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I

Królik na emigracji

Nie ma lepszego psychologa od twego własnego 
fiuta. On nigdy nie da się nabrać na żadne numery. 
Joy stukała pantoflami za drzwiami, a mój kapucyn 
ogłosił haniebny bojkot. Czułem się paskudnie. 
Plastikowy pojemnik na spermę trzymałem w ręku 
jak odbezpieczony granat. Tym granatem miałem 
wykuć naszą Przyszłość. Ustaliliśmy, że tak będzie 
najlepiej. To była decyzja nas obojga – naprawdę!

 − Może chcesz, żebym się rozebrała?  
Przestraszyłem się, że zechce wejść do pokoju 

i poinstruować mnie, jak mam zrobić to, co każdy 
chłopak zna od pierwszego pryszcza. Pytała 
zagniewanym głosem: 

− Nie możesz się pośpieszyć? 
− Nie! – odwarknąłem. − Jedź, bo spóźnisz się na 

zebranie! 
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Gdyby chociaż przestała tak stukać pantoflami! 
Nagle poczułem, że ogarnia mnie fala podniecenia 
i moje ruchy stały się coraz szybsze! Nastąpił błogi 
skurcz i pojemnik napełnił się nasieniem. Byłem 
dumny. Niosłem to do drzwi jak zwycięzca. Joy rzuciła 
mi się w ramiona i pocałowała suchymi wargami.

− Jesteś dzielny – pochwaliła.
− Spływaj.
Joy zbiegła ze schodów i zatrzasnęła za sobą drzwi. 

Poczułem ulgę. Spod szafy wyciągnąłem Dziennik 
Bałtycki i chłonąłem jego treść. Wszystko w tej gazecie 
wydawało mi się bardzo bliskie i budziło tęsknotę. 
Gazeta z Polski zawsze irytowała Joyce. Budziła w niej 
lęk, bo była to nielojalność, wobec niej osobiście 
i naszej Wielkiej Miłości. Polską gazetę kupiłem na 
stacji benzynowej na rogu Belmont i Milwaukee. 
Byłem zaskoczony, że ten niewielki dziennik dotarł 
do Chicago. Nie wierzyłem w żadne „palce boże”, ale 
to była zaszyfrowana wiadomość, której właściwe 
znaczenie dopiero odczytywałem. W oczach stanęła 
mi ta scena:

„Piotrek i Ania, jego czarnowłosa dziewczyna, 
stanęli w październikowym deszczu i czekali. Patrzyli 
sobie w oczy, trzymając się za ręce. Od strony Sopot 
z maksymalną szybkością pędził miejski pociąg. 
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Motorniczy w ostatniej chwili dostrzegł maleńką 
postać w czerwonej kurtce i hamował, ale było już 
za późno! Kiedy zjawiła się policja, koło nasypu 
znaleziono ciało piętnastoletniej dziewczyny, która 
poniosła śmierć na miejscu. Jej chłopak leżał, nie 
dalej niż trzy metry od niej, i umarł jeszcze tej samej 
nocy. Dziewczyna trzymała mały plecak w zaciśniętej 
ręce, a zawartość wzbudziła we wszystkich popłoch. 
Był wypełniony niemowlęcymi ciuszkami. Najpierw 
policjanci umilkli i chwilę nasłuchiwali, czy w mroku 
nie słychać skądś kwilenia. Potem przetrząsali okolicę 
− metr po metrze. Rozświetlano mrok reflektorami 
z dachu pobliskiego centrum handlowego. Na ścianie 
Centrum widniał napis z tych pięknych czasów, gdy 
jeszcze chciałem o coś walczyć:

WCZORAJ JUTRO BYŁO LEPSZE.
Policjanci i robotnicy kolejowi wczołgiwali się pod 

wagony. 
W liście pożegnalnym Piotrka Dąbala, który 

zabezpieczyła policja, chłopiec pisał do Ani:
„Jesteś światłem mego życia, jesteś moją żoną, 

jesteś słońcem na moim niebie, jesteś piastunką 
mego serca, jesteś moim drugim ja, jesteś treścią 
moich snów, jesteś przyczyną, dla której żyję, jesteś 
wszystkim czego chcę, jesteś mą gorejącą gwiazdą, 
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jesteś ode mnie zbyt daleko, jesteś światłem, które 
mnie wiedzie, jesteś moim ulubionym widokiem, 
jesteś moim celem, jesteś moją racją, jesteś mą 
iskrą, jesteś światłem w mroku, Jesteś moim 
najpiękniejszym Aniołem.”

W Rocford wierzyłem ślepo, że wiodło nas ku 
sobie Przeznaczenie. Błądziłem po całym świecie, by 
ją wreszcie znaleźć na dnie Piekła – trzydziestoletnią 
profesjonalistkę, która przeraźliwie bała się 
staropanieństwa. Na kobiety długo patrzyłem, jak na 
słabego mężczyznę, a one traktowały mnie, jak głupią 
przyjaciółkę. Teatr mego związku z Joyce trwał prawie 
dziesięć lat. W tak zwanych mądrych dysputach 
zazwyczaj powtarza się za Beatelsami: „to kobieta 
jest murzynem świata”. Nie ma większej hipokryzji. 
Cała prawda jest taka: to mężczyzna jest szyją 
kobiety. I to ona tą szyją przemawia. Czy widzieliście 
kiedyś, by szyja zrobiła coś z własnej woli? Zawsze 
ustępowałem miejsca kobietom, bo jestem dobrze 
wychowany… przez kobiety. Ale przez to wieczne 
dwa kroki do tyłu, byłem idealnym kandydatem do 
podcinania mi nogi. Kiedy już padałem na plecy 
z rozkrzyżowanymi rękami i robiłem orła na piasku 
z głupią miną i wewnętrznym przekonaniem, że to 
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ja coś skiepściłem, gorąco obiecywałem poprawę. 
Im bardziej się tak poprawiałem, tym mniej 
pojmowałem, co czuję i budziła się we mnie trwoga, 
że jestem potworem. 

 
Do Stanów przypłynąłem pontonem. Na ten 

wspaniały ponton musiałem najpierw zarobić. 
Pierwszy miesiąc pobytu w tym pięknym kraju 
spędziłem na zbieraniu glist i innego robactwa 
na polach dla firmy zajmującej się zaopatrzeniem 
wędkarzy w żywą przynętę. Musiałem gonić je na 
kolanach, w świetle księżyca, jak jakiś glizdojad, 
a one zawsze umiały skryć się przede mną pod 
ziemią. Nigdy nie myślałem, że dżdżownice mogą tak 
szybko uciekać przed człowiekiem! Na przestrzeni 
kilku metrów urządzały sobie tor wyścigowy. Te 
robaki miały mi podsunąć pod stopy latający dywan, 
bym mógł dotrzeć do Chicago. Musiałem zebrać dwa 
tysiące kanadyjskich dolarów, by przeszmuglować 
się przez granicę którymś z polskich traków. 
Wreszcie robaki śniły mi się po nocach. Po zebraniu 
dwudziestu skrzynek dżdżownic i innego świństwa, 
wychodzącego o zmroku z ziemi, miałem dokładnie 
tyle, by kupić sobie ponton. Wyobrażałem sobie tę 
chwilę, jak start w nowe, wolne życie. Wyzwolenie, 
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które glisty powitają chóralnym wrzaskiem, płosząc 
krety i pieski stepowe. 

Po przemyśleniu różnych innych możliwości − 
przepłynięcie rzeki Niagara wydawało się najlepszym 
sposobem. Niagara Falls jest najlepiej strzeżonym 
akwenem na granicy kanadyjsko -amerykańskiej, ale 
mnie to nie przeraziło. Trenowałem trochę na jeziorze 
Ontario pływanie pontonem z motorkiem, aż wreszcie 
się zdecydowałem. Nikt by nawet nie pomyślał, 
że można być tak bezczelnym! Przepławić się do 
Stanów na oczach tysięcy turystów, zwiedzających 
Wodospad. Dwa razy podpływała do mnie policja 
rzeczna, by spytać, czy nie potrzebuję jakiejś pomocy? 
Twierdziłem, że trenuję sporty ekstremalne i dawali 
mi spokój. Za każdym razem, gdy motorówka 
policyjna odpływała, czułem się jak żołnierz, który 
fortelem wystrychnął na dudka swego najeźdźcę. Na 
drugim brzegu czekał już na mnie kumpel, by zawieźć 
mnie do Buffalo. Pociągiem Amtrak ruszyłem na 
spotkanie mej Przyszłości, to jest… Joyce Bell. 

 
Joyce odjechała z moją spermą w plastikowym 

pojemniczku, a ja koło pierwszej po południu 
zatrzymałem mego thunderbirda przed budynkiem, 
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na którego dachu wzbijała się w niebo antena 
radiowa. Na tabliczkach przy wejściu widniały nazwy 
THE HEALTH CENTER THE ETHNIC RADIO 
CHICAGO.

Nasz zespół, to jest Joanna Pol i ja, tworzył 
program Welcome to Chicago! − nadawany przed i po 
południu. Program był jak się należy – niezależny. 
Dom Starców był własnością Polskiego Związku 
Narodowego, co było compact, bo w razie czego 
wszystko było na miejscu. Przewodniczącym PZN był 
ten znany w Kraju Franciszek Rusek. Jego sekretarz 
dzwonił do nas codziennie, byśmy zrobili wreszcie 
wywiad z Dembowskim, biznesmenem z Polski. 
Wszyscy wokół wpadali w histerię! Dembowski, 
przekonywano mnie i Joannę, jest ważny dla Polski. 
Dembowski otworzy nam drzwi do Raju! Sprawi, 
że Polonia na nowo znajdzie swe miejsce w życiu 
politycznym Ojczyzny. Czułem, że to szwindel. Nie 
chciałem tego skurwiela w swoim programie. Z daleka 
mi śmierdział i budził wstręt. Dembowski krążył 
w gdańskim środowisku opozycyjnym i gębę miał 
pełną rewolucyjnych haseł, tak odważnych, że budziło 
to podejrzenia. Obawiano się go, bo operował w stanie 
wojennym sumami, od których kręciło się w głowie. 
Nigdy nie wpadł w żadną zasadzkę. Chłopaki szli do 
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więzienia, a Dembowski zawsze zdążył uciec! Strugał 
wariata. On nic nie wiedział! Rewolucja zawsze 
wyrzuca na wierzch przede wszystkim szumowiny. 
Nie chciałem polityki w moim programie. Moje serce 
kazało mi dawać odrobinę otuchy współwięźniom 
Polskiego Obozu Pracy Chicago. To było ważniejsze.

Dom na Harbour Avenue był naprawdę eleganckim 
domem starców. Nie śmierdziało tam moczem, a na 
wózkach jeździli l u d z i e , a nie zombie. Kwitło życie 
towarzyskie, o wiele częściej zmieniano podkłady, 
a kobiety myły swoje siwe głowy raz na trzy dni. 
Na stolikach stawiały kremy i pachnidła. Było tam 
zupełnie inaczej niż w Rocford. Z tamtego okresu 
ocalał jedynie generał Corzoni − wielki starzec 
o nieśmiertelnej duszy. Zmierzając szybkim krokiem 
do studia emisyjnego, natknąłem się właśnie na 
niego. Salowa popychała wózek i szarpała się z nim, 
a Generał ganił tubalnym głosem:

− Daj mi spokój! Ty czarna jędzo. Wynocha!
Salowa ściągała z niego spodnie od piżamy. 

Generał, przywiązany do oparcia wózka bawełnianymi 
pasami, przedramiona miał wolne, więc szczypał ją 
grubymi paluchami, a Murzynka, ze względu na swą 
masę, nie mogła się przed tym uchronić. Strofowała 
go ze śmiechem:
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− Corzoni! Taki z ciebie generał, jak ja aktorka! 
Nie możesz łazić w zaszczanej piżamie. Musimy ci 
zmienić spodnie!

W naszą stronę szła szybkim krokiem Joasia, 
tleniona blondynka o okrągłej buzi, wielkie odkrycie 
polskiego świata filmu w zamierzchłych latach 
sześćdziesiątych. Murzynka spojrzała na mnie 
z prośbą w oczach.

− Możesz pomóc? On jest nieopanowany i silny. 
Silny jak słoń!

Sprytnie zastopowała nogą hamulec wózka. 
Poprosiła bym trzymał za oparcie. Starałem się 
nie patrzeć na miotającą się brązową czaszkę 
Corzoniego. W ręku trzymałem ciągle papierowy plik 
relacji o śmierci Piotrka i Ewy. Joasia przyglądała 
się ze zrozumieniem tej sytuacji. Gdy pielęgniarka 
skończyła, a Generał odjechał godnie wyprostowany 
na inwalidzkim wózku, Joanna podeszła i ujęła moje 
ramię delikatną, malutką dłonią, jakby bała się, że 
ucieknę, co istotnie chętnie bym zrobił.

Gdy siadałem za mikrofonem obok kubka bardzo 
mocnej kawy, obudziła się we mnie dziwna moc 
i poczucie chodzenia po lodzie. Krzyczałem przez 
mikrofon z radością i gniewem.

− Welcome Chicago! Witajcie przy miotłach i na 
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budowach, za barem! Z tacą, czy bez tacy, w pracy, 
czy bez pracy, we własnym sklepie z polską wędliną, 
na placu czy na kacu. Tu wasz Bald!

Po tym wejściu Joasia puszczała muzykę i reklamy.
− Znana nam wszystkim – czytała, tym swoim 

niebanalnym knajpianym głosem − doktor Marta 
Lopatinsky poleca badania oczu, leczenie chorób 
oczu, usuwanie katarakty. Gabinet 261 James street, 
suite 2 D. Doktor akceptuje Medicare i większość 
ubezpieczeń. Polecam! Sama robię tam okulary.

− Floryda. Polak do Polaka. Przy morzu Efficiency 
Aparments – cena od 22 do 350 dolarów. Dalsze 
informacje dzwonić lub pisać, także po polsku.

Potem szła muzyka, ale już bez reklam. Byłem 
tego dnia dziwnie zmęczony, mój głos zmienił barwę 
i lekko chrypiał. Joasia zabawiała słuchaczy jaki miś 
dyrdymałkami, gdy na mojej konsolecie zapaliło 
się światełko łącza telefonicznego. Joasia odebrała 
telefon i skrzywiła się. Reklamy technicy emitowali 
bezpośrednio do nadajnika. Gdy nie palił się wskaźnik 
emisji można było przez kilka minut gadać dowoli. 
Joanna ostrzegła:

− Dzwonił Rusek i pytał, czy rzeczywiście spadł 
z programu ten cholerny wywiad?

− Powiedz mu, że może mi skoczyć! 
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− Dzwonił też Jerry Pick – rzekła. − Wiesz, ten 
z Ethnic Affers. Pytał, kiedy wyemitujemy wywiad 
Dembowskiego?

− Niech spierdala! – odwarknąłem. − W piekle 
nikt nie ma władzy. Prócz Lucyfera!

− Nie bądź taki kozak. To dziecinne − strofowała
− Może jestem dzieckiem − odrzekłem.
− Rusek zabierze nam licencję! – piliła. To cię nie 

przekonuje? Nie jesteś sam! – rzuciła mi w twarz ten 
ostatni argument

− Beze mnie też sobie poradzicie. Bieda nikogo 
jeszcze nie zdradziła! 

Joanna miała rację. Rusek był złośliwą małpą. Jeśli 
się nie ugnę – to może zniszczyć nasz program. Lecz 
jeśli zrobiłbym ten wywiad wbrew sobie, mogłem stać 
się słabszy i każda menda będzie mogła kopać mnie 
w dupę! Joanna patrzyła na mnie z napięciem. Długo 
już siedziała w brudnym Chicago. Bała się i miała 
nadzieję. Drżały jej palce.

− W skauting baw się na własny rachunek. Mnie 
na to nie stać! – Na koniec jeszcze raz poprosiła: − 
Czy nie możesz porozmawiać ze swoją Joyce? Jeśli 
dobrze słyszałam, ZPN zamawiał w jej firmie soft 
wear. Czyż nie?

− Nie, nie chcę jej do tego mieszać. 
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− Ludzie chcą twojego programu − próbowała 
mnie podejść z innej strony. − Czemu do cholery, 
jesteś taki palant! − wkurzyła się wreszcie. 

− Taki się urodziłem – skończyłem tę irytującą 
rozmowę. 

Utkwiła we mnie swój jadowity wzrok.
Płonęło mi w oczach czerwone światełko emisji! 

Joanna nie wyłączyła naszej rozmowy! Pot oblał 
mi plecy! Nasz dialog musiało słyszeć całe Chicago! 
W eter leciała muzyka, a Joanna chlipała. Byliśmy 
załatwieni! Wiedziałem, że Rusek nam tego nie 
podaruje! Utrata licencji była pewna jak w banku! 
Doświadczenie pracy w studio radiowym daje 
pewność panowania nad wszystkimi urządzeniami. 
Często puszczaliśmy reklamy i szliśmy się wysikać, 
a Joanna dzieliła się złośliwościami z polskiej wsi 
w Chicago. Lecz tego dnia przegięliśmy! Reklamy 
leciały w eter, ja zapaliłem zabronionego papierosa, 
a Joanna ryczała i rzucała moją w stronę spojrzenia 
pełne nienawiści! Byliśmy skończeni! Poczułem 
radosną ulgę. Stało mi się już obojętne, czy starczy 
nam na opłacenie rat kredytu, procentów od kart 
kredytowych, rachunków za używalności, kredytu na 
dwa samochody i setek innych małych rachunków, 
które co miesiąc znajdowałem w skrzynce na listy. 
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Nagle pękł na moich piersiach popręg, który co dnia 
tamował mi oddech, sprawiając, że nawet do kibla 
biegłem rozpinając w pośpiechu pasek od spodni. 
Nasza klęska mogła uczynić mnie wolnym! Nie wiem, 
jak udało mi się poprowadzić nasz blok do końca. 
Na parking szedłem z opuszczoną głową, jak osioł 
Kubusia Puchatka. Z odnogi korytarza wytoczył się 
generał Corzoni i zatrzymał się z się przy mnie.

− To dobrze, że wreszcie wstałeś − bredził ten 
nieszczęśnik. − Nie wolno marnować czasu! Dobrze ci 
patrzy z oczu. Poznajesz zapewne, choć ja cię osobiście 
nie znam. Jestem generałem. Generał Corzoni! 
Tak, tak ten sam. Październik tysiąc dziewięćset 
siedemnaście, Caporetto. Sześćset tysięcy trupów. 
Niezła liczba, co? Ale uważaj, proszę. Praca w tym 
lazarecie może sprawić, że przestaniesz sobie ufać. 
A najważniejsza jest dyscyplina! Dyscyplina przede 
wszystkim! Nawet, gdy będzie ci się wydawało, że 
już nie wytrzymasz − wstań! Wstań i biegnij! Biegnij 
dalej! Bo takie jest zadanie każdego żołnierza!

Stojąc w korku, na końcu sznura samochodów, 
miałem czas pomyśleć. W Chicago zbyt dobrze się 
czułem! Powoli zatracał się we mnie psychiczny 
związek z moją rdzenną świadomością. Właścicielka 
największej polonijnej księgarni w Chicago powiedziała 
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mi kiedyś − „moje drzewa rosną w Warszawie.” Moje 
drzewko cicho rosło w Jelitkowie. Bałem się, że już 
nigdy nie będę tym, kim byłem. Na pytanie: czym jest 
świadomość? każdy odpowie, że autonomiczność Ja 
bierze się z języka, bo to język pozwalał mi wiedzieć, 
że wiem, że jestem. Taka odpowiedź jest zbyt prosta 
− wystarczy pójść do ZOO i spojrzeć w oczy goryla, 
który demonstracyjnie onanizuje się na oczach 
publiczności. To nie jest zwierzęca figlarność, to jest 
prowokacja zgnębionego więźnia. 

Po mym wyjeździe za ocean doznałem cudownego 
poczucia nieważkości istnienia, poza językiem, poza 
Kulturą. Nie straciłem kontaktu z własną rdzenną 
świadomością. Czymże jest dusza i ile światów 
w niej się mieści? Jeśli jestem sumą aktywnych 
obwodów w mózgu, który przypomina swym 
kształtem i budową hyper druciak do szorowania 
garnków − to ile obwodów zgasło, gdy wyjechałem? 
Byłem i to wiedziałem na pewno. Fizycznie zdrów, 
lecz czy ten sam, co przedtem? Przed translokacją? 
Czysta jaźń jest sterylnie próżna, jest przezroczysta. 
Pozbawiona pragnień i żalu, także lęku. Dlatego 
to, co niegdyś wydawało się najważniejsze, znikło. 
Mogłem rozpocząć nowe życie. Zmienił się mój 
charakter pisma i z całkowitą łatwością porzuciłem 
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wszystkie nałogi, prócz palenia. Przestałem pić! 
Większość rzeczy, którymi kiedyś się emocjonowałem 
przestały mnie interesować. Budziłem litość i obawę. 
Uchodziłem za bohatera lub zdrajcę? Niewygodnie 
mi było w dawnym cielesnym skafandrze. Czułem się 
jak nurek. Pojemność ludzkiej duszy jest niebywała. 
W szafie jaźni wisi wiele garniturów i wszystkie należą 
do jednej osoby. Na tym polega Tajemnica. Teatr 
istnienia jest żałosną próbą śmierci. Wydobywając się 
z rękawa lotniskowego korytarza powitałem wszystko 
z niewiarą. Rodziłem się na nowo i tworzyły się we 
mnie nowe obwody, w innej przestrzeni i w innym 
języku. Bałem się, że już nigdy nie będę miał dawnej 
duszy, a ta, którą w sobie budowałem, była niepewna 
i obca. Czułem, że tą moją dawną zdradziłem. Nie 
chciałem zdradzić siebie!

Związek z Joy dał mi jeszcze jedną szansę. Pilnie 
uczyłem się jej języka i robiłem się coraz pewniejszy 
siebie. Posiadanie zapasowego języka wyleczyło moje 
kłopoty z własną mową. Począłem widzieć swą nową 
rzeczywistość za pomocą obcego językowego kodu. 
Uwolniłem się od kotwicy Kultury i przestałem się 
jąkać. Odbyłem wiele lekcji u logopedy i moja dykcja 
była bez zarzutu. Wreszcie założyłem jak Demostenes 
swój własny program radiowy. Słuchacze polubili 
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mój Głos, gdy witałem ich: Welcome Chicago! 
Korek skończył się gdzieś na wysokości 

skrzyżowania Addison avenue i honda civic 
przylepiona do zderzaka mego samochodu skoczyła 
do przodu. Powoli snuliśmy się na zachód, ku 
śródmieściu. Moja wpadka w radiostacji ZPN-u 
postawiła mnie w dramatycznej sytuacji. Byłem 
wściekły na siebie i na istnienie tego Dembowskiego.

 Wróciłem do domu i zamknąłem się w łazience. 
Namydliłem twarz i brodę. Spojrzałem w lustro – 
zobaczyłem gębę brodatego mężczyzny z głupią miną. 
To oblicze odstręczało. Wreszcie zdecydowałem się!

Broda dla mężczyzny nie jest li tylko zarostem 
na twarzy; jest także tarczą i kostiumem, który 
towarzyszy mu od rana do wieczora. Już dla 
starożytnych broda była świadectwem intelektualnej 
walki z rzeczywistością. Za pomocą wąsów chciałem 
być szybciej dorosły, za pomocą brody byłem 
hippiesem, za pomocą pełnego zarostu jednoczyłem 
się z bojownikami strajku sierpniowego. Brodę 
przywiozłem do Stanów jak znak niezgody. Broda 
i wąsy, jak teatralne rekwizyty, towarzyszyły mi 
od zawsze. Teraz poczułem, że nie wiem w istocie, 
jak naprawdę wygląda moja twarz! Nie zaznałem 
szczęścia posiadania swego własnego oblicza. Konflikt 
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z Ruskiem uzmysłowił mi to, czego nie chciałem 
przed sobą przyznać. Zarost uwięził mnie i skazywał 
na samotność. Moi rozmówcy nie mówili do mnie, 
lecz do mej brody. Klasyfikowali mnie zawsze jako 
B r o d a c z a , więc kogoś, kto ukrywa się za swą brodą. 
Moje kobiety dzieliły się na te, które lubią facetów 
z brodą i te, które brody nie znoszą. Mój wybór 
ograniczył się do tych, które nie chciały wcale widzieć 
mej twarzy. Wolały maskę! Sięgnąłem po maszynkę 
i powoli zgalałem brodę i wąsy. Do umywalki padały 
cicho kłębki włosów i natychmiast traciły swoją 
formę, stawały się brudem, który trzeba było zmyć do 
zlewu. Wreszcie ujrzałem swoją twarz! W niczym nie 
przypominała oblicza, które z żałosnym niepokojem 
wypowiadało słowa pierwszych zaklęć. Była to twarz 
doświadczonego mężczyzny o zniszczonej, chropawej 
cerze, z grymasem nieufności wokół ust. Ogarnął 
mnie żal. To było bolesne doświadczenie.

Wspiąłem się na pierwsze piętro, gdzie mieściła się 
moja Pracownia. Usiadłem w fotelu i wzrok utkwiłem 
w twarzy Anity na fotografii, nad komputerem. Anita 
mieszkała wtedy w Londynie, u pewnego irlandzkiego 
fotografa, którego także omotała swoimi kłamstwami. 
Ogarnęła mnie fala ciepłych wspomnień. Ogromne 
serce Anity otwierało się na każdą ludzką i zwierzęcą 
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krzywdę. Joyce nienawidziła tego zdjęcia i wspomnień 
o niej. „To przecież kurwa!” Czasami ogarniało mnie 
zwątpienie i sam pytałem siebie, czy przypadkiem jej 
sobie nie wymyśliłem. W chwilach depresji tęskniłem 
za Anitą. Odpaliłem kompa… Miałem przed sobą tekst 
do Chicago Tribune o samobójstwie Piotrka i Ewy. 
To wszystko ze sobą się łączyło. Pisząc o szaleństwie 
młodych kochanków miałem poczucie, że Anita jest 
zaraz obok mnie, że trzyma rękę na moim ramieniu.

 Czekałem teraz z niepokojem, jak Joyce zareaguje 
na tę moją nową twarz. Byłem podniecony, że wreszcie 
udało mi się to zrobić. Z tą nową twarzą, obliczem 
bez zarostu, bez krzaczastej brody, która pozwała 
milicjantom znaleźć mnie pod śniegiem; bez wąsów, 
które miały znamionować moją słowiańskość, czułem 
się innym człowiekiem − dawno zapomnianym 
mężczyzną z czasów pierwszych miłości do koleżanek 
z klasy. Zdarłem z siebie maskę! Mówiłem do siebie 
w duchu, jak Clinton: „Oto macie mnie. Niczego 
nie ukrywam pod zarostem. Czytajcie z moich ust!” 
Ogolony i trochę przestraszony tym, co zrobiłem, 
usiadłem w pseudoskórzanym fotelu, który dostałem 
od niej na imieniny i opadła mnie groza mego 
uczynku. Odkrycie mego, nieznanego jej oblicza, było 
wyzwaniem. Atakiem na nią samą. Zgolenie zarostu 
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bez o m ó w i e n i a tej sprawy. To było nie fair! Bałem 
się. Już dawno przestałem czuć się bohaterem. Kiedyś 
reagowałem inaczej. Ze wzruszeniem wspominałem 
tamte chwile, gdy jeszcze czułem się m ę ż c z y z n ą.

Joyce wróciła z pracy wieczorem. Była poruszona 
moim widokiem.

− Co zrobiłeś z twarzą?! − krzyczała. Chcesz się 
odmłodzić? 

Zaniemówiłem. 
− Bardzo podobałeś mi się z brodą. To midlife 

life crises, tak? Szukasz nowy model? Bo Słowianie 
nie umieją być odpowiedzialni? – żaliła się. − Slavic 
− mówiła z niepokojem. − Ten pojemnik na twoją 
spermę jest niewłaściwy. Musi być ich – ze szpitala. 
Przepraszam, wylałam twoją spermę do WC. Nie 
gniewasz się?

Uciekła do salonu i zdjęła skórzaną kurtkę, która 
była jej ulubionym strojem. Rzuciła wielką teczkę 
na fotel i wybuchła łzami. Poczęła krążyć obolała 
po pokoju. To był jej sposób na pokonanie bólu 
menstruacji. Pojękiwała, jakby rodziła. Zawsze mnie 
to przerażało. Czyniło ją samicą jakiegoś zwierzęcia. 
Silnego i zranionego. Wykrzykiwała obelgi na ludzi, 
którzy pracowali pod jej kierownictwem w Firmie.
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− Skurwysyny! Trzeba wszystkim wyrwać jaja, bo 
po co im jaja! To tylko ozdoba! Spieprzyć taki kontrakt! 
Wykupią nas, wykupią ci złodzieje z Nowego Jorku! 
I już nie będzie europejskich wozów! Pożegnają się 
wakacjami w Afryce. Shit, czemu jestem kobietą!

Wreszcie jej ból na tyle zelżał, że mogła siąść 
w fotelu. Wtedy bezlitośnie zadzwonił telefon. Joyce 
podniosła słuchawkę. Patrzyłem na nią rozłoszczony. 
Dzwonił ktoś z działu ethnic affers Chicago Tribune, 
a tam leżał mój tekst. Wiedziałem, co usłyszę. 
Byłem tak strasznie głupi! Jakie ma znaczenie 
miłość dwojga niezrównoważonych dzieci gdzieś 
w Środkowej Europie wobec trzęsienia ziemi, albo 
tsunami, pochłaniającego setki tysięcy ofiar? Zrobiło 
mi się gorąco. Zbliżała się burza i błyskało za oknami. 
Musiałem coś powiedzieć, lecz zaschło mi w gardle 
i trzeszczałem w środku przy każdym ruchu

 − Niestety, kochany – rzekła ze współczuciem − 
nie wezmą tego tekstu. Ten materiał, choć aspirujący 
do uniwersalności, mówi o Polsce, więc siłą rzeczy 
nikogo tutaj nie zainteresuje.

Opuściłem głowę. − Straciłem program! – 
poskarżyłem się − Nie chciałem zrobić wywiadu 
pewnym chujem. To kabel. Te-Wu. − Wyjaśniłem jej, 
co ten skrót oznacza. 
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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.
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