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Pierwszy z tych bardzo wielu różnych bazgrołów. 
Kartka w kratkę pokryta nierównym pochyłym pismem, 
którego charakter przechodził z Balda na Balda w tej 
rodzinie, gdzie nawet fałszywie srebrne widelce miały 
swoją zawikłaną historię.
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San Juan del Norte - miasto; południowy wschód 
departamentu Rio San Juan, południowo-wschodnia 
Nikaragua. Port ten, nazywany niegdyś Greytown, leży 
przy ujściu północnej odnogi rzeki San Juan. W czasie 
Wielkiej Migracji do Kalifornii w latach 1850-1875 San 
Juan del Norte był najważniejszym karaibskim portem 
w tym regionie świata. Poszukiwacze złota przybywający 
ze wszystkich stron świata wielkimi parowcami 
przesiadali się przy jego nabrzeżach na małe łodzie 
i płynęli w górę rzeki San Juan, by dotrzeć do jeziora 
Nikaragua, a potem, przepłynąwszy je, resztę drogi 
przebywać lądem do pacyficznego portu San Juan del 
Sur, skąd mogli już płynąć do Kalifornii. Z nieznanych 
do dzisiaj przyczyn jakaś wielka katastrofa w roku 
1875 zamknęła (w niektórych, starszych wydaniach 
Encyclopaedia Britannica - „zadusiła”) port San 
Juan del Norte i to było prawdziwym końcem Wielkiej 
Gorączki Złota. W swym apogeum port San Juan del 
Norte przewoził milion podróżnych rocznie i rozrósł 
się do kilkudziesięciotysięcznego miasta. 1980 - 600 
stałych mieszkańców.
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Wszystkie postacie i zdarzenia opisane w tej książce 
są prawdziwe, aczkolwiek całkowicie zmyślone.

Nie szukajcie ich wokół siebie - one są w Was.
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I

1
PIĘKNE ŻYRAFY

Walizka Sławka Balda, ciągniona na konopnym sznurku 
(z tych, co to służą do wiązania paczek), zachowywała 
się jak pijak, który nie chce wrócić do domu. Przewracała 
się na boki, stawała w poprzek chodnika, nieledwie 
wrzeszczała: „No, chodźże, wpadniemy jeszcze na jedno 
piwko!” Jej kółeczka na nierównych płytach chodnika ulicy 
Milwaukee coraz to wpadały w jakąś smutną szczelinę 
i wtedy gwałtowne szarpnięcie prawie zwalało Sławka 
z nóg. Mógłby oczywiście po prostu nieść swój bagaż, ale 
na jednym jego ramieniu wisiała duża, skórzana torba, a na 
drugim siatka wypełniona wódką zakupioną w bezcłowym 
sklepie na lotnisku w Warszawie. Rozglądał się ciekawie 
z uśmiechem prowincjusza na wargach. Wypełniała go jakaś 
szczenięca duma, cieszył się z tego jak z kawału, jak z wicu, 
jak z dowcipnych „jaj”. Był w Ameryce. Z naprzeciwka 
szły w jego kierunku dwie dziewczyny w karnawałowych 
sukienkach i kapeluszach. Jedna z nich trąbiła rozgłośnie 
na przechodniów małą sylwestrową trąbką. Ich chód 
wskazywał, że ciągle były jeszcze „wczorajsze”, zaśmiewały 
się do siebie prowokacyjnie. Gdy zrównali się, jednocześnie, 
na jego widok uchyliły kapeluszy.

- Witamy w polskim getcie! - krzyknęły.
Tak go to zaskoczyło, że osunęły mu się z ramion 

plastikowe torby z alkoholem i książkami i stanął, jakby 
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drogę przecięły mu piękne żyrafy. Ale dziewczyny nie miały 
ochoty nawiązać znajomości i już za chwilę ich śmiech słychać 
było za plecami. Zewsząd atakowały go z witryn polskie 
napisy: Polski sklep Kowalskich, Polski Dom Towarowy, 
Polskie Centrum Medyczne, Polska Apteka, Własny Wyrób 
Wędlin, Wysyłamy paczki do Polski, Wysyłamy kwiaty... 
Była to pierwsza ulica amerykańskiego miasta, jaką 
przyszło mu przemierzać i, nagle, boleśnie przygniotła go jej 
prowincjonalność. Zaniedbane domy, biedne sklepy, smutek 
reklam wypisywanych mazakami, lecz przede wszystkim 
rodzaj twarzy i styl ubiorów uświadomiły mu, że to nie 
jest Ameryka, ta z jego sennych marzeń, lecz jakiś Polski 
Senny Koszmar, ogacony nieco amerykańskim blichtrem. 
Dlatego właśnie jego walizka, jak dziecinny rowerek na 
trzech kółkach, ciężka torba, pełna słowników i literatury, 
i plastikowa siatka wypełniona wódką tak dobrze pasowały do 
tego otoczenia. Był jednym z nich, jednym z tych robotników 
czekających na rogu na swojego kontraktora, jednym z tych 
łazęgów, którzy jak w Kościerzynie, czy Mońkach, skupiali się 
w grupki i rozmawiali godzinami o niczym, paląc papierosa 
za papierosem i wpatrując się pustym wzrokiem w ulicę - był 
jednym z tych niezdarnie opierzonych Polaków.

2
WIELKI KURDUPEL - WEJŚCIE BARDZO MAŁEGO 

SMOKA

Szymon Bald był kurduplem, Wielkim Kurduplem. 
Sławek miał sto osiemdziesiąt dwa centymetry wojskowej 
miary, a przecież czuł się o tyle mniejszy od swego 
prapradziadka. W jego bazgrołach, które nie wiedzieć czemu 
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nazywał „materiałami”, można było znaleźć informację 
o pierwszej biografii Szymona noszącej tytuł „Simon Bald 
- The Last Knight Errant”, napisanej przez Alexa Bondera, 
a wydanej w Londynie w latach sześćdziesiątych tego wieku 
przez wydawnictwo Hodder & Soughton. Na wyklejce tego 
tomu widniała fotografia, ta sama zresztą, jaką znalazł 
w przedwojennym „Dzienniku Bydgoskim”. Przedstawiała 
Szymona w mundurze kolonialnym Jungle Guards, których 
oddziały zorganizował z własnej inicjatywy, dotkliwie 
rozeźlony bezczelnością Miskitów i dwulicowością Williama 
Walkera z Tennessee, jednorocznego prezydenta młodej 
republiki nikaraguańskiej.

Szymon miał wąsy, tak samo jak Sławek, ale nie nosił 
brody. Ich rysy były uderzająco podobne. Ten sam profil, nieco 
wystające kości policzkowe i wąskie usta, ginące w zaroście. 
Sławek często bywał wzruszony, gdy odkrywał podobieństwo 
fizyczne do swoich zmarłych antenatów. Miał wówczas 
przemożne wrażenie, że być może - tak naprawdę - ludzie 
w ogóle nie umierają, lecz więdną jedynie i opadają słotną 
jesienią, by odrodzić się najbliższej wiosny życia na ciągle 
tym samym drzewie istnienia. Kiedy przymierzał smoking 
dziadka Apolinarego, po jego śmierci, doznał olśnienia. Ten 
schorowany wysoki mężczyzna o nieco pochyłych plecach 
i nieprzyjemnym, twardym, pruskim obyciu, w młodości 
miał identyczną budowę ciała co on - te same długie ręce, 
wąską pierś, szerokie ramiona i wciętą kibić. Był chudy za 
młodu - to niebywałe! A przecież pamiętał go wyłącznie jako 
brzuchatego jegomościa!

Jego dziadkowie i superdziadkowie - nie lubił przedrostka 
pra, kojarzył mu się z praptakiem i pratchawcem - ciągle 
fotografowali się w mundurach. W oczach Polaków Historia 
zawsze była kalekim bielmem. Pamiętał wstyd dziadka, gdy 
odkrył w szufladzie jego gdańskiego biurka tę fotografię 
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z pruskiego wojska. Na jego piersiach wisiał żelazny krzyż. 
Za co go zdobył, nigdy nie zdołał się dowiedzieć. Z listu 
do innego superdziadka, będącego dentystą w Berlinie, 
dowiedział się, że dziadek Apolinary był kwatermistrzem. 
Jako kwatermistrz musiał się nieźle urządzić na uboczu 
pierwszej wojny światowej, bo donosił superdziadkowi, że 
posadził przed swoją kwaterą nowe rabaty róż. Wygląda na 
to, że Prusacy wysoko cenili takie zwycięstwa ogrodnicze, bo 
w wyniku tego awansował z feldfebla na lejtnanta.

Ojciec Szymona także był w armii pruskiej. Polskość 
Kaszub, tego malutkiego kraju, zamieszkałego przez chłopów 
grających na burczybasie, rybaków palących smrodliwy 
tytoń w duńskich fajkach, i odwiedzanego przez żeglarzy 
z całej Europy, zawsze była przedmiotem politycznych 
przetargów. Ten kraik, w którego ciele jak w perłopławie 
narodziło się Wolne Miasto Gdańsk i który uparcie trwał 
przy swej słowiańskiej tradycji i języku, przysparzał 
etnografom i lingwistom kolosalnego bólu głowy. Jeśli jeden 
z sąsiadów był ciągle Polakiem, to już dwóch innych mieniło 
się Niemcami. Ale ponieważ wszyscy trzej razem byli poza 
tym Kaszubami i łączył ich wspólny język, żyli w zgodzie 
i pokoju do czasu, gdy całą tę nacjonalistyczną groteskę 
światową spróbował na nowo przepisać pewien Austriak 
z wąsami a la Charlie Chaplin. Odczuwało się to także 
w języku. Jeśli zdenerwowany Polak z Korony powiedział 
„pocałuj mnie w dupę!” - Kaszuba mówił to samo w swoim 
języku „kiss mnia w rzec!” (przy czym „kiss” pożyczył pewnie 
od jakiegoś flamandzkiego marynarza, „mnia” miał z dziada 
superdziada wraz ze wszystkimi słowiańskimi zaimkami, 
a „rzyć” zachował z prasłowiańskiego) ze stoickim spokojem 
tak charakterystycznym dla Sławkowych współrodaków - 
zapewne pod wpływem nadmiaru jodu - niepomny tego, że 
w międzyczasie powstał groźny nowotwór językowy
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D U P A
i to, co za dawnych dobrych czasów nazywało się „rzycią”, 

teraz nazywane jest „dupą”, a żywot rzyciem etc., z czego 
wynikają dalekosiężne konsekwencje.

Ojciec Szymona Balda był kapitanem armii pruskiej, 
a później, mimo braku większych wojen, choć może właśnie 
dlatego, awansował na podpułkownika i obu swoich synów 
posłał do szkoły kadetów w Berlinie. Szymon ukończył ją 
w 1844 roku, gdy miał szesnaście lat, z nominacją na oficera. 
Niezależny badacz życia owego Sławkowego superdziadka, 
powołując się na kopię pewnego dokumentu, twierdził, iż 
Szymon Bald 1 lipca 1845 roku zgłosił się jako ochotnik do 
pułku huzarów i został zwolniony z tej formacji 25 marca 
1846 roku z powodu zbyt niskiego wzrostu. Szymon nie mógł 
długo strawić tej bolesnej zniewagi. W tym miejscu zaczęła 
się historia owego bohaterskiego kurdupla, którego mundur 
formacji Jungle Guards (pomijając długość rękawów i wiele 
innych krępujących rzeczy) byłby na Sławka Balda w sam 
raz.

3
KIEDY SŁAWKOWI ROBIŁO SIĘ NIEDOBRZE

Na samą myśl o wyjeździe do Ameryki Sławkowi Baldowi 
robiło się niedobrze. Pewnego wieczora w dzienniku 
telewizyjnym ujrzał filmową migawkę z Chicago. Skrętka 
ukazywała fragment śródmieścia - stację benzynową firmy 
Amoco na tle fallicznych sylwetek wieżowców poznaczonych 
krostami oświetlonych okien. Z obrazu tchnęło zimnem 
i samotnością. Wiał wiatr tocząc po chodnikach płachty 
gazet. Na chodnikach nie było ani jednego przechodnia. Tam 
za oceanem była noc i ulicami sunęły obraźliwie eleganckie 



12

wydawnictwo e-bookowo

Stanisław Esden-Tempski  Łowca orchidei

samochody. Gdyby znalazł się tam niespodziewanie, 
przeniesiony przez jakiegoś dżinna z butelki znalezionej na 
plaży, umarłby z poniżenia.

Jest w każdym człowieku jakiś podstawowy odruch, 
sprężyna kierująca jego losem. Tym podstawowym spinem 
dla Sławka Balda był lęk przed kompromitacją. Że znów 
zostanie przyłapany na tym, iż go nie ma. Wstyd wyrosły 
gdzieś głęboko w dzieciństwie na drożdżach lęku przed 
mijającą godziną w dzieżach głodnych poranków i wieczorów 
pozbawionych złudzeń, gdy budzono go wiecznie tym samym 
pytaniem: „Co się stało, że masz taką okropną minę”?! 
Senność jest normalnym objawem zmęczenia, lecz dla 
Balda senność, czy raczej zasypianie na jawie, to odruch nie 
kontrolowanego wstrętu. Gdy czuł, że świat podpływa mu do 
ust i budzą się mdłości, musiał zasnąć. Musiał zasnąć choć 
na chwilę! Miał wtedy twarz skamieniałą i był szczęśliwy. 
Gdy go budzono, jego oblicze pokrywało się groźną maską. 
Budził się niechętnie i mówił: „Och, nic, po prostu o czymś 
tam myślałem”. I był pełen wstydu. Być może zresztą dlatego 
to wszystko tak się potoczyło.

W ich rodzinnym domu wśród starożytnych mebli 
i drogocennych pamiątek, pozostałych po antenatach 
i ocalałych z „majątków” na Kaszubach, codziennym gościem 
była złośliwa bieda. Sławek przyzwyczaił się do tej mizerii 
- do chleba smarowanego margaryną czekoladową Palma 
(„gdy się nią posmaruje, już nic nie trzeba kłaść na wierzch”), 
szynki wyłącznie na święta, dżinsów z napisem na tyłku 
Szarik - i akceptował ją jako swój własny wybór. Obudował 
tę sytuację wątpliwą filozofią, pełną zmyślonej pogardy. 
Tkwił w tej ascezie doszedłszy późnych lat młodzieńczych. 
W dyskusjach z globtrotterami, bogatszymi od niego, 
mawiał zazwyczaj: - Po co mam jechać do Ameryki, skoro ja 
z n a m Amerykę. Widziałem ten kraj w tysiącu może filmów, 
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czytałem o nim w setkach książek. Nic nie jest w stanie mnie 
tam zaskoczyć. Tysiąc rodzajów gaci albo pięćset modeli 
wykałaczek w tych ich cholernych supermarketach. Nie, nie 
o to mi chodzi - jeśli chcę podłubać sobie w zębach, to znajdę 
zawsze zapałkę.

Gdy ciśnienie pary w jego czerepie dosięgało tej granicznej 
wysokości, po przekroczeniu której już tylko bić łbem 
w ścianę, dokonywał ozdrowieńczych aktów szaleństwa. 
Wieszał się na sznurze od żelazka w akademiku, zawisał 
pijany na skraju balkonu mieszkania na szesnastym piętrze 
wieżowca w Warszawie, trzymając swe chude, długie ciało 
na jednej żylastej ręce. Bez grosza przy duszy, nie jedząc 
i nie pijąc, krążył bez biletu po całej Polsce. A jednak były to 
wszystko akty wyrachowanego tchórzostwa, ciągle bowiem 
nie umiał się zdobyć na prawdziwe szaleństwo, jak ów Wielki 
Kurdupel w San Juan del Norte.

Już trzy lata minęły od chwili, gdy poczuł, że przekroczywszy 
trzydziestkę, żegna się na zawsze z panoramiczną 
(w technikolorze) perspektywą szczęśliwej przyszłości. Miał 
za sobą kilka zawiedzionych miłości i jedno bezsensowne 
małżeństwo. To wystarczy na jedno zdezorientowane życie. 
Do widoku oddziałów ZOMO na ulicach przyzwyczaił się, 
gdyż nie było innego wyjścia. Działał w konspiracji i to dawało 
podstawę do poczucia wypełniania jakiejś misji. Sypiał 
z przypadkowo poznanymi na demonstracjach kobietami, 
nie miał więc na tym polu bolesnych kompleksów. Wszystkie 
one równie gorliwie nienawidziły komunizmu. Bywało, 
że miewał poczucie gorącej bliskości z tymi żarliwymi 
istotami, których życie młyn Historii mielił na pył skutecznie 
i beznamiętnie. Najpiękniejsze wspomnienia erotyczne miał 
właśnie z „zadym”. Wyglądało na to, że widok zomowców 
i łomot długich białych pałek uderzających w powierzchnię 
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tarcz, ów małpi odruch wytwarzał w tych dziewczynach 
troskliwość i podniecenie, chęć miłosnego przylegania.

Po wielu latach zaczął doceniać sens lepienia babek na 
piasku na brzegu morza. To było trudne odkrycie i sprawiło, 
że Sławek zaczął rozumieć siebie jakby głębiej.

4
FATALNE PRZEBUDZENIE

Ledwie otworzył oczy, natychmiast zrozumiał, co się 
stało. Na podłodze walały się książki wyciągnięte z regalika. 
Leżał ubrany na kanapie pod kocem, gdy opuścili go bowiem 
przygodni kompani, nie miał już siły zdjąć ubrania. Czuł się 
teraz jak łach w kącie kibla. Na odchylonym blacie stołu stały 
puste butelki po wódce. Tak! Tam także grzebali. Kątem oka 
zauważył, że wśród tomików „Literatury na świecie” brakuje 
tego, w którym ukrył pieniądze. Jeszcze tliła się w nim 
nadzieja, że może położył je gdzieś indziej. Ale nie miał siły 
podnieść się z łóżka. Glątwa i poranny lęk przybijały go do 
spoconego posłania, a jaskrawe światło wpadające przez 
okno było wyjątkowo nieprzyjazne. Z trudem począł sobie 
przypominać zdarzenia poprzedniego dnia. Odwrócił się na 
bok i oczy utkwił w ścianie. Poczuł, jak w udo wrzyna mu 
się klucz. Sardonicznie i boleśnie. Wszystko stało się za 
przyczyną tego właśnie klucza.

Poprzedniego dnia Bald dostał od Benka adres nowej 
kwatery. Była to kawalerka wielkości przedziału kolejowego. 
Po trzypokojowym mieszkaniu rodzinnym we Wrzeszczu 
wydawała się jeszcze mniejsza niż była w istocie. Pozbawiona 
kuchni, wyposażona jedynie w małą kuchenkę gazową i zlew 
w korytarzyku, przypominała luksusową celę z łazienką 
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i widokiem na spacerniak porośnięty kępkami ryżawej trawy 
pokrytej śniegiem. Ten lokal był jednak włączony w cały 
system podobnych mieszkań w Warszawie, zajmowanych 
przez ukrywających się związkowców, polityków i drukarzy. 
Był jednym z nich. Napawało go to dumą.

Ich rozmowa odbyła się dwa dni później. Minął mu kac 
- zastąpiła go depresja pełna wyrzutów sumienia i wstydu. 
Był kilka razy w barze na placu Zbawiciela, mając nadzieję 
spotkać tych łotrów, którzy okradli go z powierzonej mu 
gotówki. Nie pokazali się tam już drugi raz. Nikt o nich 
nic nie wiedział. Sytuacja była rozpaczliwa. A wszystko 
stało się głupiej, niż można sobie wyobrazić. Benek dał mu 
klucz do nowego mieszkania i zalecił, by zrobił natychmiast 
duplikat. Zaraz po ich rozstaniu Bald poszedł do domów 
Centrum i zrobił odbitkę. Następnie miał odwieźć duplikat 
na Grochów. Tam okazawszy się umówionym hasłem - 
„szukam mieszkania dwu i półpokojowego, czy może ma pan 
takie do wynajęcia?” - zostawił w zaklejonej kopercie jeden 
egzemplarz. W razie jego wyjazdu ktoś inny mógł korzystać 
z tego lokalu. Mężczyzna przyjmujący kopertę - młody 
człowiek wyglądający na trzydziestolatka, uśmiechający 
się porozumiewawczo - przyjął depozyt wypowiadając 
odzew - „w tej połówce jest niestety pralnia” - i Sławek 
odetchnął z ulgą. Bo mógł pojechać na Rakowiec i obejrzeć 
tę swoją przyszłą gawrę. Klucz, który zostawił u łącznika, 
był oryginałem. Uważał, że tak będzie godniej. Sam zostawił 
sobie kopię.

Skontaktowanie się z Benkiem nie należało do spraw 
prostych. Co prawda Benek twierdził, że nie ukrywa się 
i mimo że jest poszukiwany przez esbecję, robi, co mu 
się podoba: przesiaduje w kawiarniach, spaceruje sobie 
i „w ogóle ma to wszystko w dupie”. Ale też nigdy w ciągu 
jednego tygodnia nie bywał dwa razy w tym samym miejscu. 
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Stanisław Esden-Tempski

Powieściopisarz, poeta i dziennikarz, urodzony 
w Gdańsku w rodzinie o kaszubskich tradycjach. 
Studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim 
i filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim.

Już od czasu swego głośnego debiutu – tomu wierszy  
pt. „Wytrwale rozwijam swe złe skłonności” wzbudzał 
kontrowersje i zainteresowanie. Powieści  „Kundel” 
i „Łowca orchidei” ukazały go jako oryginalnego 
prozaika.


