich – aktorów, re˝yserów, dyrektorów. Zadaj´ sobie pytanie, czy starczy Wam energii i cierpliwoÊci? Jak Pan, który tak bardzo ceni sobie wolnoÊç, znajdzie
si´ w zaistnia∏ej sytuacji? Mam wiele wàtpliwoÊci, ale wstrzymuj´ si´ póki co z ich wypowiedzeniem, ˝eby nie psuç Panu
sierpnia. Piszàc o „sternikach”, ma Pan na uwadze, jak sàdz´,
wybitnych re˝yserów Waszej sceny. Dlaczego Pan si´ z Nimi
tak dramatycznie ˝egna, dlaczego sugeruje zmian´ portów?
Oni jeÊli nawet to zrobià, to na pewno nie z powodu Paƒskiej
histerycznej i przez to obola∏ej sugestii. A mo˝e tak naprawd´ Oni tego nie chcà? Nie rozbijajcie rodziny, bo z tego wyniknàç mogà tylko same nieszcz´Êcia. Porozumcie si´, do ja-
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snej cholery, chocia˝by po to, ˝eby jednej kobiecej szyi odebraç w∏adz´ poruszania tyloma Êwietnymi g∏owami.
Przypominacie dziÊ rozkapryszone dzieci, które ze z∏oÊci,
˝e wiatr poprzewraca∏ im piaskowe babki, zaprzepaszczajà
dorobek. Zapanujcie nad sobà, bo w przeciwnym wypadku doprowadzicie do tego, ˝e plac Szczepaƒski b´dzie si´ kojarzy∏
nie z Teatrem Starym, a z parkingiem samochodów.
Zakr´ci∏o si´, Drogi Panie, bardzo si´ zakr´ci∏o.
Czy Marta rozpocz´∏a ju˝ film? A jeÊli tak, prosz´ mi donieÊç o szczegó∏ach, bo bardzo jestem ich ciekaw. No i co tu
ukrywaç, t´skni´ za Wami – mo˝e to si´ skoƒczyç wezwaniem
na dywanik.
Serdecznie Pana pozdrawiam

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. W cieniu pod ska∏à, sierpieƒ 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze!
Dzisiaj nie b´dzie o teatrze. Prosi∏ Pan, ˝ebym powiadomi∏
Pana o tym, co dzieje si´ z filmem Marty Meszaros pt. Córy
szcz´Êcia. No có˝, jesteÊmy ciàgle przed pierwszym „klapsem”. W∏aÊnie przed chwilà Marta wyjecha∏a z Kowala do
Warszawy, ˝eby rozpoczàç zdj´cia. Z tego co mi donoszà, sà
pewne k∏opoty. Rosyjska aktorka, która mia∏a graç g∏ównà
prostytutk´, okaza∏a si´ jednak... radziecka i potrzeba by∏o
szukaç innej. Ta, która ma jà zastàpiç, zdolna ponoç i pi´kna.
Mój pierwszy dzieƒ zdj´ciowy za cztery dni w ¸azienkach.
Scenariusz, jak to zwykle u Marty, powsta∏ g∏ównie z myÊlà
o kobietach. Postacie m´˝czyzn, wed∏ug Re˝yserki sà równie
„krwiste”, ale jak znam ˝ycie i tak pozostanà w bezpiecznym
od g∏ównych za∏o˝eƒ oddaleniu. Tam b´dà spe∏niaç rol´ luster, w których g∏ówne bohaterki mogà si´ przeglàdaç – jeÊli
zechcà, oczywiÊcie. No có˝, dobre i to.
MyÊl´, ˝e dziwnie teraz zaczynaç normalny film. Re˝yserzy, którzy podejmujà si´ realizacji skromnych produkcji,
zostali wt∏oczeni pomi´dzy stepy Ogniem i mieczem i rozleg∏e ∏àki Pana Tadeusza, czyli mi´dzy narodowe kicze. Robià
wi´c wra˝enie ogrodników, którym na pociech´ skapn´∏a
mo˝liwoÊç uprawiania... przyzagrodowych dzia∏ek. No có˝,
dobre i to.
Patrz´ czasami na swojà twarz i myÊl´, ˝e przez d∏ugie lata zosta∏a bezlitoÊnie i cz´sto g∏upio przeze mnie wyeksploatowana. A tzw. nazwisko wcale nie musi cieszyç. Ca∏kiem
niedawno przecie˝ dano mi do zrozumienia, ˝e to u∏omnoÊç.
Wycofano mnie z filmu w ostatniej chwili, po czym udano si´
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w Kieleckie na poszukiwania innego „˝ubra”. Takiego, który
obok zdrowia i koniecznych predyspozycji mia∏by na dodatek
t´ rzadkà cech´, ˝e po latach zawodowych spe∏nieƒ, w wieku
szeÊçdziesi´ciu lat powiedzmy, nikt o nim nie s∏ysza∏. Tacy aktorzy sà dziÊ w modzie. Szkoda. Szkoda wàsów, Drogi Panie!
Bo kazali mi do tej roli zapuÊciç wàsy – zapuÊci∏em, chodz´
z nimi po Krakowie i czekam na ewentualnà zmian´ decyzji.
A pies patrzy tylko, szczeka, podskakuje i próbuje na nich zawisnàç. À propos pies, Panie Piotrze, Tina wcale nie by∏a
w cià˝y. To co si´ z nià sta∏o, nazywajà elegancko... urojeniem.
Szczeni´ta by∏y ju˝ rozdane, a tymczasem psina zrobi∏a nas
po prostu na szaro. Dobrze chocia˝, ˝e nie zap∏aci∏em za „baraszkowanie”. W ostatniej chwili, kiedy mi podano cen´, najpierw zd´bia∏em, a potem z ca∏à surowoÊcià odmówi∏em, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e nawet facet z wy˝szym wykszta∏ceniem bierze mniej. A wracajàc do filmu, w którym mam wziàç
udzia∏, to powiem Panu, ˝e najbardziej ciesz´ si´ ze spotkania
z Filipem Bajonem i Jurkiem Moniakiem, z którymi z˝y∏em
si´ w czasie d∏ugich miesi´cy kr´cenia Magnata. A przecie˝
jeszcze Andrzej, Ewa i Zosia. O tym, dlaczego nie wolno robiç
zbyt du˝ych przerw w spotkaniach z przyjació∏mi, opowiem,
jeÊli Pan pozwoli, w nast´pnym liÊcie.
Serdeczne uk∏ony przesy∏am

Paƒski Jan Nowicki
PS W nocy burza z b∏yskawicami, przed którymi nie chroni∏y nawet zamkni´te powieki.
Zakopane, wrzesieƒ 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
Pan zamierza pisaç o przyjaêni? Prosz´ tego nie robiç. Wyr´cz´ Pana, bo myÊl´, ˝e inaczej mam w tej sprawie do powiedzenia. Przez ca∏e lata obserwowa∏em w Paƒskim stosunku
do bliskich Mu ludzi pewien... nadmiar naznaczony egzaltacjà, wygórowanymi nadziejami, egoistycznym oczekiwaniem
na wzajemnoÊç. W konsekwencji dzia∏o si´ tak, ˝e cz´sto czyni∏ Pan drugiemu i od drugiego oczekiwa∏ tego, co Panu mi∏e.
WzajemnoÊci Pan oczekiwa∏, co nawet ludzkie, ale w pewnym
wieku nie wiem, czy konieczne. Ja natomiast zawsze uwa˝a∏em, ˝e po odb´bnieniu szcz´Êcia pierwszych miesi´cy, przyjaêƒ powinna przemieniaç si´ z wolna w radosny ch∏ód, mi∏y
dystans, pob∏a˝liwà kontrol´. W przeciwnym wypadku czeka
cz∏owieka... mi∏oÊç, która przy swych powszechnie znanych
walorach, posiada tak˝e i t´ przykrà w∏aÊciwoÊç, ˝e kiedyÊ si´
koƒczy.
Nie chodzi mi, rzecz jasna, o ˝adnà kalkulacj´. MyÊl´ raczej o czu∏ej kontroli serca, którego nie ma potrzeby obcià˝aç
zb´dnà arytmià. Wszystko w Waszym ˝yciu, ze stosunkami
mi´dzyludzkimi w∏àcznie, wybaczy Pan, jest rodzajem gry.
Trzeba tylko uwa˝aç, ˝eby nie przekroczyç granicy, za którà
krzywda. To tak jak z k∏amstwem, ró˝niàcym si´ od opowieÊci tym, ˝e zadaje ból. „OpowieÊç dzia∏a w interesie zarówno
s∏uchacza, jak i opowiadajàcego”. Ja w ka˝dym razie zawsze
stara∏em si´ opowiadaç. Czasami nie wychodzi∏o, ale liczà si´
intencje. A definicj´ ró˝nicy mi´dzy opowieÊcià a k∏amstwem
przejà∏em od Steinbecka. Spodoba∏a mi si´ tak dalece, ˝e
uzna∏em jà za w∏asnà. Zdarza si´.
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Panie Janie Drogi, zdaniem Pana nie nale˝y robiç zbyt d∏ugich przerw w spotkaniach z przyjació∏mi? Nie bardzo rozumiem. Chodzi Panu o tygodnie, miesiàce czy lata? Jestem
przekonany, ˝e tego nie mo˝na zmierzyç za pomocà czegoÊ takiego jak zegar albo ekierka. Popularne porzekad∏o „prawdziwych przyjació∏ poznajemy w biedzie”, tak˝e ma sens tylko do
pewnego stopnia. Bo jeÊli naprawd´ kogoÊ lubimy, to po co
m´czyç go naszà biedà, k∏opotami czy nieszcz´Êciem.
Przyjaciel w nagrod´ za to, ˝e istnieje, powinien otrzymaç
lepszà cz´Êç. ProÊba o wspó∏uczestniczenie w m´czàcych nas
problemach Êwiadczy o s∏aboÊci, której jak d∏ugo mo˝na, nie
wolno bliskim okazywaç.
A jeÊli ju˝ wpadniemy w prawdziwie g∏´boki „do∏ek”, przyjaciel rzeczywiÊcie bliski i tak wyczyta to w naszych oczach.
I za brak natr´ctwa otrzymamy nagrod´ – pi´kne wspó∏czucie pozbawione rutyny. Przepraszam, ˝e wyprzedzi∏em Paƒskie zamierzenie, ale w ostatnich dniach w∏aÊnie w tych rejonach obraca∏y si´ moje myÊli. ByliÊcie Wy i by∏em ja. Spowici
tajemnicà, której nijak nie da∏o si´ pojàç. UdawaliÊmy tylko,
za co dzi´kuj´ i za co troch´ powinniÊcie dzi´kowaç mnie.
Znam Pana i wiem, w czym si´ ró˝nimy. Ale tak to czasem
bywa, ˝e przeciwieƒstwa zamiast dzieliç – ∏àczà.
Prosz´ w odpowiedzi zaskoczyç mnie bardziej ni˝ mniej

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. ¸aweczka, wrzesieƒ 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze!
Zaczn´ od koƒca Paƒskiego ostatniego listu. Co to znaczy –
„prosz´ zaskoczyç mnie bardziej ni˝ mniej”? Lubimy si´ – jasne – ale to nie znaczy, ˝e jestem za przeproszeniem Paƒskim
pasikonikiem, który ˝yje tu, ˝eby podskakiwaç czy zaskakiwaç Pana. Chcia∏em pisaç o przyjaêni, a Pan mnie w tym zamierzeniu wyprzedza. Czy tylko po to, ˝eby spotkaç si´ w definicjach, których od lat jesteÊmy pewni?
Po co b∏yskaç latarenkà na Êcie˝k´ od dawien dawna znanà? Mo˝emy po niej spacerowaç z zamkni´tymi oczyma. Zgadzam si´ z Panem, ˝e prawdziwych przyjació∏ powinniÊmy
poznawaç raczej w... „bogactwie”. Zgadzam si´ tak˝e, ˝e bieda to raczej kiepski miernik przyjaêni. Ale jeÊli wspomnia∏em o w∏aÊciwym dozowaniu spotkaƒ z bliskimi, to wiem, co
mówi´. JeÊli po roku spotykasz przyjaciela, stajesz przed ja∏owà koniecznoÊcià rozgryzania wspólnego stosunku do nagromadzonych po drodze drobiazgów. Ja∏owà dlatego, ˝e nawet jeÊli myÊlicie inaczej, to przecie˝ w istocie podobnie.
Po to, ˝eby rozmowa by∏a i przyjemna, i twórcza, szkoda
czasu na wymiatanie plew, które si´ w nas nagromadzi∏y. One
powinny byç zdmuchni´te wczeÊniej, przy okazji cz´stszych
spotkaƒ, mimochodem i bez zb´dnego kurzu.
A na koniec cz´sto cytowany przeze mnie dowód na to, ˝e
nie wolno nadmiernie oddalaç si´ od przyjació∏, bo grozi to
nieporozumieniami.
W dzieciƒstwie, Drogi Panie, Êni∏y si´ nam go∏´bie. Ka˝dy
wypatrywa∏ na dachu swojej cha∏upy srebrno-czarnych sym-
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boli ch∏opi´cych marzeƒ o odlocie w nieznany Êwiat doros∏ych,
który wtedy kojarzy∏ si´ nam naiwnie z b∏´kitem. Starzy
w tym czasie nape∏niali balie i siedzàc na drewnianych zydlach, pochylali nad lustrem wody swoje zm´czone, pozbawione z∏udzeƒ karki. Im wystarcza∏ odbity w wodzie go∏´bi lot.
My ods∏anialiÊmy z´by w zachwycie, patrzàc mniej wi´cej
tam, gdzie teraz rezyduje Pan. Oni zaÊ przygarbieni do ziemi,
wypluwali z p∏uc dym najtaƒszych papierosów.
Min´∏y lata, Drogi Panie, du˝o lat!
Jeden z tych ch∏opaków mieszka ciàgle vis-∫-vis starej
poczty i ciekaw moich doros∏ych spe∏nieƒ chytrze mru˝y oczy
i pyta: „Masz go∏´bie? – bo ja mam!”.
Widzi Pan, Drogi Panie? Nie widzieliÊmy si´... ZA D¸UGO.
Teraz ju˝ nie mam szans na to, ˝eby mu czule wyt∏umaczyç,
dlaczego sta∏o si´ tak, ˝e On ju˝ nie pozna moich go∏´bi. Gdzie
si´ rodzà, któr´dy przelatujà, gdzie odpoczywajà, w czym
upatrujà nadziei i jaki czeka je los. Ostatni raz pisz´ do Pana
z Kowala.
Czekam na odpowiedê

Paƒski Jan Nowicki
Kowal, wrzesieƒ 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie!
W imi´ Ojca i Syna... Koniec wieku! – czas refleksji i szaleƒstwa. Czas, w którym zal´kniona radoÊç miesza si´ z niejasnà
trwogà. Pami´ta Pan, jak bardzo marzy∏em o tym, ˝eby na
Mariackim Rynku zorganizowaç ogromny bal wieƒczàcy stulecie? Chcia∏em t´ szczególnà noc sp´dziç w gronie przyjació∏
– czyli wszystkich mieszkaƒców mojego Krakowa. Niestety.
Sta∏o si´ tak, jak si´ sta∏o.
Przejechany innà kolejà rzeczy, rezyduj´ teraz tutaj i tylko si´ przyglàdam, i tylko nas∏uchuj´. Pan przecie˝ wie, ˝e nigdy nie stroni∏em od zabawy. Powiem wi´cej, cz´sto – mo˝e
nawet przesadnie – w radoÊci w∏aÊnie upatrywa∏em sensu
ludzkiego bytowania. Zawsze jednak by∏em zdecydowanym
przeciwnikiem zabawy na si∏´. Bo choç motyle skrzyd∏a
Êmiechu poruszajà si´ najlepiej w powiewie beztroski, to granice pewnej odpowiedzialnoÊci powinny byç nie tylko znane,
ale i nieprzekraczalne.
Zabawa nie musi byç g∏upia, a jeÊli nawet bywa taka, to nie
wolno ˝eby swojà g∏upot´ kopiowa∏a. Pomys∏ jest pi´kny
zw∏aszcza wtedy, kiedy wykorzystuje si´ go raz, ten jeden jedyny raz.
Obserwuj´ na Ziemi powielanà do znudzenia zabaw´ w ankiety. Nie ustrzeg∏ si´ jej tak˝e powa˝any powszechnie tygodnik „Polityka”. Mo˝e oni majà k∏opoty ze sprzeda˝à?
Panie, najpierw by∏ Panteon Polaków XX wieku, potem
Najwa˝niejsze wynalazki i odkrycia XX wieku, po nich Najwybitniejsi aktorzy XX wieku. Ze zgrozà myÊl´, ˝e dojdzie do
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tego, ˝e po aktorach zajmie si´ ptakami, potem m´˝ami stanu,
a na koƒcu p∏owà zwierzynà.
Wybieranie aktora XX wieku! – a dlaczego nie piekarza?
Zresztà zabaw´ „Polityki” mo˝na by nawet odebraç jako
nieszkodliwà, gdyby nie opinie trójki aktorów z absolutnej
czo∏ówki wy˝ej wspomnianej ankiety, którzy w komentarzach
do wyników rankingu wykazali si´ przesadnà dozà autowzruszenia. A od tego, przyzna Pan, tylko krok do nieszcz´Êcia.
Koƒcz´, Panie Janie, i do∏àczajàc si´ do tej nieÊmiesznej zabawy, dodam, ˝e Paƒskie nazwisko, które odnalaz∏em w okolicach „pi´çdziesiàtki”, daje mi tylko jednà satysfakcj´ – mo˝e
Pan to prze∏knàç bez si´gania po zakàsk´. A swojà drogà
„PORA UMIERAå”! – jak mawia∏ stary Leszczyƒski.
Bywaj Pan

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Nad wyschni´tà sadzawkà, wrzesieƒ 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
czy zauwa˝y∏ Pan, jak ustawiajà na estradach fortepian? Zawsze bokiem do widowni. Otó˝ to – zawsze bokiem! A wie Pan
dlaczego? Aby stworzyç pianistce minimum dyskrecji, koniecznej do odbycia dwuznacznego spotkania z czarnym ptakiem, który pieszczony dotykiem jej palców, przez ca∏y koncert unosiç b´dzie w komicznej ekstazie jedno skrzyd∏o.
Jeszcze zanim wejdzie... ONA, fortepian stoi pi´kny, majestatyczny i czeka. UÊmiecha si´ zimno rz´dem klawiszy, a widzowie przyglàdajà si´ temu z ciekawoÊcià i podnieceniem.
Podglàdajà! I s∏usznie, bo w∏aÊnie wchodzi... ONA. Zmierza
zaraz, w d∏ugiej bia∏ej sukni, w stron´ milczàcego kruka.
Przystaje, przyglàda mu si´ przez chwil´ z bojaênià panny
m∏odej, a moment po tym odwraca si´ niech´tnie w stron´
pe∏nej sali, ofiarowujàc jej uk∏on tak g∏´boki, ˝e a˝ skrywajàcy twarz pe∏nà oboj´tnoÊci, a kto wie, czy nie tak˝e trudnej
do uchwycenia pogardy. Siada na czarnym obrotowym sto∏eczku i nagle nie wiadomo skàd wyciàga bia∏à chusteczk´,
którà wolno zaczyna wycieraç d∏onie.
Patrzàc na to, myÊlisz, ˝e chwil´ temu przed tobà – z trzeciego rz´du – sta∏a z wilgotnymi palcami, a temu czarnemu
przeznaczy muÊni´cie suchych, oddanych bez reszty ràk.
Spoglàda teraz w zamyÊleniu przed siebie, tam, gdzie pod
uniesionym skrzyd∏em b∏yszczà zmatowia∏ym z∏otem ˝y∏y
strun i ˝ebra klapek fortepianu. Chcia∏byÊ wyjÊç, zanim us∏yszysz pierwsze tony, ale do fotela przykuwa ci´... grzech.
Obecny w niej, w instrumencie i w ca∏ej sali. A przecie˝ jest
jeszcze on, który to wszystko zaaran˝owa∏, najwi´kszy
grzesznik – kompozytor.
Wype∏niony negacjà, otoczony twarzami naznaczonymi
przesadnym skupieniem, ze z∏oÊcià zaczynasz przyglàdaç si´
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temu, co wyprawiajà palce pianistki i... stajesz si´ kompletnie
g∏uchy na muzyk´. Trwa to d∏ugà chwil´, a potem zaczyna ci´
powoli wciàgaç ten romans, ten muzyczny peep-show. Po kolejnych utworach jej udr´czone pi´knem d∏onie znowu muszà
byç dotykane koronkà chusteczki. D∏ugim spojrzeniem skierowanym w brzuch instrumentu, oddala zb´dne ju˝ emocje
skoƒczonego utworu i zbiera si∏y przed nast´pnym.
Zaczynasz s∏uchaç. Zamykasz oczy i zapominasz o tej bia∏ej i o tym czarnym. Dajesz si´ porwaç muzyce. Budzà ci´
brawa. Nie klaszczesz, bo nie umiesz. Patrzysz tylko na k∏aniajàcà si´ pianistk´ i ze zdumieniem odkrywasz, jak bardzo
si´ na poczàtku myli∏eÊ.
A potem lampka wina i ONA samotna w kàcie sali, z zielonym kieliszkiem w ciàgle niespokojnych palcach, patrzàca na
ciebie skoÊnymi oczyma, w których dostrzegasz dwa refleksy
– ironii i zach´ty.
Wychodzisz w ciemny poczàtek jesieni niewielkiego miasta
i w∏óczysz si´ po obcych ulicach, przepuszczajàc kolejne pociàgi, którymi dawno powinieneÊ wróciç. Dochodzi 4.30.
Wchodzisz do wagonu I klasy relacji Hrubieszów–coÊ tam.
Zamkni´te przedzia∏y zas∏oni´te kurtynami firan otwierasz
g∏oÊnym szarpni´ciem i budzisz ze snu teatr Êpiàcych, którzy
w dziwnych pozach rozrzuceni po fotelach, przypominajà ci
rozstrzeliwanych z obrazów Goi. Nie ma dla ciebie miejsca.
Z papierosem w ustach docierasz w pobli˝e toalety, gdzie
Êpi oparty o drzwi samotny starzec w gabardynowym p∏aszczu, któremu fragment porcelany dolnego uz´bienia opiera
si´ o w´ze∏ krawata. Zbiera ci si´ na wymioty, ale opanowujesz to pod wp∏ywem surowego spojrzenia skoÊnych oczu.
S∏yszysz muzyk´ zwrotnic mia˝d˝onych ko∏ami pociàgu. CzegoÊ ci ˝al.
Opowiada∏ mi o tym, we wrzeÊniu tego roku, jeden przemokni´ty facet siedzàcy na ∏awce Plant, mój Drogi Panie.

Paƒski Jan Nowicki
Lanckorona, paêdziernik 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie!
Facet na Plantach? JakiÊ facet? Dlaczego Pan k∏amie? Przecie˝ to by∏ Pan. Znam Paƒski stosunek do muzyki, ˝ycia, kobiet. Wiem tak˝e skàd, dokàd i jakim pociàgiem Pan wtedy
wraca∏. Z Tarnowa, Drogi Panie, z Tarnowa do... Krakowa.
Wyjà∏em z niebieskiego archiwum stosownà taÊm´ z nagraniami poczynaƒ ˚ywych i odnalaz∏em na niej bez trudu Pana,
a tak˝e tamtà noc, której si´ Pan tak niezr´cznie wypiera.
Panna Marianna Gumetska, absolwentka specjalistycznej
szko∏y talentów muzycznych we Lwowie i konserwatorium
w Moskwie, jest po prostu wra˝liwà i Êlicznà dziewczynà, która grywa czasem tak˝e na fortepianie... i tyle!
A Pan zaraz: – „kruk”, „bia∏a koniecznoÊç”, „˝y∏y strun”,
„grzech”. Stary facet z Pana, a tak egzaltowany. Przepraszam, ˝e nie ma Pan u mnie dzisiaj dobrego dnia, ale co ja
mam robiç – k∏amaç? Przyznam si´ te˝, ˝e starca z opadajàcà szcz´kà, Êpiàcego pod drzwiami toalety, zes∏a∏em ja. Mia∏em nadziej´, ˝e jego uÊmiech wystarczy za komentarz do
Paƒskich wzruszeƒ. Ale Pan przyjà∏ go z wymiotnym wstr´tem – szkoda! Skoƒczmy wi´c i porozmawiajmy o jesieni.
Dlaczego o jesieni? Bo wiosna, prosz´ Pana, rozbudza
w starcach nierozumne, a s∏usznie zapomniane pragnienia.
Lato wymaga wysi∏ku, o którym tyle razy mówi∏em, ˝e poni˝a. Zima natomiast to lód, katar i czyhajàca na ka˝dym kroku mo˝liwoÊç upadku. Zostaje JESIE¡. Arystokratyczna
dama, która po wyrzuceniu z salonów lata waha si´, czy zaprosiç zim´?
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Zapraszam Pana, Drogi Panie, na jesienny spacer do Lasku
Wolskiego, gdzie wÊród oszala∏ych od kolorów drzew b´dzie
mo˝na wlec noga za nogà... bezkarne milczenie dwóch.
Zamiast rozmowy wypuszczaç b´dziemy kó∏ka papierosowych dymów, które bez trudu zastàpià s∏owa. I niech si´ Pan
nie zamartwia. Wierz´, ˝e przyjdzie dzieƒ, kiedy to ˝yjàc nawet w tak oddalonych od siebie Êwiatach, znajdziemy sposób
na spotkanie.

Paƒski Piotr Skrzynecki
PS Jak si´ Pan czuje? Mam na myÊli zdrowie. Bo jeÊli...
˚artuj´, Panie Janie, ˝artuj´.
Niebo. ¸aweczka, paêdziernik 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
„Ten popió∏ na starca r´kawie
Popió∏ spalonej ró˝y ca∏ej prawie”
(Little Giding II, t∏um. M. Sprusiƒski)

Kochany Panie Piotrze,
ten zdumiewajàcy dwuwiersz T. S. Eliota wlecze si´ za mnà
od dobrych paru tygodni. Dlaczego mnie zaciekawia? Ano
dlatego, ˝e chodzi tu o górnà cz´Êç garnituru – Drogi Panie.
W swoim eseju, BaÊƒ zimowa, Ryszard Przybylski porywajàco omawia przypadek cz∏owieka, który dopiero... „zaczyna
spadaç w mrocznà otch∏aƒ staroÊci”.
Patrzàc na zabrudzony popio∏em r´kaw, bardziej myÊl´
o papierosie, mniej o tym, z czego starzec powsta∏ i w co si´
nam obróci.
Popió∏ na klapie marynarki jest ∏atwo zauwa˝alny, natomiast popió∏ na spodniach odkrywamy zwykle dopiero przy
wstawaniu! I to, powiem Panu, robi wra˝enie najwi´ksze,
choç spopielony dziadek miewa si´ ca∏kiem dobrze, bo tak naprawd´ niewiele ju˝ go obchodzi.
A pan Eliot pali ró˝´ chyba dlatego, ˝e ma s∏aboÊç do swojego staruszka (mo˝e do siebie?), bo w innym wypadku pos∏u˝y∏by si´ byle liÊçmi albo ∏´tami kartofli. Ja ju˝ kilka razy
strzepywa∏em z siebie popió∏ i jeÊli próbuj´ ˝artowaç, to tylko dlatego, ˝e postrzegam siebie prawie ca∏ego w smugach
cienia. A cienie, jak Panu wiadomo, lubià si´ powi´kszaç i mo˝e dlatego na koƒcu toniemy w mroku. My, ma∏e ludzkie cienie, jak ju˝ stworzymy gromadk´, ruszamy w niemym pochodzie do krainy Nocy.
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Drogi Panie Piotrze, dzisiaj jest mi bardzo, bardzo smutno,
z powodu o którym do koƒca nie powiem. S∏owa wyp∏ywajà
jakby spoza mnie, z jakiegoÊ przykrego sàsiedztwa. Pisz´ do
Pana bez orientacji i ze strachem. Pisz´, mimo ˝e tego pisania
nie powinno byç. Przecie˝ w tej chwili, Panie Piotrze, czyjeÊ
serce bije pod bielà przeÊcierad∏a i domaga si´ powrotu do domu. A ja temu sercu nie potrafi´ pomóc. Jedyne co mog´ zrobiç, to rozboleç si´ samemu. Ale to tak ma∏o, tak strasznie ma∏o.
MyÊl´ sobie, ˝e najwi´kszà karà, jaka mo˝e spotkaç Don
Juana, jest ˝arliwa modlitwa do Boga, w którego istnienie ten
nieszcz´Ênik nie wierzy.
Prosz´ Pana, Panu jest bardziej po drodze. Niech Pan
w najprostszych s∏owach poprosi kogo trzeba, ˝eby to czyjeÊ
serce wróci∏o jednak do domu. Dosyç si´ ju˝ nachodzi∏o, nabi∏o, natrzepota∏o. Czas wracaç. JeÊli Pana wys∏uchajà, przysi´gam, ˝e zrobi´ wszystko, aby za∏atwiç Panu krótki pobyt na
Ziemi. Krótki, bo mówià na mieÊcie, ˝e d∏ugo nie mo˝na i nie
trzeba. A poza tym – po co?
Pozdrawiam Pana, mój Panie

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, paêdziernik 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
jak tylko si´gam pami´cià, zawsze by∏em utyt∏any w popiele.
Kàtem oka dostrzega∏em wprawdzie jakieÊ tam popielniczki,
ale dziwnym trafem mój papieros nigdy nie móg∏ zdà˝yç. Do
szarych plam spalonego tytoniu dochodzi∏y tak˝e wypalone
w materiale rude kraterki – ale kto by si´ TYM zajmowa∏.
Teraz nie pal´, ale z popio∏em – jak si´ Pan domyÊla – jestem za pan brat. Prosi∏ mnie Pan o interwencj´ w sprawie...
serca, które zdaniem Pana marzy∏o o tym, ˝eby wróciç do domu. Ciekawe, od kogo si´ Pan o tym dowiedzia∏? Przecie˝ nie
od samego serca, bo ono bi∏o przyspieszonym rytmem w zupe∏nie innej sprawie. Miejsce, na którym obecnie Pan ˝yje,
cz´sto okreÊla si´ – „najlepszym ze Êwiatów”. Dlaczego? Czy
spotka∏ Pan na Ziemi choçby jednego w´drowca, który zwiedzi∏ wszechÊwiat?
Co Wy poza marzeniami i informacjami z krucht koÊcielnych wiecie o miejscu, w którym przebywam?
Nie chcia∏em o tym mówiç, ale mia∏em nadziej´, ˝e domyÊla∏ si´ Pan, i˝ w mojej t´sknocie za Krakowem by∏o wiele,
mo˝e nawet za wiele – kurtuazji.
˚e zazdroÊç przywo∏ywa∏em po to, ˝eby do Paƒskiej satysfakcji dosypaç kolejnà szczypt´.
Przychodzi taki moment, Drogi Panie, kiedy Duszy nie
trzeba wzywaç do nas. Ona sama przychodzi. Ostatnie uderzenia serca to ju˝ nieÊmia∏e stukanie do Bramy Niebios.
Prosz´, niech Pan dok∏adnie obserwuje losy ludzi i Êwiata.
Umierajà przecie˝ wszyscy i tylko pycha, która wzbiera
w Was od maleƒkoÊci, pozwala Wam o tym zapomnieç.
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Pan próbuje wierzyç i to jest w porzàdku.
Was przecie˝ czeka ci´˝ka praca nad codziennym utwierdzaniem si´ w wierze. A nie bezmyÊlne prze˝uwanie paszy,
którà podrzucajà – có˝ z tego, ˝e dobrzy skoro bezmyÊlni –
pasterze.
Serce, o którym Pan wspomina, nie musi ju˝ odmierzaç czasu. Mylone nies∏usznie z zegarem, odpoczywa po trudach
ci´˝kiego ˝ycia, po to, ˝eby po przebudzeniu towarzyszyç losom tych, za którymi t´skni i których tutaj oczekuje.
Mimo wszystko pal Pan mniej

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. W cienu ska∏y, paêdziernik 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
no... no... no...! Przejrza∏em nasze dwa ostatnie listy i powiem
Panu, ˝e mnie przygi´∏o. Widz´ teraz, ˝e powa˝nemu myÊleniu o ˝yciu i o Êmierci powinno towarzyszyç... milczenie. A jeÊli ju˝ muszà si´ pojawiç s∏owa, to wypowiadajmy je raczej
szeptem. W cieniu ma∏ych kapliczek albo wielkich drzew.
Szkoda – cz∏owiek bardzo chcia∏by zrozumieç, nazwaç i powiedzieç.
To samo zresztà dostrzegam w naszych ziemskich mi∏oÊciach. W tej jednej zw∏aszcza. Na poczàtku pojawia si´ nieodparty czar oczekiwania – potem zniewalajàcy urok trwania. A potem to ju˝ czarna pustka – koƒca. Wszystko to jednak – gdy nienazwane – zachowuje koniecznà klas´ i powag´.
Ale jak ktoÊ si´ zabierze do nazywania... to zmi∏uj si´, Bo˝e.
Pozwoli Pan, ˝e teraz wróc´ tam, gdzie czuj´ si´ o piek∏o lepiej, do... ˝ycia.
Panie Piotrze Drogi, jaka radoÊç – pozna∏em Ludwika
Stomm´!
Pan go przecie˝ zna, ale dla porzàdku przypominam, ˝e to
ten, który ma sta∏y felieton w „Polityce”. W paêdzierniku
1998 roku spotka∏em Go któregoÊ dnia na drugim pi´trze
gdaƒskiego hotelu „Hanza” w pokoju 206. Skàd ta drobiazgowoÊç? Ano stàd, ˝e jak facet okazuje si´ facetem, to trzeba to
dobrze zapami´taç.
Nasi starzy przyjaciele coraz cz´Êciej zmuszajà nas do
smutnego poznawania „kwater”, wi´c jak trafi si´ nam w hotelu nowy, weso∏y, a przy tym màdry goÊç, kodujmy zaraz
w sercu jego numer – bo szans coraz mniej.
Ludwik S., poza tym ˝e pisze ksià˝ki i artyku∏y, jest tak˝e
od wielu lat profesorem Sorbony z do˝ywotnio ofiarowanym
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autorytetem. Zdziwi∏em si´, prosz´ Pana, ˝e coÊ takiego
w ogóle istnieje.
Profesor Stomma zatem – to szczup∏y, Êwietnie ubrany
m´˝czyzna, m∏odszy ode mnie o równe dziesi´ç lat.
W tym miejscu nie mog´ sobie odmówiç przyjemnoÊci osobistej refleksji, która bierze si´ z tego, ˝e przez ca∏e lata by∏em najm∏odszy i najchudszy, a od pewnego czasu... sam Pan
z góry widzi.
Ju˝ koƒcz´, Drogi Panie, ju˝ koƒcz´.
Mo˝e tylko ostatnie zdanie dotyczàce mojego nowego Znajomego. Ostatnie, bo niek∏amana sympatia nudzi najbardziej.
To jest ktoÊ! – Panie. Wolny i zamkni´ty. W zale˝noÊci od tego, co w dany dzieƒ serwuje ˝ycie – Europejczyk, Âwiatowiec
albo Prowincjusz. M∏ody i stary. Pokorny i nieznoszàcy sprzeciwu. To jest Pan, który najbardziej ze wszystkiego pami´ta
pierwszà bu∏k´ z szynkà, podanà Mu przez sztachety stadionu „Wis∏y”.
To jest GoÊç, którego dobrze by∏o odwiedziç w numerze hotelowym, za którego oknami cia∏o „SO¸DKA” zanurzone
w cieczy, tracàc pozornie na swym ci´˝arze, unosi∏o swój kad∏ub na niewidzialnej fali – bardziej dumy ni˝ wstydu.
Pozdrawiam, pisz Pan, prosz´

Paƒski Jan Nowicki
Gdaƒsk, listopad 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
„pisz Pan... pisz Pan!”, a co ja innego robi´? Dlaczego mnie
Pan ponagla? W marcu bie˝àcego roku umówiliÊmy si´ na
sta∏à korespondencj´ publikowanà w gazecie, do której obaj
mamy s∏aboÊç. Przyznam, z poczàtku mnie to nawet bawi∏o,
ale od pewnego czasu...
Znamy si´ nie od dziÊ i sam Pan wie, ˝e ca∏e ˝ycie êle radzi∏em sobie z narzucanà mi dyscyplinà. A Pan nic, tylko co tydzieƒ, co tydzieƒ! Czuj´ si´ jak stara sieczkarnia, która marzy, by opad∏ kurz. Listy od Pana – prosz´ bardzo – mog´
otrzymywaç choçby codziennie, ale odpisywanie, przez regularnoÊç w∏aÊnie, staje si´ dra˝niàce i w jakimÊ sensie – nie
moje. Trzeba by mieç anielskà cierpliwoÊç, a ja nie tylko do
niej nie doszed∏em, ale si´ nawet nie wybieram.
A tu, Drogi Panie, Êwi´to za pasem. Moje Êwi´to, nasze
Êwi´to... ÂWI¢TO ZMAR¸YCH.
Justyna pods∏ucha∏a, ˝e na jeden Zaduszny Dzieƒ majà
nam zwróciç ziemskie oczy, którymi b´dziemy mogli patrzeç
na Was. A tak˝e uszy dla wys∏uchania Waszych rozmów
i zmys∏ powonienia, ˝ebyÊmy mogli przypomnieç sobie zapach liÊci kasztanów, zapach stearynowych ∏ez.
Zauwa˝y∏ Pan, ˝e ze wszystkich ziemskich Êwiàt, nasze
Êwi´to jest najpi´kniejsze? Brzmi troch´ megalomaƒsko –
wiem – ale to prawda. Wiejskie cmentarze, obok których Pan
przeje˝d˝a, cmentarze du˝ych miast poci´te mrokiem alej,
cmentarze oglàdane z wysokich drzew, albo z wie˝y koÊcio∏a,
przypominajà wigilijne choinki, które ktoÊ roz∏o˝y∏ przy samej ziemi. Jak wielki dywan kwiatów, kamiennych rzeêb i setek tysi´cy p∏omieni. Do nagrobnych Êwiec – nie wiem, czy
Pan zauwa˝y∏ – ˝aden idiota do tej pory nie pod∏àczy∏ pràdu.
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Na szcz´Êcie. Ich ogniki pulsujà beztrosko w mroku, rzucajàc
na twarze cmentarnych goÊci raz Êwiat∏o, raz cieƒ.
W tych roztaƒczonych cieniach jesteÊmy my.
Zm´czeni oglàdaniem, pods∏uchiwaniem i wzruszeniami,
wpadamy czasem na pi´ciominutowà drzemk´ do naszych
dawno porzuconych kwater, ale budzimy si´ zaraz i wracamy
na gór´, ˝eby jak najmniej uroniç z szansy, jakà nam daje ta
jednodniowa przepustka.
A czy Pan wie, co nas najbardziej w taki dzieƒ wzrusza?
Pan myÊli, ˝e modlitwa? – to te˝. Najpi´kniejsze, najbardziej poruszajàce sà Wasze, dzi´ki nam odbyte, spotkania.
Wasze omawiane szeptem sprawy ˝yjàcych.
Wasze: „przyjecha∏eÊ”, „nic si´ nie zmieni∏aÊ”, „czy skoƒczyliÊcie dom?”, „Krysia wysz∏a za mà˝ – wiesz?”, „Zosia
w cià˝y”, „jak si´ czuje Hanka?”, „co u Leszka Markiewicza?”, „czy Jurek z Halinkà dojadà z MyÊliborza?”.
S∏uchajàc tego, czujemy si´ szcz´Êliwi i ciàgle potrzebni.
Z dumà stwierdzamy, ˝e ani Bo˝e Narodzenie, ani Wielkanoc
nie powodujà tylu dobrych, jak˝e potrzebnych spotkaƒ.
Nikt nie siada do sto∏u, nie si´ga po buteleczk´. Stoicie czasem na zimnie, stukacie butem o but, wciàgacie fioletowoczerwonymi czubkami nosów katar wzruszenia i w krótkich chwilach zadumy poÊwi´conej nam, Êcieracie skórzanà r´kawiczkà
nieistniejàcy szron z pomników.
Tym szronem – jeÊli chcemy – w ten dzieƒ mo˝emy byç tak˝e my. Wasi zmarli. Wasi zmarli, to swojà drogà niez∏e okreÊlenie.
No i te kwiaty! Chryzantemy, ró˝e, lilie, astry, bratki. Kwiaty, kwiaty, kwiaty. Nagromadzone tu w najdelikatniejszej
z delikatnych intencji. Kwiaty – Êwiadectwo najwi´kszej urody Êwiata. Najwi´kszej, bo krótkotrwa∏ej i przemijajàcej.
Urody zaczynajàcej si´ od uÊmiechu zielonego kie∏ka, który
tu˝ po zobaczeniu Êwiata odrzuca na bok pecynk´ ziemi,
a koƒczàcej si´ na trupim zapachu wody wylewanej z wazonu.
Przepraszam, ˝e nie by∏o weso∏o na koƒcu, ale có˝... taki
jest los kwiatów.

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Oparty o wyschni´ty pieƒ, listopad 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze!
Pan jak si´ dorwie do Êwi´ta, to nie mo˝na Pana oderwaç.
Widz´, ˝e Paƒskie zami∏owanie do tego, co dzisiejsza m∏odzie˝ nazywa „imprezowaniem”, si´ga a˝ poza kraniec koƒca.
Poruszy∏ mnie pan ostatnim listem – przyznaj´ – ale tak˝e
rozbawi∏. Zap´dzi∏ si´ Pan, Drogi Panie, samowzruszy∏, przesadnie roztkliwi∏. JeÊli ktoÊ nie ma prawa przechwalaç si´
czymÊ tak kruchym jak ˝ycie, to niech˝e chocia˝ nadsy∏a
umiarkowanie weso∏e sygna∏y bytowania cieni. To, co mi
w Pana s∏owach bliskie, to – „omawiane szeptem sprawy ˝yjàcych”. O nich przecie˝ myÊla∏em, piszàc par´ s∏ów po˝egnania, wyg∏oszonych póêniej nad trumnà nieod˝a∏owanego Jerzego Biƒczyckiego. Pozwoli Pan, ˝e przypomn´:
Drogi Jerzy,
od paru dni spoglàdajà na nas surowe oblicza klepsydr
i anonsów ˝a∏obnych. A potem – jak to zwykle – nastàpi czas
wspomnieƒ, wywiadów, artyku∏ów i innych – bardzo serdecznych – niepozbawionych rutyny drobiazgów.
Zauwa˝y∏eÊ, Kochany, ˝e najlepsze recenzje otrzymujemy
zawsze... po Êmierci? Ca∏ym swoim zawodowym ˝yciem dawa∏eÊ Êwiadectwo s∏usznoÊci wyboru profesji. Ale nawet
w tej sytuacji, ktoÊ czasem próbowa∏ Ci´ w to lub owo
uszczypnàç. To nic! Na tym w∏aÊnie polega ˝ycie! Tak ma byç!
Za to teraz, ju˝ tylko b´dà przytulaç Ci´ i g∏askaç. Bardziej
ze wzgl´du na siebie. Bo mimo wszystko, ceny mi∏oÊci do
cz∏owieka, który odszed∏, nie da si´ porównaç z cenà mi∏oÊci,
jakà powinniÊmy obdarzaç ka˝dego cz∏owieka, który ˝yje poÊród nas.
To tylko tak na... marginesie.
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Bo czy to si´ komuÊ podoba, czy te˝ nie, wezwa∏ Ci´ do siebie ON. ON, któremu nie wolno si´ przeciwstawiaç. PomyÊlmy raczej czule o tych, których „opuÊci∏eÊ”. Razem b´dziecie
jakiÊ czas czekaç na rych∏e spotkanie. Nieogarni´tà tajemnicà pozostanie fakt, kogo ból oczekiwania dotykaç b´dzie wi´cej. Ich czy Ciebie?!
Wybacz, Drogi, ˝e dzisiaj wi´cej myÊl´ w∏aÊnie o nich,
a mniej o Tobie. Zostawi∏eÊ ma∏o przyjaznà aur´ poczàtku
paêdziernika, w której moknàç b´dzie Twój nieprzygotowany
na przyjÊcie jesieni ogród. Zostawi∏eÊ pi´kne oczy El˝biety,
w których przepastne zdumienie i trwoga, ˝e mo˝e jednak
zniknà∏eÊ na zawsze. Zostawi∏eÊ ch∏opi´cy smutek JaÊka. Bo
w tych dniach okrutny skalpel losu odcià∏ go na zawsze od
krainy dzieciƒstwa.
Mia∏eÊ coÊ z gospodarza, coÊ z rolnika. Twoje ogrody, Twój
Bogumi∏ z Nocy i dni zaÊwiadczajà o mi∏oÊci do ziemi.
Teraz ziemia w czu∏ym rewan˝u przyjmuje Ciebie.
My tutaj, na jakiÊ czas jeszcze zostajemy.
I mimo ˝e coraz trudniej w cokolwiek wierzyç, marz´ o takiej sytuacji, kiedy to Twoi najbli˝si – Drogi Przyjacielu – stanà si´ nieformalnymi, ale przez to najbardziej... kochanymi
cz∏onkami rodziny Starego Teatru.
Wierz´, ˝e zmarli jak nikt integrujà ˝ywych.
A jeÊli Twoja Êmierç tego nie potwierdzi, oznaczaç to b´dzie, ˝e trumn´, w której spoczywasz, otaczajà dziÊ martwi.
Do zobaczenia, Kochany.
Widzi Pan, Piotrze, ˝e obracamy si´ wcià˝ w kr´gu smutku,
ale mimo to myÊl´, ˝e trzeba pami´taç o granicy, za którà
przesada.
Prosz´. Ja si´ postaram

Paƒski Jan Nowicki
Kraków. Kawiarnia „Maska”, listopad 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
weselej Pan chce? – dobrze, postaram si´, ˝eby by∏o weso∏o.
Pogadajmy zatem o terroryzmie!
Ale nie o tym, kiedy na oczach przera˝onego Êwiata, cz´sto
w imi´ absurdalnych i chorych idei, ginà niewinni ludzie. Takie
dramaty zas∏oƒmy stosownym kirem, bo tutaj pojawiç si´ mogà wy∏àcznie bezsilne ∏zy. Obok tego jednak dajà si´ zauwa˝yç
okrucieƒstwa drobniejszego kalibru. Terror maleƒki jak ptaszek z zainfekowanym dziobem, delikatny jak puszek mlecza,
który, gdy wpadnie do krtani, potrafi jednak przydusiç; liryczny zapach Êwie˝ego siana, ale kiedy w nim d∏u˝ej poÊpisz, obudzi ci´ ból g∏owy po∏àczony z md∏oÊciami. Chodzi mi o terrorek, którego istnienia nie dostrzega cz´sto sam terrorysta.
Zna∏em takiego jednego na przyk∏ad, który od rana terroryzowa∏ nas nadmiernie wyszukanymi manierami. Ch∏opisko
nawet si´ przy tym specjalnie nie utrudzi∏o, bo mia∏o to we
krwi. Ale ja pod wieczór s∏ania∏em si´ ze zm´czenia. SiedzieliÊmy – bywa∏o – przy wódeczce, w wi´kszym towarzystwie,
które a˝ pulsowa∏o od zmiennych zachowaƒ, a ten nic tylko...
kultura, savoir vivre, bon ton. By∏ tak druzgocàco correct, ˝e
gdy kiedyÊ zdarzy∏o si´ ksi´ciu do tego stopnia po plebejsku
kichnàç, ˝e „gil” owinà∏ mu si´ dwa razy wokó∏ szyi, Êwiadkowie wydarzenia nawet nie drgn´li. I nikt nie wyciàgnà∏ do
ekscelencji r´ki.
Przypominam sobie te˝ pewnego zawodowego satyryka,
któremu ˝ycie up∏ywa∏o na ciàg∏ym demonstrowaniu znakomitego poczucia humoru. Nawiasem mówiàc, facet by∏ nawet
ca∏kiem dowcipny, tyle ˝e gubi∏a go zach∏annoÊç. Terroryzowa∏ nas anegdotami, wicami, powiedzonkami. Nie wystarcza∏
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mu jeden Êmiech, trzy, osiem dziennie. On chcia∏, ˝eby ca∏y
Êwiat od Êwitu do zachodu s∏oƒca odbiera∏ z o˝ywieniem to, co
mówi∏. LubiliÊmy go i gdzie si´ tylko da∏o, wychodziliÊmy mu
naprzeciw. Ale czasem sytuacja stawa∏a si´ do tego stopnia
m´czàca, ˝e zgodnie przestawaliÊmy reagowaç. Wtedy on, nie
kryjàc rozczarowania, odchodzi∏. Na chwil´ co prawda, bo ju˝
wieczorem mo˝na go by∏o oglàdaç w telewizorze, gdzie znowu
by∏ dowcipny. Jednak wtedy wystarczy∏o nacisnàç stosowny
guzik.
Do dziÊ mam przed oczyma pewnà brunet´, którà kiedyÊ po
krótkiej nocy obudzi∏o niepodwa˝alne poczucie, ˝e powali∏a
partnera si∏à erotycznych uniesieƒ. I gdyby to, prosz´ Pana,
przeÊcieli∏a, przetrzepa∏a, wywietrzy∏a, z∏o˝y∏a w kostk´
i schowa∏a pod poduszk´, problem umar∏by naturalnà Êmiercià
buduaru. Ale gdzie tam, ona postanowi∏a rzecz uogólniç, rozszerzyç i przetransponowaç. Tak, tak, Panie Janie – przetransponowaç na Êpiew. Stàd jeszcze przez szereg zim doÊwiadczaç
b´dziemy piosenek, w których niezale˝nie od tematu (Bóg, honor, ojczyzna) na Waszych oczach rozgrywaç si´ b´dzie falujàcy dramat nieistniejàcych bioder i pulsowanie biustu, którego
istnienia oprócz w∏aÊcicielki nikt si´ nie domyÊla.
Od dawna obserwuj´ tak˝e wielkie indywidualnoÊci, którym nie wystarcza powodzenie w poleconych im przez Boga
profesjach. Ma∏o im s∏awy, pieni´dzy, nagród, splendoru,
wzruszeƒ. Oni za ˝ycia próbujà wymusiç dla siebie nieÊmiertelnoÊç. Na skróty niejako, pe∏nym g∏osem, prostymi jak drut
sformu∏owaniami. Czasami proszà, ale w wi´kszoÊci ˝àdajà
mi∏oÊci. A jeÊli jej nie wyjdziesz naprzeciw, postawià ci´ zaraz
w rz´dzie zawistnych prowincjuszy, którzy nijak nie potrafià
pojàç szcz´Êcia, wynikajàcego z faktu ˝ycia w towarzystwie
wspó∏czesnych geniuszy, którzy sà tak przyst´pni, ˝e zdobywajà si´ czasem nawet na kupno domu stojàcego przy tej samej co twoja ulicy. O par´ numerów dalej – na szcz´Êcie.
Nasi intymni terroryÊci.
Przesy∏am uk∏ony

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Dolina uÊmiechu, listopad 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
obchodziliÊmy tu niedawno 50-lecie Szko∏y Filmowej. Tutaj,
to znaczy w ¸odzi. Zadzwoni∏ do mnie jeden z organizatorów
tzw. gali z pytaniem, czy mia∏em jakiÊ zwiàzek z uczelnià. Odpowiedzia∏em zgodnie z prawdà, ˝e tylko jeden, ale za to zasadniczy. Wyrzucono mnie z niej, w latach powiedzmy... 70.
Pan Andrzej K. (bo o nim mowa) niezra˝ony tym powiedzia∏:
„Wystarczy”. „Wystarczy” zrozumia∏em tak, ˝e dzi´ki relegowaniu mog´ wystàpiç teraz przez chwil´ na scenie Teatru
Wielkiego. Chodzi∏o, jak si´ Pan s∏usznie domyÊla, znowu
o piosenk´. Czemu nie! KiedyÊ ju˝ si´ Êpiewa∏o, z jeszcze gorszym skutkiem. Recydywa, Drogi Panie, recydywa.
Pierwszy wypadek mia∏ miejsce podczas Festiwalu Piosenki Aktorskiej, na którym licznie zebrani wroc∏awianie mogli
si´ przekonaç, ˝e da si´ Êpiewaç nawet po tym, gdy orkiestra
dawno przesta∏a graç. Albo odwrotnie. Przypadek ten, jak
Pan pami´ta, zrecenzowa∏em sumiennie w liÊcie otwartym do
Luciano Pavarottiego.
Panie Kochany, widownia jest wielka jak smok, a strach
przed nià jeszcze wi´kszy.
Cz∏owiek przy Êniadaniu dysponuje jeszcze odrobinà g∏osu, ale wieczorem po wypaleniu dwóch paczek papierosów,
czekajàc na swoje wyjÊcie, czuje, ˝e utraci∏ nawet ten drobiazg. A tu trzeba wokalnie zaistnieç. Chodzi wi´c po korytarzach opery i szeptem Êle do Boga proÊby o odwo∏anie koncertu. Przedtem odbywajà si´ próby, które majà tak dalece
wyszukanà specyfik´, ˝e goÊç z teatru czuje tylko swe powolne opadanie na psychiczne dno. Patrzàc na tych barwnych,
rozluênionych, emanujàcych znajomoÊcià rzeczy ludzi, czuj´
si´ gorszy od elektrycznego kabla, od byle ˝arówki.
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Nie mo˝esz Pan przepróbowaç piosenki pi´ç, szeÊç razy, bo
taki przywilej ma tylko gwiazda. Ona jeÊli to zrobi, pozostawia po sobie Êwiadectwo mrówczej pracy i profesjonalnej odpowiedzialnoÊci. Natomiast ∏achudra Êpiewajàca raz na trzy
lata, gdyby zechcia∏a przeÊpiewaç par´ razy, stawia si´ w roli
przesadnie ambitnego amatora, który przyjecha∏ po nauk´.
Nasz dyletant próbuje wi´c raz, pó∏tora – po czym znika wstydliwie za kulisami, gdzie ukradkiem ociera dwie ∏zy. Pierwszà,
bo w∏aÊnie... nie posz∏o, drugà, bo jak wybije godzina zero, dopiero... nie pójdzie.
Na domiar z∏ego, koncert, jak ju˝ wspomnia∏em, odbywa
si´ na scenie Teatru Wielkiego i siedzisz Pan w garderobie, na
której wisi mosi´˝na tabliczka z napisem: „SoliÊci”. I jak inspicjent wzywa Pana na scen´, te˝ nazywa Pana – „solistà”.
Groza. Mnie to dopad∏o akurat w ustronnym miejscu korytarza, gdzie modli∏em si´ przed wydrapanym na Êcianie krzy˝ykiem o trafienie w tonacj´.
A potem jakoÊ si´ jednak wychodzi, gdzieÊ si´ stoi, coÊ si´
nuci, a nast´pnie schodzi. Wolno, wolniutko, niby Êwiadomie
jakby w nastroju piosenki... do kulisy!!! A dalej galopem, gubiàc po drodze szal, do garderoby, gdzie litoÊciwe r´ce Piotra
G. podajà ci stosownà buteleczk´. Trzy pot´˝ne ∏yki i wydaje
ci si´ naiwnie, ˝e zmywasz tym haƒb´.
A za trzy latka, znowu... haj˝e, na estrad´!
Pana to Êmieszy, wiem, ale prosz´ nie zapominaç, ˝e Pan by∏
legendà kabaretu

Paƒski Jan Nowicki
PS Drogi Panie, tak naprawd´ to napisa∏em nie o tym.
Trzymam si´ jak mog´ naszego za∏o˝enia, ˝eby by∏o w miar´
Êmiesznie, ale przecie˝ w ten wieczór prze˝y∏em rzecz o niebo
wa˝niejszà. Otó˝ na ogromnym przyj´ciu pod namiotem zebrali si´ absolwenci Filmówki, którzy zjechali tu z ca∏ego
Êwiata. By∏o pi´knie i wzruszajàco. W pewnym momencie Jo-
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la powiedzia∏a mi, ˝e gdzieÊ tu jest Kuba Goldberg, ˝e widziano, jak si´ zbiera∏ do wyjÊcia. Wybieg∏em za nim i zaczà∏em
szukaç po furtkach, bramach, chodnikach. Nie widzia∏em Go
przecie˝ dziesiàtki lat. Musia∏em zobaczyç i... zobaczy∏em.
StaliÊmy, patrzàc na siebie, uÊmiechni´ci g∏upkowato, przygarbieni, ze ∏zami, które doda∏y nam lat. Zaczà∏em ca∏owaç
jego r´ce.
A wie Pan dlaczego? Bo wiedzia∏em, ˝e to nasze ostatnie
spotkanie. ˚e goniàc za nim, z tym g∏upim sercem na ramieniu, próbowa∏em przegoniç dwie Êmierci naraz. Jego i mojà.
Mojà i Jego.
Gdziekolwiek Pan jest – lubi´ Pana.
¸ódê, listopad 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
któregoÊ dnia zda∏em sobie spraw´, ˝e Pan ca∏kiem niedawno
skoƒczy∏ 59 lat. Mój Bo˝e, jak si´ Pan postarza∏. Jeszcze chwila i mnie Pan przegoni. Zawsze dzieli∏o nas 9–10 lat, ale teraz
ju˝ mi lat nie przybywa, bo tutaj czas si´ zatrzyma∏. MyÊl´, ˝e
to jeden z nielicznych blasków krainy cieni.
Czego ja mam Panu ˝yczyç, Drogi Panie?
Naj∏atwiej by∏oby ˝yczyç zdrowia, ale przecie˝ to staje
w ca∏kowitej sprzecznoÊci z moimi oczekiwaniami na rych∏e
spotkanie. Z kolei jakoÊ nie wypada ˝yczyç Kole˝ce... braku
zdrowia. Nie wiem, naprawd´ nie wiem. Wybierz Pan coÊ dla
siebie, a ja temu pob∏ogos∏awi´. Nieelegancko – prawda – ale
dzisiaj nie umiem inaczej.
KiedyÊ wspomnia∏em
Panu o starym kalendarzyku, który przypadkiem zaw´drowa∏ tu ze
mnà. Wczoraj wylecia∏a
z niego stara fotografia,
na której odnalaz∏em nas.
Panie, jak ja dziwnie
tam stoj´, jakà mam g∏upià min´. I jeszcze ta
ksià˝ka w prawej r´ce.
Czy nas wtedy fotografowa∏ Paƒski ¸ukasz? W jakim to by∏o mieÊcie i dlaczego Pan ma takie
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Êmieszne spodnie? À propos cieni. Prosz´, niech Pan zwróci
uwag´, ˝e one sà za nami. Panie Janie Drogi, czy my na tym
zdj´ciu stoimy jeszcze, czy ju˝ le˝ymy? Bo jeÊli le˝ymy, to ci
dwaj faceci w kapeluszach mogà byç tylko stojàcymi cieniami cieni le˝àcych.
Pan zauwa˝y∏, ˝e ka˝da fotografia przypomina pieczàtk´
odciÊni´tà na jakimÊ koƒcu? Wysy∏am Panu t´ fotk´, bo nie
chc´ jej tutaj. Panu dostarczy mo˝e odrobiny z∏udzeƒ,
a mnie... o mnie nie mówmy.
I jeszcze zeschni´tà konwali´. Obrzydliwe Êwiadectwo
sk∏onnoÊci do sentymentów. Jà tak˝e wysy∏am.
Weê jà Pan ∏askawie na swoje urodziny. Ma∏o miejsca, ma∏y kwiat, troch´ bolesnej pretensji.
A na koniec jeszcze jedno, bo dzisiaj musi byç krótko. Prosz´ podzi´kowaç kolegom za ten wieczór, który zorganizowaliÊcie w rocznic´ moich urodzin na deskach Teatru S∏owackiego. W Imi´ Ojca i Syna... – Êwi´towaliÊcie dzieƒ moich urodzin!!! To wzruszajàce, a przy tym, kto wie, mo˝e i màdre.
A wie Pan dlaczego? Bo kabaret nigdy nie umiera, Drogi Panie.
Pozdrawiam Pana z mojego „gdziekolwiek”

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. W archiwum starych ksiàg, grudzieƒ 1998

- 103 -

Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze!
„Koreanki” – bo chyba tak si´ nazywajà. Tydzieƒ temu, a mo˝e wczeÊniej, ciep∏e r´ce Marty w∏o˝y∏y je do szklanego wazonu. Bia∏e, ˝ó∏te, czerwone. Te ostatnie zresztà uciek∏y zaraz
w jakiÊ bordowopàsowy odcieƒ, ale mog´ si´ myliç, bo zawsze
mia∏em problem z kolorami. Rzecz nie tyle w chorobie, co
w l´ku przed jednoznacznym okreÊleniem barw. Od paru dni,
zaraz po przebudzeniu, wlok´ si´ do najwi´kszego pokoju
i patrz´ na te moje kwiaty. Patrz´ i nie mog´ si´ nadziwiç, dlaczego one ciàgle Êwie˝e – skoro nieÊwie˝e. KiedyÊ ktoÊ mi powiedzia∏, ˝eby do kwiatów przemawiaç. Mówi´ wi´c: „Kwiatki, kwiatuszki, napatrzyliÊmy si´ na siebie, nawyglàda∏yÊcie,
napachnia∏yÊcie, to teraz troch´ przestaƒcie”. A one nic, tylko
ciàgle sà w miar´ m∏ode. Bo ja wiem, mo˝e dzi´ki temu mia˝d˝eniu koƒca ∏odyg, moczeniu we wrzàtku, od aspiryny m∏ode. I jeszcze od Êwiƒstwa, kupionego w kwiaciarni za rogiem.
Niech ja tylko dostan´ w r´ce tego, który mi podpowiedzia∏, jak przed∏u˝aç ˝ycie kwiatom! Panie Piotrze Drogi, jeÊli ich uroda nie przeminie do koƒca tygodnia, to ja si´ wyprowadzam. Razem z psem. Jemu przynajmniej jestem potrzebny. Bo one sta∏y si´ samowystarczalne do tego stopnia, ˝e obywajà si´ ju˝ nawet bez wody. To znaczy pijà, ale co to za picie.
Piszàc, kàtem oka podziwiam troch´ wschodnià wytrwa∏oÊç
moich „koreanek”, ale zaczynam si´ baç. Bo jeÊli one nigdy
nie opadnà, to co b´dzie? Zobacz Pan, l´kam si´ pozbawionych korzeni, pokojowo nastawionych kwiatów. Do tego dosz∏o. Idiociej´? Nie od dziÊ – wiem. Ale teraz jakby raêniej,
z wi´kszà determinacjà i przytupem.
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Panie Piotrze Drogi, prosz´ mi powiedzieç, skàd si´ to bierze, ˝e piszàc do Pana, uciekam czasem w rejony nie do koƒca jasne – przez to staj´ si´ bardziej bezbronny. Chcia∏bym
rzec, ˝e to za sprawà Pana, ale wtedy b´dzie jeszcze g∏upiej.
Biedny, próbuj´ rzeczy niemo˝liwych – zatrzymaç Pana.
Ale, ale, mieliÊmy przecie˝ o kwiatach. Tadeusz Konwicki
powiedzia∏ kiedyÊ, ˝e koƒca nie trzeba odbieraç histerycznie,
˝e ka˝dy koniec jest wpisany w odwieczny porzàdek. ˚eby
jednak tak myÊleç, trzeba mieç charakter i poczucie honoru.
A tego ostatniego brakuje w∏aÊnie moim „koreankom”, a tak˝e niektórym starym dzieciom, które jak ognia bojà si´ prawdziwej dojrza∏oÊci.
Prosz´ przyjàç pozdrowienia

Paƒski Jan Nowicki
PS ByliÊmy z Martà w Afryce. Du˝o kotów!!! Tysiàce kotów. Wzià∏em ze sobà trzy ksià˝ki: Pieska przydro˝nego Czes∏awa Mi∏osza, Mitologi´ Greków i Rzymian Zygmunta Kubiaka oraz Pods∏uch Filipa Bajona.
Jeden zachwyt, jedno zdziwienie, jedno totalne rozczarowanie.
(Dla utrudnienia dodam, ˝e wra˝enia z lektur nie majà nic
wspólnego z kolejnoÊcià tytu∏ów, które poda∏em wy˝ej).
Kraków, grudzieƒ 1998
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
co si´ z Panem dzieje? W∏aÊnie teraz, kiedy wst´puje we mnie
Nowy Duch, Pan si´ s∏ania? Prosz´, niech Pan nikogo nie s∏ucha. Jak mówià Panu, ˝e sà w∏aÊnie Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia i ˝e wypada∏oby do nich w naszej korespondencji nawiàzaç – te˝ niech Pan nie s∏ucha. Trzymajmy si´ w∏aÊciwego
nam porzàdku wzruszeƒ, bo inaczej utoniemy w potoku ogólnych ∏ez, za którymi Pan tak˝e nie przepada. Rok nawet nie
minà∏, a Pana ju˝ nachodzà wàtpliwoÊci i nosi si´ Pan z zamiarem przerwania korespondencji? Ja chcia∏bym, ˝eby ona
trwa∏a a˝ do ponownego podj´cia rozmów, przerwanych
z przyczyn od nas niezale˝nych. Panie Janie, jak to – teraz
Pan? Przecie˝ to ja jestem od zniecierpliwienia i nudy. Pan,
jak przysta∏o na mieszczanina, powinien rozglàdaç si´ po
Êwiecie tak d∏ugo, jak d∏ugo b´dzie Panu dane. Rozglàdaç si´,
s∏uchaç, a potem donosiç mi o rzeczach, których niezmiennie
jestem ciekaw.
Tylko prosz´ pisaç o sprawach prostych – prosto. Bo czasem – musz´ to wyznaç – daje si´ Pan wciàgnàç w otch∏aƒ tak
zwanych g∏´bszych refleksji. A one nigdy nie by∏y Paƒskà
najmocniejszà stronà. A zatem proÊciutko, Panie Janie. Ulica,
domy, pies, znajomi, nasze dzieci, nasi starcy, gazety, Paƒska
Marta. Ma∏e rzeczy, Drogi Panie, drobne, zastanawiajàce cegie∏ki, „ma∏e rzeczy foremne” – jak pisa∏ Ga∏czyƒski.
A jeÊli zwyczajnie, no to macie tam teraz zim´!
MyÊl´ o tym, co by si´ sta∏o z wielkà taflà lodu, którà jakiÊ
tajemniczy olbrzym zdjà∏by z zamarzni´tego jeziora po to, ˝eby jà przynieÊç tutaj i po∏o˝yç na niezmierzone hektary ˝ó∏-
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tych ∏àk, widzianych z okien mojego domu. Co by si´ sta∏o
przy zetkni´ciu trawy Nieba z lodem Ziemi. Jestem tu
wprawdzie jakiÊ czas, ale przez to unoszenie nie wiem nawet,
jaka na samym dole temperatura. A gdyby tak lód si´ nie
roztopi∏, dopiero by∏aby frajda. Pan nie wie, bo Pan tam czasem po ludzku marznie. Pan nawet nie przypuszcza, jakà radoÊcià sà szczypiàce od zimnego wiatru uszy i d∏onie. Jak to
cudownie boli. Drwi∏ Pan nieraz z moich zaczerwienionych
ràk, a ja teraz najch´tniej w∏o˝y∏bym je w przer´bel. ˚eby
odmroziç, ˝eby odmroziç jeszcze raz.
Dlaczego Pan nie pisze o zimie, o pierwszym Êniegu?
Gdy spad∏, wita∏em go zaraz rozpi´tà koszulà i rozwianym
na wietrze szalem. Chcia∏bym... ˝eby ta biel, ˝eby... z tà bielà
unieÊç si´ ponad korony drzew, ponad dachy krakowskich kamienic. A ludzie nic, tylko ˝ebym si´ zapià∏. Nierozsàdnie
i niemàdrze, bo przecie˝ w koƒcu nie o zazi´bienie posz∏o.
Dochodzà mnie s∏uchy, ˝e Pan za du˝o pali i pije. No i co ja
mam w tej sytuacji powiedzieç? Rób Pan, co chcesz. Tylko
prosz´, ˝eby Pan ca∏kiem nie zmarnia∏, bo troch´ by∏oby ˝al.
Umiar – Bo˝e Mój Kochany – jakie to obrzydliwe. Ale za
przekroczonà granicà tak˝e niepi´knie. S∏owem, sytuacja bez
wyjÊcia. Mo˝e, bo ja wiem, Êpij Pan mniej – co ja mówi´! –
Âpij Pan wi´cej! Zdrowia to nie przysporzy, ale przynajmniej
przeÊpisz Pan troch´ butelek i paczek.
Tymi nieprecyzyjnymi uwagami na temat prowadzenia si´
w ˝yciu doczesnym koƒcz´ dziÊ, Drogi Panie, i przesy∏am
moc pozdrowieƒ.
Paƒski – taki, jak Pan go sobie wyobra˝a

Piotr Skrzynecki
PS Czasami mam wra˝enie, ˝e swoimi „peesami” dopycha
Pan iloÊciowo tekst. A ja nie! A ja nie! A ja nie!
Niebo. Hacjenda, grudzieƒ 1998
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
z tymi „peesami” na koƒcu, to ju˝ Pan przesadzi∏. W Paƒskim
podejrzeniu coÊ jest, ale o takich rzeczach si´ nie mówi!
44 – Drogi Panie! Czterdziesty czwarty list pofrunie za
chwil´ z Ziemi do Nieba. Nie przechodêmy obok tego oboj´tnie. Ta liczba pozostaje ciàgle nieodgadnionà tajemnicà dla
m´drców, pochylonych nad Mickiewiczem. 44 to równie˝, d∏ugo utrzymujàca si´ za komuny, cena kilograma kie∏basy zwyczajnej. CzterdzieÊci i cztery ma w sobie jakàÊ magi´, w której tkwi zach´ta.
No bo jak˝e to odbieraç inaczej, skoro przed chwilà zadzwoni∏ telefon, w którym us∏ysza∏em pana Mirka Pajora
z Nowego Jorku i jego zapewnienia, ˝e mimo dalekiej znajomoÊci regularnie nas czyta. Milcza∏em dotàd, ale teraz musz´
Panu powiedzieç, ˝e to nie pierwszy sygna∏ o tym, ˝e jesteÊmy
obserwowani. Z poczàtku nie doceni∏em tego – przyznaj´.
Stary nawyk, wzi´ty ze sceny, nakazywa∏ braw nie przeceniaç.
Bo przecie˝ biorà si´ one cz´sto z poczucia ulgi, ˝e spektakl
dobieg∏ koƒca. Tak jak i w przypadku standing ovation zrodzonej nie z podziwu i wdzi´cznoÊci dla talentu artystów, tylko z ch´ci rozprostowania udr´czonych koÊci.
Czytelnik tymczasem, piszàc do redakcji list, nie kieruje si´
odruchem, tylko przemyÊlanà decyzjà. Po niej nast´puje szereg czynnoÊci, w czasie których ∏atwo ostudziç temperatur´
akceptacji czy wdzi´cznoÊci. Panie, przecie˝ trzeba odnaleêç
stopk´ pisma, adres redakcji, trzeba coÊ napisaç, w∏o˝yç
w kopert´, kupiç znaczek, a potem jeszcze zanieÊç to wszystko do skrzynki. Ogrom czynnoÊci, Panie Piotrze. Brawka teatralne przy tym to ma∏e piwko. Za wszystko, co nas do tej
pory spotka∏o, w dzieƒ Jubileuszu „444”, czyli dwóch krzese-
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∏ek, pozwoli Pan, ˝e Mu przedrukuj´ par´ wybranych wypowiedzi, które z wiadomych przyczyn zmuszony jestem ograniczyç do minimum.
„Co”... Janina Âwiech, ¸owicz; „Czy”... Jerzy Przeêdziecki, Warszawa; „Jak”... Andrzej Mleczko, Kraków; „Te”... Teresa Szmaj; „Za”... Czytelnik z Lubania; „UÊciski dla Pana
Piotra”... Wies∏awa Czarska-Szenk, B´dzin; „Mi´dzy”... Zofia Dygasowa, Wieluƒ; „Jestem jednà”... Iza Ko∏odziej;
„Ma”... Jadwiga Cichosz, Kamienna Góra.
Wszystkim wymienionym Czytelniczkom i Czytelnikom
Êl´ serdeczne podzi´kowania, a tak˝e prosz´ o wybaczenie
skrótów, które jednak wyda∏y mi si´ konieczne.
A na koniec ostatnia wiadomoÊç, która wczoraj dos∏ownie
Êci´∏a mnie z nóg. Otó˝ okazuje si´, ˝e wspó∏czynnik pH jest
po prostu ujemnym logarytmem ze st´˝enia jonów wodorowych w roztworze. I kto by przypuszcza∏, Drogi Panie.
Czekam na wieÊci i k∏aniam si´ nisko

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, styczeƒ 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
zagadaliÊmy si´, a one tymczasem wzi´∏y i przesz∏y. Pierwszà,
kruchà, przywo∏a∏y marzenia. Drugà o Niebo konkretniejszà,
zrodzi∏a rzeczywistoÊç.
MyÊl´ o Wigiliach Bo˝ego Narodzenia, prosz´ Pana.
O tej, którà ujrza∏em za kurtynà przymkni´tych powiek.
I o nast´pnej, Êwi´towanej przy stole, w towarzystwie zdziwionych JEGO znikni´ciem Anio∏ów.
A noc?!!!
Musia∏by jej Pan miesiàcami i latami nie oglàdaç, ˝eby zrozumieç nareszcie, ile tajemnic kryjà Êwiat∏a. Ile pojedynczych
ogni próbuje zbombardowaç mrok. ˚arówki wystaw sklepowych, neony reklam, sygnalizacje skrzy˝owaƒ, iskry ze
skrzyde∏ lecàcych gdzieÊ samolotów, ˝ó∏te Êlepia aut, wiatrem
przesuwane refleksy latarƒ, ogniki papierosów, wymykajàce
si´ niedomkni´tym d∏oniom zzi´bni´tych przechodniów.
I jeszcze tam, i potem gdzieÊ. Ile Wy macie Êwiate∏!
A gwiazdy, Drogi Panie?
Mrugajàce ziarna karmy, rozsypane dostojnà r´kà na dnie
czarnego niebosk∏onu. Ch∏odnym blaskiem b∏yszczàce i troch´ nieludzkie. Bo zawsze jakby z myÊlà o kimÊ innym Êwiecàce. Spoglàdacie na nie z do∏u oczyma zdezorientowanych
kur, które w nagrod´ za cierpliwe, pe∏ne nadziei oczekiwanie
otrzymujà tylko n´dzny py∏ rozsypujàcych si´ w po∏owie drogi komet. Ale jak ja Wam tego zazdroszcz´.
A w Wigili´ – Panie Janie!
W Wigili´ jest jeszcze inaczej. Zw∏aszcza w t´, którà nazwa∏bym nocà marzeƒ. Gdy tylko zamykam oczy, ona prze-
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mienia si´ zaraz w kol´d´ p∏ochliwego oczekiwania na pojawienie si´ JEGO. Na stajenk´, w której po raz dwutysi´czny
Najwa˝niejsze Dziecko WszechÊwiata urodzi si´ po to, ˝eby
podjàç kolejnà prób´ uchronienia ludzi przed szaleƒstwem.
Dosyç! Teraz mog´ opowiedzieç panu o innej Wigilii, której
bym nie odda∏ nigdy i nikomu.
W Makowie Podhalaƒskim nasta∏ zmrok. Widz´ ma∏y
ogródek obok naszego domu. Stoj´ tam ubrany w d∏ugi
p∏aszcz od Diora, prezent Zbyszka Preisnera. Szyj´ ogrzewa
mi Paƒski szal, a d∏onie r´kawiczki otrzymane od Ruth. Tak
naprawd´ powinienem mieç pi´çdziesiàt albo wi´cej lat, ale
wybieram... siedem. Stoj´ wi´c tak sobie i wypatruj´ gwiazdy betlejemskiej. Wiem, ˝e jak tylko jà zobacz´, pobiegn´
z wiadomoÊcià do cioci. Spoglàdam na ziemi´. Wczoraj zrobi∏em z kartofla stracha na kawki i wrony, ale dzisiaj ja si´ go
boj´. Tylko przez chwil´, bo dla odwagi doda∏em sobie ca∏e
dziesi´ç lat i... po strachu. Zamruga∏o coÊ na niebie, potem
us∏ysza∏em dzwoneczki saƒ! Przed furtkà wysiad∏a mama,
ob∏adowana dziesiàtkami prezentów, b∏yszczàcych w Êwietle
ksi´˝yca, którego strza∏em z bata wyciàgnà∏ zza chmur odje˝d˝ajàcy furman. Mama, uÊmiechajàc si´ promiennie, ruszy∏a w mojà stron´. Oczy stracha, zrobione z w´gielków, wypad∏y. A na ich miejsce pojawi∏y si´ dwa Êwiecàce kryszta∏ki
∏ez wdzi´cznoÊci. Mama mówi do mnie: „Nigdy nie przypuszcza∏am, ˝e masz teraz prawie siedemdziesiàt lat, mój ch∏opcze”. UÊmiecham si´ ze wstydem. I przeglàdam w jej pi´knych oczach. RzeczywiÊcie – rzeczywiÊcie. Ale mama machn´∏a tylko r´kà i przegoni∏a czas. Znowu maleƒki, przytulony
do niej, drepta∏em w stron´ domu, którego drzwi otworzy∏a
nam ciocia Ziuta.
A potem weszliÊmy do ogromnej sali, gdzie w kàcie sta∏a
wysoka choinka. Na jej czubku, ubrana w d∏ugà z∏otà sukni´,
wisia∏a Ela Towarnicka i pi´knie Êpiewa∏a. Na Êrodku zobaczy∏em stó∏ z setkami krzese∏ dooko∏a. A na tych krzes∏ach
wszyscy kochani. Na niektórych, o dziwo, siedzà same obra-
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zy. Na jeszcze innych bukiety Êwie˝ych kwiatów, które z bezgranicznym zdumieniem przyglàdajà si´ sztuçcom. Obok
g∏ównego sto∏u, drugi stó∏, mniejszy, z takà samà iloÊcià krzese∏. A dalej jeszcze jeden, z setkami ma∏ych zydelków. Widz´
jak rozwijam prezenty od mamy i rozdaj´ znajomym. Sobie
zostawiam tylko w∏asny strach, któremu szepcz´ na ucho
proÊby o zakl´cie. No i sta∏o si´ tak, ˝e ca∏e towarzystwo zacz´∏o nagle Êpiewaç kol´dy we wszystkich tonacjach. Raz byliÊmy Chórem Poznaƒskich S∏owików, innym razem wokalnà
grupà pozbawionych l´ku starych wron. Przytulam si´ do mamy.
– Ma cherie, meme tu ne sais pas combien de temps j’attendais a toi.
– Tu apprends fran˜ais mon petit, c’est bien.
Otwieram oczy – smutny lazur.
Dobrych snów, Panie Janie,

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. List, który napisa∏ si´ sam, styczeƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
Sto lat, sto lat! Jeszcze Polska nie zgin´∏a! Na zdrowie!
Imieniny Sylwka, dwanaÊcie uderzeƒ, brawa, confetti,
szampan, poca∏unki, walce, ˝yczenia, nadzieje, rozbite szk∏o,
spuchni´te nogi, hieny zbierajàce telefony od cudzych ˝on,
spoceni m´˝owie wychodzàcy chwiejnym krokiem z toalet,
woƒ podejrzanych perfum, przykry zapach m∏odzie˝y, brak
tlenu, popió∏ w doniczkach, piwo choç nie wolno mieszaç, „kaczuszka”, Tango Milonga, o mój rozmarynie, spocone r´ce na
bia∏ych plecach korpulentnych partnerek, zgubiona obràczka, ciep∏a wódka, zimny barszczyk, ˝urek, flaczki, ˝urek, bigos, karpik, Êledzik, kiedy ranne wstajà zorze. Kiedy? W Nowy Rok.
Panie Piotrze, ile˝ to ju˝ razy szed∏em na kolejne bale sylwestrowe, z beznadziejnym oczekiwaniem na to, ˝e dotkn´
czegoÊ wznios∏ego? W chwilach szczególnych, takich jak narodziny dziecka, premiery teatralne, Êmierç bliskich czy w∏aÊnie to ostatnie uderzenie zegara, po którym zamiast màdrzeç, g∏upiejesz. Zamiast cieszyç si´, smucisz. Zamiast poczàtku, czujesz koniec. Cz∏owiek zdezorientowany, zawstydzony, przywalony nadmiarem wzruszeƒ, nie umie podzieliç
si´ tym z drugim cz∏owiekiem. Twardnieje wi´c tylko jak kamieƒ i... nawet nie p∏acze.
Pan mi odstàpi∏ sylwestrowà noc? – dziwne. Z tego co pami´tam, w Paƒskim zami∏owaniu do Êwi´towania w∏aÊnie ona
zajmowa∏a miejsce szczególne. No, ale... jak tak, to tak. W tej
sytuacji, Drogi Panie, musisz wys∏uchaç mojego marzenia.
Jeden z najmodniejszych kurortów po∏udniowej Polski.
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Koniec grudnia któregoÊ tam roku. Godzina 21.30. Elegancki
dom, rozgrzany goràczkà przygotowaƒ do imprezy, na której
w gronie prominentnych znajomych przyjdzie mi powitaç Nowy Rok. Spoglàdam na ciemny garnitur, po˝yczony z filmowej
garderoby i myÊl´ z niech´cià, ˝e za chwil´ b´d´ si´ musia∏
w niego wbiç. G∏´boki sztach ekstra-mocnym.
Bràzowa Garsonka przypomina mi, ˝e czas si´ przebraç.
Gasz´ papierosa i spoglàdam na zegarek. Godzina 21.45. KtoÊ
biegnie po schodach, trzasn´∏y gdzieÊ drzwi. Jak w Alarmie
S∏onimskiego – myÊl´ i wywlekam z paczki nast´pnego. „Za
du˝o palisz” – strofuje mnie sznaps barytonem Czarna Suknia obwieszona cekinami, po czym znika w toalecie – o dziwo
damskiej. Z prawej dochodzi mnie dziewcz´ce drobienie Kolorowych Szpilek. „Bo˝e, Bo˝e, którà mamy godzin´”? 22.50 –
mrucz´. „Ja nie zdà˝´, ja si´ zabij´” – histeryzujà po babsku
Szpilki, po czym znikajà w toalecie – o dziwo m´skiej. Zamknà∏em oczy, zupe∏nie jak Pan, Drogi Panie, i prosz´ sobie
wyobraziç, ˝e po chwili przez nikogo niezauwa˝ony, wychodz´
do przedpokoju, chwytam z wieszaka ogromny ko˝uch i wybiegam w dresie przed dom.
A tam ju˝, prosz´ Pana, zanim zdà˝y∏em gwizdnàç, ukaza∏
si´ zaraz osiod∏any koƒ, z jukami pe∏nymi papierosów, grzanego wina, wódki i zakàsek. Z olster przytroczonych do siod∏a
wystawa∏y koƒce r´kojeÊci dwóch pistoletów. Wskoczy∏em na
ten uzbrojony bar i z poczàtku st´pa, a potem galopem, zaczà∏em si´ oddalaç ksi´˝ycowym duktem w ciemny las. Spojrza∏em na zegarek, dochodzi∏a 23.15. Uzna∏em, ˝e nadszed∏ czas
popasu. Si´gnà∏em po butelczyn´ i pociàgnà∏em. Koƒ obróci∏
w moim kierunku ∏eb i parsknà∏ z naganà. Podsunà∏em mu
pod pysk, co tam jeszcze zosta∏o. Konisko przyj´∏o ofiar´ bez
szemrania. Przegryz∏em kie∏basà, siwek poliza∏ Ênieg i ruszyliÊmy dalej. Obaj piechotà, bo po tym zbrataniu nie wypada∏o
mi go dosiadaç. Nucàc pod nosem ka˝dy swoje, dowlekliÊmy
si´ w koƒcu na sam Êrodek rozÊwietlonej ksi´˝ycem polany,
gdzie koƒ nagle przystanà∏. Powiedzia∏bym nawet... wry∏
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w ziemi´! Spojrza∏ na mnie i ju˝ nie musia∏ znaczàco mrugaç,
bo chwyci∏em w lot. Zostawi∏ niewiele, posz∏o na drugà, trzecià i czwartà nó˝k´. Dochodzi∏a 23.55. PomyÊla∏em o godzinie
„0”. Koƒ widaç te˝, bo wspià∏ si´ nagle na tylnych kopytach
i zar˝a∏ radoÊnie. Si´gnà∏em po pistolety-rakietnice, dzielàc
si´ z koniem solidarnie po jednej i zacz´liÊmy strzelaç w stron´ gwiazd. A gdy wybi∏a dwunasta, wypaleni do ostatniego
naboju, le˝eliÊmy z moim koniem pod krzakiem ja∏owca
i grzaliÊmy si´ oddechami, które zamiast wódkà, pachnia∏y
migda∏em. ByliÊmy szcz´Êliwi!
„Zak∏adaj garnitur – ju˝ jedenasta”!!! Otworzy∏em oczy
i nie mog∏em uwierzyç.
Szcz´Êliwego Nowego Roku, Drogi Panie,

Paƒski Jan Nowicki
Rabka, styczeƒ 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
nie wiem, czy Pan pami´ta. KiedyÊ, na balkonie Paƒskiego
mieszkania przy ul. Pràdzyƒskiego 16/47, wstawa∏ letni Êwit.
Nie pami´ta Pan? SiedzieliÊmy ws∏uchani w nieprzyjemny
wrzask obudzonych przed chwilà ptaków. Drzemiàc, spoglàdaliÊmy czasem na pnàce pelargonie, które opada∏y resztkà
fioletów. „Z chwilà przyjÊcia na Êwiat dziecka, stajemy si´ niewolnikami wiecznego niepokoju. CzymÊ gorszym od tej niekoƒczàcej si´ udr´ki, mo˝e byç tylko... jej brak, bolesny brak
radosnego trudu w∏àczenia si´ do sztafety ziemskiego bytowania” – tak Pan chyba powiedzia∏.
Milcza∏em, bo nie chcia∏em wiedzieç, o co chodzi. Nie mówiàc o tym, ˝e tzw. zr´czne frazy zawsze mnie nudzi∏y – nad
ranem zw∏aszcza. Dzisiaj, jeÊli o tym wspominam, to tylko ze
wzgl´du na... pelargonie.
Panie Janie Drogi, w Niebie wielkie zamieszanie, bo zniknà∏ ON, a z Nim kilka Anio∏ów. Z Ziemi dochodzi nas: „Z narodzenia Pana dzieƒ dziÊ weso∏y”. A tutaj smutno. Niektórzy
twierdzà, ˝e wyjecha∏ na d∏u˝ej. Na trzydzieÊci trzy lata,
a mo˝e na wi´cej. Z chwilà gdy wyjecha∏, zabrak∏o w Niebie
mi∏oÊci. Chóralne Êpiewy brzmià teraz fa∏szywie, Anio∏y gubià
pióra, s∏oƒce nie grzeje, a mrozi, Ayrton Senna, o którym kiedyÊ Panu wspomnia∏em, le˝y w goràczce, Boryna nie rozsiewa
nadziei, a Cyryl przesta∏ odpowiadaç na pytania Metodego.
„Co to b´dzie, co to b´dzie?” – chcia∏oby si´ powtórzyç za
poetà. Ale mówiç nie wypada i nie wolno, bo Ojciec nakaza∏
wielominutowà cisz´. Lata ciszy, a˝ do odwo∏ania.
W tej sytuacji Wigili´ Êwi´towaliÊmy, stojàc nad samym
skrajem Nieba, gdzie niebezpiecznie wychyleni w stron´ Ziemi, ws∏uchiwaliÊmy si´ zazdroÊnie w s∏owa starej kol´dy:
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„OpuÊci∏eÊ Êliczne niebo, wybra∏eÊ bar∏ogi”. Za nami, ustawione w karnych szeregach, wisia∏y gwiazdy, poza tà jednà
oddelegowanà do Betlejem. Dalej planety, a na koƒcu zap∏akane ksi´˝yce, mokre od jednookich ∏ez. Gdzie si´ skry∏eÊ
Chryste, gdzie si´ nam ukry∏eÊ? – pytaliÊmy jeden przez
drugiego.
„Dziecina wszystkie odpuÊci winy, ˝ycie na krzy˝ z∏o˝y.
I Êmiercià swojà niebo otworzy”.
Otworzy? Ale dla kogo i w czyjà stron´? – pomyÊla∏em
grzesznie. Dla Ziemian, owszem, bo przecie˝ Niebieskà Bram´ mo˝na otwieraç tylko
w jednà stron´. Dla nas na
zawsze pozostanie ona zamkni´ta. Tak, tak, Panie Janie, ta najpi´kniejsza, najbardziej poruszajàca noc
w ca∏ym roku, dla Niebian
bywa bardzo smutna. Pozbawiona zapachu siana
i Êwierku, smaku wigilijnych potraw. Noc bardziej
trwogi ni˝ szcz´Êcia.
Niezauwa˝ony, odepchnà∏em si´ i pofrunà∏em w stron´ zabudowaƒ, wÊród których, zdaniem Justyny, mieÊci∏ si´
magazyn kostiumów dla Êwi´tych Miko∏ajów. Drzwi zasta∏em
otwarte. Ch∏opakom tak si´ spieszy∏o na Ziemi´, ˝e zapomnieli pozamykaç. Na pod∏odze wala∏y si´ resztki prezentów. Bez
trudu zmontowa∏em wi´c coÊ na kszta∏t s∏omkowego kapelusza. I skrzyd∏a. W kàcie znalaz∏em aparat fotograficzny, który
w Êwietle b∏yskawic zrobi∏ mi zdj´cie – znajdzie je Pan w Kowalu pod choinkà.
„Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo”

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo, Magazyn kostiumów dla Êwi´tych Miko∏ajów, styczeƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
raz – dwa, trzy, raz – dwa, trzy! I raz, i dwa, i trzrzrzy! Najpierw... w prawo, prawo, prawo. Potem... w lewo, lewo, lewo.
O...brotami, o...brotami. Do...o k o ∏ a w o j t e k!
Remiza Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Kowalu 1998/99.
Âwiat∏a, balony, suknie dziewczàt, instrumenty, okna, kolorowe ∏aƒcuchy, krzy˝e na Êcianach, or∏y wreszcie w koronach,
tapir ciàgle na g∏owach, jaskrawe krawaty, wdzi´k czeskiej bi˝uterii, guziki stra˝aków, biel koloratki, nieuchwytny szum
pere∏, oderwanych od szyi w radosnym do...o k o ∏ a m a r y Ê!
Jednym s∏owem, drugim s∏owem, trzecim s∏owem – WALC
– Drogi Panie!
I chyba to wina walca w∏aÊnie, ˝e dzisiaj tak jak w poprzednim liÊcie, zatracam si´ manierycznie w wyliczaniu, przecinkach, niekoƒczeniu. Chc´ po prostu wciàgnàç Pana w rytm
taƒca. Zamierzam w ten sposób zgubiç ostroÊç aktualnego widzenia rzeczy po to, ˝eby przywo∏aç wspomnienia tamtej remizy. Remizy dzieciƒstwa.
Przyjecha∏o kino objazdowe. Ze starej, blachà pokrytej ci´˝arówki wyciàgajà akcesoria w∏adzy jakiegoÊ czarnoksi´˝nika. Aparaty, taÊmy w metalowych pude∏kach, kable, ogromne
g∏oÊniki. A na koƒcu wiklinowy kosz, pe∏en drobno poci´tej
sieczki. Do tego kosza wrzucaliÊmy po dwa jajka – nasze „pieniàdze”, po czym siadaliÊmy p∏ochliwie na pod∏odze, bo ∏awki
by∏y zaj´te przez tych, co mieli na to.
„Krystyno, twoje usta goràce, kwiatem ró˝y pachnàce” –
charcza∏ g∏oÊnik wiszàcy wysoko nad naszymi g∏owami. Zacharcza∏ i umilk∏. Po linowej drabince, tylko przy pomocy ràk,
m∏ody wàsaty kiniarz, ubrany w krótkie spodenki, wspina∏ si´
pod sam sufit, ˝eby usunàç awari´.
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„Bo takie serce, jakie ty masz jedyna, nie ma ˝adna dziewczyna” – rykn´∏a znowu pe∏nym g∏osem zreperowana piosenka. A sala odpowiedzia∏a gromkim – Brrawooo!!! Ten kiniarz
kiedyÊ, jakoÊ tak po drugim seansie, niby z powodu go∏oledzi,
zosta∏ na noc w Kowalu i potem kazali mu si´ o˝eniç. Dzisiaj
le˝y na naszym cmentarzu. A gdzieÊ tam, nie wiadomo gdzie,
razem z nim porzucone truch∏a socrealistycznych filmów.
Âwiniarka i pastuch, Górà dziewcz´ta, Dygnitarz na tratwie, Upadek Berlina, OpowieÊç o prawdziwym cz∏owieku.
No i przede wszystkim Ditta, którà zobaczyç mogli tylko ci,
którzy mieli nieosiàgalne wtedy 14 lat.
Jednym s∏owem, drugim s∏owem, trzecim s∏owem –
WALC – Drogi Panie.
A potem przyjecha∏ si∏acz Aldoni. Na estradzie le˝a∏a masa ró˝nego ˝elastwa i wisia∏ r´cznik nadzwyczajnej urody. Aldoni powita∏ publicznoÊç i w pierwszych s∏owach poprosi∏, ˝eby go nie naÊladowaç, bo... grozi to Êmiercià lub kalectwem.
I zaczà∏ wyginaç w palcach hacele, prostowaç koƒskie podkowy, drzeç na strz´py blach´, a˝ w koƒcu doszed∏ do metalowej sztaby, którà zamierza∏ zgiàç na karku. Rozstawione, pot´˝ne i bia∏e jak Ênieg nogi dr˝a∏y. Oczy wychodzi∏y z orbit.
Z uszu mia∏a za chwil´ buchnàç krew. Usta j´cza∏y: „O Jezu,
o Jezu, o Jezu”!!! Ale sztaba nie ust´powa∏a.
Zrezygnowany atleta odrzuci∏ ze z∏oÊcià ˝elazo i z∏amany
niepowodzeniem uda∏ si´ w kierunku r´cznika, którym wytar∏ udr´czone nadludzkim wysi∏kiem pachy. Odwróci∏ si´ do
publicznoÊci i ze ∏zami w oczach powiedzia∏: „Bardzo paƒstwa
przepraszam, ale w miejscowym POM-ie dano mi chyba stal
∏o˝yskowà”.
Jednym s∏owem, drugim s∏owem, trzecim s∏owem...
WALC – Drogi Panie.
W tej remizie widzia∏em pierwszy w ˝yciu teatr. W niej
taƒczyliÊmy na weselu Eli i Andrzeja, tutaj wygra∏em go∏´bia na loterii. W tym miejscu do dziÊ potykajà si´ o siebie
umundurowane cienie dwóch stra˝aków – mojego ojca i mo-
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jego ojczyma. Tutaj chcia∏bym kiedyÊ wróciç, bo tylko jeszcze
na tej sali panie z takim uÊmiechem proszà panów.
Wszystkiego dobrego, Kochany Panie,

Paƒski Jan Nowicki
Kowal, styczeƒ 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
nieszcz´Êcia istotnie chodzà parami. Taka, prosz´ Pana, b∏yskawica z piorunem – na przyk∏ad – albo katar z zapaleniem
p∏uc, ∏ysienie po∏àczone z ∏upie˝em, czy wreszcie talk z showem. Szokujàce – przyzna Pan. Jeden z pionierów polskiej
telewizji, który od niedawna ˝eruje nies∏usznie na niebieskich pastwiskach, wtajemniczy∏ mnie onegdaj w atrakcje,
jakie tam serwujà Panu aktualni spece od mediów. KiedyÊ,
gdy cz∏owiek chcia∏ porozmawiaç z cz∏owiekiem, jecha∏ do
Zabrza albo W∏oc∏awka po to, ˝eby przed „ludêmi dobrej roboty” otworzyç serce komunistycznie – czyli do pewnego
stopnia. Dzisiaj wezwany czy te˝ zaproszony goÊç odwiedza
dowolny program telewizyjny po to, ˝eby otworzyç serce kapitalistycznie – czyli bez reszty. JakaÊ mania zapanowa∏a
u Was, Drogi Panie. Mania szczeroÊci, która ze szczeroÊcià
tyle ma wspólnego, co przys∏owiowa pi´Êç z okiem.
Powiedz mi Pan, na czym to polega, ˝e Êwiat, totalitarny
czy wolnorynkowy – oboj´tne – z takim samym cynizmem
przymyka oczy na oczywiste dà˝enia mass mediów, prowadzàce do skretynienia t∏umu, który w nielicznych chwilach
trwogi nazywany bywa elektoratem. KiedyÊ robiono to za pomocà Isaury. Teraz spraw´ za∏atwiajà ˝enujàce programy
ró˝nej maÊci, w których a˝ g´sto od przewracajàcych si´ kostek domina, naleÊników pieczonych w temperaturze rozgrzanego publicznà masturbacjà gwiazdora, udr´czonych
kundelków, blond warkoczy przyszwejsowanych do krótkich
fryzur, znanych prezenterek itd., itp.
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Wspomniany pionier powiedzia∏ mi rzecz arcyciekawà
i chyba nieprawdopodobnà. ˚e telewizjà tak naprawd´ zarzàdzajà spece od reklam. Nie do wiary! Bo jeÊli tak, to mo˝na
sàdziç, ˝e niektóre programy adresuje si´ z ca∏à premedytacjà do tych, którzy sà jeszcze przed podj´ciem historycznej
decyzji, tyczàcej wyboru pierwszego w ˝yciu proszku do prania. Rozrywka (g∏ównie o nià chodzi) dedykowana jest zatem
mniej ludziom, a bardziej nieÊwie˝ej bieliênie. Groza!
Czy naprawd´ jest a˝ tak êle? Z tego, co jeszcze pami´tam,
takie na przyk∏ad rozmowy pani Ma∏gorzaty Domagalik, choç
prowadzone pod niekoniecznie eleganckim szyldem: M´ski
striptiz, bywa∏y màdre, dowcipne, a nawet wyszukane. Ona
powinna raczej pisaç, bo dla telewizji niektórych g∏ów po prostu szkoda.
A skoro ju˝ o rozumie mowa, to wyznam Panu, ˝e zaraz po
Moskwie, którà pozbawiono saƒ, najbardziej ˝al mi pewnego
„Wójta”, który kiedyÊ z takà skromnà màdroÊcià inicjowa∏
dyskurs mi´dzy... „Panem a Plebanem”. No chyba ˝e... coÊ za
coÊ.
Publicznie dewastowana twarz (Panu mam o tym mówiç?!)
dziwnym sposobem pozbawia cz∏owieka autorytetu. Nadmiernie demonstrowana erudycja przemienia si´ w przyst´pne dla wszystkich gaworzenie „ciekawego cz∏owieka” i oznacza smutne cofanie si´ z wczeÊniej obranej drogi – trudnej,
m´skiej i prawdziwie odpowiedzialnej.
Szkoda wàsów, Drogi Panie. Szkoda wàsów.
Przesy∏am uk∏ony.
Pozdrowienia dla Marty

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. ¸aweczka, luty 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze!
S∏ynny brytyjski aktor Anthony Hopkins (Oscar w 1992 za
Milczenie owiec) postanowi∏ po 35 latach pracy porzuciç zawód aktora, który uzna∏ za „niebezpieczny dla swojego zdrowia psychicznego” – poda∏ tygodnik „News of the World”.
60-letni Hopkins oÊwiadczy∏, ˝e uwa˝a aktorstwo za m´czàce,
nudne i bardzo nieprzyjemne, a swà karier´ – za strat´ czasu. Aktor udzieli∏ tej wypowiedzi na planie filmu Tytus Andronicus. B´dzie to ostatni film Hopkinsa, artysta podkreÊli∏,
˝e „ma doÊç pieni´dzy na reszt´ ˝ycia”.
Takà oto notatk´ wyczyta∏em, Drogi Panie, na ∏amach „Gazety Wyborczej”, w grudniu 1998 i... oniemia∏em. Z bólu, bo
mój angielski kolega – odchodzàc – gl´dzi, i ze Êmiechu, ˝e
nawet w tak dramatycznym momencie nie umie ukryç kokieterii.
Bo jeÊli 60-letni m´˝czyzna twierdzi, ˝e jego przez ca∏y
Êwiat doceniana kariera zawodowa by∏a zwyk∏à stratà czasu,
to mo˝na przypuszczaç, ˝e pozosta∏e lata up∏ynàç mu mogà
na gratisowym ronieniu ∏ez nad ró˝à zmarnowanego ˝ycia.
Tak si´ sk∏ada, ˝e jestem równolatkiem Anthony’ego Hopkinsa i tak jak on nakr´ci∏em du˝o filmów. Mo˝e nawet wi´cej. Ale musia∏em du˝o, bo kiedy Sir Hopkins zastanawia∏
si´, który z zamków kupiç, ja w tym samym czasie sp∏aca∏em
ostatnià rat´ za trabanta. KtoÊ mo˝e przytomnie zauwa˝yç,
˝e widocznie nasze umiej´tnoÊci zawodowe majà si´ tak do
siebie jak pa∏ac do M-1.
Ale zanim o tym pomyÊli, prosz´, ˝eby zwa˝y∏, ˝e kiedy
Hopkins opracowywa∏ wspania∏à rol´ w Okruchach dnia, ja
wgryza∏em si´ w problemy in˝. Stok∏osa, który podejmowa∏
bezkompromisowe decyzje, tyczàce zwi´kszenia produkcji
uszczelek. W czasie, kiedy mój angielski kolega Antoni, na-
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tchniony oczywistà szansà, kreowa∏ w Milczeniu owiec, jego
polski kolega imieniem Jan walczy∏ w Dziurze w ziemi z sekretarzem POP, który jednym podpisem móg∏ przekreÊliç
marzenia bohatera filmu o znalezieniu nafty – tak niezb´dnej
pracujàcym ludziom miast i wsi.
A kiedy Sir Hopkins zmaga∏ si´ z alkoholowym uzale˝nieniem, ja wypija∏em ze ∏zà w oku set´, która mia∏a dla mnie tylko t´ jednà zgubnà w∏aÊciwoÊç, ˝e nie starcza∏o na nast´pnà.
Panie Piotrze, Pan przecie˝ wie, ˝e nie jestem kinomanem.
Za goràco, za ciemno. Ale przecie˝ i mnie zdarza si´ czasem
zobaczyç coÊ, co do g∏´bi porusza. Takim filmem by∏y w∏aÊnie
Okruchy dnia, w których Hopkins fantastycznie zagra∏ dyskretnego do granic bólu kamerdynera. Teraz jednak widz´, ˝e
ta rola mnie zm´czy∏a, znudzi∏a, i ˝e oglàdajàc jà, straci∏em
tylko czas.
A co do „zdrowia psychicznego”, Drogi Panie, to po co 60-letniemu aktorowi zdrowie psychiczne? Po co mu w ogóle
zdrowie?! Przecie˝ fakt, ˝e dziwaczeje pod koniec ˝ycia, jest
zap∏atà za intensywne pod∏àczanie si´ do coraz to innych egzystencji. Tak jak fryzjer p∏acàcy przygarbieniem, palacz
kaszlem, a górnik pylicà. O czym tu gadaç!
Ile w wypowiedzi Hopkinsa pychy, prosz´ Pana, ile minoderii, ile patologicznej mi∏oÊci w∏asnej. No i to ostatnie zdanko,
które na moment odebra∏o mi mow´ – „mam doÊç pieni´dzy
na reszt´ ˝ycia”.
Po nim mog´ tylko w wieczornym pacierzu prosiç Pana Boga, ˝eby Sir Anthony Hopkins ˝y∏ tak d∏ugo, a˝ wreszcie zmuszony b´dzie do poznania dawno zapomnianego smaku kartofla, kupionego za ostatnià, utyt∏anà w tytoniu monet´, która
cudem znaleziona w dziurawej kieszeni, przywróci mu na powrót uÊmiech i zdrowy rozsàdek.
Âciskam Pana, Paƒski, wià˝àcy koniec z koƒcem.

Jan Nowicki
Kraków, luty 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
wczoraj dowiedzia∏em si´ (od kogo, nie powiem), ˝e Kazimierz Kutz koƒczy niebawem 70 lat. I kto by przypuszcza∏,
Panie Janie. Niewysoki, a ju˝ tak doros∏y? Prosz´ przekazaç
Mu wyrazy serdecznych ˝yczeƒ i zapewnieƒ. ˚e pami´tam,
˝e czekam. Póki co jednak postanowi∏em napisaç okolicznoÊciowy wierszyk. Nie jestem mistrzem w rymowaniu, ale czy
to wa˝ne, skoro tak naprawd´ liczà si´ intencje. A te sà w porzàdku.
KONIOM
Siedemdziesiàt lat Kaziu i nic si´ nie zmienia.
Ch∏opy ciàgle jak konie, s∏yszà – wio! – tylko wiooo!!!
I wstydzà si´ ∏ez babskich – gówno nieistnienia.
Na mokrych od potu plecach – czarne dobro, czarne z∏o.
Babka Anna Êpiewa∏a o Polsce co przyjdzie
Na spotkanie go∏´biom, ogródkom i d∏oniom.
Prawi∏a coÊ o pracy, honorze, ojczyênie,
Która ul˝y nie tylko kilofom i koniom.
Lecz uwolni g∏ow´ od zb´dnej udr´ki,
Po której stronie myÊli do snu z∏o˝yç.
Mówi∏a: – Spójrz na Kraków, uÊmiechnij si´, kl´knij.
Nie wolno, bo... nie wolno przed obcym si´ korzyç.
Siedemdziesiàt stukn´∏o! Siedemdziesiàt si∏à!!!
N´dznie by∏o i b´dzie – bo jest tak jak jest,
˚e nawet to co Bóg da∏ – niepotrzebnà bry∏à.
Mi´sem karych koni, wleczonych na rzeê.
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To na tyle, Kazik, a teraz do rzeczy.
Tylko co zrobiç, by nie by∏o md∏o?
˚eby rytm serca porywa∏, nie m´czy∏.
˚eby sz∏o Ci dalej, tak jak dotàd sz∏o.
Doktorze, po co Ci honoris causa
Birety, toga, tytu∏ – Bo˝e mój!
Serce taszczy pod skórà nawet ludzka ∏ajza,
Ka˝dy zakapior, oblojdra i gnój.
On czeka na Ciebie, bo ktoÊ z DOMU kpi.
Âlini obietnicà bez nóg i bez ràk.
Pomo˝ecie? Zrobicie! To jasne! Si´... wi!
„Zatoka Êwiƒ” na trawie mazowieckich ∏àk.
Âmierç tamtych ch∏opców do dzisiaj tymczasem
Tuli pod Êlàskà ha∏dà czarnà kromk´ chleba,
Którà ktoÊ kiedyÊ sflekowa∏ obcasem,
Jak per∏´ w koronie strwo˝onego nieba.
No i tyle. Prosz´ koniecznie uÊciskaç Kazia, Jego ˝on´
i dzieciaki.

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Hacjenda, luty 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
od pewnego czasu z ponurà systematycznoÊcià spadajà Êwiatowe ceny z∏ota. Wczoraj w Londynie za jednà uncj´ p∏acili...
itd., itd.
MyÊl´, Drogi Panie, ˝e z biedà bywa tak jak z alkoholizmem.
Najpierw trzeba si´ przyznaç, a potem dopiero mo˝na jej
zapobiec. Bez ÊwiadomoÊci, ˝e czegoÊ jest „za du˝o”, nikt si´
nie dowie, jak jest „niezdrowo”. Biedak nam si´ zag∏odzi,
a pijak zapije. Z ubóstwem i alkoholizmem mo˝na ˝yç latami.
I to ca∏kiem nieêle.
Przecie˝ garnek, wype∏niony po brzegi wyobraênià, nadziejà i wyt´˝onà do granic cierpliwoÊcià, wystarcza na ca∏e
˝ycie. A ono i tak w koƒcu przybija do portu staroÊci, gdzie
po zwini´ciu ˝agli zasiadamy zm´czeni do ostatniej wieczerzy. Na której nawet nie wypada posilaç si´ czymÊ wi´cej ni˝
czerstwym chlebem i gorzkà herbatà.
Przecie˝ kieliszek wype∏niony rozcieƒczonym spirytusem
nie od razu sprowadza na nas Êlepot´. Zna∏em takiego, który
po wypiciu tysi´cy takich kieliszków ca∏ymi latami jeszcze widzia∏... co chcia∏. A widzàc, co jest grane, na miejsce Êwi´towania swoich urodzin – wybiera∏ mosty.
On cieszy∏ si´ jutrem, Drogi Panie. I kto wie, czy w∏aÊnie
nie dzi´ki tej, celowo t´pionej ostroÊci przewidywania, umia∏
si´ jeszcze zdobyç na wysi∏ek snucia marzeƒ.
Kraków, poczàtek lutego 1999 roku. Do pi´knej pracowni
z∏otnika na rogu Szewskiej i Jagielloƒskiej wchodzi m´˝czyzna w wytartej jesionce z karaku∏owym ko∏nierzem. Porusza
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si´ zdecydowanie, a nawet za bardzo. Patrz´ na niego i wyraênie widz´, ˝e ma ju˝ za sobà faz´ „przyznania si´”. Z kieszeni
wyciàga eleganckie pude∏eczko, na dnie którego b∏yszczy z∏ota obràczka i twardo, a nawet za twardo, prosi o wycen´. Patrz´ na niego i myÊl´, ˝e zdecydowa∏ si´ w∏aÊnie wejÊç w faz´
„zapobiegania”.
Mój przyjaciel Józek M. przyk∏ada z zak∏opotaniem czarnà
lupk´ do oka i mówi: „Pan wybaczy, ale mog´ to przyjàç wy∏àcznie jako z∏om. 35 z∏otych, szanowny panie”.
Jesionka drgn´∏a, a potem skurczy∏a si´ pod ci´˝arem sponiewieranej nadziei, skry∏a w kieszeni pieniàdze i wstydliwie
powlok∏a si´ ulicà w stron´ Rynku. Odprowadza∏em go wzrokiem d∏ugo, a˝ zniknà∏ za rogiem. A potem odkupi∏em t´ obràczk´, Drogi Panie. Teraz nosz´ jà jak g∏upi na palcu prawej
r´ki, bo wydaje mi si´ bezcenna. To moja pierwsza w ˝yciu obràczka. Âwiadectwo Êlubu bez s∏ów. Pewnego cz∏owieka z innym cz∏owiekiem.
Panie Piotrze, Ênieg zasypa∏ wjazd do mojego gara˝u. W takiej sytuacji w normalnych czasach szuka∏o si´ jakiegoÊ pijaczka, który za flaszk´, powiedzmy, wzià∏by si´ do odÊnie˝ania. Ale nie dzisiaj, Drogi Panie, nie dzisiaj. Od paru dni chodz´, w´sz´ i pytam. Na pró˝no, bo na ca∏ym Zwierzyƒcu jedynym pijaczkiem, który jest jeszcze w stanie z∏apaç za ∏opat´ –
jestem ja.
Paƒski ba∏wan

Jan Nowicki
Kraków, luty 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
podfrunà∏ do mnie, dostosowa∏ kroki do moich, tak ˝eby nam
si´ zgadza∏y i wkrótce wlekliÊmy si´ ju˝ w powietrzu razem.
Krok za krokiem. Dwóch starych wiarusów w niewysokim
locie.
WracaliÊmy, prosz´ Pana, z obowiàzujàcej od pewnego czasu, sobotniej godziny lamentu Nieba. Spojrza∏em na niego
pobie˝nie, a widzàc, ˝e facet si´ nie odzywa, postanowi∏em
tak˝e milczeç. W pewnym momencie jednak tajemniczy goÊç
wpi∏ si´ nagle szponami dwóch palców w moje prawe rami´
i wrzasnà∏ g∏osem, który grzmia∏ jak komenda.
– Dokàd tak p´dzisz, obywatelu?!
Odepchnà∏em si´ mocniej, ˝eby odp∏ynàç na bezpiecznà
odleg∏oÊç, bo przyznam si´ Panu, ˝e ten „obywatel” bynajmniej nie skojarzy∏ mi si´ z ˝adnà Grecjà, Rzymem czy Francjà. Poczu∏em raczej Êwie˝e jeszcze smagni´cie milicyjnej pa∏y, rozgrzewajàcej nam kiedyÊ plecy w imi´ jedynie s∏usznej
sprawy.
– Pi∏eÊ gorza∏k´ tam, gdzie ja kiedyÊ kl´cza∏em, obywatelu – wrzasnà∏.
W imi´ Ojca i Syna – pomyÊla∏em w duchu i z trwogà zaczà∏em si´ do niego zbli˝aç. Patrz´, przecieram oczy, i mo˝e
Pan wierzyç lub nie, ale zobaczy∏em przed sobà samego... Tadeusza KoÊciuszk´. Nasz Naczelnik! Bo˝e drogi – On! Ten
sam mundur, szlify, bliska sercu fryzura, kszta∏t nosa, do którego tak przywykliÊmy.
– Jak to, pi∏em? – wyszepta∏em.
– Przypomnij sobie, obywatelu, Rynek Krakowski, na którym przysi´ga∏em.
– Rynek pami´tam, o przysi´dze czyta∏em, ale ˝ebym... pi∏?
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– Siadaj – przerwa∏ mi g∏osem, w którym nie wyczuwa∏em
ju˝ nagany. Mo˝e znikn´∏a pod wp∏ywem ojcowskiego pob∏a˝ania dla potrzeb prostych ˝o∏nierzy. Bo jak wieÊç niesie, zw∏aszcza w noc poprzedzajàcà bitw´, zwyk∏ przymykaç na nie oczy.
Usiad∏em, ale zaraz poderwa∏em si´ i nie wiedzàc czemu,
zanuci∏em: „Jeszcze Polska nie zgin´∏a, póki my...” – tu przerwa∏em, rzecz jasna.
– Jaki masz stopieƒ, obywatelu?
– Kapral podchorà˝y – odpowiedzia∏em, znowu wstajàc.
– To powiedz mi, dlaczego Polacy, w odró˝nieniu od ˝o∏nierzy ca∏ego Êwiata, salutujà dwoma palcami?
SpuÊci∏em g∏ow´, zamknà∏em oczy, przycupnà∏em na ∏aweczce.
– S∏ysza∏eÊ mo˝e o chorobie Dupuytrena, ˝o∏nierzu?
– ... Nie.
– Nie, nie, nie! – skandowa∏, k∏ujàc mnie dwoma palcami
pod ˝ebrem.
Gest Naczelnika sprawia∏ mi ból, ale tak˝e niestosownie do
sytuacji rozÊmiesza∏. KoÊciuszko surowym spojrzeniem przywo∏a∏ mnie do porzàdku, a potem ze smutkiem jà∏ opowiadaç:
– Ju˝ w dzieciƒstwie czu∏em, ˝e z palcami mojej prawej r´ki coÊ jest nie tak. Najpierw dr´twia∏y, potem sztywnia∏y, a˝
w koƒcu na sta∏e zagi´∏y si´ w stron´ d∏oni na drugim „kolanku”. D∏ugie marsze i ch∏ód polowych nocy nie sprzyja∏y kuracjom, które mi zalecano. W rezultacie dosz∏o do tego, ˝e tylko
dwa palce mog∏em wyprostowaç – wskazujàcy i Êrodkowy. ¸àczy∏em je, obywatelu, przyciska∏em do czapki i salutowa∏em,
tak jak umia∏em. A za mnà poszli inni. I tak ju˝ pozostanie na
wieki, ˝o∏nierzu. Odmaszerowaç!
Powlok∏em si´ w stron´ hacjendy.
Taki Dupuytren, Panie Janie, coÊ podobnego!
Czo∏em

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Hacjenda, marzec 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
tak naprawd´, to nie przepadam za pisaniem listów. Adresowane do mnie cieszà, ale te˝ pozostawiajà wiele do ˝yczenia.
Nadawca i odbiorca – nie ze swojej winy – zawsze b´dà skazani na niepowodzenia. BezpoÊredni kontakt jest bowiem,
wbrew pozorom, wy˝szà formà porozumienia. Na naszym
przyk∏adzie chocia˝by jasno widaç, jak to korespondencja
przemienia si´ w karykatur´ rozmowy.
Przecie˝ to, czemu w pisaniu trzeba poÊwi´ciç par´ napuszonych zdaƒ, w ˝yciu da si´ zastàpiç jednym wzruszeniem
ramion, jednym uÊmiechem. A jeÊli do uÊmiechu zechcia∏by
Pan do∏àczyç pojedynczà ∏z´, wtedy opis tego drobnego zdarzenia zajà∏by prawdopodobnie po∏ow´ strony.
Rozmowa mi´dzy nami, aczkolwiek mo˝liwa, wydaje si´
byç beznadziejnie trudna do przeprowadzenia. Sàdz´ jednak,
˝e mimo dzielàcych nas barier, powinniÊmy z uporem dzieci
ciàgle przemieniaç uczucia w s∏owa, a zdania w podawanie
ràk. Nie uda si´ – to trudno.
Ale ˝yç b´dzie ∏atwiej i nie ˝yç b´dzie ∏atwiej, Drogi Panie.
Panie Piotrze, dzisiaj w∏aÊnie skoƒczy∏em spóênionà nieco
lektur´ ksià˝ki naszego przyjaciela Kazimierza WiÊniaka
Z ˝ycia scenografa. Jej plastyczne walory pozostawiam ocenie osób bardziej ode mnie kompetentnych. Mnie si´ wydaje,
˝e mamy tu do czynienia z wybitnym malarzem, scenografem
i rysownikiem. Wszystko jest nie tylko pi´kne, ale i nadzwyczajnie zreprodukowane. Mia∏em nawet zamiar zadzwoniç do
Niego i wyraziç swój zachwyt, ale pomyÊla∏em w koƒcu, ˝e
w liÊcie do Pana wypadnie to delikatniej.
By∏em w Indiach – bez Marty. Du˝o psów! Tysiàce psów!!!
W jakimÊ liÊcie ˝ali∏ mi si´ Pan na „Wójta”, który zdaniem
Pana, rzucajàc si´ w demoralizujàcy wir telewizyjnego powo-
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dzenia, zatraci∏ kontrol´ nad talentem, predysponujàcym go
do czegoÊ wa˝niejszego. JeÊli dobrze zrozumia∏em, chodzi∏o
Panu o Jacka ˚akowskiego. Nie wiem, czy kiedyÊ dotrze tam
do Was jego artyku∏ pt. Nigdy znaczy nigdy, zamieszczony
w „Gazecie Wyborczej” 22 lutego 99 r. Je˝eli tak, przekona si´
Pan sam, jaki to ciàgle wspania∏y facet. Wyb∏agaj Pan wi´cej
takich, ubierz najlepiej na czarno i przyÊlij w ozdobnej paczce na Ziemi´, która wypi´knieje przez to, ˝e stanie si´ troch´
màdrzejsza.
Wielkie dzi´ki i gratulacje, Panie Jacku.
Du˝o serdecznoÊci, Panie Piotrze,

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, marzec 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
czytam tu niewiele. Zawsze jednak z ogromnym upodobaniem si´gam po tomy Ewangelii. Par´ dni temu wzià∏em do
r´ki Êw. Mateusza i odkry∏em, ˝e ksi´ga IX jest za∏o˝ona karteczkà zapisanà wierszem. Od∏o˝y∏em t´ karteczk´ i zabra∏em si´ do lektury pi´knego fragmentu, zaczynajàcego si´ od
osiemnastego wiersza. Pami´ta Pan przecie˝:
Gdy to mówi∏ do nich, pewien zwierzchnik synagogi przyszed∏ do niego i oddajàc pok∏on prosi∏: „Panie, moja córka dopiero co skona∏a, lecz przyjdê i w∏ó˝ na nià r´k´, a ˝yç b´dzie”.
Jezus wsta∏ i wraz z uczniami poszed∏ za nim.
Gdy Jezus przyszed∏ do domu zwierzchnika i zobaczy∏ fletnistów oraz t∏um zgie∏kliwy, rzek∏: „Usuƒcie si´, bo dzieweczka nie umar∏a, tylko Êpi”. A oni wyÊmiali Go.
Skoro jednak usuni´to t∏um, wszed∏ i ujà∏ jà za r´k´,
a dzieweczka wsta∏a.
Skoƒczy∏em czytaç i z ciekawoÊcià zerknà∏em na od∏o˝ony
r´kopis. Przeczyta∏em tytu∏, który mnie zdumia∏: Talita kumi – prosz´ Pana. Co po aramejsku znaczy – „Dzieweczko,
wstaƒ!”. Westchnà∏em, liczàc na to, ˝e pierwszy dzieƒ wiosny
rozgrzesza i zaczà∏em czytaç.
TALITA KUMI
Pod nosem, rozmazany od rozpaczy... Smark.
Metr pi´çdziesiàt wysoki – chudziuteƒki goÊç.
R´kà grzebie pod ko∏drà i gryzieniem warg,
Krwawi usta dzieweczki, którà porwa∏ ktoÊ.
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Dzieweczka odesz∏a, bo na co jej Smark.
Noc mokra od spe∏nieƒ nad jej g∏owà dyszy.
Ch∏opiec rozdrapuje pierwszy w ˝yciu garb.
A ona nie widzi. A ona nie s∏yszy.
Talita! Talita!
Talit´ chc´ zwiàzaç promieniem s∏oneczka!
Kumi – a ogrzej´ oddechami ∏aƒ!
Talita, to znaczy dzieweczka.
A kumi – znaczy wstaƒ.
Oj szczeniak, szczeniak! – przyglàdam si´ tobie.
I wisz´ Êlinà nad twà m∏odà kl´skà.
Zapomnisz przecie˝. Na dzieciƒstwa grobie
Po∏o˝ysz kamieƒ – ci´˝ki dumà m´skà.
P∏yciutka rana – drasn´∏a przyg∏upa.
Powróci uÊmiech. Zyskasz doÊwiadczenie.
Dzieƒ b´dziesz wita∏ zarzynaniem trupa.
Przegonisz cienie. Dogonià ci´ cienie.
Talita! Talita!
Talita – niegodna ust i pierÊcioneczka.
Kumi – bo nie wstrzymasz rozp´dzonych saƒ.
Talita – to ju˝ nie dzieweczka.
A kumi – nie znaczy ju˝ wstaƒ.
KiedyÊ marzenia, a teraz kobiety.
Wracajà. P∏aczà. K∏amià jednà ∏zà.
A tamtych dziewczàt, ju˝ nie ma, niestety.
Znikn´∏y, umar∏y – a mo˝e wcià˝ Êpià?
Panie Janie, oniemia∏em i nie majàc zamiaru bawiç si´
w komentarze, wysy∏am zaraz ten grzeszny wierszyk Panu.
A miejsce mojego ulubionego fragmentu Ewangelii wg Êw.
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Mateusza, od dziÊ znakowaç b´d´ lekkim piórkiem m∏odego
Anio∏a.
„Dzieƒ b´dziesz wita∏ zarzynaniem trupa” – obrzydlistwo!
Panie, to pisa∏ chyba jakiÊ wariat!
Pozdrawiam serdecznie
Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Tam, gdzie przed wiekami sta∏o drzewo, marzec 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
Zabrze – moja obecnoÊç. Paƒskie – stare, bo ja wiem – wspomnienie. Rytua∏ zawsze ten sam. Najpierw coÊ tam, dalej jedna, a mo˝e i nast´pna noc w pracowni Romka Nowotarskiego.
D∏uga rozmowa tak naprawd´ b´dàca monologiem wielkiego
malarza. A potem ju˝ tylko odrobina wyczekiwanej samotnoÊci. Noc. Po niej dzieƒ przerywany astmatycznym wiatrem,
rodzàcym si´ gdzieÊ na jedenastym pi´trze wie˝owca.
JakoÊ nieweso∏o, Drogi Panie. Okazuje si´, ˝e zbli˝ajàca si´
w∏aÊnie szeÊçdziesiàtka niewiele znaczy. Stare kujawskie powiedzenie „po kopie – po ch∏opie” nie pozwala zapomnieç
o straconych z∏udzeniach.
JakieÊ telefony, prosz´ Pana, jakieÊ zawsze uzasadnione reprymendy, jakieÊ permanentne poczucie winy, którego za ˝adne skarby nie pozwoli∏bym nigdy i nikomu zmazaç. Chyba ˝e
gumkà, która nie zaciera sensu.
Biedakowi nie wolno odbieraç zabawek, nawet tych bez ràk
i tych bez nóg. Bo cieszà i trzymajà go przy ˝yciu – jakiekolwiek by by∏o.
Wstydz´ si´ przed Panem – dlaczego? Bo jestem tu w sprawie suki. Ona powinna mieç szczeni´ta, ale pies Ben do wczoraj nie wiedzia∏, o co chodzi. Jedno z najdziwniejszych zdarzeƒ mojego ˝ycia. Patrzysz Pan na jeszcze nieÊwiadome swej
dojrza∏oÊci zwierz´ta i nie wiedzàc czemu, kr´puje ci´ w∏asne
rozeznanie.
Zostawi∏em Tin´ w cudzym domu – mo˝e coÊ do jutra odkryje.
A wychodzàc stamtàd, czu∏em si´ sutenerem, który ma∏ej
suce nie ma odwagi spojrzeç w oczy.
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Mówi Pan, ˝e wiosna? Dobrze, mo˝e byç i ona. Tym razem
zobacz´ Kirgizj´ i przysi´gam Panu, ˝e jak wsz´dzie przyjrz´
si´ tylko liczbie psów i byç mo˝e kotów.
Wróci∏ Zbyszek Preisner. MieliÊmy si´ zobaczyç, ale nie
wysz∏o. ˚a∏uj´, bo chyba si´ za nim st´skni∏em. Im dalej
w las, Drogi Panie, tym mniej mnie staç na rezygnacj´
z przyjació∏.
Na dole, z lewej – boli mnie zàb. KiedyÊ z takich powodów
cierpia∏em, ale teraz tylko ciesz´ si´, ˝e staç mnie na ból.
Piszà do nas nasi Czytelnicy i ca∏kiem jak w ˝yciu pozdrawiajà. Widaç nie wszystko stracone. Tylko dlaczego Jerzemu
T. wyznaczy∏ Pan spotkanie w taki nieprzychylny dzieƒ?
UÊciski dla Pana, dla Niego uk∏ony

Paƒski Jan Nowicki
PS Ostatnie wiadomoÊci z „frontu”. Psy obj´te ∏apkami le˝à na ∏ó˝ku. Pani Beata chodzi na paluszkach, a one wcià˝
Êpià i mo˝e Ênià o bezpotomnoÊci. Poddaj´ si´, Drogi Panie.
Zabrze, marzec 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
s∏oƒce dziÊ nie pali – tylko grzeje! Pewien uÊmiechni´ty ksi´˝yc, bez niczyjej pomocy, sam zawiàza∏ si´ odÊwi´tnie w krawat! Gwiazdy, w takich chwilach ca∏kowicie zale˝ne od naszych upodobaƒ, poprzemienia∏y si´ w pi∏ki do: tenisa, basketu, ping-ponga i futbolu. Na ca∏ym niebosk∏onie i ˝ó∏tych ∏àkach rozgrywamy teraz wielkie spotkanie, w którym nie b´dzie zwyci´zcy. Bo dzisiaj radoÊç za przeciwnika ma szcz´Êcie.
O˝y∏y, Êpiàce przez ca∏y rok w szczelinach ska∏, robaczki
Êwi´tojaƒskie. Przylepione pazurkami do skrzyde∏ Anio∏ów,
Êwiecà zachwycajàcym miliardem. I nucà coÊ, co w porywach
przypomina zwyk∏y wiosenny wiatr. Z Ziemi, Panie Janie,
z krakowskich Plant.
Zepsute zegary, od lat niczyjà r´kà niedotykane, znowu zacz´∏y odmierzaç godziny. Ze szcz´Êcia, a tak˝e z powodu zardzewienia trybów i ze spopielenia wskazówek, ka˝dy z nich
pokazuje inny czas. Jednak nikomu to nie przeszkadza, bo
dzisiaj od dzwonienia dzwonów, brz´czenia budzików, tràbek,
syren, od kukania drewnianych kuku∏ek, no a przede wszystkim od walców, którym wzruszenie pomiesza∏o rytm – zapomnieliÊmy patrzeç. Troch´ szkoda. Z∏ota tancereczka, wmontowana w pozytywk´ wiedeƒskiego zegara, przesta∏a w∏aÊnie
wirowaç i ze wstydem obciàga jedwab sukienki, którà uniós∏
Êwi´tojaƒski wiatr.
Nawet Anio∏-Boryna si´ rozchmurzy∏. Stoi teraz na górze,
Êwiàtecznie przygryza z´bami sumiasty wàs, obejmuje wzrokiem bezkresne pastwiska Nieba i szepcze bez przekonania
swojà obsesyjnà Êpiewk´ o... zmarnowanym sianie. Cyryl od-
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stàpi∏ lepsze ∏ó˝ko Metodemu. Ksi´˝niczka Justyna brata si´
z ludem. Anio∏-Matejko zabiera si´ do malowania pierwszej
w „˝yciu” miniatury. Ayrton Senna g∏adzi swojego Ênie˝nobia∏ego os∏a i od rzeczy szepcze: – „Mój ty oÊle, mój osio∏ku
mechaniczny”!
JakaÊ bli˝ej nieokreÊlona nadzieja ogrzewa nasze serca.
MyÊlimy z trwogà, czyli po ludzku, ˝e skoro ON – to mo˝e
kiedyÊ my tak˝e...! Bo nawet Pan nie przypuszcza, jak bardzo
chcia∏oby si´ wróciç do tej gorszej sfery bytowania dusz. Do
ma∏ych przewinieƒ, Êcieranych szeptem konfesjona∏u. Do
smaku wina. Do zapachu bzów, ch∏odnego kszta∏tu kasztana,
skrytego w d∏oni. Do m∏odych ziemniaków z mlekiem. Zarywanych nocy. A nawet do ∏ez, które mo˝na zetrzeç ustami.
Jednym s∏owem do ˝ycia, Drogi Panie, do ˝ycia. Kocha∏em
je i... kocham.
Jego jeszcze tu nie ma. Pozostanie u Was, niby na zawsze,
ale tak naprawd´ wróci, jak wraca ka˝dy król – na swój osamotniony, bursztynowy tron. I dobrze, bo z Nim powróci mi∏oÊç, o której kiedyÊ pisa∏em, ˝e ulecia∏a. Autorytet Ojca, nawet jeÊli Absolutny – nie wystarcza. Oczekujemy w Niebie na
kogoÊ, kto kiedyÊ umia∏ byç cz∏owiekiem. Bo tylko cz∏owiek
potrafi do koƒca zrozumieç cz∏owieka.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chrystus zmartwychwsta∏!!!
Przepraszam, ale w Êwietle tak wa˝nych wydarzeƒ, prawie
zapomnia∏em o Pana ostatnim liÊcie. Niejasny on, oj, niejasny!
CoÊ Pan tam opowiada o telefonach, psich zalotach, wietrze
oraz straconych z∏udzeniach. Za du˝o tego. Czy nie lepiej by∏oby przyznaç od razu, ˝e tamtego dnia bola∏ Pana zàb?
Uchylam kapelusza i pozdrawiam Êwiàtecznie

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. W powietrzu, kwiecieƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
zauwa˝y∏ Pan, ile w naszych listach Êwiàt? PisaliÊmy dotàd
o Bo˝ym Narodzeniu, Nowym Roku, Âwi´cie Zmar∏ych. Teraz Wielkanoc. Mój Bo˝e, ma Pan racj´, to dobre Êwi´to – wiosenne. A wie Pan, co w nim ceni´ najbardziej? Kolor powietrza! Prosz´ nie myÊleç, ˝e si´ pomyli∏em – mnie naprawd´
chodzi o kolor powietrza. Wiele mu zawdzi´czam.
Tak si´ jakoÊ porobi∏o, ˝e tamte schy∏ki marca i poczàtki
kwietnia wypchn´∏y na margines dzisiejsze. Jak dzieciƒstwo
i m∏odoÊç, które choç dawno umar∏y, biorà w litoÊciwe ∏apki
zdekompletowanà, Êwiadomà kresu dojrza∏oÊç.
Ale to chyba nie jest do koƒca tak, ˝e szarotki, sasanki,
srebrne okonie, po które wystarczy∏o si´gnàç r´kà, zadepta∏
sam cz∏owiek. To mo˝e byç tak, ˝e tamto pi´kno, tak nierozerwalnie zwiàzane z umykajàcym dzieciƒstwem, musia∏o
odejÊç razem z nim.
Zatem ka˝da dojrza∏oÊç u koƒca styka si´ z grabarzem,
który wlecze za sobà trupy tamtych kwiatów, tamtych drzew,
tamtych ptaków.
A co si´ tyczy koloru powietrza, który zgubi∏em kiedyÊ,
a potem odnalaz∏em, to by∏o tak, prosz´ Pana.
Pierwszy dzieƒ ch∏opi´cych Wielkichnocy rozpoczyna∏ si´
zawsze postrz´pionym od wybuchu kalichlorku Êwitem.
JUTRZNIA! Powietrze barwy starego srebra, przydymione
i ch∏odne. Nieliczne strz´py porannego s∏oƒca, odbite od
uczestników procesji, osiada∏y na z∏otych kolcach monstrancji, p∏onàcej nad g∏owà ksi´dza Rudziƒskiego. Stoj´ i trz´s´
si´ na przemian z zimna i zachwytu. Ten Êwit, ten dzieƒ – Drogi Panie – zosta∏ mi bardziej w oczach, nozdrzach ni˝ w sercu.
Ale kto by wtedy przypuszcza∏, ˝e wiar´ w Boga mo˝na zobaczyç i powàchaç.
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Min´∏y lata, Panie Piotrze, du˝o, du˝o lat.
M∏ode, a potem dojrza∏e ˝ycie wype∏nia∏y miasta, kobiety,
praca, kontynenty i apetyt. Wilczy apetyt na wszystko. Zaspokajany latami, od rana do wieczora. Umyka∏y gdzieÊ pory
roku. Wdycha∏y i wydycha∏y p∏uca. ˚o∏àdek wch∏ania∏ i pozbywa∏ si´. Âwity wita∏em nierzadko w hotelach o nieznanej
nazwie. Rodzi∏y si´ dzieci, ktoÊ umiera∏, mija∏y uczucia, pojawia∏y si´ nowe. Poniedzia∏ek? – a mo˝e Êroda? Czwartek? –
nie, to chyba piàtek. Co si´ sta∏o z sobotà, kiedy min´∏a, gdzie
teraz jest?
No i wreszcie musia∏a nastàpiç ta chwila, kiedy to wywlók∏
mnie z nocnego lokalu trzeêwy kac i kaza∏ d∏u˝ej ni˝ zwykle
spacerowaç po p∏ycie G∏ównego Rynku. Tam spotka∏em zamiatajàcego ulic´ ciecia, który zdumia∏ mnie informacjà, ˝e
dzisiaj... niedziela. Przydepnà∏em papierosa, odetchnà∏em
wiosennym powietrzem o smaku palonej gumy i po raz
pierwszy od wielu lat rozejrza∏em si´ w poszukiwaniu koloru
tamtego powietrza. Na pró˝no.
Sta∏em sam, w sercu swojego miasta i nie widzia∏em nic.
Po tygodniu, a mo˝e po dwóch, poszed∏em na msz´ do koÊcio∏a Sióstr Wizytek. Potem poszed∏em tam drugi, trzeci,
siódmy raz i nagle stwierdzi∏em z radoÊcià, ˝e coÊ wraca. T´
rzecz ktoÊ bardziej romansowy nazwa∏by, pewnie s∏usznie,
powrotem do Boga. Mnie w zupe∏noÊci wystarcza odzyskanie
kolorów niedzieli, dostrzeganych tylko wtedy, kiedy po odrzuceniu wszystkich màdroÊci doczesnego Êwiata, staç ci´ na
to, ˝eby rano ubraç w coÊ ten drobiazg, który nazywamy istnieniem. I udaç si´ do Êwiàtyni po to, ˝eby odgrzebaç w sobie
cz∏owieka, który szcz´Êliwie uniknà∏ choroby zwanej daltonizmem.
Rozpisa∏em si´, Drogi Panie, przepraszam i ciep∏o pozdrawiam

Paƒski Jan Nowicki
Kowal, kwiecieƒ 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
ksi´˝niczce Justynie odbi∏o. W czasie intensywnego bratania
si´ z ludem ta pi´tnastoletnia dzieweczka, a zarazem arystokratka czystej krwi, bardzo si´ pogubi∏a. Dziwne. Bo przecie˝
u nas nie ma tych Waszych pàczków na krzewach i omdleƒ.
Rwàcych potoków t´sknot. Skurczonej przestrzeni tlenu
ludzkich pragnieƒ. Pary d∏ugich – ale psiakrew – istniejàcych
przecie˝ oddechów, wplàtanych w przychylny ko∏nierz poety
Dobromira Ko˝ucha. Nie ma dygotów i zahamowaƒ, bo... Ziemia – jeÊli nawet zm´czona – to jednak ciàgle dyszy.
Do nas nie przysz∏a wiosna, której poczàtek trudno jest
uchwyciç, która og∏asza si´ bezrozumnà sieczkà Êpiewu rannego ptaka i pornograficznym kwileniem kotów. Ale coÊ do
nas dociera. Niewiele – to prawda. Mo˝e tylko mg∏a wspomnianych oddechów. Nadzieje szybujàce i zmierzajàce donikàd. I jeszcze marzenia o szcz´Êciu, wysy∏ane w bia∏ych kopertach zape∏nionych kurzem Ziemi.
Tu nie ma Waszej wiosny, Drogi Panie. Nie ma maja, z jego
bolesnà kruchoÊcià trwania. Tutaj zawsze jesteÊmy i zawsze
b´dziemy, my kresowiacy – u kresu.
Chocia˝...
Przedwczoraj Justyna zaprosi∏a mnie, tak naprawd´ po raz
pierwszy, do swojego domku skrytego w pi´knej dolinie, otoczonej z dwóch stron p∏askowy˝em z piasku i Êwiat∏a ksi´˝yca. Nad cha∏upkà zobaczy∏em okràg∏y kurhan, a na nim gniazdo, w którym kamienny bocian czeka∏, p∏aczàc, na powrót
swoich dzieci. Rezydencj´ ksi´˝niczki otacza∏a ˝ó∏ta trawa,
z której ta oszala∏a dziewczyna stara∏a si´ stworzyç coÊ na
kszta∏t pa∏acowego ogrodu. Justyna obj´∏a mojà d∏oƒ srebrnà
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r´kà i wbijajàc w nià delikatnie niebieskie paznokcie, poprowadzi∏a do Êrodka. Przez okno!
– Dlaczego t´dy? – spyta∏em.
– Zapomnia∏eÊ?
Wewnàtrz by∏ tylko jeden pokój z ma∏ym okienkiem. Moja
d∏oƒ czu∏a bliskoÊç ksi´˝niczki i dziwnie marz∏a. Wstydzi∏a
si´ i dr´twia∏a. Dr´twia∏a i wstydzi∏a si´. Chcàc uwolniç si´
z uÊcisku, podnios∏em nasze r´ce do góry i wtedy zrozumia∏em, ˝e jestem bez szans, bo jej niebieskie paznokcie, na moich oczach, Êpiewnie zapada∏y si´ w czerwieƒ.
Justyna zacz´∏a opowiadaç o swoim domku nabo˝nym
szeptem. Zupe∏nie tak, jakbyÊmy spacerowali po komnatach
wspania∏ego zamku. Wciàga∏a mnie w tajemnice, które odkrywa∏em na nowo.
– Zobacz, Piotrze – jedno okienko. W okienku dwie firanki. Ni˝ej dwie zas∏oneczki. Teraz spójrz na wn´trze. Poduszki, poduszeczki, widzisz? Popatrz, tam wisi dzwoneczek ze
z∏otym sercem w Êrodku.
A przecie˝ ja to wszystko ju˝ kiedyÊ widzia∏em, Panie Janie. Widzia∏em to wszystko wczeÊniej – na pewno! ˚y∏em wystarczajàco d∏ugo, ˝eby mieç na sumieniu dziesiàtki rozbitych szyb, wiele zdartych ze z∏oÊcià, albo przez przypadek, firan i zas∏on. Mia∏em w r´kach i pod g∏owà niejednà poduszk´. Nie raz, nie dwa, dzwoni∏em dzwoneczkiem. A serce? Mój
Bo˝e, mnie chyba nie wypada teraz o tym mówiç.
Milcza∏em wi´c i tylko przys∏uchiwa∏em si´ goràcym s∏owom ksi´˝niczki, której daleki oddech wiosny tak bardzo pomiesza∏ rozum, ˝e dzisiaj umia∏a tylko proste rzeczy nazywaç
prostymi imionami.
A obok mnie milcza∏a, przytulona do metalowego krzy˝a,
dobra Madonna.
Dziwne. Ale przecie˝ Pan si´ domyÊla, ˝e tutaj idzie o coÊ
wa˝niejszego – ni˝ mi∏oÊç.

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Hacjenda, kwiecieƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
przyznam si´, ˝e nie do koƒca rozumiem, w czym rzecz. Co
tak naprawd´ sta∏o si´ z Justynà? Dlaczego, jak Pan to elegancko ujà∏, odbi∏o jej? Pan wybaczy, ale mam wra˝enie, ˝e
list Pana otacza jakiÊ przenikliwy ch∏ód skrywanej emocji.
Mo˝e setki lat, dzielàce ksi´˝niczk´ od Êmierci, nie wystarczajà na to, ˝eby mog∏a z powodzeniem oprzeç si´ skutkom przyciàgania Ziemi.
Ona, prosz´ Pana, wyglàda mi po prostu na zakochanà.
A jeÊli ciàgle ma te swoje pi´tnaÊcie lat, to znaczy, ˝e kocha
i bez sensu, i bez pami´ci. A wie Pan kogo? Pana! I co Pan na
to? Paƒski ojciec by∏, co prawda, pu∏kownikiem wojsk polskich, ale to za ma∏o i Justynie grozi klasyczny mezalians.
A wiek? Czy Pan wie, ile Pan ma lat, Drogie Dziecko?
O czym ja pisz´, w co mnie Pan wciàga?!
Trzymajcie si´ tam raczej anielskiej odmiany mi∏oÊci bliêniego. Bo ludzka mi∏oÊç boli czasem i poni˝a. A ˝e jest w tym
miejsce tak˝e na pewnà przyjemnoÊç? Mój Bo˝e, to tylko
jeszcze jeden grzech – nic wi´cej. A jeÊli ksi´˝niczka kocha
Pana... poniekàd?
Czerwieƒ paznokci odbieraj Pan raczej jako objaw wstydu,
nie nami´tnoÊci. Justyna swój – rodzàcy si´ dopiero – odruch
serca umieszcza byç mo˝e w podÊwiadomej wiedzy o nieuchronnej dojrza∏oÊci. Ona mo˝e i kocha, ale jakie to ma znaczenie? M∏oda jest, Panie Piotrze, i wbrew pog∏oskom, êle
urodzona. Jej arystokratycznych ˝y∏ nie wype∏nia b∏´kit,
a bana∏ tajemnej perspektywy.
Ale niech si´ Pan nie martwi. Kobiety, nawet te pi´tnastoletnie, potrafià staç twardo nie tylko na Ziemi – w Niebie tak-

- 148 -

- 149 -

- 150 -

˝e. Zami∏owanie do porzàdku znakomicie przenoszà z kuchni
do sfery uczuç. Dlatego je kochamy. Dlatego nie rozumiemy
ich i boimy si´.
Prosz´ poczekaç. Ma Pan czas.
Ksi´˝niczka byç mo˝e jeszcze raz zaprosi Pana do swojego
domku. Ale wtedy prosz´ si´ strzec. JeÊli to prawda z tymi
p∏onàcymi d∏oƒmi, to za jakiÊ czas mo˝e Pan byç Êwiadkiem
nieprzyjemnego po˝aru serca. A jak serce p∏onie, to od razu
s∏ychaç – p∏on´! p∏on´!! p∏on´!!! I robi si´ g∏upio.
Wi´c, nie s∏uchaj Pan raczej. Nie zabieraj si´ do gaszenia,
ale i nie podsycaj. Szkoda czasu – One tak naprawd´ nigdy
nie zamieniajà si´ w popió∏ i wychodzà z po˝aru nietkni´te.
I dalej dumnie niosà nad g∏owà sztandar p∏ci. Do nowego domu, w którym ju˝ czeka... nast´pny.
Pi´kne, dziewcz´ce, senne, wyczekujàce. Z niewidocznymi
dla oka Êladami oparzeƒ. Mówi´ panu.
Paƒski, bàdê co bàdê, syn stra˝aka

Jan Nowicki
PS Jestem ciekaw rozwoju wydarzeƒ.
Kraków, kwiecieƒ 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
dzisiejsza noc znowu bez snu. Gorzej – dzisiaj w ogóle nie by∏o nocy!
Le˝a∏em wi´c z otwartymi oczami, które kiedyÊ Joanna –
w przyp∏ywie nadmiernej sympatii – przyrówna∏a do pary
górskich jezior, i patrzy∏em z nadziejà w s∏oƒce. Marzy∏em
naiwnie o skrawku ciemnoÊci, kryjàcym si´ za plecami tego
wszechobecnego debila – s∏oƒca. Mój sen nie nadchodzi∏, nie
móg∏ nadejÊç.
W takà „noc”, nam, wybraƒcom losu, lepszym i gorszym,
odbiera si´ prostà mo˝liwoÊç zamkni´cia powiek. W taki
„dzieƒ” zmarli le˝à, siedzà, stojà – zapatrzeni w jeden punkt.
Z∏ota kula s∏oƒca przeglàda si´ tymczasem w lustrze naszych
otwartych oczu. I zamiast grzaç – mrozi. D∏ugie rz´sy m∏odych Anio∏ów przemienia w sople, bielma starych – w lód.
W tym niebiaƒskim szcz´Êciu nieprzespanych nocy – ˝eby
nie oszaleç – uciekamy w marzenia.
À propos... czy Pan wie, ˝e gdzieÊ tam, na niebieskich peryferiach Nieba, w wydrà˝eniu ska∏, znajdujà si´ przepastne archiwa naszych ziemskich przewinieƒ? Kto nimi zarzàdza, nie
wiem, bo dokument, który do mnie dotar∏, przylecia∏ na
skrzyd∏ach wielkiego mola ksià˝kowego. Mól zawis∏ nad hacjendà, zrzuci∏ zdj´cie i odlecia∏. A za nim chmura zetla∏ych
woluminów.
Podnios∏em tajemnà przesy∏k´ i spojrza∏em na skromnà
fotk´, na której rozpozna∏em siebie i twarz stosunkowo m∏odej kobiety. Ja, jak to ja, ale jej uÊmiech wyda∏ mi si´ nieznany. Gdy próbowa∏em rozpoznaç t´ twarz, z koperty wylecia∏a
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karteczka z wykaligrafowanym starannie krótkim komentarzem: „Skrzynecki Piotr – syn Mariana. Skazany na po˝ywotni pobyt w Niebie. Uzasadnienie wyroku: krótkie sny na
g∏owach pi´knych kobiet”.

Zobacz Pan, taki drobiazg, a zadecydowa∏.
Dowód winy, ze stosownymi ˝yczeniami, wysy∏am do Krakowa.
Zdziwiony niepomiernie

Paƒski Piotr Skrzynecki
PS Do sprawy ksi´˝niczki Justyny wróc´ niebawem, bo
Paƒski list w tej sprawie wyda∏ mi si´ tak trafny, ˝e a˝ niestosowny.
Niebo. Hacjenda, maj 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
Marta Meszaros nakr´ci w Kirgizji swój kolejny autobiograficzny film Ma∏a Wilma. Ekipa w wi´kszoÊci sk∏adaç si´
b´dzie z najbli˝szej rodziny re˝yserki, która twierdzi, ˝e pieni´dzy z takim trudem zdobytych, nie wolno rozdawaç obcym.
Ale to tylko pozory – Drogi Panie. „Stara” Marta wybiera si´
przecie˝ w dziwnà, byç mo˝e ostatnià podró˝, do tragicznej
krainy wczesnego dzieciƒstwa. W góry Tien-szan, nad Issyk-kul. Tam, gdzie w niezlokalizowanych grobach le˝à jej najukochaƒsi. Ojciec i Matka. A ci, których teraz zabiera w podró˝, majà jej raczej pomóc w powrocie do domu – na w∏asnych nogach, z ocala∏ym kawa∏kiem niezb´dnego do ˝ycia
serca. Wilma – to imi´ matki Marty. Wilma – to imi´ bohaterki, którà w filmie zagra 10-letnia wnuczka Marty – Cleo.
STARA MA¸A WILMA
Pami´ci póêna,
Czemu opóêniasz
Nasze spotkanie?
Spraw, ˝eby w koƒcu
Koniecznie w s∏oƒcu,
Wspomnieç – wezbrane
Issyk-kul!!!
Jezioro ciemnym
Nurtem tajemnym,
Mami witra˝em
Roztrzaskanych szkie∏.
Pastelem marzeƒ.
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Kaleczeniem mgie∏.
Issyk-kul!!!
Dwa serca – topniejà w górach.
Sople lodu – w kirgiskim s∏oƒcu.
Serce matki – najwy˝ej, w chmurach.
Serce ojca – ktoÊ przestrzeli∏ ojcu.
Wspomnienia o tym ukry∏ mój Balaton.
Bezradne, ma∏e, skute – çmiàcy ból.
Przesta∏am ufaç Êpiewajàcym ptakom.
¸zom, co soli∏y – pi´kne... Issyk-kul!!!
Mi∏oÊci póêna,
Czemu si´ spóêniasz?
Mo˝e coÊ zmieni´.
DziÊ ma∏a Wilma
StaroÊç zaczyna,
Wistuje cieniem.
Treflem przebija,
Bo ˝ycie mija.
Zaciska szcz´ki
I patrzy w niebo.
Ma ostatniego
Pokera... z r´ki.
Issyk-kul!!!
Dwa serca – topniejà w górach
Sople lodu – w kirgiskim s∏oƒcu.
Serce matki – najwy˝ej, w chmurach.
Serce ojca – ktoÊ przestrzeli∏ ojcu.
Wspomnienia o tym weê, Panie, pod sàd!
Bezradne, ma∏e, skute – çmiàcy ból.
Issyk-kul! Issyk-kul!
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Znaki. Grobów nie ma.
Na pustej mogile, zamiast krzy˝a –
Purpurowy b∏àd. Maki, maki.
Issyk-kul! Issyk-kul!!!
Co Pan o tym sàdzi, Panie Piotrze?

Paƒski Jan Nowicki
Budapeszt, maj 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
za moim oknem dwa kurhany. Na szczycie tego z prawej le˝y
wielki kamieƒ – wyzbyty nadziei. Na stromym zboczu tego
z lewej, le˝y mniejszy i – ciàgle czeka. Od czasu, kiedy tu nasta∏em, ka˝dy dzieƒ zaczynam otwarciem okna.
Przyzwyczai∏em si´, Drogi Panie. Polubi∏em kszta∏ty moich
kamieni, kolor i cisz´ w którà si´ przyoblek∏y. I Êwi´ty spokój!
Przez d∏ugie miesiàce nic si´ nie dzia∏o. Rzadkie Êwity
i równie rzadkà ciemnoÊç, spiekot´ albo ch∏ód du˝y kamieƒ
niezmiennie ignorowa∏ – dawno temu zapad∏ w sen. A ma∏y,
jak to ma∏y, czepia∏ si´ gasnàcego pragnienia.
Najstarsze Anio∏y powiadajà, ˝e lawiny w niebie zdarzajà
si´ rzadko – prawie nigdy. Cisza przed nimi trwa zatem ca∏ymi latami, a nawet dziesiàtkami lat. Ludzie by tego nie znieÊli, ale Anio∏y potrafià.
KiedyÊ, o Êwitaniu, zobaczy∏em, jak mniejszy kamieƒ
drgnà∏. A po nim ten drugi, na moich oczach przemówi∏ niespodziewanie mi´kkim szeptem. I nagle zakochane kamienie
zacz´∏y spadaç w dó∏. Najpierw powoli, potem szybciej i jeszcze szybciej. Podskakiwa∏y zabawnie na nierównoÊciach terenu, krzesa∏y skry i zmierza∏y wyraênie do siebie – czyli donikàd.
Niedobrze – pomyÊla∏em.
I rzeczywiÊcie. Po chwili wy∏y ju˝ niebieskie syreny,
ostrzegajàce przed lawinà ludzkich uczuç. UÊmiechnà∏em
si´. Wiedzia∏em przecie˝, ˝e kamienie tu˝ przed spotkaniem
i tak zwolnià bieg. Stanà i, z braku ust, przywrà do siebie zaledwie zdyscyplinowanym cieniem.
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Alarm odwo∏ano.
Za moim oknem dwa samotne kurhany. Na szczycie tego
z prawej le˝a∏ kiedyÊ wielki kamieƒ, który màdrze... wyzby∏
si´ nadziei. Na stromym zboczu tego z lewej le˝a∏ wczeÊniej
mniejszy i s∏usznie... czeka∏.
Jeden spa∏, drugi czuwa∏, i chyba dlatego bardzo si´ pokocha∏y. Min´∏y tygodnie, a˝ wreszcie nasta∏a noc. Ta jedna, jedyna. Ksi´˝yc zab∏àdzi∏, posn´∏y planety, gwiazdy przymkn´∏y utrudzone oczy, s∏oƒce zmàdrza∏o, potem zasz∏o. I tylko
chór Anielic cierpliwie çwiczy∏ proste motywy cykad.
Ma∏y kamieƒ cicho mówi∏ o swojej mi∏oÊci: ˝e czeka∏ od
dawna, ˝e t´sknota go nie opuszcza, ˝e nadzieja jest matkà
màdrych, ˝e twarde granity bywajà mi´kkie jak wosk. Mówi∏
o ˝wirze, z którego kamyki, o kamykach, z których kamienie,
o kamieniach, z których ska∏y, o ska∏ach i ∏aƒcuchach ska∏,
o ∏aƒcuchach wià˝àcych d∏onie. A skoƒczy∏ na górach, które
mo˝na przenosiç.
Du˝y tymczasem milcza∏ i trwa∏.
W kamiennych ˝y∏ach topnia∏a mu skamienia∏a krew. Wyschni´te wiekiem usta szepta∏y bezdomne wyznania. W kalekim sercu – niegroêny zator. Próbowa∏ zbli˝yç si´, ale nie mia∏
nóg. Usi∏owa∏ objàç, ale nie mia∏ ràk. Z wàskiej szczeliny sp∏yn´∏a jedna, zdziwiona sobà – ∏za.
A potem ciep∏e màdroÊcià r´ce Najwy˝szego podnios∏y
skaleczone kamienie i litoÊciwie przenios∏y je na stare grz´dy.
Trwajà tam do dziÊ. Wielki – wyzbyty nadziei. Mniejszy –
wiecznie czekajàcy.
Czas zamknàç okno, Drogi Panie,

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Hacjenda, maj 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
dzisiaj troch´ o ziemi p∏ugiem odwróconej w stron´ s∏oƒca.
Uciekam przed wiosnà, Drogi Panie, bo jej krucha uroda
najpierw zachwyca, potem parali˝uje cierpkà zapowiedzià
koƒca. Ma racj´ Marta, twierdzàc, ˝e brzydkie kobiety w nagrod´ na staroÊç pi´kniejà. Paƒska Justyna to co innego. Ona
spad∏a z konia na cztery ∏apy. Te pi´tnaÊcie lat zatrzyma∏a dla
niej Êmierç na wieki wieków, amen. Niebo konserwuje.
À propos, Panie Piotrze, mo˝e gdzieÊ Go Pan spotka∏? Wie
Pan, taki du˝y, z wielkimi skrzyd∏ami i siwà brodà. Teraz chyba wyglàda inaczej, bo jesienià minie rok. Ale i tak pozna Go
Pan po delikatnych d∏oniach. Prosz´ obserwowaç Anio∏y
w czasie wieczornego posi∏ku. Bo jeÊli jakiÊ spojrzy na ∏y˝k´
tak, jakby próbowa∏ jà od nowa pojàç, to mo˝e byç On. Prosz´ tak˝e obserwowaç, czy ktoÊ poÊród Was nie szuka korzeni drzew. A mo˝e przyglàda si´ drewnianym kolcom bron,
skorodowanym p∏ugom, wid∏om i kosom...
A jeÊli Go Pan nie znajdzie, prosz´ lecieç dalej. Mo˝e na
˝ó∏te ∏àki, gdzie obok nieistniejàcego drzewa stoi cha∏upa
Anio∏a-Boryny. Widzi Pan drzewo? – to dobrze. Teraz prosz´
zapytaç o drog´ narysowanego go∏´bia. Tego co siedzi w nieistniejàcym gnieêdzie. Nie widzi go Pan? Przecie˝ tkwi tam
od wieków i z braku lepszego zaj´cia wysiaduje ka˝dej wiosny ptasie marzenia. Nie ma Go? To mo˝e teraz w stron´
ska∏. KtoÊ pazurami wydrapa∏ na nich krótki list. Znowu nie
On? Niech Pan usiàdzie, Panie Piotrze. Prosz´ odpoczàç.
Sam przyjdzie... Ale si´ zapodzia∏, co? A wie Pan, ˝e mi go
brakuje? ˚e za Nim czasem t´skni´? Nie mia∏ nigdy w∏asnej
garderoby z mosi´˝nà tabliczkà: JERZY BI¡CZYCKI. Siedzia∏ razem z nami, ze wszystkimi – to jasne.
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Jak Pan otworzy drzwi to zaraz w pierwszym rz´dzie, na
koƒcu. Po lewej stronie zwyk∏e krzes∏o, zwyk∏e lustro.
A w nim odbite – Jego zm´czenie. Nie ma Go tam – powiada
Pan? èle Pan szuka, Drogi Przyjacielu, prosz´ kontynuowaç.
Aha! MyÊli Pan, ˝eby udaç si´ po znajomoÊci do swojego patrona? Prosz´ bardzo... I co? Âw. Piotr powiedzia∏, ˝e nikt o takim nazwisku Niebieskà Bramà nie przechodzi∏? Panie Piotrze, to znaczy, ˝e Jego wÊród Was nie ma. Dziwne. Ten, który najbardziej zas∏u˝y∏, nie znalaz∏ dla siebie miejsca w Niebie?
– Panie Janie...
– Pan coÊ mówi∏, Panie Piotrze?
– Chyba, ˝e... On zosta∏.
– Gdzie zosta∏?
– Z Wami zosta∏. Bo tak bardzo ukocha∏ ziemi´, ˝e teraz nià
przykryty nigdy nie opuszcza Krakowa. I trwa tam ciàgle
z twarzà odwróconà w stron´ nieba. Z oczyma, które przykrywa ci´˝ka powieka koƒca.
– Pójd´ do Niego i pog∏adz´ ziemi´.

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, maj 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
czy nie lepiej czytaç prawdziwych poetów?
Wiersz naprawd´ pi´kny jest sztukà i dzi´ki temu staje si´
od razu w∏asnoÊcià ogó∏u, wspólnym dobrem. Biednemu poecie, ogo∏oconemu w jakimÊ sensie z w∏asnoÊci, sprawia to na
dodatek wielkà przyjemnoÊç. Pi´kne, przyzna Pan, ale
i straszne. A jeÊli idzie o ewentualnà zawiÊç, na którà i tak nie
starczy Panu energii, to da si´ jà przecie˝ zdusiç spojrzeniem
w g∏àb koszy, stojàcych przy kasach zachodnich supermarketów. Gdzie ksià˝ki wielkich poetów od lat kisnà w towarzystwie papierosów, gumy do ˝ucia i damskich rajstop.
Wi´c niech Pan nie pisze wierszy, Drogi Panie.
Troch´ inaczej majà si´ sprawy z piosenkà. Tutaj, prosz´
Pana, dotykamy czegoÊ tak specyficznego, ˝e a˝ trudno si´
rozeznaç. Prawdziwa poezja w wi´kszoÊci przypadków czuje
si´ skr´powana towarzystwem nut. Rozumiejà to prawdziwi
kompozytorzy i w wi´kszoÊci przypadków wspierajà si´ tekÊciarzami, do których Pana tak˝e trudno zaliczyç. Dobry
tekst, napisany z myÊlà o piosence, wcale nie musi byç dobrà
literaturà. Tak jak nie bywa nià scenariusz filmowy. W jednym i drugim przypadku chodzi o pretekst – nic wi´cej.
Wi´c niech Pan nie pisze piosenek, Drogi Panie.
Panie Janie, dobrze wiem, ˝e Pan mnie nie pos∏ucha i zrobi to, na co b´dzie mia∏ ochot´.
Lubi´ ten moment, kiedy piszàc do Pana, mog´ si´ równoczeÊnie delektowaç Paƒskà rozmowà z Beatà Malczewskà,
która z takim o˝ywieniem mówi o koniecznoÊci powstania
przy Teatrze Starym kabaretu. Niech si´ Pan nad tym zasta-
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nowi, to mo˝e byç nieg∏upie. Zawsze uwa˝a∏em, ˝e skoƒczy
Pan nisko, czyli... wysoko. Ciesz´ si´ Paƒskim spotkaniem
z Beatà Fudalej, jedynà kobietà na Êwiecie, którà Pan kocha
mi∏oÊcià czystà – powiedzmy.
Ale si´ w Panu naskr´ca∏o. I ta dzisiejsza rozmowa z Ninà
T., bo Pan si´ jej jednak obawia, te telefony rzucajàce Panem
raz w lewo, raz w prawo. No i przede wszystkim pies, który
tak naprawd´ dopiero wczoraj okaza∏ si´ sukà. Prosz´ pog∏adziç ode mnie trójk´ ˝yjàcych szczeniàt, a martwe po˝egnaç
spojrzeniem i wys∏aç do orszaku Êw. Rocha.
Pisz Pan, Drogi Panie, pisz.
Raz lepiej, raz gorzej.
Lubi´ Pana

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. ¸aweczka, maj 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
któregoÊ dnia pewna Pani zrobiona na drugà, jeszcze pi´kniejszà, srogo zmarszczy∏a cienkà brew i bez s∏owa wysz∏a.
Na stole pozosta∏ Paƒski list. Wi´c có˝?
Mo˝e niech nas po prostu nie czyta. Z tym mo˝na przecie˝
˝yç. Nie po to pami´tamy o sobie, ˝eby si´ podobaç. Nie po
to! A ta Pani tymczasem...
No dobrze, pomówmy o czymÊ innym. O tym na przyk∏ad,
jak opad∏a na mi´kkie pos∏anie. Spojrza∏em na nià z góry
i poczu∏em zachwyt. Jej oczy wyra˝a∏y coÊ nowego, bardziej
dojrza∏ego, z dnia na dzieƒ postarza∏ego pi´knie. Wyglàda∏o
to tak, jakby na jej Êlicznà twarz przewrotna r´ka na∏o˝y∏a
jeszcze jeden makija˝. Rz´sy sta∏y si´ d∏u˝sze, cienie pod
oczami g∏´bsze, a w nich, pod warstwà bólu, ukryta niepewnoÊç i du˝o oczekiwania. Na co? Mo˝e na litani´ bezgrzesznych przewinieƒ, którymi chcia∏a przerwaç psie milczenie.
Tinka zosta∏a matkà. To wzruszajàce. Urodzi∏a trójk´
szczeniàt. Dwie suczki i psa. I co teraz b´dzie?
Szczeni´ta muszà dorosnàç, a potem z nimi, jak to si´ zwyk∏o brutalnie okreÊlaç... do ludzi. Ale nie wszystkie, nie
wszystkie. Bo jedno zostanie ze mnà. Tylko które? Patrz´ na
ca∏à trójk´ i bez powodzenia próbuj´ uchwyciç ten szczególny odruch serca, który kieruje ostatecznym wyborem. WczeÊniej myÊla∏em o drugiej pani, ale teraz t´sknym okiem spoglàdam na ma∏ego ch∏opca, bo on, mimo ˝e najmniejszy, tak
bardzo chce ˝yç. Jednak weterynarz odradza. Twierdzi fachowo, ˝e to ∏aciate maleƒstwo za g∏upi roczek przemieniç si´
mo˝e w ponurego Edypa, którego krótka pami´ç matki
grzesznie zaakceptuje. Wi´c có˝ mi robiç?
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Na wszelki wypadek wyjad´, Panie Piotrze. Wiedziony tak˝e innymi koniecznoÊciami pojad´ daleko i tam poczekam na
rozwój wydarzeƒ. W domu tymczasem pozostanie niedokonany wybór, który b´dzie piszcza∏ i rós∏. B´dzie ze zdumieniem
przeciera∏ coraz bardziej widzàce oczy i b´dzie... mala∏. A˝
w koƒcu zapomni, ˝e mia∏ w ogóle miejsce i przestanie istnieç.
W dalekà drog´ zabior´, Drogi Panie, ludzkà pami´ç o u∏omnej mi∏oÊci, która nawet w psim koszyku nie umie postawiç na
w∏aÊciwego konia.

Paƒski Jan Nowicki
PS Panie Piotrze, za par´ dni wylatuj´ do Kirgizji. Mówià,
˝e z Frunze do Nepalu tylko trzy godziny lotu. Z poczàtku
broni∏em si´, bo Pan wie, jak u mnie z podró˝ami. Ale w koƒcu da∏em si´ przekonaç, bo mój syn twierdzi, ˝e stamtàd bli˝ej do Pana.
Do bli˝szego niewidzenia zatem
J. N.
Kraków, czerwiec 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
Anio∏y czasem mówià – czasem... Dlaczego milczà – myÊla∏em – czy˝by nie mia∏y nic do powiedzenia? Od pewnego momentu jednak zrozumia∏em i zaczà∏em szanowaç ich milczenie. No bo niby o czym One majà?... Wszystko by∏o ju˝ kiedyÊ albo b´dzie. Ka˝dy Anio∏ tak naprawd´ jest kopià poprzedniego i kopià przysz∏ego Anio∏a. I jak tu z takà ÊwiadomoÊcià fruwaç? – Drogi Panie.
No dobrze – przestaj´ bredziç i coÊ opowiem.
JakiÊ czas temu pozna∏em w Niebie francuskiego Anio∏a-Samobójc´. Dziesiàtki lat przele˝a∏ w cieniu pokrzyw wiejskiego cmentarza, a˝ wreszcie w wyniku korekt, jakie tam
poczyniliÊcie, sprowadzono go do nas. Przez d∏u˝szy czas nic
nie mówi∏, prosz´ Pana. Tak d∏ugo, ˝e zacz´liÊmy ju˝ traciç
nadziej´. Ale pewnego dnia przypadkowo spotkany Monsieur Ange powiedzia∏ do mnie tak:
– Wiesz, dlaczego to zrobi∏em, Pierre? Dlatego, ˝e nie potrafi∏em znieÊç na Ziemi... udr´ki ciszy. Mówi∏em troch´ do
siebie, ale to by∏o chore. Czasami do kogoÊ, szeptem zdesperowanej beznadziei. Ludzie, s∏uchajàc mnie, zamieniali si´
przecie˝ w okrutnych s´dziów. W pijawki grzejàce brzuchy
w zimnym ogniu cudzego nieszcz´Êcia. Milcza∏ tak˝e ON –
G∏ówny Interlokutor. Milcza∏, przyglàda∏ si´ i... czeka∏. Wtedy ja zaczyna∏em mówiç do Niego. Du˝o mówi∏em. Najwi´kszym gadu∏à stawa∏em si´ wtedy, kiedy czu∏em, jak wysycha
mój udr´czony mózg. Musia∏em mówiç, bo przepe∏nia∏a mnie
grzeszna nadzieja, ˝e w milczeniu Wielkiego Interlokutora
jest tyle samo zak∏opotania, co w moim gadulstwie.
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Mówi∏em czasem: Panie mój, Pan i ja, Paƒski robak, tkwimy przecie˝ w tym samym NIEWYPOWIEDZIANYM.
Szepta∏em do Niego: Dlaczego tak patrzysz na mnie, tymi zielonymi oczyma Najwi´kszego Dalekowidza? Dlaczego ciàgle
milczysz? Czy Ci´ ju˝ nie m´czy ta Twoja dostojna nieostroÊç? Dlaczego jesteÊ chmurny? Prosz´, nie odwracaj g∏owy, nie zamykaj oczu.
Pomilczmy... chwil´... razem!
I wtedy, Pierre, nastàpi∏o to, co musia∏o nastàpiç.
Wypi∏em ostatnià szklank´ czerwonego wina, wypali∏em
ostatniego papierosa i przemieni∏em si´ w oszala∏à z przera˝enia çm´, w owada, który podjà∏ ostatecznà decyzj´ o podró˝y do niepoÊwi´conej ziemi. No i... uda∏o si´ – jak widzisz.
W ciàgu przepisowej minuty Êwiat zamar∏, a w grobowej ciszy mo˝na by∏o us∏yszeç pos´pnà muzyk´ koƒca, granà z nut
rozsypanych na pi´cioliniach drutów jutrzejszych telegramów. Na pi´cioliniach polnych dróg, pachnàcych wolno stygnàcym grzechem wyrzuconej z wozu... „baby”.
Pierre, zapytaj koni, czy im teraz l˝ej.
CoÊ takiego, opowiedzia∏ mi któregoÊ dnia pewien francuski Anio∏-Samobójca. Po czym, troch´ bez sensu uÊmiechnà∏
si´ i odfrunà∏.
Bonne nuit, Drogi Panie,

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Na wi´kszym kamieniu, czerwiec 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
nie dalej jak wczoraj w pewnej kawiarni us∏ysza∏em fragment rozmowy, który mnie rozbawi∏. Otó˝ jedna pani st∏umionym altem wyzna∏a drugiej pani, ˝e przejad∏y si´ jej...
trójkàty. Obejrza∏em si´ dyskretnie. Nie wyglàda∏a na nauczycielk´ geometrii, ale przy jej gabarytach przejedzenie
uzna∏em za mo˝liwe. Dalej nie wypada∏o s∏uchaç, bo czu∏em,
˝e wyznanie to dotyczy wyraênie tzw. trójkàta ma∏˝eƒskiego.
Wyszed∏em wi´c z kawiarni i wàchajàc po drodze ró˝´, otrzymanà z ràk naszej Zuzanny, szed∏em Rynkiem i uÊmiecha∏em
si´ pod wàsem. Bo mam teraz wàs.
Trójki i trójkàty, Drogi Panie. W ile kontekstów je wplàtano, w ile zdarzeƒ. Historycznych, religijnych, rolniczych, politycznych, muzycznych.
Zdjà∏em kapelusz i zaczà∏em od góry – Trójca PrzenajÊwi´tsza, Prosz´ Pana; 33, liczba, która ból ukrzy˝owania
przemieni∏a w najwi´kszà ludzkà nadziej´; trzeciego dnia
zmartwychwsta∏. To na poczàtek.
A teraz, ju˝ z kapeluszem na g∏owie i z papierosem
w ustach, zabieram si´ do dalszych. Trójka murarska, Panie
Piotrze. Ile wspomnieƒ, ile emocji, jakie normy. Taniec trojak, wspomnienie ze szko∏y podstawowej: „Zasiali górale ˝yto, ˝yto. Od koƒca do koƒca wszystko, wszystko”.
– S∏ucham?
– Ja nie do pana.
– Rozumiem.
Odszed∏ i nic nie zrozumia∏. A ja dalej, prosz´ Pana, Rynkiem w stron´ ratusza, z ró˝à w trzech z´bach. Idàc, pomyÊla∏em radoÊnie o Trójkàcie Bermudzkim, mi´Êniu trójg∏o-
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wym, trójpolówce, trójnogu, trójz´bie. Wspomnia∏em przez
moment Zbyszka Joachimiaka z Trójmiasta, po czym nie wiadomo dlaczego, biegiem ruszy∏em do „Vis-∫-vis”. Po drodze
moja ró˝a upuÊci∏a trzy p∏atki. Minà∏em ∏awk´, gdzie staruszkowie rozgrywali we dwóch intymnego pokera. – Bóg lubi
trójk´ – powiedzia∏ jeden i zgarnà∏ wszystko.
– Jestem trzeciorz´dnym aktorem – wyszepta∏em z radosnà ulgà.
– S∏ucham?
– To znowu pan? Ja tak do siebie.
– Rozumiem.
Przecià∏ mi drog´, dziwnie zamyÊlony. Brodaty jak Pavarotti z trójki tenorów. Bistro.
– Pani Krysiu – trzy razy trójniak prosz´! Trzeci na trzecià
nó˝k´. ˚e nie mam? Poczekam – mo˝e wyroÊnie. Trzeciorz´dny dowcip? Przepraszam, ja dzisiaj jestem bardzo, bardzo
szcz´Êliwy, pani Zosiu.
– Jestem Krysia!
– Pani Krysiu – oczywiÊcie. Prosz´ si´ nie gniewaç, po tym
trójniaku troi mi si´ w oczach. Troi? Troja! Nie by∏em, szkoda. Pani je pomaraƒcz´ – smaczna?
– Niez∏a.
– Zaraz, zaraz Mi∏oÊç do trzech pomaraƒczy. Pani nie wie?
Prokofiew. Tak, tak, tak. Trzy razy tak. W Krakowie nie
chwyci∏o, mieli za z∏e. Mogi∏a. Nie, ja nie o tym. Wychodz´.
Na rynku wózek z trojaczkami w Êrodku. Próbuj´ z trzech
metrów wrzuciç do niego ró˝´. Pierwszy raz nie wpada, drugi
nie wpada, za trzecim razem tak. Do trzech razy sztuka. Sztuka? Muzyka, teatr, nie... film! Zaraz, zaraz, by∏ taki aktor, który wyràba∏ drog´ dla ch∏opskiego aktorstwa... Trzeciak! Trzeciak si´ nazywa∏!
Szewskà w stron´ Plant. Przy Szewskiej 3 – maj, maj, maj.
3 Maja! Konstytucja 3 Maja. Trzy-maj mnie za r´k´. W g∏owie radoÊç i „trojka” galopujàcych trzech szklanek trójniaka.
Na rogu Basztowej Êpiewa i taƒczy tercet egzotyczny. Na
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trzy, odrzucajàc czwarte. A przy koƒcu Reformackiej, jeszcze
jeden trójkàt, tym razem dla panów. Trzej Królowie, trzy
gracje. Niebieski, czerwony, bia∏y – trzy kolory. Trzymajcie
mnie, bo ten maj mnie rozczuli∏, rozÊmieszy∏, podnieci∏.
Ca∏uj´ Pana po trzykroç

Paƒski Jan Nowicki
Kraków. Bistro „Vis-∫-vis”, czerwiec 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
nie wiem, jak Pan, ale ja czuj´ si´ wciàgni´ty w jakieÊ kretyƒskie rejony, które m´czà nas, a przy okazji Bogu ducha winnych Czytelników. Mam swój udzia∏ w tym pretensjonalnym
sm´tku i tej nad´tej powadze, którà od pewnego czasu ociekajà nasze listy. By∏em, prosz´ Pana, ca∏e ˝ycie weso∏ym cz∏owiekiem i nie zamierzam tego zmieniaç. Ze skrzyd∏ami czy
bez, zrobi´ wszystko, ˝eby nie zmarkotnieç.
Panie Janie, z tego co pami´tam, çwiczyliÊmy si´ raczej
w rozmawianiu, w poznawaniu innych i siebie. A do tego, obok
sztuki, ksià˝ek, mi∏oÊci i trunków, najbardziej nadajà si´ ludzie, ta nasza – po˝al si´ Bo˝e – sól ziemi czarnej.
Zabraniam Panu i zabraniam sobie bleblania. Zamiast tego
przytulmy cz∏owieka ciep∏o do serca i spróbujmy zg∏´biç.
Od dziÊ, prosz´ Pana, proponuj´ zabaw´: ja b´d´ charakteryzowaç jakiegoÊ faceta lub dam´, a Pan spróbuje zgadnàç,
o kim mówi´.
Mamy czerwiec 1999 roku. MyÊl´, ˝e to dobry czas na to,
aby rozpoczàç zgadywank´ pt. Kogo mia∏ autor na myÊli.
Zaczn´ od drobiazgu, bo zaczynaç nale˝y skromnie i czule.
A potem b´dzie ju˝ l˝ej, zapewniam Pana. Na koniec jeszcze
jedno. Nie ze strachu przed ludêmi – bo ci, wiadomo, sà na tyle màdrzy, ˝e si´ nie obra˝à, albo tak g∏upi, ˝e nie ma sensu ich
oszcz´dzaç – poszczególne charakterystyki proponuj´ lekko
gmatwaç po to, ˝eby zabawa nabra∏a wymiaru prawdziwie intelektualnego.
Drogi Panie Janie, co to za zagadka?
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Czarne to, eee... chyba nie czarne. Ze s∏uchem, ale co to za
s∏uch. Jednoznaczne i wielostrunne. Jedno oko ma z miedzi,
drugie za szk∏em. Wàs ma pod nosem, a brod´ na brodzie.
W tym orygina∏. Broda czarna, wàs ˝ó∏ty, od wyszukiwania
zapachów wy∏àcznie nieprzyjemnych. Ma do nich wyraênà
s∏aboÊç. Ch∏opisko mówi smacznie, g∏oÊno, pe∏nà frazà i z ca∏à konsekwencjà... bez sensu. Ale zawsze z poczuciem racji,
a nawet misji, którà mu ka˝e spe∏niaç od lat przypisana ma∏˝onka. Przy niej w∏aÊnie, w czasie zaj´ç domowych, ∏aduje
akumulatory, które majà raziç pràdem w ulubionym bistro.
Wpada tam czasem, ∏ypie okiem w kierunku darmowej
wódki i papierosa. A nie powinien paliç, Panie Janie. Bo tenor
w koƒcu, baryton, bas.
Lubi mówiç o Polsce. Ogólnie i w szczegó∏ach. Bo ta bida,
prosz´ sobie wyobraziç, oglàda wszystko i o wszystkim wie.
A dlaczego? Bo nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi si´ szansa
na uruchomienie negacji i krytykanctwa.
A to jego karma. Jego przystawka. Jego pierwsze danie,
drugie i deser. Zawsze chce byç w pierwszym szeregu. Staje
tam zresztà, a potem dziwi si´, ˝e ludzie, których w g∏´bi duszy uwa˝a za szeregowców, t∏umnie rezygnujà z jego towarzystwa w poczuciu ÊmiesznoÊci i za˝enowania.
Mój bohater mo˝e jednak spodziewaç si´ szcz´Êliwego dla
siebie koƒca, bo màdrzy ludzie d∏ugotrwa∏à niech´ç z nudów
i tak zamienià w koƒcu na sympati´. Bo mniej m´czy.
Kogo mia∏em na myÊli, prosz´ Pana?

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. W altanie J. S. Bacha, czerwiec 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
groênà zabaw´ Pan proponuje. Opinie o ludziach – spisane?
Drogi Panie, trudne to i nadzwyczaj odpowiedzialne. Co innego rozmowa, bo poza s∏owami, dysponujemy jeszcze spojrzeniami, gestami i ró˝norakà intonacjà g∏osu. Piszàc, skazani jesteÊmy na t´pà dos∏ownoÊç naszych sàdów, przypominajàcych
wyroki. ˚ywe s∏owa ranià mniej, bo rozwiewane wiatrem
up∏ywajàcego czasu, zmniejszajà ewentualnà krzywd´ i ∏atwiej ulegajà przedawnieniu.
NIE NA PIÂMIE! – wrzeszczà co sprytniejsi i chyba si´
nie mylà. Nasze dalekie od precyzji listy bywajà niesprawiedliwe i bezlitosne. Lubimy to w nich, prawda, prosz´ Pana?
Ale miejmy si´ na bacznoÊci, bo niewa˝ne jak, ale my jednak˝e... piszemy.
Pan chce o ludziach? Prosz´ bardzo, ale odwa˝´ si´ pod jednym warunkiem. Inaczej – nie mog´, nie wolno mi, nie mam
upowa˝nieƒ. Przyjmuj´ zabaw´ w zagadki, ale pod warunkiem, ˝e ka˝demu bohaterowi ofiarujemy co najmniej jednà
alternatyw´.
Drogi Panie, przez moment myÊla∏em, ˝e Paƒski pomys∏
u∏atwi nam korespondencj´. Ale to by∏ tylko moment. Bo ju˝
po chwili dostrzeg∏em, ˝e Pan stawia przede mnà kolejnà, nie
do koƒca zabawnà powinnoÊç.
Drogi Panie Piotrze, oto rozwiàzanie Paƒskiej zagadki: ten
pan jest siwiejàcym szatynem. Ze s∏uchem ca∏kiem dla niego
wystarczajàcym. Jest jednoznaczny i jednostrunny, do czego
ma prawo. Patrzy na Êwiat ∏adnie i nieg∏upio. Widzi wystarczajàco du˝o i nies∏usznie uchodzi za g∏upca. Od lat nie oddala si´ na d∏u˝ej od swojej kobiety, bo bez niej czuje si´ zagu-
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biony w Êwiecie, który byç mo˝e sta∏ si´ dla niego, od pewnego czasu, obcy. Âwiat estrad zwalniajàcych od odpowiedzialnego myÊlenia, Êwiat barów, gdzie ∏atwo zapomnieç. Nosi wàsy i brod´? Bo nosi. Mówi g∏oÊno, za g∏oÊno – to prawda. Ale
mo˝e zag∏usza tym nieweso∏e myÊli? I zwàtpienie, które od
pewnego czasu go m´czy. Có˝ z tego, ˝e nie lubi wydawaç pieni´dzy? Przecie˝ za to ma nabo˝ny do nich stosunek. Codziennie, przed ka˝dym wejÊciem tam, gdzie p∏acà, rozpoczyna modlitw´ do bo˝ka, w którego nie wierzy, ale który zapewnia mu (o czym wie) ma∏y komfort, potwierdzajàcy jego wartoÊç. Jest wi´c po trosze dramatyczny, po trosze samotny.
Pod marynarkà nosi serce, stymulowane portmonetkà pe∏nà
bilonu, z którym tak trudno si´ rozstaç. Ale ten bilon któregoÊ dnia sam si´ rozsypie, zobaczy Pan. I wtedy zobaczymy,
˝e nie ma co zbieraç.
Nawiasem mówiàc, kiedyÊ na uwag´ T., ˝ebym si´ nie rozmienia∏ na drobne, odpowiedzia∏em, ˝e robi´ tak po to, by
d∏u˝szà chwil´ trwa∏o zanim dojd´ do sumy swoich dokonaƒ.
Znaczàcych na poczàtku i byle jakich na koƒcu.
Koƒcz´, Drogi Panie, bo czas na mojà zagadk´. Kto to?
Z posiwia∏ymi w s∏u˝bie skroniami. Z charyzmà, którà da
si´ przeliczyç na kilogramy. Nikodem Dyzma naszych czasów. Pe∏en historycznego wdzi´ku i wiary, którà raz po raz
przekuwa w definicj´ nie do podwa˝enia. On, którego wykreowa∏a historia, charakter i talent. Ale przede wszystkim ludzie, którzy pomogli mu w tym, ˝eby sta∏ si´ cud. Teraz modlà si´ do fa∏szywego cielca z poczuciem wdzi´cznoÊci, ale te˝
niesmaku i za˝enowania.
˚ycz´ odpowiedzialnej zabawy

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, lipiec 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
w ostatniej zagadce, wspomnia∏ Pan coÊ o nadkilogramach
charyzmy i posiwia∏ym wàsie. Wydaje mi si´, ˝e wiem „kogo
autor mia∏ na myÊli”, ale nie nazw´ smoka po imieniu. To bezcelowe i szkodliwe, bo na miejscu odci´tej makówki wyrosnàç
mu mo˝e nast´pna, jeszcze wi´ksza. Pe∏na samouwielbienia
i poczucia nieomylnoÊci.
Przecie˝ ten smok, ten s∏oƒ polski, uwielbia byç atakowany.
Przez ∏atwe do stràcenia muchy. Jeden ruch tràbà, Panie Janie, i spokój. Mo˝na zajàç si´ wachlowaniem oblicza. Z miesiàca na miesiàc dorodniejszego, z roku na rok dostojniejszego.
Nasza ogólnonarodowa tràba zbli˝ona jest kszta∏tem do tràbki ka˝dego statystycznego Polaka. Ale o ile˝ dorodniejsza,
d∏u˝sza, zrogowacia∏a od publicznej s∏u˝by i ponad wszelkà
wàtpliwoÊç – historyczna za ˝ycia.
À propos charyzmy. Czy zauwa˝y∏ Pan, ile si´ tego w ostatnich latach nazbiera∏o? KiedyÊ charyzm´ mia∏ Chopin, Pi∏sudski, w porywach Kiepura. A teraz, Panie, co dziesiàty, co
piàty ˝yje weso∏o i charyzmatycznie. A spróbuj Pan takiemu
troch´ tego odebraç. B´dzie gryz∏, kopa∏, wy∏. B´dzie kwili∏
jak dziecko, któremu odbierajà ulubionà zabawk´.
Albo z tymi geniuszami. KiedyÊ prawdziwy geniusz obcina∏
sobie ucho, zapija∏ si´, umiera∏ z g∏odu. Umiera∏, Drogi Panie,
bo taka by∏a cena – wybraƒcy bogów ˝yli krótko. Dzisiaj
wprost przeciwnie. Przy czym prym wiodà genera∏owie piechoty, którzy ˝yjà tak d∏ugo, ˝e jednego – jak wieÊç niesie –
trzeba by∏o w koƒcu zastrzeliç.

- 176 -

Dzisiejszy geniusz nie odczeka, nie odpuÊci. KiedyÊ ludzkie
dokonania – te wyjàtkowe – potwierdza∏ bàdê przekreÊla∏
obiektywny czas. Dzisiaj ludzie chcà zaraz, tutaj i teraz. Wobec czego i piosenkarz bywa genialny, malarz, czasem sportowiec. Geniusz wspó∏czesny nie odcina uszu... tylko kupony.
Dobrze, ˝e Pan wspomnia∏ o tym cz∏owieku. S∏uszne to
i pouczajàce. Dla nas, bo ju˝ nie dla niego, niestety. Grzech
pychy, którego nie zma˝e miniaturka Madonny, wciàgnà∏ go
tak dalece, ˝e na naszych oczach ten symbol narodowego odrodzenia przemienia si´ w narodowego clowna. Szkoda. ˚al.
Smutek.
A jednoczeÊnie przestroga, ˝eby pami´tajàc o niezbadanych wyrokach boskich, braç pod uwag´ skazaƒców ka˝dego
szczebla, bo nawet charyzmatyczny geniusz jest tylko... cz∏owiekiem. A˝ cz∏owiekiem i tylko cz∏owiekiem – niczym wi´cej.
A teraz moja zagadka, Drogi Panie.
Kto to jest? Mieszka w Krakowie przy ul. Focha. Dobiega
szeÊçdziesiàtki i jest aktorem. Wzrost Êredni. Lubi piosenki
Hanny Banaszak, stare rowery i ∏aciate psy.
Serdecznie pozdrawiam

Paƒski Piotr Skrzynecki
PS Kiedy Pan w koƒcu wyje˝d˝a do tej Kirgizji? Ju˝ tyle
razy o tym s∏ysza∏em, a tymczasem Paƒskie listy ciàgle przychodzà ze stemplem Krakowa.
Niebo. Na ˝ó∏tej ∏àce, lipiec 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
znam troch´ tego z ulicy Focha. Wiem, ˝e lubi pisaç o kamieniach, do których ma nieuleczalnà s∏aboÊç. Ten chyba nie do
koƒca weso∏y goÊç, gubi si´, jak sàdz´, w domys∏ach na temat
samego siebie i chyba bardzo Pana kocha. KiedyÊ spotka∏em
go. Pada∏ deszcz, a on siedzia∏ na ∏awce obok B∏oni i gryz∏
w z´bach dawno zgas∏ego papierosa. Butem czule dotyka∏
˝wiru, który jego zdaniem zwierza∏ si´ z czegoÊ przemokni´tej zelówce.
Niech Pan pos∏ucha, prosz´, o czym mówi∏ ˝wir.
„Mi∏oÊç? – wiadomo. Mniej wi´cej wiadomo. Czego to nie
opowiedziano na jej temat, czego nie napisano, nie wyÊpiewano. O pierwszej, ˝e z wiatrem gna. O drugiej, ˝e drwi z pierwszej, bo zna ˝ycie. A potem, ˝e tak naprawd´ to: ka˝da mi∏oÊç
jest pierwsza, najgor´tsza, najszczersza, wszystkie inne usuwa w cieƒ.
Zapewniano o tym, jak mi∏oÊç wybacza, jak jest... Êwi´tem
ruchomym. Powstawa∏y i b´dà powstawaç wiersze na temat
mi∏oÊci czystej, platonicznej, obozowej, sezonowej, szczeni´cej, m∏odzie˝owej, dojrza∏ej. No i tej najpi´kniejszej, bo –
wreszcie ostatniej. Dotàd, a tak˝e potem, ju˝ w XXI wieku, ludzie b´dà si´ przeÊcigaç w kolejnych nazwach, okreÊleniach,
refrenach. Wspieranych rekwizytami typu: ksi´˝yc, niezapominajka, fio∏ek, miedza Maciejowa, siedem czerwonych ró˝,
∏zy szcz´Êcia czy choçby najzwyklejszy w Êwiecie kamyk.
Kamyk? W∏aÊnie. PomyÊl o kamyku Zelóweczko, co le˝y
nad brzegiem morza. W jego otoczeniu setki i tysiàce innych
kamyków. Ale on jeden tylko, przesuwany z miejsca na miejsce przyp∏ywem, ˝ywi nadziej´. Ten ma∏y, stary kamieƒ, Êcie-
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rany latami falà, ciàgle wierzy. Sens ˝ycia czerpie z ma∏ych
przemieszczeƒ w piasku nadmorskiej pla˝y. Liczy, ˝e ktoÊ go
dostrze˝e, podniesie, pokocha.
I sta∏ si´ cud. Nasta∏ lipiec i ten dzieƒ, który zadecydowa∏
o wszystkim. Brzegiem sz∏a dziewczynka i wÊród pi´knych
muszelek dostrzeg∏a w∏aÊnie ten szary, podobny do innych
kamyk.
Podnios∏a go i skry∏a w kieszeni lnianej sukienki. A potem
zanios∏a do domu. Przyglàda∏a mu si´ chwil´, wzi´∏a do ust
jak jakiÊ Demostenes i od∏o˝y∏a na stolik obok ∏ó˝ka. Zapomnia∏a.
Le˝a∏ tam d∏ugo i czeka∏, kiedy sobie dziewczyna przypomni. ˚y∏ jeszcze jakiÊ czas, karmiony wspomnieniem jej
warg, ciep∏em pi´Êci, w której go zacisn´∏a, Êladem spojrzenia. A po wielu latach, kiedy kobieta znów wyjecha∏a nad morze, kamieƒ rozsypa∏ si´ w drobny ˝wir. Z t´sknoty za kolejnym przyp∏ywem. We mnie, Zelóweczko.
Takie albo inne dyrdyma∏y mog´ wymyÊlaç bez koƒca.
Czy nie lepiej jednak, czy nie ciekawiej, pochyliç si´ choçby przez chwil´ nad drobinà wstydliwie omijanej – mi∏oÊci
kupionej? Przez tego pierwszego z brzegu szpetnego pana,
który dla swej staroÊci postanowi∏ nabyç m∏ode cia∏o prostytutki. On przecie˝ pod obleÊnym rechotem skrywaç mo˝e dotkliwy ból ÊwiadomoÊci swej cielesnej i duchowej brzydoty.
Bolesnà pami´ç o tym, co min´∏o. I co ju˝ nie wróci.
Mi∏oÊç, ta strwo˝ona najbardziej, nocà w obawie przed
Êwiatem, przylepia do poduszki marzenie – nie do spe∏nienia.
I czeka. A pod poduszkà, jak w starej anegdocie, zawini´ta
w gazet´ ˝a∏osna ceg∏a banknotów. Klucz do nadziei, Êmieszny klucz, niedobry klucz. I znowu ja. ˚wir. ˚wir, Zelóweczko,
nie ˝ycie.
Nie wysypuj go na zieleƒ stolika, nie brudê. Si´gnij raczej
po inne, czyste pieniàdze, za które mo˝esz czasem wygraç
uÊmiech czterech króli naraz. W ich towarzystwie odjedziesz,
byç mo˝e w mniejsze szcz´Êcie. Ale za to karetà, Zelóweczko”.
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Moja zagadka: Dawno tam nie by∏em, bo to zbyt bolesne.
Chodzi o miejsce, które ju˝ zawsze b´dzie kojarzyç si´ z Panem. W tym miejscu, ktoÊ zastàpi∏ Pana. Niewysoki, dyskretny. Dla utrudnienia dodam, ˝e ma na imi´ Marek.
Prosz´ si´ dobrze zastanowiç

Paƒski Jan Nowicki
Lublin, lipiec 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
Marek – powiada Pan? Marek, który zajà∏ moje miejsce
w „Piwnicy”? Nie wiem, Panie Janie. Po pierwsze czegoÊ takiego w kabarecie nie ma. Bo ponad wszelkà wàtpliwoÊç, nie
ma wÊród Was mnie. Miejsce mo˝na zajàç komuÊ w pociàgu.
W chwili, gdy ten uda∏ si´ na moment do Warsu, a potem
wraca i widzi, ˝e ktoÊ siedzi na jego fotelu. Nie mo˝e te˝ ktoÊ
mnie „zastàpiç”, bo ja, niezale˝nie od tego jaki by∏em, by∏em
nie do zastàpienia. A razem ze mnà Pan, Grzesiu i ka˝da, za
przeproszeniem, ∏achudra.
Ludzie udajàc, czy te˝ autentycznie prze˝ywajàc odejÊcie
najbli˝szych, przesadzajà najcz´Êciej. Zamiast wspomagaç
w myÊlach i uczynkach obecnoÊç NOWEGO ˝yjàcego, wspierajà nieistniejàce ju˝ interesy STAREGO nie˝yjàcego. Wyprzedajàc tym samym produkty z kramu, który si´ ju˝ dawno rozlecia∏ i nie wróci.
By∏em z Wami doÊç d∏ugo. Wobec czego rozumiem, ˝e przy
ró˝nych okazjach wracam do Was echem minionych dni. Ale
przesz∏e daty sà wa˝ne tylko dla stàpajàcych twardo po ziemi. Tutaj w chmurach przesz∏oÊç jawi si´ nam jak coÊ bardzo
niedoros∏ego, Êmiesznego i ponad wszelkà wàtpliwoÊç... nieistotnego.
Reasumujàc: nikt nie zajà∏ mojego miejsca i nikt mnie nie
zastàpi∏. A jeÊli chodzi o Marka, to naturalnie wiem o kogo
chodzi. Chodzi o Pacu∏´. Marka Pacu∏´.
Drogi Panie, od momentu, kiedy On wszed∏ na scen´, zaczyna si´ pisaç nowa historia. Jego historia. Przyrównywanie
Marka do mnie jest g∏upie, p∏askie, okrutne i w ogóle do niczego.
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Bo z kim jak z kim, ale z duchami nikt jeszcze nie wygra∏.
Wydaje mi si´, ˝e Marek jest ca∏kiem w porzàdku. Nie cierpia∏em opuszczaç wieczorów w kabarecie. Nienawidzi∏em nocy, które mia∏y wróciç mi zdrowie. Nie przepada∏em, co tu
ukrywaç, za abstynencjà. Ale w koƒcu trzeba by∏o, Drogi Panie, na coÊ przystaç i ja przysta∏em na Niego. Przestaƒcie
wi´c zawracaç Markowi g∏ow´ Piotrem. Bo mnie to nudzi.
I wspominajcie mnie tam u siebie, czule, ale z umiarem.
Obserwowa∏em ostatni program kabareciku w amfiteatrze
radia przy ulicy Szlak. I powiem Panu, ˝e ca∏kiem, ca∏kiem. To
i owo mo˝na by poprawiç, szkoda ˝e nie wyst´powa∏ GrzeÊ
Turnau. Ale czy to wa˝ne, skoro ludzie si´ spotkali, byli szcz´Êliwi i wypili po piwku. A poza tym, Panie Janie, Ewa, Beata,
Ola, Halina, Ruda Dorotka i jeszcze inne, niekoniecznie gorsze. Sama radoÊç wynikajàca ze Êpiewania i piwnicznej obecnoÊci. Nie wszyscy przychodzà. Dlaczego? – nie wiem. I zastanawiam si´, czy chc´ wiedzieç.
Najwa˝niejsze, ˝e prze˝yliÊcie noc, którà dla Was wyprosi∏em. Najsmutniejsze, ˝e tak niepotrzebnie szybko si´ z nià
rozstaliÊcie.
Mia∏eÊ Pan imieniny. Mój Bo˝e, no có˝... przecie˝ Pan wie.
Mia∏em imieniny... przecie˝ Pan wie.
Co to za zagadka – dwie kulki i armatka?

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. ¸aweczka, lipiec 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
jakie g∏upstwa Pana si´ trzymajà, jakie g∏upstwa. MyÊl´ o...
„kulach i armatce”! Przecie˝ Pan wie, ˝e ja t´ zagadk´ znam
jeszcze ze szko∏y podstawowej. Panie Piotrze, nie uchodzi,
naprawd´. Niewa˝ne. Zmieniamy temat. Znam Pana zdanie
dotyczàce mojego pisania tekstów piosenek. Znam i podzielam je. Ale s∏aboÊciom, jak Pan mnie uczy∏, trzeba ulegaç.
Pan wystrzeli∏ z „armatki”, ja b´d´ kontynuowa∏.
Zdumienie grabarza razem z Janem Kantym PawluÊkiewiczem zamierzamy ofiarowaç Hani Banaszak na imieniny.
W ten sposób stanie si´ Ona j e d y n à w∏aÊcicielkà tej opowieÊci o ˝yciu pozagrobowym, które jak si´ okazuje, mo˝e
byç tak˝e udane.
ZDUMIENIE GRABARZA
Czekam w tym miejscu,
sama – bez sensu.
Na grobu dnie.
Zasypiam, zwlekam,
od dawna czekam.
Tu nie jest êle.
Mo˝esz byç chmurà,
skroplonà w s∏ojach
przysypanych drzew.
Ja b´d´ dachem,
który nami´tnie
krople zmienia w Êpiew.
Ref.
Pospiesz si´, mi∏y, nie traçmy czasu,
Mo˝e byÊ wreszcie tam na górze zmar∏.
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Ja tu pod ziemià, w ciszy bez ha∏asu,
w koÊciach d∏oni zdusz´ twój ch∏opi´cy ˝ar.
W trumnie bez firanek,
Cztery deski, zamek.
Starczy miejsca. Wejdê.
W tej d´bowej niszy
nikt nas nie us∏yszy.
Chodê wreszcie i... le˝!
I nie Êpiew, a j´k.
Twoich ust, moich warg.
Twoje – szach. Moje – mat.
Twoje – mat. Moje – szach.
JesteÊ ju˝ w miejscu,
gdzie tak czeka∏am –
na twój twardy... sens.
Nie myÊl teraz ch∏opcze!
Zwijajà si´ koƒce
rozpalonych rz´s!!!
Ten wstyd tak zachwyca.
Có˝, ˝e ktoÊ rozlicza,
mój oddech, twój... mur.
˚e gdzieÊ ponad nami,
nad trawà, drzewami,
pieje kur, trzeci kur.
Ref.
Nie b´dziesz chcia∏ wracaç. Twoje ciep∏o, mi∏y,
ci´˝kie wieko trumny leciutko otwiera.
Pos∏uchaj! Przechodzi tu˝ obok mogi∏y,
stary grabarz i zrz´dzi, ˝e trz´sie si´ ziemia.
I ju˝ Êpiew – nie j´k!
Twoich ust. Moich warg.
Twoje – szach. Moje – mat.
Twoje – mat. Moje – szach.
Tyle tego, Drogi Panie.
Serdecznie pozdrawiam z Kirgizji

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, sierpieƒ 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
dzisiaj tylko kilka s∏ów. MyÊl´, ˝e w zwiàzku z Paƒskim pobytem w Kirgizji nale˝y mi si´ jakaÊ relacja. Skoƒczmy na jakiÊ
czas zabaw´ w zagadki i niech Pan zaczyna.

Paƒski Piotr Skrzynecki
PS Zdumienie grabarza – jak zwykle bez sensu. Co ja na
to poradz´?
Niebo. Hacjenda, sierpieƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
dlaczego ciàgle czepia si´ Pan tych moich biednych tekÊcików? Ja nie twierdz´, ˝e sà to jakieÊ rewelacje, ale ˝eby zaraz
wszystko „bez sensu”?
Wiem, w Paƒskim kabarecie zawsze obowiàzywa∏ staranny
dobór literackiego tworzywa, ale ja, za przeproszeniem, nie
pisz´ dla „Piwnicy”. Ostatni raz przypominam Panu: pisanie
piosenek cieszy mnie i bawi – nic wi´cej. Zbyszek Preisner zaproponowa∏ mi (traktuj´ to jak wyró˝nienie) napisanie kol´dy
dla Pana. I zrobi´ to, mimo Paƒskiego malkontenctwa. Chocia˝ do zimy daleko. Rezultat b´dzie... jaki b´dzie. Zresztà, jeÊli oka˝e si´ ca∏kiem od rzeczy, nie ma powodu si´ przy nim
upieraç.
Panie Piotrze Drogi, rymowanie nigdy nie by∏o i ju˝ nie b´dzie mojà najsilniejszà stronà. W krótkich wersach, tak mile
widzianych przez kompozytorów, trudno zawrzeç amatorowi
sens. Nawiasem mówiàc z „g∏´bokoÊcià” te˝ trzeba uwa˝aç.
Bo w piosence cz´sto im g∏´biej – tym g∏upiej. Im màdrzej –
tym m´tniej. Tekst musi byç bardzo przejrzysty, poniewa˝ bisy zdarzajà si´ coraz rzadziej. Pisanie piosenek mo˝e byç ca∏kiem zabawne, tylko trzeba si´ tego po prostu nauczyç. Wi´c
niech Pan nie podcina nóg, które jeszcze nie wyros∏y – OK?
Relacja o Kirgistanie – powiada Pan? Dobrze, zaczn´ od
masa˝ystki, która przy swoich dziewi´çdziesi´ciu kilogramach ˝ywej wagi nosi zwiewne imi´ Anara. Polecono mi jà
pierwszego dnia. A ja z niewyspania, z niewygas∏ym szumem
tupolewa w g∏owie – uleg∏em. Panie, rezultat tego taki, ˝e ten
potwór dusi mnie co dnia. Dzisiaj siódmy raz. Ona z jakimÊ
azjatyckim zapami´taniem ka˝dego ranka o siódmej wbija mi
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z ca∏ych si∏ swój gruby paluch za ucho, w krtaƒ, pod kolano,
poni˝ej kostek. Wsz´dzie tam, gdzie mocniejszy ucisk sprowadza ból nie do opisania. Torturuje mnie ze wschodnim uporem, bez cienia wyrafinowania. KtóregoÊ dnia ten baboch∏on
zwierzy∏ mi si´, ˝e porzuci∏ jà mà˝. Nie dziwi´ si´. A mo˝e ona
mÊci si´ na mnie? Mo˝e to rasistka? Nie wiem, naprawd´ nie
wiem. Ró˝ne myÊli przychodzà mi do g∏owy. Kiedy indziej powiedzia∏a, ˝e pieniàdze, które zarobi, zamierza przeznaczyç
na kupno nowych mebli. Spyta∏em, czy wystarczy na katafalk
dla mnie. Nie zrozumia∏a.
Z dnia na dzieƒ chodz´ coraz bardziej przygarbiony. Dzisiaj wypad∏a mi z r´ki szklanka piwa, bo trac´ czucie w palcach. Anara zaj´∏a si´ tak˝e moimi kr´gami szyjnymi, co spowodowa∏o, ˝e od wczoraj mog´ patrzeç tylko przed siebie.
Broƒ Bo˝e na boki. Knykciami palców regularnie jeêdzi mi
równie˝ po kr´gos∏upie, który po nagrzaniu prawie dymi.
Panie Piotrze Kochany, co ja mam robiç? Jak tak dalej pójdzie, wróc´ do Polski kalekà.
KiedyÊ, w latach szeÊçdziesiàtych w Rembertowie, zjad∏em utopiony w szczawiowej zupie pokaêny lok, który wypad∏ ciotce Heli z peruki. I nie pisnà∏em s∏owa – nie mog∏em,
bo ona tak si´ cieszy∏a z mojego przyjazdu, ˝e zjad∏em
wszystko, do ostatniego w∏osa. Ze ∏zami w oczach.
Min´∏y lata, ˝ycie si´ koƒczy, a ten Êwiat dalej p´dzi mnie
wyboistà drogà cierpieƒ. Chcia∏ Pan o Kirgizji? Bardzo prosz´. Za tydzieƒ b´dzie wi´cej, je˝eli utrzymam pióro w r´ku

Paƒski Jan Nowicki
Biszkek, sierpieƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
muchy, muchy, kolejne muchy. Jakby nie mo˝na inaczej. Muchy na wysokoÊci wi´kszej ni˝ 10 tysi´cy metrów. Wbity w fotel ostatniego rz´du samolotu radzieckich linii lotniczych,
z kolanami pod brodà, otoczony stajennym zapachem pobliskiej toalety, Êledz´, jak beztrosko skaczà po moich go∏ych
stopach, r´kach i spoconej od upa∏u g∏owie.
Piszàc „radzieckich”, wiem co robi´. Przecie˝ samolot relacji Moskwa–Biszkek znakomicie pami´ta dostojne oblicze
Bre˝niewa i nieodgadnionà mask´ Gromyki. ˚e nie wspomn´
o s∏onecznej fizys nieod˝a∏owanego Nikity Siergiejewicza
Chruszczowa.
Muchy tak wysoko, ˝e prawie ju˝ u Pana.
Jak one si´ tu dosta∏y? Nie sàdz´, ˝eby nawiedzi∏y nas
przed odlotem. Robià wra˝enie wyluzowanych i zadowolonych. WÊród starych, màdrych much, które z niejednej tacki
chleb jad∏y, daje si´ zauwa˝yç rozochoconà m∏odzie˝. A nawet
dziatw´, prze˝ywajàcà, byç mo˝e, pierwszy w ˝yciu rejs.
Dojrza∏e egzemplarze, wiedzione doÊwiadczeniem, làdujà
cichutko w sosie i wespó∏ z pasa˝erami ze spokojem zabierajà
si´ do jedzenia. Odganiane r´kà, odfruwajà leniwie, ale zaraz
wracajà, ˝eby nie wystyg∏o.
Odnosz´ wra˝enie, ˝e na tych szczególnych liniach ciàgle
obowiàzuje humanitarna a˝ do bólu zasada „ka˝demu wed∏ug
jego potrzeb”.
Gorzej z m∏odzie˝à i muszà dzieciarnià, która oprócz napychania ˝o∏àdków, próbuje jeszcze umiliç sobie czas frywolnym
nawiedzaniem nosów i uszu drzemiàcych pasa˝erów. A tak˝e,
co jest dla mnie kompletnym zaskoczeniem – ga∏ek ocznych.
Jeden z Basedowem, to wprost nie móg∏ si´ op´dziç.
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Zupe∏ny brak respektu przed cz∏owiekiem. Te wyniesione
na niebotycznà wysokoÊç, bàdê co bàdê boskie stworzenia,
ca∏kowicie gardzà niebezpieczeƒstwem. To nic, ˝e ludzka r´ka czasami zada im morderczy cios. Ginà, ale na ich miejsce
nadlatujà zaraz nast´pne, aby z beztroskim, pozbawionym
cienia ˝a∏oby brz´czeniem, znowu làdowaç gdzie popadnie.
Od czasu do czasu s∏ychaç g∏oÊniejszy lot matek wracajàcych
z rekonesansu w toaletach. Wpadajà na chwil´, sprawdzajà
samopoczucie rodziny, a potem odlatujà w kierunku kabiny
pilotów, gdzie g∏odniej, ale za to ciekawiej.
Patrzàc na zachowanie rosyjskich much, fruwajàcych we
wn´trzu radzieckiego samolotu, myÊl´ ze zgrozà, ˝e one sà tu
od zawsze. Nie wlecia∏y, ot tak sobie, tylko trwajà od dziesiàtków lat. I trwaç b´dà a˝ do ewentualnej katastrofy, którà, jak
sàdz´, prze˝yjà. No, mo˝e nie wszystkie, bo cz´Êç – jeÊli samolot rozbije si´ dajmy na to nad tajgà – padnie w kontakcie
ze Êwie˝ym powietrzem.
Drzemi´ nerwowo i myÊl´ tak˝e o tym, czy na pok∏adzie
samolotu ˝yjà jeszcze inne stworzenia. Drobne ssaki na przyk∏ad. Starzy Kirgizi utrzymujà, jakoby od lat ich nie widzieli. Poza tà jednà ma∏à myszkà przytulonà do dna butelki pe∏nej jasnego piwa. Ale to by∏o dawno. Piwo zresztà wycofano.
åmiàcy ból z´ba, Drogi Panie.
Prosz´ sobie wyobraziç, ˝e ten dziwak zaczyna mnie pobolewaç wy∏àcznie po zapadni´ciu zmierzchu. Nocny zàb, mo˝na powiedzieç. W dzieƒ uÊmiecha si´, a wkrótce po zachodzie
s∏oƒca daje pierwsze, zrazu nieÊmia∏e, sygna∏y. Przyznam si´
Panu, ˝e takiego z´ba jeszcze nie mia∏em. Jest do tego stopnia wra˝liwy, ˝e buntuje si´ nawet po w∏o˝eniu ciemnych okularów. W cieniu – boli. Wychodz´ z cienia – nie boli.
Panie Piotrze, Pan nie uwierzy, ten skurwiel reaguje nawet
na zamkni´cie oczu. Zamykasz – boli. Otwierasz – przestaje.
Nie wiem, jak si´ dalej akcja rozwinie, ale jeÊli zajdzie koniecznoÊç, wyrw´ go któregoÊ dnia. Za dnia. Czyli bez powodu.
K∏aniam si´ nisko

Paƒski Jan Nowicki
Biszkek, sierpieƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
prosi∏ Pan, ˝ebym pisa∏ o pobycie w tych stronach. Zgodzi∏em
si´, a teraz t´skni´, bo wola∏bym wiedzieç, co u Pana.
Opowiedzieç coÊ o Kirgizji? Mój Bo˝e, mo˝na by to i owo.
Tylko – po co? Dla mnie, Drogi Panie, powoli wsz´dzie... tak
samo. Przypad∏oÊç wieku, cecha wrodzona – nie wiem. Sam
Pan wie, ˝e ka˝de ludzkie istnienie sk∏ada si´ z nielicznych
wa˝nych zdarzeƒ, które choç pod ró˝nymi szerokoÊciami geograficznymi, bardzo sà do siebie podobne.
Wsz´dzie przychodzimy na ten Êwiat, wsz´dzie kochamy,
w ka˝dym miejscu rodzà si´ dzieci. Gdzie si´ da, realizujemy
ambicje, b´dàce beznadziejnà próbà uchwycenia g∏´bszego
sensu.
A potem umieramy. Tak˝e wsz´dzie.
I odchodzimy po cichutku, u boku takiego Boga, na jakiego
by∏o nas staç. Ostatnie chwile u∏atwiajà nam czasem poÊrednicy z g´bà pe∏nà uniesieƒ. ˚ycie po ˝yciu – Pan rozumie. Ale
nie oni sà najwa˝niejsi, bo nadziejà i tak musi si´ zajàç ka˝dy
z nas – osobno.
By∏ taki strach, Panie Piotrze, strach zapami´tany z czasów
komuny, który wyst´powa∏ w ró˝nym nat´˝eniu, ale zawsze
obecny.
Tamten nie najlepszy czas permanentnie oblepia∏ nas poczuciem jakiejÊ trudnej do uchwycenia winy. Wobec kogoÊ lub
czegoÊ. Zjawisko, nawiasem mówiàc, obecne w zderzeniu
z ka˝dym totalitaryzmem i fundamentalizmem. Tak˝e religijnym. Ten strach, cudem oderwany przed laty od naszych garde∏, odzywa si´ czasem. Przy przekraczaniu granicy – na
przyk∏ad. W czasie wyborów do czegoÊ – o dziwo. Na widok
odklejonej przesy∏ki pocztowej – o zgrozo.
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Niby go nie ma, nie powinno byç, a jednak troch´ jest. KiedyÊ prawdopodobnie opuÊci nas na zawsze. Jednak˝e teraz
ma si´ wcale... wcale. Zniknie ten strach, ale na jego miejsce
przyjdzie inny. Bo cz∏owiek nie by∏by cz∏owiekiem, gdyby nie
zafundowa∏ sobie nast´pnego.
KiedyÊ nasze wnuki poczujà si´, byç mo˝e, obywatelami
Êwiata. Nie ze wzgl´du na otwarcie granic, ale g∏ównie z powodu ostatecznej Êmierci robaka, który podgryza∏ w nas poczucie wolnoÊci samostanowienia.
Trzeba si´ tylko jeszcze wyzbyç cz´Êci limuzyn, za firankami których niech raczej ukrywajà si´ dziwki, a nie wybraƒcy
narodu. Jeszcze trzeba odsunàç od rzàdów staroÊç, bo ona
niezale˝nie od opcji... boi si´. I z tego w∏aÊnie strachu rozdaje na lewo i prawo za du˝o. Zarówno z mi∏oÊci, jak i nienawiÊci.
Bo ktoÊ, kto ˝y∏ w atmosferze strachu przez dziesiàtki lat,
nie mo˝e tak nagle przestaç si´ baç, wi´c boi si´ nadal.
Spoglàdam na pi´knà alej´ Manas obsadzonà rz´dami bia∏ych topoli, wiodàcà od kirgiskiego „Bia∏ego Domu” do rezydencji prezydenta Askara Akajewicza Akajewa. Widz´ przelatujàce wyboistà jezdnià czarne ptaszyska samochodów rzàdowych. Patrz´ z rozbawieniem na bràzowe krowy, które niech´tnie ust´pujà im z drogi. I myÊl´, ˝e strach, obecny
w oczach skoÊnookiego brata, nie jest mi oboj´tny. Jest przecie˝ l´kiem dwóch niewolników, z których zaledwie jeden ma
nadziej´.
Dziwne, prawda?

Paƒski Jan Nowicki
Biszkek, sierpieƒ 1999

- 193 -

Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
Kirgistan, sierpieƒ 1999 roku. Napisa∏em dwie wersje kol´dy
dla Pana. Prosz´ wybraç jednà i którejÊ nocy – najlepiej we
Ênie – przekazaç Zbyszkowi Preisnerowi swojà decyzj´.
NAJBARDZIEJ CZEKANY
I
Vis-∫-vis hotelu „Bels” w s∏odkim Jeruzalem,
P´tla autobusów – obok Central Banku.
Gwiazda w kapeluszu, otulona szalem,
Do Betlejem wsiada. Stacja: ˚∏óbek w Sianku.
Ref.
Gdzie taki – malutki,
Najz∏ociej – z∏ociutki.
Najczulej wybrany
Ma∏y ch∏opczyk Êpi.
Najcieplej – cieplutka,
Najciemniej – ciemniutka,
Najd∏u˝ej – czekana
Noc w Betlejem 3.
II
Vis-∫-vis baru „Smok” w dworca okolicy,
Brama, saturator, autobusów rz´dy.
Piotr s∏ucha z uÊmiechem, jak konduktor krzyczy:
Wsiadaj! Bo odje˝d˝asz – z Worcella, pod d´by!
Ref.
Tam le˝y – s∏abiutki,
Najmocniej – lichutki,
Najczulej – kochany,
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Du˝y ch∏opczyk – Êpi.
Najd∏u˝ej – dziÊ zwleka,
Najd∏u˝ej – bo czeka,
Najmilsza – Zosieƒka,
Z bistra „Vis-∫-vis”.
III
Vis-∫-vis – cieƒ krzy˝a. Nocà, w czarnym s∏oƒcu.
W ziemi odpuszczonà grzebiesz, Bo˝e, win´.
Panie Mi∏osierny, powiedz, to jak w koƒcu?
Zabra∏eÊ Starego – oddajesz Dziecin´?
Ref.
Zobaczysz – gdy wrócisz,
To jasne – ˝e zrzucisz,
W ziemi ju˝ zetla∏y,
Czarny ca∏un pchli.
Jak dobrze – ˝e si´dziesz
Przy barze – gdzie b´dziesz
Najczulej – witany
WÊród nas. W „Vis-∫-vis”.
NAJBARDZIEJ CZEKANY (II WERSJA)
I.
Vis-∫-vis hotelu „Bels” – w s∏odkim Jeruzalem,
P´tla autobusów – obok Central Banku.
Gwiazda w kapeluszu, otulona szalem,
Do Betlejem wsiada. Stacja: ˚∏óbek w Sianku.
Ref.
NAJ-naj-naj
malutki
BAR-bar-bar
Z∏ociutki.
DZIEJ-dziej-dziej
Wybrany
Ma∏y ch∏opczyk „Êpi”.
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NAJ-naj-naj
– cieplutka
BAR-bar-bar
– ciemniutka
DZIEJ-dziej-dziej,
– czekana
Noc w Betlejem... 3.
II
Vis-∫-vis baru „Smok”, w dworca okolicy,
Brama, saturator, autobusów rz´dy.
Piotr s∏ucha z uÊmiechem, jak konduktor krzyczy:
Wsiadaj! Bo odje˝d˝asz – z Worcella, pod d´by!
Ref.
NAJ-naj-naj
– s∏abiutki,
BAR-bar-bar
– lichutki,
DZIEJ-dziej-dziej,
– kochany,
Du˝y ch∏opczyk – „Êpi”.
NAJ-naj-naj
– dziÊ zwleka,
BAR-bar-bar
– bo czeka,
DZIEJ-dziej-dziej,
Zosieƒka.
Z bistra – „Vis-∫-vis”.
III
Vis-∫-vis – cieƒ krzy˝a. Nocà w czarnym s∏oƒcu.
W ziemi odpuszczonà, grzebiesz, Bo˝e, win´.
Panie Mi∏osierny, powiedz, to jak w koƒcu?
Zabra∏eÊ Starego – oddajesz Dziecin´?
Ref.
NAJ-naj-naj
– gdy wrócisz,
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BAR-bar-bar
– to zrzucisz,
DZIEJ-dziej-dziej
– zetla∏y
Czarny ca∏un pchli.
NAJ-naj-naj
I si´dziesz
BAR-bar-bar
Gdzie b´dziesz,
Witany
Przez nas. W „Vis-∫-vis”.

Paƒski Jan Nowicki
PS Zobacz Pan, do czego dosz∏o. Latem w Kirgizji zaczynamy ju˝ myÊleç o zimie w Krakowie. A mówià, ˝e Êwiat nie
oszala∏.
Biszkek, sierpieƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
czuj´ si´ tak, jakbym utraci∏ dziewictwo!
W ˝yciu okradano mnie wiele razy, choç na szcz´Êcie nie zawsze by∏em tego Êwiadom. Nigdy jednak nie zada∏em sobie
trudu, ˝eby przesadnie broniç si´ przed utratà tak zwanych
dóbr doczesnych.
Uwa˝a∏em, i dalej uwa˝am, ˝e piel´gnowanie braku zaufania do ludzi jest zaj´ciem zbyt ucià˝liwym. Lepiej ju˝ po drodze coÊ tam straciç, ni˝ od rana do wieczora mieç na wszystko
i na wszystkich otwarte oczy.
JeÊli kradli mi srebrnà papieroÊnic´, kupowa∏em nast´pnà
srebrnà albo stalowà. Gdy skradziono mi wieczne pióro, si´ga∏em po d∏ugopis i pisa∏em dalej.
Pewna gazela wylaz∏a z buszu naszego raczkujàcego kapitalizmu i okrad∏a mnie w bia∏y dzieƒ na setki milionów starych z∏otych. Nie kobieta i nie zwierzàtko, Drogi Panie, tylko,
˝e si´ tak wyra˝´, m´sko-budowlana ∏achudra, która – z tego
co s∏ysz´ – le˝y teraz w domu dla umys∏owo chorych. A ja
tymczasem, mimo utraty znacznej sumy, dalej chodz´ ulicami
Krakowa uÊmiechni´ty i, jak na moje wymagania, wystarczajàco zdrowy.
KiedyÊ w Warszawie skradziono mi pi´kny scyzoryk, kupiony w Locarno za szwajcarskie pieniàdze. W tamtych czasach, po przeliczeniu, wystarczy∏oby na wyp∏at´ pó∏rocznej
renty mojego Ojczyma. Te˝ nie ˝a∏owa∏em. ˚a∏owa∏ za to z∏odziej, bo wspomniany scyzoryk, po up∏ywie trzech lat, zatoczy∏ z∏owrogi ∏uk nad matkà ziemià i któregoÊ dnia wróci∏ do
mnie przypadkiem na siódme pi´tro hotelu „Inter Poczdam”.
Biedny z∏odziej wiedzia∏, ˝e ja wiem. Milcza∏em jednak,
z rozbawieniem patrzàc w jego chabrowe Êlepka i myÊla∏em,
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zupe∏nie jak poeta, ˝e chwila ta powinna trwaç wiecznie, bo
rzeczywiÊcie jest pi´kna.
Co tam scyzoryk. Op∏aci∏o si´ mieç t´ rzadkà okazj´ oglàdania cz∏owieka, który jak u Andersena, przemienia si´ w ˝ab´.
By∏ taki czas, prosz´ Pana, ˝e straci∏em wszystko, co mia∏em. Ale nawet i to si´ przyda∏o. Bo tylko w praktyce mo˝na
przekonaç si´, jak nad´te „wszystko”, mo˝e oznaczaç tyle samo co sflacza∏e „nic”.
Dzisiaj jednak – powtarzam – czuj´ si´ tak, jakbym utraci∏
dziewictwo. Wydarzenie, o którym b´dzie mowa, mia∏o miejsce na najwi´kszym w Biszkeku bazarze „Osz”. Kupowa∏em
truskawki, wiÊnie, melona i w∏aÊnie mia∏em p∏aciç za maliny,
kiedy stwierdzi∏em, ˝e z mojej torby znikn´∏a portmonetka.
W tej samej chwili us∏ysza∏em za plecami miodowy baryton,
który bez cienia wspó∏czucia stwierdzi∏ po rosyjsku: „okradli
was”.
Moment, w którym nas czegoÊ tak brutalnie pozbawiajà,
ma w sobie – przyzna Pan – jakiÊ magiczny wdzi´k, jakàÊ bez
ma∏a seksualnà tajemnic´. Patrzy∏em wi´c tylko na (jak mawia pewna pi´kna Pani) smuk∏e p´ciny uciekajàcego ma∏ego
Kirgiza i... nie czu∏em ˝alu. Potem w towarzystwie komentarzy Marty i ¸ukasza, które na szcz´Êcie nie trwa∏y zbyt d∏ugo, wróci∏em do malowniczo po∏o˝onego hotelu „Issyk-kul”,
gdzie w ch∏odnym apartamencie stwierdzi∏em, ˝e przez mojà
skórzanà torb´ przejecha∏ ktoÊ sprawnie od do∏u do góry ˝yletkà.
I wtedy w∏aÊnie przyszed∏ mi na myÊl stan, o którym
wspominam w pierwszych s∏owach listu.
Paƒski, bàdê co bàdê nieco odmieniony,

Jan Nowicki
Biszkek, wrzesieƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
co u Pana? U mnie lato jednakowo goràce i tydzieƒ przemieniajàce w dzieƒ. Bezchmurne niebo i powietrze wokó∏ tnie
Êwiergot jaskó∏ek nazywanych tutaj „kary∏kasztor”. To nawet
sympatyczne, ˝e wszystkie balkony hotelu „Issyk-kul” oblepiajà gniazda tych Êmig∏ych istnieƒ.
Wczoraj jedna jaskó∏ka wpad∏a do mojego pokoju, oblecia∏a kàty i wyfrun´∏a. Chcia∏oby si´ zobaczyç w tym jakiÊ znak,
ale nie zobaczy∏o si´.
˚yj´ w Kirgistanie ju˝ troch´ i ca∏y czas staram si´ czegoÊ
o nim dowiedzieç. WiadomoÊci czerpi´ z rozmów, ale te sà nieprecyzyjne i cz´sto sprzeczne. Mówià, ˝e w tym kraju ˝yje
oko∏o 5 milionów ludzi. Z czego oko∏o 1,5 miliona rdzennych
Kirgizów. Reszta to: Rosjanie, Bia∏orusini, Ukraiƒcy, Rad˝ycy, Koreaƒczycy, Kazachy, a na koƒcu chiƒscy muzu∏manie
zwani Dunganami. Ci ostatni, z tego co widz´, stanowià najbardziej zaradnà grup´, która chyba najlepiej poj´∏a sens
zmian, jakie nastàpi∏y po rozbiciu imperium.
W Biszkeku mieszka milion ludzi, z czego 300 tysi´cy nielegalnie. Bez zameldowania i bez pracy, jak przypuszczam.
Na ulicy M∏oda Gwardia siedzà w kucki setki bezrobotnych
i coÊ tam palà. Sàdzàc po zadowoleniu malujàcym si´ na ich
twarzach, mo˝na przypuszczaç, ˝e to coÊ wi´cej ni˝ zwyk∏e papierosy.
Nasza dzienna dieta to 40 amerykaƒskich dolarów. Po wymianie na somy (miejscowa waluta) otrzymuje si´ 1400 somów. Emerytura miesi´czna wynosi od 300 do 600 somów.
Pensja ministerialna – 100 dolarów.
Ale wszystko, choç biedne, jakoÊ si´ kr´ci. Dzi´ki szarej
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strefie, korupcji oraz ˝yletkom, które w sprawnych r´kach
potrafià tak wiele. Ci, którzy ˝yjà tu nielegalnie, zeszli z gór.
Jak ludzki lodowiec stopiony tam wysoko n´dzà i brakiem jakichkolwiek szans. Ma∏y Kirgiz imieniem Ta∏aj ma dopiero 14
lat, ale ju˝ myÊli o przeniesieniu si´ do Europy.
Szkoda tych jaskó∏ek za oknem, które lecàc gromadà, przy
nag∏ej zmianie kierunku robià wra˝enie, jakby zamiót∏ nimi
nieistniejàcy wiatr. Innym razem p´dzà prosto przed siebie,
przypominajàc miniatury pocisków „katiuszy”.
No i tych z´bów z ˝elaza, srebra i z∏ota – te˝ jakoÊ szkoda.
Bo po pierwszym odruchu niech´ci – z∏oty komplet wciàga,
robi demoniczne wra˝enie i coÊ oznacza. Hasan, mój kierowca, twierdzi, ˝e zna∏ kobiet´, która w testamencie zapisa∏a
swemu wnukowi szcz´k´, z myÊlà o rowerze dla ch∏opca.
Min´liÊmy pó∏metek w nakr´caniu Ma∏ej Wilmy. Odnosz´
wra˝enie, Panie Piotrze, ˝e uczestnicz´ w czymÊ wa˝nym
i szlachetnym. MyÊl´, ˝e Marta Meszaros tym filmem ˝egna
si´ ostatecznie z Kirgizjà. W otoczeniu najbli˝szej rodziny,
tworzàcej ekip´, spojrzeniem omiata góry Tien-szan, u podnó˝a których historia rozsypa∏a prochy jej najbli˝szych. Ona,
zbli˝ajàca si´ do staroÊci, r´koma swojej wnuczki dotyka
ostatni raz twarzy ojca i matki.
Na planie filmu wyczuwa si´ prostà, ludzkà energi´. A ta,
jak uczy doÊwiadczenie, nie mo˝e zostaç niezarejestrowana
przez kamer´. Jestem wi´c dobrej myÊli, Kochany Panie. Licz´ na to, ˝e w zalewie szmiry powstanie film, który pozostawi potrzebny Êlad.
Czule Pana pozdrawiam

Paƒski Jan Nowicki
PS Panie Piotrze, mam ju˝ doÊç Paƒskiego milczenia. WyÊl´ stàd mo˝e jeszcze jeden list, ale potem nieugi´cie b´d´
czeka∏ na s∏owo od Pana.
Biszkek, wrzesieƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
w ciemnoÊciach, u podnó˝a gór Tien-szan, zaszczeka∏ pies!
W ka˝dym miejscu Ziemi psy szczekajà tak samo. Tutaj, na
Alasce, w Zduƒskiej Woli, w lasach Amazonki – wsz´dzie jednakowo. A ludzie, zamiast si´ dziwiç – nic, tylko s∏uchajà.
Od zawsze mia∏em nabo˝ny stosunek do dalekiego ujadania
psa. Wydaje mi si´, ˝e tam skàd ono dochodzi, ˝yje ktoÊ, kto
czeka na mnie, w pozbawionej sprz´tów chacie, przed którà
stoi czarny pies i swym wo∏aniem wyr´cza zd∏awionà przez
noc – czyjàÊ t´sknot´.
Drogi Panie, do dziÊ nie zdoby∏em si´ jeszcze na samotnà
w´drówk´ Êladem psiego wezwania. Ta droga pozostaje dla
mnie ciàgle tajemnym i boleÊnie niespe∏nionym obowiàzkiem.
Dziwne, przecie˝ przez ca∏e ˝ycie nic tylko czekam na d∏ugi
list od kogoÊ, kto przy nazwisku dopisze cztery krótkie s∏owa
– „tam gdzie pies szczeka”.
Dlaczego wi´c nie zak∏adam kapelusza i szala, dlaczego nie
zapalam latarki i nie wyruszam? Nie wiem. CiemnoÊç mnie
nie przera˝a, nie boj´ si´ ludzi, droga nawet jeÊli trudna, zawsze jest do przebycia.
A ja – nie wychodz´.
Mo˝e boj´ si´, ˝e jak ju˝ dotr´ do celu, chata oka˝e si´ pusta. Z cz∏owiekiem w Êrodku – pusta.
Jestem s∏abym w´drowcem. Bez nóg i bez wiary, Drogi Panie.
Pani Beata – siedzi na ∏awce z ksià˝kà w r´ku i w zapadajàcych ciemnoÊciach domyÊla si´ liter.

- 202 -

Pan Dobromir – patrzy na pusty obraz wzi´tej malarki
i nie zapala Êwiat∏a.
Pani Anna – pi´knà d∏oƒ przesuwa po w∏osach dziecka i zapala cienkiego papierosa.
Pan Dyrektor – toczy pian´. Pani Dyrektorowa – warczy.
Dyrektorzàtka – skie∏czà. Mà˝ stanu – przy pe∏nej misce zasypia nerwowym snem i z przyzwyczajenia merda ogonem.
Nocà ze wszystkich tych miejsc dochodziç b´dzie szczekanie domowych psów. Bezdomne wybiegnà w pole.
Co robiç?
Opowiedzia∏ mi jeden goÊç, jak to kiedyÊ odwa˝y∏ si´ podà˝yç za dalekim szczekaniem. Szed∏, szed∏ i przez ca∏y czas
czu∏, ˝e narasta w nim beznadziejne pragnienie spe∏nienia
ostatnich ch∏opi´cych oczekiwaƒ. Przew´drowa∏ wiele dróg,
przedziera∏ si´ przez g´ste krzewy, mija∏ zamki z uÊpionymi
stadami kawek na wie˝ach. A˝ wreszcie dotar∏ do celu. Tam
stràci∏ nietoperza, który w ciemnoÊciach wkr´ci∏ mu si´ we
w∏osy, pog∏aska∏ psa i zajrza∏ przez ma∏e okienko do wn´trza
chatki.
Na pod∏odze, wciÊni´ta w kàt, siedzia∏a skulona niebieskooka ksi´˝niczka i pi´knym g∏osem syreny, w pieÊni bez s∏ów –
obiecywa∏a manowce. P∏aka∏a. Wtedy uciek∏, potràcajàc po
drodze psa, który przeciàg∏ym skowytem zmyli∏ mu powrotnà drog´.
No i chodzi teraz, pozbawiony dachu nad g∏owà, a nocami
znowu czeka na dalekie szczekanie psa. Zachwycajàce przez
to, ˝e przywo∏uje na myÊl marzenia, które nigdy i nikomu nie
mogà si´ spe∏niç.

Paƒski Jan Nowicki
PS Od miesi´cy stolica Kirgizji, Biszkek, nie ma ciep∏ej
wody. Nikt si´ nie dziwi. Niech Pan ju˝ pisze, Kochany Panie.
Biszkek, wrzesieƒ 1999

- 203 -

Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
znowu jestem. Dzi´kuj´ za listy z Kirgizji, a choç – jak to zwykle z Panem bywa – niewiele si´ o tym dalekim kraju dowiedzia∏em, czasami poÊmia∏em si´ jednak – to prawda. Najbardziej Êmia∏em si´ nad listem, w którym opowiada Pan o muchach w samolocie.
Dobrze, ˝e Pan wróci∏ do Krakowa, Drogi Panie, przecie˝
w tamtych stronach teraz porywajà. Ciesz´ si´, ˝e Pan wróci∏
wymasowany przez Panià Anar´, ca∏y i zdrów.
Panie, znowu Pan nabazgra∏ piosenk´. Kol´d´ – tym razem.
Tyle razy ostrzega∏em, a Pan ciàgle swoje.
Za d∏ugie to, Panie Janie, i niebezpiecznie... lokalne. Przecie˝ je˝eli ma „chwyciç”, musi byç proste jak drut i jasne jak
s∏oƒce.
A ju˝ za fraz´ „wsiadaj, bo odje˝d˝asz – z Worcella, pod d´by”, powinien Pan sma˝yç si´ w goràcej smole.
Kol´da dla mnie – powiada Pan? Czemu nie! Uwielbiam,
jak Êpiewacie o mnie. Róbcie to jak najcz´Êciej.
Paƒski tekÊcik przekaza∏em do obróbki najbardziej zapyzia∏emu Anio∏owi, który w Niebie nosi ksyw´ – „tekÊciarz”.
Oto co mi przyniós∏:
NIBY KOL¢DA
I
W s∏odkim Jeruzalem – nocka ju˝ zapada.
Âpiàce stada byd∏a – prze˝uwajà dzieƒ.
ZamyÊlona gwiazda – kapelusz zak∏ada.
Niesie nad Betlejem: ciep∏o, Êwiat∏o, cieƒ.
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Ref.
Gdzie taki – malutki.
Najz∏ociej – z∏ociutki.
Najczulej – wybrany.
Ma∏y ch∏opiec – Êpi.
Najcieplej – cieplutka.
Najciemniej – ciemniutka.
Najd∏u˝ej – czekana.
Noc w Betlejem... dziÊ.
II
W s∏odkim Jeruzalem – mijajà godziny.
W ma∏ej stajeneczce – sennie kwili czas.
Wtulony w kàt nocy tu˝ obok dzieciny,
Czuwa Âwi´ty Józef. Czuwa – ka˝dy z nas.
Ref.
Gdzie taki – malutki.
Najz∏ociej – z∏ociutki.
Najczulej – wybrany.
Ma∏y ch∏opiec – Êpi.
Najcieplej – cieplutka.
Najciemniej – ciemniutka.
Najd∏u˝ej – czekana
Noc w Betlejem... dziÊ.
III
Jezu Mi∏osierny – przynosisz nam siebie.
Jak trudno zrozumieç. Czy to nasza wina?
Odpowiedz po prostu: czy zawsze tam w Niebie,
Gdy Stary „zasypia” – budzi si´ dziecina?
Ref.
Dlaczego – malutki.
Najz∏ociej – z∏ociutki.
Najczulej – kochany
Du˝y ch∏opiec – „Êpi”?
Kto zimnem – zimniutkim.
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Kto mrokiem – ciemniutkim.
Sypnà∏ w oczy Êniegiem?
Pusto w „Vis-∫-vis”.
CoÊ takiego przeka˝´ we Ênie Zbyszkowi Preisnerowi. Zobaczymy, mo˝e si´ nada.
Wiem, ˝e wyje˝d˝a Pan do Grecji. Proponuj´ wi´c odwróciç
role. Tym razem ja opowiem, co Pan tam zobaczy∏.
K∏aniam si´

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Nad wyschni´tà sadzawkà, wrzesieƒ 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
widz´ Pana na greckiej wyspie. Pan tam, zdaje si´, drugi raz?
Prosz´ si´ dok∏adnie przyjrzeç gimnastycznej koszulce, którà Pan zabra∏ z Krakowa. Na piersiach, po lewej stronie,
mo˝na jeszcze odczytaç stary napis – „Corfu”. Te sprane literki sà przecie˝ wyraêniejsze od Paƒskiego wspomnienia
sprzed pi´tnastu lat.
Pan tak niewiele pami´ta, Drogi Panie. Dlaczego?
Zawsze jak Pan wraca∏ mostem D´bnickim z dalekich
miejsc, Êciàga∏em Pana na pobliskie Groble, ˝eby pierwszy
wys∏uchaç wra˝eƒ. Bo potem Pan zapomina∏. Albo w kolejnych opowiadaniach wspomnienia przetwarza∏ tak, ˝e w koƒcu nie mo˝na by∏o dojÊç prawdy.
Wracajàc do rzeczy. Wczoraj prze˝y∏ Pan na Korfu groênà
burz´ z piorunami, a teraz odczuwa ch∏ód greckiego poczàtku jesieni. To dobrze, bo i w Krakowie koniec wrzeÊnia, a potem to ju˝ Pan wie.
P∏ywa Pan w morzu. Przyjemnie i zdrowo. Tylko dlaczego
wyp∏ywa Pan tak daleko? Paƒskie doÊwiadczenie wyniesione
z kujawskich glinianek mo˝e nie wystarczyç.
Chce Pan byç dalej od ludzi? Chce Pan poczuç si´ wolnym?
Ale mimo wszystko, niech Pan nigdy nie wyp∏ywa za horyzont. Stamtàd cz´sto si´ nie wraca. Zresztà, za horyzontem
jest jeszcze jeden horyzont. A za nim nast´pny.
Zamów Pan raczej szklaneczk´ greckiego wina i pomyÊl
o czymÊ. Choçby o tej szwedzkiej parze, która siedzi przy sàsiednim stoliku i prze˝uwa milczenie.
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Nie wiem jak Pan, ale ja odnosz´ wra˝enie, ˝e oni sà ze sobà bezgranicznie szcz´Êliwi. Z prostego powodu, Drogi Panie.
Dobrali si´ jak w korcu maku. Swój trafi∏ swego w samo serce. Zna Pan przecie˝ przypadki, kiedy to on albo ona z rozmarzeniem w oczach mówià o radoÊci spotkania. O cudzie, który
zdarza si´ tylko raz. O spe∏nieniu. O wzajemnym zaufaniu.
Nie do koƒca im ufam – wie Pan? To znaczy nie do koƒca
wierz´. MyÊl´, ˝e t´ jasnow∏osà par´ szcz´Êcie rozleniwia
i wp´dza na manowce, o których Pan wspomnia∏ w jakimÊ liÊcie z Kirgistanu. I mimo ˝e sam pozostaj´ w stanie spoczynku, Wam, Ziemskim Ludziom, poleca∏bym raczej ciàg∏à i nigdy niekoƒczàcà si´ prób´ odnalezienia szcz´Êcia. Tak˝e osobistego.
Dà˝enie, Panie Janie, nigdy spe∏nienie. Ot co! Bredz´ troch´. Odzwyczai∏ mnie Pan od pisania – mo˝e dlatego.
Koƒcz´ ten krótki list i prosz´, by Pan pami´ta∏, ˝e miejscowoÊç, w której Pan sp´dzi dwa tygodnie, nazywa si´ Acharavi. A pieniàdze, którymi si´ Pan pos∏uguje, to drachmy, a nie
dioptrie.
Serdecznie Êciskam i prosz´ o wiadomoÊci

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Na ma∏ym kamieniu, paêdziernik 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
mówi si´, ˝e ktoÊ trafi∏ w toto-lotka, sier˝ant Bary∏a trafi∏
w „dziesiàtk´”, emerytowi trafi∏ si´ prawdziwek, napastnik
Wis∏y Kraków trafi∏ do bramki przeciwnika, a ktoÊ inny tylko kulà w p∏ot.
Jednak wszystkie te przypadki blednà wobec rzadkiego
zjawiska, kiedy to kosa trafia na kamieƒ. Przypadek? Byç
mo˝e. Kto nie zna si∏y przypadku? Ale mo˝e równie˝ Êwiadomy sygna∏ jakiejÊ energii, którà – zdaniem pewnej Pani – wyrzucamy niepotrzebnie w Kosmos?
Pisz´ o tym troch´ w nawiàzaniu do Paƒskiego ostatniego
listu, gdzie z umiarkowanym entuzjazmem mówi Pan o pewnej milczàcej szwedzkiej parze.
Szkoda, ˝e Pan zamknà∏ za sobà drzwi.
Gdyby nie to, dziÊ mia∏bym ochot´ nazwaç Pana kamieniem, a siebie kosà. A mo˝e odwrotnie? Zresztà wszystko
jedno, skoro Pan nas tak beztrosko zdekompletowa∏.
No nic... rozmawiajmy dalej!
A wi´c – TRAFI¸A KOSA NA KAMIE¡?
Widzia∏em kiedyÊ pole, a na tym polu pszeniczny ∏an, który k∏ad∏ pokosem kr´py facet z r´kami zaciÊni´tymi na drewnianym stylisku kosy. Par´ metrów dalej taƒczy∏a kobieta
z twarzà zwróconà w jego kierunku i zr´cznie wiàza∏a snopy.
Ze snopów mendle, z mendli stóg. Który z czasem sp∏onà∏ od
pioruna, a razem z nim ludzka mi∏oÊç i setki gniazd ze skwarkami Êlepych myszek, które ledwie si´ pocz´∏y.
JakiÊ czas potem znowu przeje˝d˝a∏em rowerem i na tym
samym polu jeszcze raz zobaczy∏em mojà par´. Jà bez twa-
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rzy, jego z kosà w r´ku, z oczami wbitymi w ziemi´ i t´sknie
czekajàcego. Mo˝e na kamieƒ?
Jak przyjdà nast´pne ˝niwa, pojad´ tam jeszcze raz, Panie
Piotrze. Albo nie, powlok´ si´ piechotà. Noga za nogà. Jak za
trumnà niesionà na wàt∏ych ramionach nadziei, w której spoczywa oczekiwanie na prawdziwà mi∏oÊç.
Oczekiwanie na traf, Panie Piotrze. Na traf!

Paƒski Jan Nowicki
Kowal, paêdziernik 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
kol´dowy czas jesienià? Czemu nie! Ale jeÊli, to o tym wieku,
który si´ w∏aÊnie koƒczy. Najkrócej chcia∏oby si´ powiedzieç
– kocham Ci´, ˝egnaj. Najd∏u˝ej i chyba màdrzej to... nie mówiç nic. Tylko dat´ wypisaç. Jak na Êwiadectwie urodzenia,
jak na klepsydrze.
KOL¢DA NA KONIEC WIEKU
I
Dwa tysiàce razy – Maleƒki, Kochany,
K∏adli Ci´ w stajence – w kol´dowy czas.
Nocne echa nios∏y – „Wybrany!... Czekany!!!”
Twardy Êwit przemienia∏ mi´kkie siano w g∏az.
Dwa tysiàce razy otwiera∏eÊ serce,
W nieludzkim zdumieniu przygwo˝d˝onych ràk.
Wisia∏eÊ na krzy˝u – w uÊmiechni´tej m´ce.
Zdany na szyderstwo. Zdany na nasz sàd.
Ref.
Rodzisz si´, dziecino. Umierasz, dziecino.
Serca nam przepe∏niasz nadziejà i ∏zà.
W Kanie Galilejskiej zmieniasz wod´ w wino.
A ludzie nie wierzà. A ludzie wcià˝ kpià.
Rodzisz si´, dzieciàtko. Umierasz, dzieciàtko.
W ten rok dwutysi´czny szepnij Matce, Ênij,
˚e my kolebiemy boskie zawiniàtko.
Zabierz nasze serca – w ma∏ych ràczkach skryj.
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II
RoÊlinko zielona. Ch∏opcze z∏otow∏osy.
Bosy na klepisku w tak siarczysty mróz.
Pob∏ogos∏aw dzieci – wod´, traw´, wrzosy.
A na klawiaturach – pieÊni nowe z∏ó˝.
PrzekreÊlmy tysiàce! To có˝, ˝e sà dwa.
Zacznijmy od nowych i pi´kniejszych wierszy.
S∏yszysz? To harmonia po˝egnaniem ∏ka.
Dwutysi´czny! Dwu-tysi´czny! Dwu-ty-si´-czny!
Ref.
Umierasz, dziecino? Rodzisz si´, dziecino?
Serca nam przepe∏niasz nadziejà i ∏zà.
W Kanie Galilejskiej zmieniasz wod´ w wino.
A ludzie nie wierzà. A ludzie wcià˝ kpià.
Umierasz, dzieciàtko! Rodzisz si´, dzieciàtko!
Gasnà dwa tysiàce – w t´ czarownà noc.
Która chowa ksi´˝yc i zapala s∏onko.
A pastuszek wierzy – ˚E TRUCHLEJE MOC!!!

Paƒski Piotr Skrzynecki
PS Dzisiaj lubi´ Pana bardziej ni˝ zwykle. Przyda si´ –
prawda? Przyda si´.
Niebo. W cieniu ska∏y, paêdziernik 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
przys∏a∏ Pan tekst kol´dy na koniec wieku? Ambitnie, Panie
Piotrze, bardzo ambitnie. Tyle ˝e ani s∏owem nie wspomina
Pan, kto jest jej autorem. Mo˝e Pan? JeÊli tak, to z radoÊcià
myÊl´ o tym, ˝e uda∏o si´ nak∏oniç Pana do wspólnej zabawy.
À propos. Tego lata wzià∏em ze sobà na Korfu mój magnetofonik, na którym Pan kiedyÊ usiad∏, i dwie kasety. Jednà
czystà do nauki tekstu, drugà z nagraniem piosenek Kayah
i Bregovicia. Hit sezonu, jak s∏ysz´.
Na ok∏adce kasety zdj´cie piosenkarki i kompozytora, jakieÊ takie sentymentalne, troch´ weselne, na pewno zabawne. Nie trzeba nawet s∏uchaç utworów, by ju˝ na podstawie
wspomnianej fotki go∏ym okiem zobaczyç, ˝e twórcy zapraszajà s∏uchacza do wspólnej zabawy, w której sami zamierzajà wziàç udzia∏.
A potem by∏y dwa tygodnie s∏uchania. Mi´dzynarodowe
towarzystwo siedzàce na tarasach hotelu „Acharavi” pod koniec wakacji nuci∏o (niby po polsku) Tabakier´, Âpij kochanie, By∏am ró˝à i inne kawa∏ki. KAWA¸KI – Panie Piotrze.
Bo nie wiem, czy Panu wiadomo, ˝e na weselach gra si´ w∏aÊnie... kawa∏ki. Z czego znakomicie zdaje sobie spraw´ zarówno pan Bregoviç, jak i pani Kayah.
Pan Bregoviç po∏àczy∏ motywy polskich górali z rytmami
i nastrojem Ba∏kanów. Z tego po∏àczenia wyszed∏ kawa∏ zabawy i kawa∏ek wzruszeƒ. Zachwyt s∏uchaczy przeszed∏ wszelkie oczekiwania. Na jakimÊ koncercie zebra∏y si´ ponoç tysiàce ludzi. Mówià, ˝e od niepami´tnych czasów, po raz
pierwszy na tego rodzaju imprezie mo˝na by∏o spotkaç s∏uchaczy ró˝nych generacji. Od 60- do 20-latków. I na tym, Dro-
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gi Panie, powinienem skoƒczyç, gdyby nie ten piskliwy g∏osik,
który doszed∏ mnie ze szpalt poczytnego tygodnika „Wprost”.
Zapiszcza∏ Raczek. Pan Tomasz Raczek. W felietonie pt.
Etno polo, kiedy ju˝ wymieni∏ miasta, w których ostatnio bywa∏ (Londyn, Monachium, Kopenhaga), pisnà∏ w koƒcu – po
warszawsku – ˝e „etno” (do którego zalicza piosenki Kayah
i Bregovicia) znalaz∏o – „sobie drog´ do polskich serc: troch´
kuchennymi schodami i troch´ podst´pem”. ˚e sprowadzi∏ je
do nas „muzyk z Sarajewa – Goran Bregoviç”. Dlaczego nie
muzykant – panie Tomaszu? MyÊl´, ˝e Goran, mimo mi´dzynarodowego uznania, jakim si´ cieszy, nie mia∏by nic przeciwko temu.
Czytamy dalej: „Etno polo to raczej muzyka knajpiana, ni˝
etniczna. Szczerze mówiàc, wyjàtkowo pi´kne brzmienia ba∏kaƒskie wol´ z innej r´ki ni˝ Bregovicia, a Kayah – no có˝,
chyba sama czuje, ˝e nie jest to najlepsza p∏yta w jej karierze.
Moda etno przysz∏a wi´c do nas przez kuchni´, a w∏aÊciwie
przez barek z wódkà i piwem, co jest skàdinàd tutaj charakterystyczne” – pisze Raczek.
Panie Tomaszu Drogi, a skàd Pan wie, ˝e Bregoviciowi nie
jest bli˝sza muzyka knajpiana od etnicznej? A mo˝e pan Goran
brzmienia ba∏kaƒskie tak˝e woli z innej r´ki ni˝ w∏asna? A jeÊli sponiewierana nies∏usznym sukcesem Kayah rzeczywiÊcie
uzna wspomnianà p∏yt´ za nie najlepszà w swej karierze, to co
ma zrobiç? PrzekreÊliç swój wybór, wypiàç si´ na widowni´,
skreÊliç ze swojego repertuaru utwory „muzyka z Sarajewa”
tylko dlatego, ˝e spotka∏y si´ z nadmiernym zachwytem s∏uchaczy, do których Pan – bywalec – si´ nie zalicza?
„Przez kuchni´” – powiada Pan. Przez „barek z wódkà i piwem”?
W tej sytuacji zosta∏a Panu jeszcze toaleta, przed którà Pan
si´ cofnà∏. Ale tylko przed nià, bo ju˝ sformu∏owaniem – „co
jest skàdinàd t u t a j charakterystyczne”, daje Pan do zrozumienia, ˝e Pan jest t a m.
Przecie˝ my o tym wiemy. I nie mamy nic przeciwko temu.
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My, doros∏e dzieci, Êwiadome od dawna, ˝e Êwiat z ró˝nych
powodów staje si´ coraz bardziej prowincjonalny.
Âpij, kochany, Êpij!

Paƒski Jan Nowicki
Kowal, paêdziernik 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
co si´ tam u Was na dole dzieje? MyÊl´ o aktorach. Co si´ z Panem dzieje? Czasami odnosz´ wra˝enie, ˝e Paƒska profesja
jest na wymarciu. Gdzie te stare dobre czasy, kiedy to chodzi∏o si´ do teatru „na aktora”? I to niejednego. Gdzie znikn´li
starzy mistrzowie sceny? Tacy jak Kazimierz Fabisiak, Wojciech Ruszkowski, Wiktor Sadecki, Marian Jastrz´bski?
A panie: Bednarska, Zaklicka, Malicka, Niwiƒska. Ja wiem,
gdzie teraz rezydujà – spotykamy si´. Ale dlaczego ich miejsc
nie zaj´li inni?
To znaczy jeszcze niby jesteÊcie. Jeszcze si´ p´tacie przed
kamerami, na scenie, estradach. Ale tak naprawd´ to ju˝ nie
Wy, tylko Wasze zm´czone cienie eks-aktorów. PrzeÊcigacie
si´ w zarobkach, wch∏on´∏a Was reklama, telenowela. Jeden
z Was to jakiÊ „twardziel” na przyk∏ad. Co to znaczy „twardziel”, Panie Janie? Po co mu to? Po co Wam to? Dobrze, niech
sobie nawet zagra „twardego”, ale raz, no, dwa razy. Ale ˝eby
tak latami na „twardo”? Dlaczego nie mi´knie? Dla zdrowia,
urozmaicenia, z nudy, dla zabawy?
Drugi znowu ca∏ymi latami... wy∏àcznie Êmieszny.
Gdzie si´ podzia∏y aktorskie marzenia? Twarze aktorów
i aktorek – nie wiem, czy z tej drogi nie ma powrotu – Panie
Janie? Obawiam si´, ˝e nie ma. Odmó˝d˝onà widowni´ zabawiajà coraz cz´Êciej odmó˝d˝eni artyÊci. Jedyna emocja godna uwagi, to teraz mo˝e ju˝ tylko ziemia z korzeniami drzew,
trawà, zapachem pór roku. Zamiast chodziç do kina czy teatru, spacerujcie raczej po lesie. Chowajcie twarze w mech
i wrzos. Cieszcie uszy Êpiewem ptaka, gdakaniem kur, szumem wiatru. Bo to ma przynajmniej jakiÊ sens.
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Dzisiaj bardziej ni˝ zwykle czekam na Pana. Mo˝e Pan powinien ju˝ tutaj byç? Chcia∏bym wyciàgnàç Pana z odm´tów
nieprzespanych nocy, papierosowego dymu i alkoholu, który
tak w Panu posmutnia∏.
Chodê Pan – pomilczymy. Przybywaj Pan, a wybierzemy
si´ na d∏ugi spacer alejà z bia∏ych kamieni.
Patrzy∏em na Pana dzisiejszy Êwit i pomyÊla∏em, ˝e trzeba
coÊ z tym zrobiç. Z tym o∏owiem za oknem, szczekaniem psa
pod ko∏drà, kaszlem.
Prosz´ tak˝e przemyÊleç, czy nasza korespondencja ma
dalej sens? Skoƒczy∏o si´ lato, koƒczy si´ wiek, wszystko
zmierza do nieuchronnego koƒca, wi´c mo˝e i my?
I prosz´ tyle nie paliç. Pan si´ zabija.
Przepraszam za smutny ton mojego listu, ale có˝... martwi´ si´.
Drogi Panie, niech Pan pami´ta, ˝e tu, po drugiej stronie
zwierciad∏a, ktoÊ myÊli o Panu. Czeka na Pana.
Serdecznie pozdrawiam

Paƒski Piotr Skrzynecki
PS Jeszcze jedno. Dosz∏y mnie s∏uchy, ˝e czyjeÊ serce p´k∏o. Prosz´ kochaç to serce i prosz´ temu sercu o tym powiedzieç.
Niebo. Aleja bia∏ych kamieni, paêdziernik 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
zdziwi∏ mnie Pana ostatni list. Zdziwi∏ i troch´ zasmuci∏. Pan
podaje w wàtpliwoÊç sens naszej dalszej korespondencji? Dlaczego?! Mo˝e tam, w Niebie, ˝ycie po ˝yciu dostarcza Wam takiej satysfakcji, ˝e listy spadajàce na Ziemi´ sà jedynie zb´dnym dodatkiem i niczym wi´cej.
Ale tutaj, prosz´ Pana, bywajà chwile, kiedy myÊli wysy∏ane ku ob∏okom pomagajà... udêwignàç, przetrwaç, ˝yç.
„Bujanie w ob∏okach”. Mój Bo˝e! Dla g∏upców to zaledwie
bezproduktywne zaj´cie.
Dla ludzi chcàcych zrozumieç – radoÊç wynikajàcà z rzadko
udawanych prób oderwania si´ od ziemi, tej koszuli – bliskiej
cia∏u, przez moment tak krótki... tak krótki.
Prosz´ mi pozwoliç pisaç do siebie, Drogi Panie. Dzi´ki temu raz w tygodniu pokonuj´ bezcenny milimetr, który skraca
drog´ do Pana – szlak obliczany przez znawców w latach
Êwietlnych.
I prosz´ mi pozwoliç pami´taç o sobie. Cz´ste wspominanie
zmar∏ych, to rodzaj modlitwy – czu∏y or´˝.
Czasem jedyny, jakim cz∏owiek dysponuje w nierównej
walce ze Êmiercià. Âmierç nie zabiera cz∏owieka, Drogi Panie.
Ona tylko w grobowej ciszy podwy˝sza poprzeczk´ dla naszych mi∏oÊci.
Od pó∏tora roku co siedem dni pochylam si´ nisko nad bia∏à kartkà papieru i próbuj´ naiwnie wymazaç czarny wyrok
przeznaczenia. Pogodziç si´ z nim i z pokorà czekaç na w∏asny.
I nie badaç go, bo jest... NIEZBADANY. I wierzyç w jego
sprawiedliwoÊç, bo jest... BOSKI.
Godz´ si´ pisaç do Pana, nie oczekujàc odpowiedzi. Czas
nauczy∏ mnie kochaç bez wzajemnoÊci. Gotów jestem pami´-
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taç – b´dàc zapomnianym. Potrzebuj´ tak niewiele, Drogi Panie. Zadowol´ si´ ka˝dym drobiazgiem. Mo˝e to byç cieƒ ronda kapelusza. Zamulone stawy, wedle których dzisiejsze
GROBLE. Wyschni´ty strumieƒ wstà˝ki, bo za nià pami´ç
zatkn´∏a pióro mariackiego go∏´bia.
A poza tym, Pan przecie˝ pewnie wie, co w naszym Krakowie...
˚e dzisiaj np. ksiàdz doktor Mieczys∏aw Maliƒski obchodzi
pi´çdziesi´ciolecie kap∏aƒstwa. Jaki tam Mieczys∏aw, jaki
doktor, Panie Piotrze. Mietek – po prostu Mietek. Nasz przyjaciel, z tym swoim cieniem uÊmiechu w kàcikach ust, które
bez s∏owa przebaczajà. Z r´koma, z∏o˝onymi najcz´Êciej tak,
jakby z równà ˝arliwoÊcià obejmowa∏y Boga i Cz∏owieka.
Najwy˝szego i Najni˝szego. Z proÊbà o zwyk∏à mi∏oÊç.
Dzi´ki takim ludziom jak Ksiàdz – Êwiat pi´knieje. Jemu –
ksi´dzu Mieczys∏awowi – nie ma potrzeby mówiç bezmyÊlnie
„Bóg zap∏aç”. On jest przecie˝ jednym z nas. A wi´c tym, któremu Bóg (jak wszystkim) zap∏aci tylko wtedy, kiedy uzna to
za stosowne.
Dlatego Go kochamy. Pan, ja, my wszyscy.
Talent, Panie Piotrze. A talent to boski dar. Powo∏anie kojarzy mi si´ raczej z wojskiem.
A tak w ogóle, to wieczorem udaj´ si´ na bal do hotelu
„Pod ró˝à”. Potaƒczyç, i... Panu mam mówiç?
K∏aniam si´ nisko

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, listopad 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
rok temu z okazji Wszystkich Âwi´tych, pisa∏em do Pana
o tym, jak to ksi´˝niczka Justyna pods∏ucha∏a, ˝e na jeden zaduszny dzieƒ majà nam zwróciç ziemskie oczy, którymi b´dziemy patrzeç na Was. A tak˝e uszy, dla wys∏uchania rozmów ˝yjàcych. I zmys∏ powonienia, ˝ebyÊmy mogli przypomnieç sobie zapach liÊci kasztanów i stearynowych ∏ez. I jeszcze o nieistniejàcym szronie pisa∏em, w którym jesteÊmy – bo
Êcieracie go z krzy˝y ciep∏à r´kawiczkà. O cieniach roztaƒczonych, ˝e w nich tak˝e my.
Od tamtego czasu minà∏ rok, panie Janie.
Otuleni niebieskà mg∏à wiecznego spoczynku, my – Wasze
duchy – staramy si´ unikaç wzruszeƒ. Nie myÊlimy o tym, co
boli tam na dole i co cieszy. Raz do roku, w czas naszego Êwi´ta i mo˝e jeszcze podczas krótkich wizyt na cmentarzach,
traktujecie nas serio. Potem jednak, ze zrozumia∏ych wzgl´dów, wydajemy si´ Wam ma∏o realni, a w skrajnych przypadkach nawet zb´dni.
No có˝... Niech b´dzie.
Staramy si´ unikaç wzruszeƒ – pisz´, co nie oznacza, ˝e zawsze nam si´ to udaje. Wczoraj na przyk∏ad wys∏ucha∏em
przedziwnego zwierzenia Justyny. Prosz´ sobie wyobraziç, ˝e
min´∏y setki lat, a ksi´˝niczka dalej kocha os∏a, z którego spad∏a. (Wiem, ˝e chodzi∏o o kuca, ale nazywam go os∏em, bo
przecie˝ przez to bydl´ straci∏a ˝ycie).
A ta tymczasem: – On nie chcia∏, Piotrze, nie chcia∏! Nie
zrobi∏ tego umyÊlnie!!! Potknà∏ si´ o ukryty w mchu pieƒ, z∏ama∏ obydwie nogi i teraz na pewno gdzieÊ p∏acze.
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– Dziecko – powiadam – to o czym mówisz, mia∏o miejsce
w XVIII wieku, a teraz mamy XX. Twojego os∏a ju˝ nie ma.
Os∏y sà Êmiertelne, ksi´˝niczko.
– Nieprawda! To co, ˝e go nie ma. Ja go wskrzesz´! – krzycza∏a i tupa∏a nó˝kà.
Oniemia∏em, Panie Janie, i obejrza∏em si´ dyskretnie, bo
zaczyna∏o byç niebezpiecznie.
– Uspokój si´, dziewczyno, i powiedz, o co ci chodzi?
Ale ona ju˝ tylko milcza∏a. Siedzia∏a skulona na du˝ym kamieniu, zaciska∏a pi´Êci i milcza∏a.
– Ksi´˝niczko – szepnà∏em – Êpisz?
Zaprzeczy∏a ruchem g∏owy.
– KiedyÊ zaÊniesz, maleƒka, a we Ênie zobaczysz swojego
os∏a, jak galopuje ∏àkà ˝ó∏tà od kaczeƒców. Jak przeskakuje
rowy i strumienie. I ciebie na nim, smagajàcà spocony bok
zwierz´cia grubym warkoczem. I to, jak tym warkoczem rozbijasz na ma∏e kryszta∏ki krople rosy, uwi´zione w paj´czych
labiryntach. Jak szepczesz os∏owi do ucha, ˝e jest twoim ulubieƒcem, którego Êciskasz parà dziewcz´cych ud. I boleÊnie
k∏ujesz ostrogà. Do krwi. Do pierwszej krwi, ksi´˝niczko.
Wiem, dlaczego milczysz. To ty go zabi∏aÊ, nie on ciebie.
No... a teraz czekaj na sen. B´dziesz d∏ugo czekaç, bo nast´pny obiecujà tu dopiero za rok. Kto wie, mo˝e w tym Ênie
zobaczysz swojego os∏a i powiesz mu – przepraszam. Zas∏u˝y∏ na to.
Dotkn´∏a mnie d∏onià, w której nie by∏o kropli krwi. Ani
b∏´kitnej, ani ˝adnej. Mo˝e zaczeka – pomyÊla∏em.
Wasza WysokoÊç wybaczy opowiadanie wyssane z palca.
Pozdrawiam Pana, Drogi Panie,

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. ¸aweczka, listopad 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
noc, godzina 23.30, czwartego listopada 1999 roku, Kowal. Ca∏y dzieƒ i wieczór czeka∏em na t´ godzin´. Chcia∏em dopaÊç jà
i z Panem sp´dziç.
Za 30 minut minie pó∏noc, która otworzy dzieƒ 5 listopada
– dzieƒ moich szeÊçdziesiàtych urodzin.
Co nale˝y zrobiç, Drogi Panie, ˝eby uniknàç smutku?
Kolejno prze˝ywane dziesi´ciolecia mija∏y niezauwa˝one.
Otulone nadziejà, radosne i – mimo znacznej dojrza∏oÊci – ciàgle m∏ode. Ale to...
Na zegarku 23.40. Z poczàtkiem listopada jak zawsze pojecha∏em na groby bliskich i jakoÊ mi si´ d∏u˝ej zosta∏o. Nie musia∏em przecie˝, ale... zosta∏em. Przeczyta∏em gdzieÊ: „listopad nale˝y do lepszych miesi´cy, jest w nim godnoÊç, powÊciàgliwoÊç i uczucie rezygnacji”.
Jesienià sadzi si´ m∏ode drzewa. Na piaskowej górze, która dotyka Jeziora Krzewenckiego, posadziliÊmy ich z Andrzejem ponad tysiàc. Wczoraj widzia∏em, jak maleƒkie modrzewie prze˝ywajà pierwszà w ˝yciu jesieƒ.
Patrzy∏em na mój p∏ot, taki jak dla byd∏a, i zada∏em sobie
pytanie, czy ludzie go uszanujà. R´k´ zanurzy∏em w wodzie,
nad którà byç mo˝e kiedyÊ stanie mój dom. W tym jest, jak
sàdz´, odrobina... GODNOÂCI.
Godzina 23.50.
Tylko czy ja w nim zdà˝´ zamieszkaç? Mam takie dziwne
poczucie, ˝e nie zaznam lat póênej staroÊci. Mówi´ o tym bez
cienia ˝alu. To tylko... POWÂCIÑGLIWOÂå, nic wi´cej. Mój
Kowal zasypia. Pies skrobie pazurkami o deski pod∏ogi. Mruczy gazowy piecyk. Ciemno. Przeje˝d˝ajàce auta, szemrzà.
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Oddech krótki i troch´ za ci´˝ki. Przywalony milionami papierosów, przebija si´ teraz przez nikotynowà skorup´ p∏uc
i ciàgle walczy. Stoi ciàgle dom, w którym si´ urodzi∏em.
Na strychu sà byç mo˝e jeszcze resztki go∏´bich klatek,
zbitych r´kà ch∏opca. Jak dobrze, ˝e w ZaÊwiatach mam Pana. Pan mi przecie˝ pomo˝e, ˝ebym czas, który mi pozosta∏,
umia∏ wykorzystaç najpi´kniej.
W zimowych listach b´d´ pyta∏ Pana o kolejne cele, jakie
powinienem stawiaç przed sobà. Od Pana oczekiwaç b´d´ inspiracji i pomocy. Chcia∏bym jeszcze czas jakiÊ nie... REZYGNOWAå.
Godzina 24.00.
Mam jà i zwini´tà w k∏´buszek w ca∏oÊci ofiarowuj´ Panu –
Najbli˝szemu.
W moim miasteczku przygotowujà pewnà wa˝nà uroczystoÊç, o której w przysz∏oÊci opowiem. A teraz pozdrawiam
Pana i prosz´ o dalszà przyjaêƒ

Paƒski Jan Nowicki
PS Drogi Panie, gdy ju˝ skoƒczy∏em ten liÊcik, zat´skni∏em nagle za majem. Za 61 wiosnà, która – kto wie – mo˝e b´dzie tà najpi´kniejszà.
Kowal, listopad 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
powiada Pan, ˝e skoƒczy∏ szeÊçdziesiàt lat? A nie mówi∏em?
Wybaczy Pan, ale to bez znaczenia. Na dobrà spraw´ w podobnej sytuacji znajdujà si´ równie˝ ci, którym dzisiaj stuka
dziesi´ç, czterdzieÊci, siedemdziesiàt.
Je˝eli dobrze przyjrzy si´ Pan chwili, zobaczy Pan jedno...
jak w∏aÊnie mija. To samo dotyczy dni, miesi´cy, lat. Bez radoÊci stwierdzam, ˝e co istotne, dopiero przed Panem. Tylko
prosz´, niech Pan jak ognia unika refleksji, zadumy, podsumowaƒ. MyÊlàcemu cz∏owiekowi przesz∏oÊç jawiç si´ mo˝e tylko
w Êwietle niewykorzystanych szans – wi´c po co si´ m´czyç?
W Paƒskich stronach rzeczywiÊcie mówià: „po kopie – po
ch∏opie”. Kopa = 60. M∏odzi powtarzajà to z odcieniem ironii
i z kpinà. Nigdy ze smutkiem – zauwa˝y∏ Pan?
Bo majà racj´. Czego tu ˝a∏owaç? Mlecznych z´bów, kruchych jak zapa∏ki? Tych nast´pnych, bolàcych ca∏e ˝ycie i wypadajàcych w koƒcu? Powrót do bezz´bnych dziàse∏ to jak odnaleziona po latach cudowna kraina niemowl´ctwa, kiedy nie
trzeba by∏o gryêç niczego i nikogo. Ostatnia dekada ˝ycia
w istocie przypomina pierwszà.
Dziecko uczy si´ wypowiadaç po raz pierwszy „dzieƒ dobry”. Starzec powinien zrobiç wszystko, ˝eby umieç wyszeptaç ostatnie „do widzenia”. To powinno byç wymaganà cz´Êcià
dobrego wychowania.
Drogi Panie, zastanawiam si´ czasem nad Panem i w takich
chwilach czuj´ si´ naprawd´ od Pana starszy. Jak dziecko we
mgle biegnie Pan w stron´ marzeƒ i woli si´ zabijaç, byle tylko nie stanàç oko w oko z rzeczywistoÊcià. To silne w Panu
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i tak emanujàce, ˝e zara˝asz Pan otoczenie, a sam ˝yjesz sobie beztrosko w t´sknotach, niespe∏nieniach i wyobra˝eniach,
budujàc coraz bardziej rozdygotany scenariusz ˝ycia. A gdy
ono czasem wyciàga do Pana serdecznie r´k´, uciekasz Pan
od niej. Robi Pan wra˝enie – doÊç przykre – jakbyÊ mia∏ monopol na wiedz´ o relacjach mi´dzyludzkich. A tymczasem
myÊl´, ˝e nie do koƒca pozna∏ Pan samego siebie. Czy Pan
przypadkiem nie jest przykro zak∏opotany na swój w∏asny
temat? Nie pytam, czy jest Pan szcz´Êliwy – nikt nie jest
szcz´Êliwy do koƒca – ale pomi´dzy nieszcz´Êciem a powiedzmy – szcz´Êciem, istnieje jeszcze pogodzenie z zawi∏oÊciami
losu, przed którymi nie wolno uciekaç. Trzeba im w jakiÊ sposób, najlepiej konkretny, stawiç czo∏a. Niech Pan nie katuje
swoich pragnieƒ, niech Pan je raczej zabija. Prosz´ to zrobiç
krótkim, zdecydowanym ci´ciem. Zobaczy Pan wtedy, jak
usypia swojà t´sknot´, jak znieczula ból wyrzàdzonej krzywdy. A wtedy powitam Pana w gronie tragicznie rozweselonych starców. Prosz´ si´ udaç na kompleksowe badania,
choçby po to, by wype∏niç czymÊ sensownym czas.

Paƒski Piotr Skrzynecki
PS Justyna podczytuje mi listy od Pana. Wczoraj rzuci∏a
od niechcenia, ˝e pora ju˝ Pana poznaç. Ciekawe? Zaskakujàco przewrotne bywajà kobiety, nawet te, które nie istniejà.
Niebo. Hacjenda, listopad 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
by∏o niezwykle, nadzwyczajnie, przyjemnie, by∏o zmys∏owo.
– Eins – zwei – drei!
Samo wejÊcie, a potem w´drówka starymi schodami secesyjnej kamienicy przy Laxenburgerstrasse 34 zapowiada∏y
szcz´Êcie, które czu∏em, ˝e nastàpi. Na drzwiach, wiodàcych
do pi´knego apartamentu, przekreÊlony grubà krechà telefon
komórkowy.
To lubi´ – pomyÊla∏em.
Przestronny hol pe∏en kwiatów i krzaczastej zieleni. W kàcie m´ski parasol, ociekajàcy resztà kropel. KtoÊ tu jest. KtoÊ
przyszed∏ przede mnà. KtoÊ przyjdzie po mnie.
Zapach mi´ty pomieszany z aromatem kawy i markowego
koniaku. Stary Vivaldi czwórkà czterech pór roku galopuje cicho po Êcianach, po skórzanych obiciach kanap, sof i foteli. Na
stole troch´ kolorowych pism, w nich fotografie nagich ryb.
Z´by rekinów, brzuchy rekinów, krew wokó∏ rekinów. Krew
wprowadza rekiny w dziki sza∏. Za Êcianà ni to mruczenie, ni
to j´k. W salonie jestem sam.
Ogarni´ty poczuciem jakiejÊ trudnej do zdefiniowania b∏ogoÊci, zasypiam na jednej z kanap – ufny i bezpieczny.
– Entschuldigung – szepcze bia∏a Klaudia, która w delikatnym pochyleniu ods∏ania mimochodem fragment oliwkowej
piersi. Jak dziecku odbiera szalik, który zapomnia∏em zdjàç,
a potem prowadzi do ma∏ego pomieszczenia dla dwojga, gdzie
ka˝e usiàÊç na mi´kkim krzeÊle. Tam tajemniczym aparatem
dotyka moich ust, a potem dziàse∏.
– Danke – i znika jak zjawa.
Przy uchylonym oknie pal´ amerykaƒskiego papierosa. Patrz´ na dachy Wiednia. Na dole dostrzegam kamiennà sa-
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dzawk´, przy której naga postaç gipsowej bogini spowija si´
w bluszcz.
– Bitte – podaje mi ch∏odnà d∏oƒ, znowu jak dziecku, gdzieÊ
prowadzi.
Id´ za Klaudià do g∏ównego buduaru, w którym czeka Sandra, prosz´ Pana. K∏adà mnie, przep∏ukujà w pewnym sensie,
po czym otulajà bia∏à serwetkà, która dla odmiany pachnie rumiankiem. Ca∏y czas mam wra˝enie, ˝e jestem w jakimÊ wiedeƒskim gabinecie rozkoszy.
– Eine – zwei – drei! – szepcze doktor Serwatka i aksamitnà ig∏à wbija si´ w aksamit dziàse∏. Nie boli. Dlaczego nie boli?!
– Zrobimy ci coÊ, co wprowadzi kiedyÊ w zachwyt antropologów. „Musia∏ to byç wa˝ny cz∏owiek, skoro tak dziwne rzeczy
nosi∏ w g´bie” – powiedzà.
Nale˝y dodaç, ˝e ca∏à operacj´ prze˝y∏em z g∏owà wciÊni´tà
w pierÊ Klaudii, pod którà bi∏o autentycznie austriackie serce.
Czy w takiej chwili wypada∏o mi zajmowaç si´ polskim, Drogi
Panie? Nie wypada∏o.
Achtung i strumieƒ wody o smaku Êwie˝ych mandarynek.
Spod przymkni´tych powiek patrzy∏em na dwie pi´kne kobiety, ubrane w bia∏e habity niczym siostry mi∏osierdzia. Niestrudzone i precyzyjne jak saperzy, a przy tym ch∏odne i oboj´tne, jak p∏atni mordercy. I tak ma byç, Panie Piotrze. To jest
pi´kne.
Doktor Franz Serwatka, czyli nasz Franio, w swoim wiedeƒskim gabinecie stomatologicznym w miejsce krwawej resekcji,
wynerwiania, szycia i borowania, zaproponowa∏ mi seans erotyczno-spirytystyczny. Bez strachu, bólu, smarków i poni˝enia.
Bàdê Doktorze z nami, w ka˝dà NIEPOGOD¢. Bo my jesteÊmy z Tobà. Ja tutaj, Jurek Biƒczycki – tam.
Marysiu, Maryniu, MaryÊ, Marysieƒko!!!
UÊmiecham si´ do Pana, bez cienia bólu. Na trzy czwarte.

Paƒski Jan Nowicki
Wiedeƒ, grudzieƒ 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
dziwny ten Pana liÊcik o wiedeƒskiej wizycie u Franka S. Odnios∏em wra˝enie, ˝e odwiedzi∏ Pan nie gabinet dentystyczny,
ale jakiÊ pachnàcy raj. No có˝, mo˝e... mo˝e. Ja w ka˝dym razie uwielbia∏em Frania nie ze wzgl´du na mistrzostwo w operowaniu wiert∏em, bardziej za trunki, którymi mnie podejmowa∏. Na Grodzkiej, pod arkadami, pami´ta Pan?
By∏o, min´∏o. Jak dawno min´∏o, jak dawno.
A jeÊli ju˝ mowa o stomatologii, to kiedyÊ w piosence poÊwi´conej mojej skromnej osobie napisa∏ Pan: „W Niebie bezz´bne anio∏y – wiem”. Do dziÊ g∏owi´ si´, skàd Paƒskie przypuszczenie, ˝e Anio∏y nie majà z´bów? Nie majà czegoÊ takiego jak Wy tam – zgadza si´. Ale prosz´ nie insynuowaç, ˝e:
„Mielà ˝arnami dziàse∏”.
Anio∏y, Panie Janie, majà usta pe∏ne b∏yszczàcych gwiazd,
którymi uÊmiechajàc si´, oÊwiecajà w ciemnoÊciach drogi.
Wracajàc do Franka, to prosz´ Go przy najbli˝szej okazji
serdecznie pozdrowiç. Maryni´ uca∏owaç.
Nie wiem, czy Pan zna powód, ten najwa˝niejszy, decydujàcy o tym, ˝e doktor Serwatka musia∏ kiedyÊ opuÊciç Kraków
i udaç si´ wraz z rodzinà do Wiednia? On, który tak bardzo
kocha∏ nasze miasto, pewnego dnia doszed∏ do smutnego
wniosku, ˝e trzeba si´ z nim po˝egnaç. Teraz s∏ysz´, ˝e cz´Êciowo wróci∏. To znaczy ˝yje troch´ w Wiedniu, troch´
w Krakowie. I to gdzie – Na Groblach! MówiliÊmy o Frankowej emigracji. Przecie˝ tak naprawd´ nie chodzi∏o o ˝adnà karier´ zawodowà, bo Jego pozycja w stomatologicznej bran˝y
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by∏a od lat ugruntowana. Dlaczego zatem? To by∏ wyjazd,
a raczej ucieczka wra˝liwego ch∏opaka – Drogi Panie. On –
autor wierszy i piosenek wykonywanych w kabarecie „Cyrulik”, w którym debiutowa∏a sama Ewa Demarczyk, rozkochany w naszym mieÊcie i przepe∏niony ˝alem z powodu twórczego niespe∏nienia, zosta∏ pewnego ranka dotkni´ty widokiem
oficera Wojska Polskiego, który pod pomnikiem Mickiewicza
oddawa∏ ogólnowojskowy mocz.
Pami´tam, jak o tym opowiada∏: „Zobacz, Piotrze, tyle si´
natrudz´, ˝eby opisaç wiosennà noc w starym Krakowie, a jakiÊ bydlak oblewa mnie za to strumieniem chamstwa”.
Pami´tam smutek na twarzy Franka i jego mocne postanowienie, które zmieni∏o go we Franza.
Za par´ dni wyje˝d˝a Pan do swojego rodzinnego Kowala
na uroczystoÊç nadania Mu tytu∏u Honorowego Obywatela.
Pan Honorowym Obywatelem? Czemu nie. Tylko przy okazji
prosz´ zapami´taç, ˝e honorowy pisze si´ przez „h”, a nie
„ch”.
Wczoraj nocà, po raz pierwszy od mojego pogrzebu, by∏
Pan u mnie na cmentarzu, ˝eby zostawiç Êwieczk´. Ciesz´ si´,
˝e przy zapalaniu sparzy∏ Pan r´k´. Âwieca zaraz po Pana
odejÊciu zgas∏a, ale ból pozosta∏ – i to si´ liczy.
Martwi´ si´ troch´ o Pana. Pan jakoÊ dziwnie ostatnio
zmarkotnia∏. Smutek m´czy otoczenie, Drogi Panie, i zamiast
wzruszaç – nudzi. Niech Pan ucieka od siebie, bo od pewnego
czasu, to nie najlepsze miejsce dla Pana. Pisz´ coraz niemàdrzej. Prosz´ zatem pozwoliç, ˝e skoƒcz´.
Pozdrawiam i zapewniam, ˝e pami´tam

Paƒski Piotr Skrzynecki
PS Prosz´ napisaç coÊ o Êwi´tach, sylwestrze, Nowym Roku. Prosz´ pisaç raczej o marzeniach, a nie o rzeczywistoÊci.
Pozdrowienia od Justyny.
Niebo. ¸aweczka, grudzieƒ 1999
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
pomyÊla∏em, ˝e w ten grudzieƒ inaczej podzielimy si´ rolami.
Pan mi opowie o nocy sylwestrowej na miar´ Paƒskich aktualnych oczekiwaƒ, ja natomiast odwzajemni´ si´ opowieÊcià
o wymarzonej przeze mnie Wigilii Bo˝ego Narodzenia koƒca
wieku.
Niektórzy twierdzà, ˝e schy∏ek DWUDZIESTEGO dopiero za rok.
MyÊl´ inaczej. Bo chc´, bo chyba musz´, bo coÊ mnie ponagla. Zresztà – czy tylko mnie?
Zaczn´ od szczekania – jeÊli Pan pozwoli. Bo w t´ szczególnà noc przemieniam si´ dla Pana w ∏aciatego teriera, który
ujadaniem przegania grudniowe chmury, wyciem uwodzi
ksi´˝yc, a gwiazd´ betlejemskà wita psim skie∏czeniem.
Potem, ja terier, prosz´ Pana, truchtem przemykam do
wielkiej sali, tak pi´knej, ˝e chyba wawelskiej, wskakuj´ na
skromny zydelek, spojrzeniem omiatam wigilijny stó∏, oblizuj´ si´ i merdajàcym ogonem przywo∏uj´ goÊci.
A na stole, Drogi Panie, dwanaÊcie tradycyjnych potraw:
owies, marchew czerwona, zielona kapusta, brukiew, siano
pod obrusem i przygotowana z myÊlà o kocie, suto podlana
walerianà, potrawa z ryby. A poza tym ciel´ce kostki i pedigree z dziczyzny...
Wpada zajàc, hyc, i ju˝ robi „s∏upka” na krzeÊle. Po nim zamyÊlony wilk z kryszta∏kami lodu na pysku. Drobnym truchcikiem wbiega kuropatwa i... od razu chce do ziaren. Warknà∏em – poskutkowa∏o. Kury przysiad∏y rz´dem na szczycie
oparcia renesansowego fotela. Za nimi kot wyrós∏ jak spod
ziemi. Koza zaglàdajàca t´sknie pod obrus. Cielak, osio∏, klacz
z maleƒkim êrebi´ciem zawini´tym w grzyw´. Ryby spadajàce ∏awicà z ˝yrandola, prosto do wazy z mlekiem. ˚ó∏w wypo-
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lerowany na glanc, go∏àb z jemio∏à w dziobie. S∏oƒ, który jak
przysta∏o na d˝entelmena, zostawi∏ tràb´ w szatni, tygrys
bez z´bów i maleƒki wieloryb, bo w t´ czarownà noc postanowi∏ si´ stosownie zminiaturyzowaç. A za nimi inni – ca∏y t∏um!
Królewskà sal´ najpierw wype∏ni∏y ˝yczenia, potem ciche
odg∏osy spo˝ywanych potraw, a na koƒcu kol´da, której nikt
nie musia∏ Êpiewaç, bo postanowi∏a Êpiewaç sama. Zwierz´ta
s∏ucha∏y i by∏y szcz´Êliwe.
O dwunastej w nocy s∏oƒ, który mia∏ pami´ç jak s∏oƒ, przypomnia∏ sobie nagle, ˝e wed∏ug legendy o tej godzinie ludzie
zaczynajà mówiç „ludzkim” g∏osem. Rozweselona gromadka
biesiadników zerwa∏a si´ od sto∏ów, ˝eby stwierdziç jak najrychlej, czy tak jest rzeczywiÊcie.
Przy stole pozosta∏ tylko stary lis, który drzemiàc, wàtpi∏.
Krowa i koƒ podrepta∏y w znajome miejsca, gdzie przy ˝∏obach stali, przywiàzani mocnymi ∏aƒcuchami, byli i aktualni
m´˝owie stanu. Stali nieruchomo i tylko od czasu do czasu
wstrzàsa∏y nimi dreszcze, za pomocà których bezskutecznie
próbowali wytrzepaç siano z g∏ów i s∏om´ z butów.
– Przynosimy Wam dobrà nowin´ – zar˝a∏ koƒ.
– Beee... – wyrazi∏y wàtpliwoÊç pochylone nad korytem
g∏owy.
– Bardzo w was wierzymy – zarycza∏a krowa.
– Meee... – z wyraênà satysfakcjà rozleg∏o si´ przy ˝∏obie.
Ja tymczasem, Paƒski wigilijny terier, próbowa∏em dostaç
si´ do w∏asnej budy, którà ktoÊ mi zajà∏. KTOÂ – Panie Piotrze. Bo obok zobaczy∏em czarnego mercedesa, z opartym
o drzwi ochroniarzem, leniwie drapiàcym si´ pod kuloodpornà kamizelkà.
– Do budy! – wrzasnà∏. Ale zaraz zawstydzi∏ si´, bo przecie˝ mój domek zajà∏ chwilowo jego szef, który nie majàc
w sercu ˝adnej kol´dy, podlizywa∏ si´ Bogu zaimprowizowanà napr´dce i na poczekaniu.
– Czem pr´dzej si´ wybierajcie... – zaszczeka∏em, jak
umia∏em.
Ale z budy nie doszed∏ ˝aden g∏os.
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Ani... beee, ani... meee, ani... kukuryku – prosz´ Pana.
Przytulam Pana, ∏ami´ si´ op∏atkiem i czekam na wieÊci

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, grudzieƒ 1999
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie,
dzi´kuj´ za to, ˝e Pan mi ofiarowa∏ sylwestrowà noc. Tylko,
gdzie mia∏bym jà sp´dziç – i z kim? Minà∏ tydzieƒ, jak wys∏a∏em tu podanie z proÊbà o pewien drobiazg, a odpowiedzi jak
nie by∏o, tak nie ma.
A przecie˝ napisa∏em krótko i najdelikatniej, jak tylko potrafi´.
PAN WSZELKIEGO STWORZENIA
Dobrze mi tu w Niebie – mnie, ma∏ej kropelce,
Ale mia∏bym pomys∏ – doÊç Êmia∏y, niestety.
˚ebyÊ, Wielki Bo˝e – zatroskany wielce,
Sprzeda∏ jednà gwiazd´ – na zakup confetti.

PIOTR SKRZYNECKI
No i zobacz Pan. Chodzi przecie˝ o drobiazg, o taki drobiazg, a GÓRA milczy jak zakl´ta. I co ja mam w tej sytuacji
zrobiç? – Panie Janie. Drugi raz zwracaç si´ nie b´d´, bo nie
mog´. Po prostu nie wypada. Brak umiaru, który Pan tak
cz´sto mi zarzuca∏, tutaj w Niebie jest bardzo niemile widziany. Jestem zrozpaczony. Rok temu w noc prze∏omu 1998/99
roku ogrzewa∏o mnie jeszcze wspomnienie tamtych „piwnicznych” bali. Ale teraz, teraz jest mi po prostu zimno, coraz
zimniej.
Zimno...!
Czekaj Pan, zimno oznacza przecie˝ mróz. A mróz to lód –
Drogi Panie. Panie Janie – mam! Ja w t´ sylwestrowà noc
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koƒca wieku spróbuj´ si´ po prostu przemieniç w lód. I co Pan
na to? To niez∏y pomys∏. Tylko co dalej, co potem? Nie wiem.
Ale jak ju˝ b´d´ lodem, to si´ mo˝e przekonam?
(minà∏ jakiÊ czas)
Wisz´ przyczepiony do okapu hacjendy, ja, Paƒski sopel,
i czekam na rozwój wydarzeƒ. Sylwestrowa noc! U Was powinna byç teraz dziewiàta, dziesiàta wieczór. GoÊcie zbierajà si´
w „Piwnicy”. Wchodzi GrzeÊ Turnau z Marynià. Jan Kanty
trzymajàcy pod r´k´ Sylwi´. Sebastian. Hania Banaszak w towarzystwie tajemniczego nieznajomego. Dorotka Âl´zak z Internetem przytulonym do serca. Profesor Szczeklik u boku
swojej pi´knej ˝ony. Ruth z nieod∏àcznà Marysià. Ania Sza∏apak. Pana nie widz´, bo Pan, jak to Pan, gdzieÊ si´ zapodzia∏.
Sopel zaczyna powoli topnieç.
S∏ysz´ pierwsze takty walca. Na parkiet wychodzi pierwsza
para, za nià nast´pne. Przy barze pochylony nad drinkiem Jurek Skar˝yƒski.
Topniej´ dalej, bo mi tak... tak jakoÊ. Mo˝e zosta∏o ze mnie
pó∏, a mo˝e nawet mniej. Czas szybko p∏ynie – ju˝ 23.55.
Usta∏y taƒce, zastyg∏e w po∏owie pas – znieruchomia∏y.
Âwiece wstrzyma∏y oddech. Barman odstawi∏ szklank´ i z zamkni´tymi oczami stanà∏ oparty o Êcian´. KtoÊ Êciera∏ par´
z okularów, ktoÊ szeptem powtarza∏ niemà proÊb´.
Moje topnienie dobieg∏o koƒca.
A kiedy wybi∏a 24.00 i rozleg∏ si´ hejna∏ z Mariackiej Wie˝y, goÊcie w kompletnej ciszy próbowali objàç 2000 rok.
W tym momencie ze mnie nie zosta∏o ju˝ nic. Mo˝e tylko ta
jedna kropla, która chocia˝ s∏ona, w niczym nie przypomina∏a
cz∏owieka.
Czegó˝ mam Panu ˝yczyç w t´ noc?
Nie powiem nic. Najpi´kniej nie mówiç nic.

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Hacjenda, styczeƒ 2000
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
w pewien grudniowy wieczór 1999 roku, zadedykowaliÊmy
Panu dwanaÊcie kol´d, którymi Zbyszek Preisner (w towarzystwie licznych wykonawców, a tak˝e Paƒskich Przyjació∏,
zebranych na widowni Teatru Starego) – ˝egna∏ XX wiek.
Wchodzimy w XXI bez Pana!
Pan tam, my tutaj. „Panie Janie, urzàdz´ taki bal, jakiego
nie widzia∏ Mariacki Rynek. B´dziemy taƒczyç! B´dziemy
Êpiewaç! B´dziemy piç szampana!”. Nie wysz∏o, Drogi Panie.
Mam nadziej´, ˝e doniesiono Panu o tym koncercie? I ˝e
Pan wie, jak ciàgle jeszcze – powodowani rozp´dem – w naszych kol´dach stajni´ nazywamy stajeneczkà, siano – siankiem, noc – nockà, a kolebk´ – kolebusià. Trudno oprzeç si´
refleksji, ˝e za dziecinnà pieszczotà zdrobnieƒ kryje si´ potrzeba ukrycia wszystkiego, co cz∏owiek zrobi∏, ˝eby naszà
pi´knà Ziemi´ przemieniç, jak nazwa∏ to màdry Norwid,
w „Planet´ ∏ez”.
„Krzy˝e wyros∏y, krzy˝e i cmentarz
Êwie˝e od krwi”.
Nie podoba si´ Panu? ˚e raczej na Wszystkich Âwi´tych?
Nie zgadzam si´ z Panem. Nasza bezradnoÊç wobec cierpienia jest tak wielka, ˝e powodowani dziecinnà trwogà, próbujemy ukryç rozpacz w sianie betlejemskiej szopy, wtuliç jà
w d∏onie boskiej dzieciny.
„Nieobecnych pojawià si´ cienie.
Uwierzymy kolejny raz
W jeszcze jedno Bo˝e Narodzenie”.
CIE¡? Ten cieƒ jest cieniem szansy dla Pana – Kochany
Panie.
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Na poczàtku, a potem na koƒcu koncertu, gra∏a orkiestra.
MyÊl´, ˝e to spodoba∏o si´ Panu najbardziej. S∏owa sà tak bezradne, Drogi Panie. Lepiej, gdy nasze serca wype∏nia muzyka, do której nut ka˝dy z nas potrafi dopisaç swój w∏asny
tekst – marzeƒ i t´sknot.
Na koƒcu zes∏aliÊmy Ênieg dla Pana.
Krótko mówiàc, by∏o bardzo przyjemnie. No, mo˝e poza
bankietem, na którym postanowi∏em nie piç alkoholu. Tak,
tak, Panie Piotrze. W ten uroczysty wieczór pi∏em tylko wod´.
Wróci∏em wi´c do domu w doskona∏ej kondycji. Co nie zmienia faktu, ˝e woda w bucie ju˝ jest nieszcz´Êciem, a có˝ dopiero w gardle?
Jest póêno, id´ spaç, id´... lulaç. Dobranoc, Mi∏y Panie.
Dobranoc, Panie Piotrze,

Paƒski Jan Nowicki
PS Ca∏kiem niedawno nasz przyjaciel, nieoceniony ksiàdz
Mieczys∏aw Maliƒski, podczas mszy Êwi´tej w koÊciele Sióstr
Wizytek po odczytaniu Ewangelii wyg∏osi∏ kazanie sk∏adajàce
si´ z jednego s∏owa: CHAMIEJEMY!
I na tym skoƒczy∏. A ludzie zamarli. Wystarczy∏o jedno s∏owo, Panie Piotrze. WIELKIE...
Kraków, styczeƒ 2000
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie.
T´skni´....

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. JakaÊ pieczara, styczeƒ 2000
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany Panie Piotrze,
napisa∏o mi si´ coÊ... wielce podejrzanego. Nie takich myÊli
spodziewa∏em si´ po sobie w pierwszym miesiàcu ostatniego
roku XX wieku. Wysy∏am list do Nieba, majàc przykrà ÊwiadomoÊç, ˝e przypomina zwierzenia diab∏a. Ale czy mo˝na
uciec od prawdy? Zaryzykowa∏em klimat, od którego przyrzekam szybko si´ uwolniç. Prosz´ zatem czule o mnie myÊleç
i jeÊli to mo˝liwe, wybaczyç potworom – przecie˝ sà tylko...
ludêmi. Chcia∏em, ˝eby by∏o lirycznie. Czule i Êmiesznie.
A wysz∏o – nie bardzo. Na dodatek, ca∏oÊç wyglàda tak, jakby
by∏a jednym wielkim cytatem z czegoÊ niekoniecznie najlepszego. Czytaj Pan:
NUDA
Mi∏a moja,
Kto ci´ chwyci?
Âliskim w´˝em w palcach lÊnisz.
S∏uchaj – ciszy. Cisza – krzyczy,
˚e... ˝artujesz, ˝e... wcià˝ kpisz.
Nie zanudzaj potajemnie.
JesteÊ przecie˝ siostrà mà.
Ja bez ciebie – ty beze mnie:
Wype∏nione garÊcie – mg∏à.
Nuda – nuda – nuda – nuda.
Rani myÊli – kap... kap... kap...
Oko brzytwy – ostrzem mruga.
W butonierce – wi´dnie kwiat.
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Jestem TYLKO siostrà – wiesz?
(Bliskie wargi szepczà mi).
Oszala∏y w´chem bies,
Gubi z´by! Rodzi k∏y!
I namawia potajemnie:
Daj obràczk´ – jeÊli chcesz.
Nie potrafisz ˝yç beze mnie,
Uduszony p´tlà z ∏ez.
Nuda – nuda – nuda – nuda.
Na dnie nudy, wstyd i gniew.
Siny Êlad – od brzytwy smuga.
W butonierce – skrzep∏a krew.
Roz∏àczone syjamskie psy
Los bezdomny z nor swych Êledzà.
I zapomnà – bo ich sny
Tam przepadnà – gdzie nie wiedzà.
Przejechana ∏y˝wà szyja,
Sp∏ywa suchym brakiem krwi.
Martwy ch∏opiec – piàstk´ zwija.
Mroêne maje – ja i ty.
Nuda – nuda – nuda – nuda.
Moja mi∏a, nie bój si´.
B´dzie tylko tak jak... Bóg da.
A da pejza˝ – z TOBÑ W TLE.
Paƒski zniesmaczony

Jan Nowicki
Kraków, styczeƒ 2000
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Pan Jan Nowicki
Ziemia
Drogi Panie Janie!
Przeprowadzki mi´dzy Ziemià a Niebem majà wielowiekowà tradycj´, rzadko wi´c bywamy tu Êwiadkami z∏ej organizacji czy przestojów.
Czasami jednak, wtedy zw∏aszcza, kiedy na Ziemi majà
miejsce szybko nast´pujàce po sobie kataklizmy, epidemie czy
wojny, wkrada si´ do nas minimalny ba∏agan.
Za du˝o zmar∏ych – prosz´ Pana. Za du˝o – wybranych.
DU˚O! – dobrze Pan przeczyta∏. Bo wbrew temu, co Wam
tam przekazujà powo∏ani do tego celu ludzie, Niebo jest
otwarte dla... wszystkich. Problem dotyczy nie iloÊci, ale jakoÊci.
Bóg ofiarowuje Êwiatu jasnookie niemowl´ta. Mija jednak
kilkadziesiàt g∏upich lat, a ju˝ dziecko przemienia si´ w starca. Ale tak naprawd´, nie chodzi o wiek. Rzecz w tym, ˝e Êciàgamy tutaj ludzi wymagajàcych kompletnego odnowienia.
Ludzkie wraki cz´sto. Kolejka do Nieba sk∏ada si´ w istocie
z okaleczonych Êwi´tych, chorych i grzesznych, a na jej koƒcu zwykle mo˝na zobaczyç najsmutniejszych – bo pozbawionych wyobraêni. Tych mi najbardziej ˝al – Drogi Panie.
˚ycie bez wyobraêni – to koszmar, a Êmierç bez niej – to
tragedia.
Ca∏kiem niedawno, mo˝e wtedy w∏aÊnie, kiedy wia∏ nad
Polskà huragan „Anatol”, wÊród papierów a˝ tutaj dolatujàcych znalaz∏em – prosz´ Pana – ma∏y cud. Rysuneczek, który
wprawi∏ mnie w os∏upienie. Autorkà tego drobiazgu (co uda∏o
si´ bez trudu ustaliç) okaza∏a si´ m∏oda dziewczyna z poznaƒskiego Liceum Sztuk Plastycznych.
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Agata Preyss

Nieprawdopodobne, skàd pani Agata wie (w tym wieku!),
˝e tak w∏aÊnie prezentuje si´ cz∏owiek czekajàcy w kolejce do
Nieba. Kto Jej opowiedzia∏, jak wyglàda∏a po Êmierci pi´kna
Marilyn Monroe? ˚e w takim pochyleniu w∏aÊnie ∏ka∏ genialny Szopen. I ˝e tak czekaç b´dzie te˝ ka˝dy menel, zaproszony litoÊciwym gestem Niebieskiego Ojca.
No. Teraz Pan ju˝ wie, ile pracy wk∏ada si´ tutaj, ˝eby
z p∏aza powsta∏ na powrót cz∏owiek. A z cz∏owieka Anio∏.
Weso∏o pozdrawiam

Paƒski Piotr Skrzynecki
Niebo. Na jakimÊ wzgórzu, styczeƒ 2000
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Pan Piotr Skrzynecki
Niebo
Kochany panie Piotrze,
wczoraj wieczorem zadzwoni∏ z Gdaƒska Adzik Zawistowski
(przyjaciel Zbyszka Joachimiaka, który nie pisze teraz swoich
pi´knych wierszy) z wiadomoÊcià, ˝e wydawnictwo Tower
Press sk∏onne jest wydaç nasze listy.
Byç mo˝e W MAJU – powiedzia∏.
Ucieszy∏em si´ podwójnie – w Pana i moim imieniu. A zaraz
potem pomyÊla∏em o tym maju. No bo jeÊli rzeczywiÊcie, to
mo˝e szcz´Êliwie trafimy na okres kwitnienia drzew, bzowego
szaleƒstwa i pachnàcych bukietów, nad którymi od zawsze
króluje Paƒska ukochana konwalia. Pami´ta Pan, ˝e w ten
miesiàc jakoÊ bardziej chce si´ ˝yç? Niezale˝nie od wieku, stanu posiadania, przynale˝noÊci partyjnej czy zdrowia – wszyscy próbujà wzbiç si´ do absurdalnego i mo˝e przez to wzruszajàcego lotu.
Kaleka odrzuca lask´, astmatyk – jeÊli nawet kaszle – to
bez ostentacji i raczej pojedynczo. Starzec chowa szcz´k´ do
szuflady i z b∏yskiem w oku patrzy buƒczucznie w stron´ koszyka pe∏nego w∏oskich orzechów. Ludzie czytajà co popadnie
– mo˝e i nas. A m∏odzi stajà si´ tak m∏odzi, ˝e a˝ w koƒcu dziecinniejà. Ca∏y Êwiat dziecinnieje.
Od lat przyglàdam si´ temu zjawisku z ogromnà sympatià.
Przy∏àczam si´ do tych, którzy starajà si´ upodobniç do zielonych liÊci i razem z nimi próbuj´ byç szcz´Êliwy.
Przyjemnie pisaç do Pana w lutym – o maju.
Nie potrafi´ jednak uwolniç si´ do koƒca od osobników, którzy zapomnieli, ˝e ˝ycie nale˝y kochaç... z pami´cià. A nie... bez
pami´ci. Powiem coÊ nieÊmia∏o (a upowa˝nia mnie do tego moje Êmieszne 60 lat) o na∏ogowcach ˝ycia. W ostatnich latach –
prosz´ Pana – bardzoÊmy si´ pod tym wzgl´dem rozbuchali.
Dochodzà mnie s∏uchy, ˝e w takiej Skandynawii na przyk∏ad,

- 246 -

co piàty Svenson dobiega setki. I jedyne, co mu tak naprawd´
zaprzàta myÊl, to to – czy normalny rower zamieniç na górski.
Liczy kalorie produktów gromadzonych w ch∏odniach ostatniej generacji i z uporem czeka na kolejnà wiosn´.
Wróble si´ zmieniajà, na miejsce zmar∏ych sikorek przylatujà nowe, Êpiewa m∏ody s∏owik. A ten siada na ∏awce, z której sanitariusz postràca∏ Bogu ducha winne bakterie, i wcià˝
mlemle ˝ycie. Na∏ogowiec – prosz´ Pana. Rozumiem go, kocham, podziwiam, ale nie mog´ tak˝e oprzeç si´ (to w tajemnicy!) uczuciu pewnego za˝enowania. Przecie˝ on zachowuje
si´ zupe∏nie jak ta pani, którà dopad∏ przykry nawyk permanentnego kochania.
Jeden pan z kolei, na moich oczach wpad∏ w na∏óg picia.
Przyglàdam mu si´ w lustrze i z rozbawieniem stwierdzam, ˝e on jeszcze o tym nie wie. Rozgarnia szczecin´ siwego zarostu i po pieszczotliwym klepni´ciu w policzek zamiast
si´ zastanowiç nad sobà, wlewa tylko kolejnà porcj´ Visine do
zanikajàcych oczu. A potem jeszcze g∏upio si´ uÊmiecha.
Zastanawiam si´, dlaczego o tym wszystkim pisz´ i z rozczuleniem stwierdzam, jak to wiedziony ˝elaznà r´kà podÊwiadomoÊci, ca∏y czas krà˝´ wokó∏ faktu, ˝e w naszej korespondencji doszliÊmy do SETKI. Stàd ten stuletni Svenson
i ta dama uzale˝niona od ciàg∏ych wzruszeƒ.
Panie Piotrze Drogi – sto listów! Du˝o, ale ciàgle ma∏o.
Mo˝e dlatego, ˝e wszystkie bez wahania zamieni∏bym, jak tu
Êpiewamy – na uÊmiech, s∏owo, brz´kni´cie, szept. Na spacer
alejà przylegajàcà do B∏oƒ, drinka pitego w Paƒskim by∏ym
kabarecie, na cichà rozmow´, startà papierosowym dymem.
PisaliÊmy kiedyÊ, ˝e ju˝ czas na spotkanie. Ja obiecywa∏em, Pan obiecywa∏ i... nic. PomyÊlmy o tym. Sàdz´, ˝e najlepiej zaczàç od Pana wizyty w Krakowie. Panu b´dzie ∏atwiej,
bo jak by na to nie patrzeç, Pan wydaje si´ mi... mniej materialny, l˝ejszy, ∏atwiej przystosowany do d∏ugiej podró˝y. PomyÊlmy o tym – prosz´.
Jutro wyje˝d˝am do Warszawy. Czekam na wieÊci

Paƒski Jan Nowicki
Kraków, luty 2000
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