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Rozproszenie
W niedzielę, dokładnie o piętnastej pięćdziesiąt
pięć, stojąc przed drzwiami balkonu z dłońmi zaciśniętymi na białych koralikach łańcuszka od rolety, pomyślałem, że Zapffe stał się dla mnie jedynym wyraźnym punktem odniesienia, zarówno w życiu, jak i w nieustannym myśleniu o życiu, a tym samym o śmierci.
Dopiero Zapffe, pomyślałem, uprzytomnił mi beznadziejność mego położenia, dopiero Zapffe, poprzez swe
dzieła, a zwłaszcza poprzez swój esej, jak to się mówi,
otworzył mi oczy.
Zetknąłem się z Zapffem przypadkiem (na cóż innego możemy w życiu liczyć, jeśli nie na przypadek?),
kiedy przed kilkoma laty przeglądałem bibliografię
pracy mojego ucznia. Sama praca – okropna i płaska,
kompletnie spłaszczona, jedna z tych naprędce skleconych, a tym samym sprasowanych prac, których
niebezpiecznie rozrastający się nasyp tudzież wysyp
obserwuję nie bez trwogi od wielu lat, nie przedstawiała sobą żadnych wartości. Był to właściwie zbiór
ogólników i półprawd niepopartych żadną logiką, niemających nic wspólnego z metodologią, rozumowaniem – przeraźliwy bełkot. Zmuszeni jesteśmy wsłuchiwać się w bełkot, pomyślałem. Z biegiem czasu
zmuszeni jesteśmy wsłuchiwać się w coraz bardziej
przeraźliwy bełkot, powiedziałem do siebie w myślach.
Już nie – jasno i klarownie, ale – ciemno i bełkotliwie! – wykrzyknąłem.
No i proszę, jak na ironię pośród tego bełkotu po
raz pierwszy zetknąłem się z Zapffem… Jak to się stało,
że do tego momentu nie zetknąłem się z Zapffem?
I dlaczego dopiero okropna praca ucznia nakierowała
moje myśli, a tym samym moje życie na, jak to się
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mówi, właściwy tor? Gdyby nie fatalna praca mojego
ucznia, prawdopodobnie nigdy nie zetknąłbym się
z Zapffem!
Był już niemal czas najwyższy i nagle zdałem sobie sprawę, że ślęczę tak od wielu minut, wpatrzony
w bezkształtny początek jesieni, nie widząc unoszonych
wiatrem śmieci, nie słysząc szumu przejeżdżających
aut. Z moich okien roztaczał się widok na pomniejszony z tej wysokości, niszczejący plac zabaw dla dzieci; stalowoniebieskie wieżyczki zjeżdżalni, nieruchomy
kwadrat piaskownicy, krzyżyki karuzel, z których
jedna, chwilę temu pozostawiona samotnie, zamierała
teraz, kończąc swój ostatni skrzeczący obrót. Zapffe.
Nauczyciel.
*
Spojrzałem na zegarek. Pozostało mi niewiele
czasu, dlatego szybko wyłączyłem komputer. Naturalnie zerknąłem wcześniej po raz ostatni na prowadzoną
przeze mnie od wielu lat stronę internetową, ale tam
nic się nie zmieniło; tak jak się tego spodziewałem,
żadne z dwojga obserwatorów mojej strony internetowej nie zamieściło komentarza.
Wrzuciłem do plecaka najniezbędniejsze rzeczy:
szczoteczkę do zębów, kilka sztuk bielizny na zmianę,
dwie koszulki, grzebień, puszkę coli, długopis i notes,
po czym prędko opuściłem mieszkanie.
Do planowanego odjazdu pociągu pozostało niemal półtorej godziny – w sam raz, by pożywić się jeszcze u mojego ukochanego Wietnamczyka serwującego
najlepsze w całym mieście wegańskie sajgonki (na
samą myśl o nich poczułem w żołądku, jak to się mówi,
ukłucie głodu). Wegańskie sajgonki serwowane przez
mojego ukochanego Wietnamczyka smakują mi nade
wszystko. Zarówno nadzienie, jak i papier ryżowy wegańskich sajgonek serwowanych przez mojego ukocha-
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nego Wietnamczyka pochłaniam z jednakową zachłannością. Oczywiście niepomierną rolę odgrywa w tym
wypadku klimat samej restauracji. Jest to właściwie
pomieszczenie bez okien, z jednym tylko substytutem
okna (okienkiem). Dodatkowo, mojej rozpasanej konsumpcji sprzyja wycofana postawa właściciela restauracji; wysoko cenię sobie to jego milczące wycofanie, które następuje zaraz po własnoręcznym zaserwowaniu mi wegańskich sajgonek, a potem, zaraz po
bezzwłocznym wycofaniu, tę jego milczącą nieobecność, tak jakbym ja przestał dla niego istnieć. To
wspaniałe, że w tym kraju są jeszcze tacy ludzie.
*
Zajęty bez reszty pochłanianiem wegańskich sajgonek, nie zauważyłem, kiedy nastał półmrok. Za oknem restauracji spochmurniało, a może ściemniło się,
nie miałem zielonego pojęcia. Zazwyczaj trudno jest
nam zsynchronizować dwa oddzielne zjawiska, pomyślałem, jedząc – jedząc, myślimy wyłącznie o jedzeniu,
a jednocześnie zapominamy o tym, co dzieje się za
oknem wietnamskiej jadłodajni, i odwrotnie: patrząc
przez okno wietnamskiej jadłodajni, zapominamy
o wegańskich sajgonkach, zajmuje nas już tylko widok
za oknem.
Naraz przypomniałem sobie o najważniejszym.
Sięgnąłem do kieszeni spodni, skąd wyciągnąłem list
polecony, jaki otrzymałem dzisiaj przed południem.
List ten, podpisany po prostu Rodzice, w kilku krótkich
zdaniach zawiadamiał o śmierci P. oraz o tym, że z jego
woli stałem się wykonawcą testamentu. Ostatnie zdanie listu stanowiło prośbę (chociaż brzmiało jak rozkaz) – była to spreparowana w pośpiechu, ogólnikowa
informacja, z której wyzierało brutalne sformułowanie:
bezzwłoczny przyjazd na miejsce.
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Jak nietrudno było się domyślić, list ten skreśliła
ręka któregoś z rodziców P. – zastanawiałem się przez
dłuższą chwilę, czy charakter pisma należy do jego
matki, czy też może do ojca. Drobne litery zdawały
przemieszczać się po kartce papieru; drgały, to znów
falowały, pochylając się w we wszystkie strony, odsłaniając nieumiejętnie skrywaną bezradność i rozpacz.
W swoich rozmyślaniach nad ich stwórcą (stwórczynią)
skłonny byłem po krótkim namyśle przypisać im męskie, a już za chwilę, po nieco dłuższym zastanowieniu,
żeńskie pochodzenie. Rozmyślania te nie doprowadziły
mnie w końcu do żadnej konkluzji.
*
Nie miałem pojęcia, dlaczego postanowiłem podporządkować się zakamuflowanemu szantażowi przebijającemu z tej skleconej naprędce, niespodziewanej
korespondencji, i spełnić prośbę (polecenie? rozkaz?),
która – mówiąc między nami – w pierwszej chwili nie
przypadła mi wcale do gustu. Wiedziałem, że nie
muszę tego robić. Nic, prócz tego, że P. przez kilka lat
był moim uczniem, nie przemawiało za tym, bym
zmuszony był teraz wypełniać, jak to ładnie ujęło
w liście któreś z rodziców, ostatnią jego wolę, a mimo
wszystko fakt, że przecież jednak P. przez tyle lat był
moim uczniem, uczniem wybitnym, a jednocześnie
odstręczającym, którego ceniłem przede wszystkim za
dar obserwacji, umiejętność wyciągania nieoczywistych wniosków, nienawidząc go za całą resztę; a przede
wszystkim za jego niekontrolowaną emocjonalność,
niedojrzałość i wybuchy frustracji – lecz właśnie ten
fakt, fakt, że jednak był moim uczniem, przemawiał za
tym, by tę wolę po prostu wypełnić. Istnieją na tym
świecie rzeczy, które powinniśmy robić bez zastanowienia, pomyślałem sobie teraz, ponieważ wypada je
po prostu robić – ot tak, zwyczajnie. W tamtym jednak
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momencie przypomniałem sobie, zacząłem rozważać,
jak to mam niestety w zwyczaju, wszystkie za i przeciw,
by już po chwili całkowicie oddać się temu rozważaniu.
Naprawdę, jak to się mówi, nie uśmiechało mi się pakować w pociąg, zapoznawszy się z dziwną treścią tego
listu. Sama podróż nie potrwa długo, przekonywałem
siebie, ale te wszystkie związane z nią zabiegi, te
dochodzenia i oczekiwania, to wszystko, co nieodłącznie związane jest z podróżą, napawało mnie wstrętem.
Doskonale wiem, że nienawidzisz podróżowania,
zrozum jednak, iż jest to przede wszystkim wydarzenie,
które na jakiś czas może odciągnąć cię od Zapffego,
pomyślałem wtedy, pomyślałem teraz, a wszystko, co
robiłeś do tej pory, w tym twoje myślenie, związane
było z Zapffem. Czy nie powinieneś odpocząć? Czy nie
powinieneś wykorzystać nadarzającej się okazji i odpocząć od Zapffego? W tamtej chwili pomyślałem jednak,
że nie mogę wykorzystać nadarzającej się okazji i porzucić Zapffego, mogę za to wykorzystać nadarzającą
się okazję, zabierając ze sobą w podróż najważniejszą
pracę Zapffego, to znaczy esej (jego tytuł wyleciał mi
z pamięci) i w trakcie podróży oddać się bez reszty studiowaniu Zapffego, pomyślałem teraz. A jednak, nie
pomyślawszy wtedy o Zapffem (bez Zapffego), i tak od
razu, natychmiast po przeczytaniu treści dostarczonej
rano korespondencji, postanowiłeś udać się na miejsce, pomyślałem teraz. Zrobiłeś to odruchowo, bezwiednie, można też chyba powiedzieć: intencjonalnie.
Muszę wyznać, że i tym razem nie zawiodłem się na
wegańskich sajgonkach.
*
Nie jestem ani za wysoki, ani za niski, nie mam
też żadnych znaków szczególnych, może poza jednym:
w ciągu dnia przechodzę kilkadziesiąt kryzysów wieku.
Na pulpicie komputera przetrzymuję wielki księżyc,
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z którego ciemnej strony wyławiam codziennie czarny
folder (zdradza go tylko nazwa), gdzie od czasu do czasu, powodowany nie wiedzieć jaką śmiałością, zapisuję
jeden po drugim nawiedzające mnie kryzysy wieku.
Przykład?
Oto wczoraj wieczorem opisałem na własny użytek jeden z moich najnowszych kryzysów wieku. Nazwałbym go dla uproszczenia (wszelkie uproszczenia
stają się z czasem niczym więcej, tylko nawarstwiającymi się komplikacjami) kryzysem wieku wynikającym z nagłej niespodziewanej i przygnębiającej tęsknoty za utraconym krajobrazem.
Kryzys ów objawił mi się właśnie tak: nagle
i niespodziewanie. Nagle i niespodziewanie, w trakcie
oglądania filmu dokumentalnego, z którego kadrów
mój wzrok wyłowił przypadkowo fragment wieczornego krajobrazu miejskiego (mógł to być Kraków) w scenerii wczesnowiosennej, nad brzegiem Wisły, uświadomiłem sobie (nagle i niespodziewanie), że kojarzę ten
fragment rzeczywistości, że jest on synchroniczny
z przechowywanym głęboko w pamięci wspomnieniem
właśnie takiego wieczornego krajobrazu, którego
doświadczyłem w obecności kochanej przeze mnie
osoby, z którą to osobą nic mnie już nie łączy. Kryzys
ów spowodował, że nieomal załkałem, uświadamiając
sobie nagle, że pewne miejsca, pewne, by tak rzec,
fragmenty krajobrazowe, mam już na zawsze za sobą.
Jednak zaraz potem, zupełnie niespodziewane
dla samego siebie, wyciągnąłem z tego nagłego krajobrazowego kryzysu wieku, jak to się mówi, daleko
idące wnioski. Uświadomiłem sobie skończoność
przyswajalności tego typu wrażeń krajobrazowych wynikającą ze skończoności ludzkiego życia, uświadomiłem sobie, że miałem to szczęście (miałeś to szczęście)
– w przeciwieństwie do wszystkich tych, którzy tego
szczęścia nie mieli – doświadczyć owego krajobrazu
w połączeniu z ukochaną osobą, i uświadomiłem sobie
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na koniec, że nawet jeśli nie uda mi się nigdy więcej
doświadczyć podobnego wrażenia krajobrazowo-osobowego, to i tak miałem szczęście. Miałeś szczęście,
powiedziałem po cichu do siebie, i od razu zrobiło się
lepiej.
*
Siedząc teraz już nie w wietnamskiej jadłodajni,
ale w hali dworcowej, pomyślałem sobie, że ponownie
trafiłem do hali dworcowej. Jeszcze niedawno, przesiadując miesiącami w swoim mieszkaniu, nie mając
kontaktu z nikim poza dwojgiem obserwatorów mojej
strony internetowej, wydawało mi się czymś nieprawdopodobnym trafić ponownie do hali dworcowej,
wydawało mi się, że w moim położeniu nigdy już nie
uda mi się trafić do hali dworcowej, że wszystkie hale
dworcowe są dla mnie raz na zawsze zamknięte,
zabetonowane. A jednak znów siedziałem w hali dworcowej. To nieprawdopodobne, pomyślałem, że prędzej
czy później, mimo że już w to zwątpiliśmy, ponownie
trafiamy do hali dworcowej.
Przypadek, pomyślałem.
Gdyby nie list polecony, który dotarł do mnie
dziś rano, prawdopodobnie nadal utwierdzałbym się
w przekonaniu, że już nigdy w życiu nie trafię do hali
dworcowej. Nagle, zupełnie niespodziewanie, zauważyłem niedostrzegalną na pierwszy rzut oka zbieżność,
by nie powiedzieć synchroniczność, w sformułowaniach list polecony i pociąg pośpieszny, i zaraz pomyślałem, że powinienem zapisywać wszystkie takie
nieoczekiwane spostrzeżenia, lecz natychmiast skarciłem się w myślach brutalnie: a niby po co?, niby dla
kogo? Przecież nikt inny nie zrozumie zapisanych
przeze mnie spostrzeżeń i myśli, nikt inny nie dostrzeże w moich spostrzeżeniach niczego wartego uwagi, co
najwyżej stanę się obiektem kpin, drwin, niewyb-
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rednych żartów. Co innego, pomyślałem, gdybym
wszystkie te pomyślane przeze mnie spostrzeżenia czy
też myśli ubrał, że się tak wyrażę, w szaty powieści,
z bohaterami, wydarzeniami i tym podobnymi rzeczami.
Natychmiast pomyślałem, że to również kolejna
głupia myśl, która przyszła nie wiadomo skąd do głowy.
A kiedy już myślałem, że skończyłem myśleć,
nagle pomyślałem kolejną myśl, która wydała mi się
jasna, pierwsza, ożywcza:
Pisanie fikcji od dawna wydawało mi się niedorzecznością, dlatego nigdy nie zabierałem się za pisanie
powieści, a nie zabierałem się za pisanie powieści,
bowiem sam nie wierzyłbym w postaci, które miałbym
stwarzać; ich historie, chociażby przemyślane przeze
mnie w najdrobniejszych szczegółach setki razy, nie
byłby w stanie stać się dla mnie, a co dopiero dla
ewentualnych czytelników, wiarygodnymi historiami,
ich losy mało mnie, a co dopiero ewentualnych czytelników, mogłyby obchodzić. Obchodzić by mnie mogły
w takim samym stopniu, w jakim ja obchodzę siebie –
czyli nie obchodzić.
To niesprawiedliwe, nieprawdziwe i niegodne
tworzyć fikcję, kiedy nasze życie jest bezbarwne i nudne! Tworząc fikcję, zakłamujemy rzeczywistość. Nie
mówimy prawdy.
Zadumałem się nagle nad tą myślą, by dojść do
następującej konkluzji:
Najwyższy czas skończyć z literaturą ograniczoną
do tak zwanych relacji międzyludzkich, odstręczających, powtarzalnych i fikcyjnych relacji międzyludzkich; wszystko, co napisano do tej pory, skażone
jest rozmnożonym na wszystkich nas człowieczeństwem, a więc obcym ciałem postrzegającym siebie
w odniesieniu do innych obcych ciał (przeciwciał),
nadszedł już czas, by spojrzeć na wszystko z góry,
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wyrzec się ciała, płci, oddać technologii, cokolwiek
miałoby to oznaczać. Wzajemne relacje zmyślonych
ssaków – to wszystko, co widzimy, rozglądając się
w powieści: głowa umieszczona na szyi, niżej genitalia.
Powinniśmy z tym raz na zawsze skończyć. Powinniśmy patrzeć na siebie oczami sztucznej inteligencji.
Powinniśmy myśleć o sobie nie mózgiem, a protezą
mózgu. Powinniśmy patrzeć na siebie sztucznie. Sztucznie, a zarazem prawdziwie.
Oto trzecia myśl, która przyszła mi nagle do głowy. Zarówno pierwsza, druga, jak i trzecia myśl wydały
mi się głupie, wtórne, niewarte mej głowy.
Natychmiast porzuciłem te myśli.
*
Skierowałem swe kroki na peron 2 (ta nazwa już
w dzieciństwie utkwiła mi w pamięci), gdzie zdążyło
zgromadzić się kilkoro podróżnych. Nazwa peron 2, to
znaczy połączenie słowa „peron” z cyfrą „2”, utkwiła we
wnętrzu (miąższu) mego mózgu (w jego zakamarkach)
w najwcześniejszym stadium dzieciństwa; pamiętam
jak z rodzicami wielokrotnie przechodziłem pod wielkim szyldem Dworca Centralnego, na którym wypisano
stanowczymi, wzbudzającymi zaufanie, okrągłymi literami peron 2. Te litery, przyjazne i staranne, wykaligrafowane pismem technicznym, tak bardzo podobały
mi się w dzieciństwie (dziś nie, dziś już nie), to znaczy
podobały mi się prawdopodobnie nie same litery, ale
otaczająca je, nie boję się użyć tego słowa: aura, być
może chodziło tu raczej o zastosowane wzornictwo,
krój tych liter?, nie wiem, jak to wyrazić, nie znam się
na liternictwie, wiem tylko, że peron 2 utkwił w mojej
pamięci w najwcześniejszym dzieciństwie, zagnieździł
się tam głęboko i tkwił, fluktuował, czekając na odpowiedni moment (ten moment!, taki jak teraz!), by
z niej nagle wyskoczyć; wystarczyło, że zobaczyłem na-
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pis peron 2, a od razu przypomniałem sobie moje
najwcześniejsze dzieciństwo.
*
Na peronie, jak zdążyłem zauważyć, znajdowało
się już oczywiście kilka osób. Wszędzie, dokąd przychodzimy, muszą znajdować się osoby, to stara prawda, którą przyjmujemy zazwyczaj bez zmrużenia oka.
Zauważyłem kobietę w sile wieku zajętą smartfonem,
jej skupienie zawierało w sobie uniwersalność skupień
wszystkich ludzi podłączonych do urządzeń przenośnych na tej planecie – umysł zawieszony w sieci.
Byli tam też dwaj mężczyźni po pięćdziesiątce pogrążeni w jakiejś konfidencjonalnej rozmowie, ich podróżne walizki nie różniły się wyglądem, może tylko jedna z nich miała bardziej zużyte kółka. Za plecami miałem teraz zmęczoną kobietę z kilkuletnią córką, która
zasypiała na jej rękach, stał tam również młody mężczyzna w kamizelce kuloodpornej; w ten sposób, naprędce, „scharakteryzowałem” sobie na własny użytek
jego ubiór, który natychmiast poraził mnie swoją wojskowością; zrolowane kieszenie i kieszonki, a wszystko,
od spodni po czapeczkę, napompowane, rozdęte,
w barwach ochronnych.
Pociąg pospieszny wyglądał podejrzanie nowocześnie. Spodziewałem się raczej pociągu starego typu,
z tymi rozkojarzonymi starczymi oczyma, w kolejarskich barwach, przypominającego z wyglądu konduktora. A tu proszę.
Wszystko się jednak zmienia.
A może popełniamy błąd, twierdząc, że wszystko
jest zawsze tym samym, że my jesteśmy tym samym?
Upieramy się, żeby być ciągle tym samym, chociaż
z dnia na dzień (z chwili na chwilę!) jesteśmy inni. Nasze zacietrzewienie w dążeniu do bycia ciągle tym samym doprowadza nas do okłamywania siebie i świata,
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a tym samym doprowadza nas do rozpaczy. Oszukujemy siebie i oszukujemy świat, by nieustannie udowadniać sobie i światu, że jesteśmy ciągle tym samym.
A przecież wszystko się zmienia, powiedziałem
na głos, czym zupełnie niepotrzebnie zwróciłem na siebie uwagę mężczyzny w kamizelce kuloodpornej.
Nie powinienem zwracać na siebie uwagi, pomyślałem natychmiast, nie powinienem rzucać się
w oczy. Od dziecka chciałem pozostać anonimowy, od
dziecka unikałem innych dzieciaków, wymykałem się
z boisk i piaskownic, nie chciałem mieć z nikim nic
wspólnego, a już najbardziej w świecie nienawidziłem
zgromadzeń. Być może miało to związek z apelami,
których stawałem się mimowolnym i naocznym świadkiem w początkowym okresie mojego życia, apelami
oglądanymi zarówno w szkole, jak i w telewizji; być
może był też inny powód, nie mam pojęcia. W każdym
razie nienawidzę sytuacji, w których nie jestem traktowany indywidualnie, a więc tak, jak na to zasługuję.
Nienawidzę zgromadzeń, wieców, zebrań, apeli,
miejsc, w których jeden człowiek skanduje do masy
ludzkiej, unikam platform z mikrofonem, unikam
ambon i podwyższeń. Tam, gdzie spotyka się dwóch
w imię moje, tam mnie nie ma – przypomniałem sobie
dziwne zdanie, jakie wygłosił P. podczas naszego ostatniego spotkania. Coś w tym musi jednak być, pomyślałem.
Wybrałem pusty przedział, w którym, zaciągnąwszy zasłony, postanowiłem zająć miejsce przy oknie.
Wreszcie usiadłem.
I odetchnąłem.
A więc uczynił mnie wykonawcą testamentu. Siedząc we wnętrzu pociągu, zaczynałem myśleć spokojniej, myślało mi się łatwiej, lżej, tak lekko, że w pewnej
chwili poczułem nawet nieoczekiwanie sympatię do P.
(efekt odprężenia). Mimo wszystko, pomyślałem, zaufał mi, a ja teraz wynagradzam mu to zaufanie. Mog-
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łem przecież odmówić, mogłem zlekceważyć ten kaprys. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że przecież nie
znaliśmy się dobrze. Oprócz intensywnej, a nawet,
w pewnym okresie, bardzo intensywnej, można by też
powiedzieć zażyłej korespondencji, widzieliśmy się
tylko kilka razy, a ja odwiedziłem go jeden jedyny raz.
Byłeś jego nauczycielem, powiedziałem do siebie. Zaufał ci, ponieważ byłeś jego nauczycielem. Zaufał ci jako
uczeń.
Niezwykłe, że mi zaufał.
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Izolacja
Pociąg wyjechał cicho w skąpo oświetloną przestrzeń i nabierał rozpędu, by już po chwili płynąć wśród
zlewającej się w breję zgniło żółtej jesieni, pozostawiając za sobą rozstawione na łąkach, przedmieściach
i przejazdach kolejowych wyizolowane myśli mojego
umysłu. Głównie wspomnienia.
Przypomniałem sobie, że ten jedyny raz odwiedziłem P. wczesną wiosną; tajało, kiedy wędrowałem
od prowizorycznego przystanku busów umiejscowionego, nie wiedzieć czemu, w samym centrum miasteczka, nieopodal ogromnego kościoła farnego, którego
kubatura przytłoczyła mnie natychmiast i sprawiła, że
przez chwilę wydałem się sobie maleńki, sam zaś kościół wydał mi się, na odwrót: przerośnięty (tak przerośnięte potrafią być tylko hipopotamy, pomyślałem).
Przypomniałem sobie, że przeszedłem wtedy obok
kościoła z odwróconą w przeciwnym kierunku głową,
jego widok sprawiał zbyt przygnębiające wrażenie,
a potem podreptałem prosto do rzeki tworzącej naturalną granicę powiatu, skąd, po przejściu wiszącego
mostu, miałem do pokonania jeszcze tylko dwa kilometry źle utrzymanej, prowadzącej prosto w objęcia
jego rodzinnej wsi drogi.
Przypomniałem sobie dziecięcy entuzjazm z jakim powitał mnie w progu, jego stan już wtedy zaniepokoił mnie do tego stopnia, iż nie omieszkałem zamienić na ten temat klika zdań z jego rodzicami, oczywiście za jego plecami w, jak to się mówi, tajemnicy
(na uboczu). O ile sobie przypominam, uzyskałem
wtedy od nich niesatysfakcjonujące, pokrętne wyjaśnienia.
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Od razu, nie pozwoliwszy mi zzuć zabłoconych
butów (które przecież w końcu ściągnąłem ze względu
na jego rodziców), kładąc palec na ustach, wywiódł
mnie po schodach prowadzących na strych do swojej,
jak to określił, pracowni pisarskiej. Jego pracownia
pisarska, jak mi wytłumaczył, nim otworzył drzwi,
stanowi odpowiednik pracowni malarskiej, o czym powinienem wiedzieć przed wejściem. W ogóle, jestem
pierwszym człowiekiem, który przekracza próg jego
pracowni pisarskiej, dlatego czuje się w obowiązku
poinformować mnie, że niewątpliwie dobrze by było,
gdybym się powstrzymał i ani jednym słowem, jak
również gestem, nie komentował wyglądu jego pracowni pisarskiej. Każda krytyka, w tym wypadku nieuzasadniona krytyka, działa na niego przygnębiająco.
Obiecawszy nie odezwać się słowem, co potwierdziłem nieznacznym skinieniem głowy, który – sądząc
z półuśmiechu, jaki wykwitł na jego trójkątnej twarzy –
odebrał był z uznaniem, przekroczyłem próg jego pracowni pisarskiej.
Potrzebowałem nieco czasu, nim oczy nawykły do
panujących wewnątrz ciemności. Stopniowo, z sekundy
na sekundę, z mroku wyłaniał się półmrok, a gdy
upłynęła stosowna liczba minut, nie za duża, ale też nie
za mała, taka w sam raz, półmrok rozrzedził się na tyle,
że mogłem już bez przeszkód lustrować wnętrze jego
pracowni pisarskiej.
Przed sobą miałem Ścianę Pisarzy; czarno-białe
fotografie sylwetek ludzkich i twarzy, skserowane,
wydrukowane, wycięte z okładek książek i czasopism,
przedstawiające tak zwanych ludzi pióra, zachodzące
na siebie torsy, odwrócone w stronę aparatu głowy upchane jedna przy drugiej z – jak mi się wydawało –
jakąś neurasteniczną gorliwością. Po prawej ręce wypatrzyłem biurko zagracone niedopitymi szklankami
herbaty oraz stertami zapisanego papieru – zgniłe
ziarno (owoc?) dusznych, bezsennych nocy.
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Z nieukrywanym podziwem wpatrywałem się teraz w, jak to określił, Ścianę Pisarzy Samobójców,
z której spoglądały na mnie zmęczone oczy wszystkich
tych nieszczęśników i nieszczęśniczek, którym nie dane
było pogodzić się ze światem. Ale największy podziw
wzbudziła we mnie zajmująca całą północną ścianę
Wielka Tabela Czasowników. Rozmieszczone w kolumnach, wypisane drobnymi literami, uporządkowane
przez niego, w sobie tylko znanej kolejności, tkwiły tam
wszystkie czasowniki tak będące, jak i niebędące, obecnie w użyciu.
Dlaczego tak bardzo lekceważymy czasowniki? –
zapytał z wyrzutem, w mig odgadując moje zaciekawienie, dlaczego nie tworzymy słowników, encyklopedii, leksykonów, czy też elementarnych elementarzy
czasowników z podziałem na kategorie, powiedzmy:
wzrok, mowa, ruch, jedzenie i picie, myślenie, odczucia? Nie doceniamy czasowników, ciągnął, zmrużywszy
psie oczy, a przecież to czasownik stanowi o istocie
zdania. Czasownik, powtórzył, nadaje zdaniu życie,
w taki sam sposób w jaki kolor nadaje życie obrazowi,
właściwy kolor we właściwym miejscu! – wykrzyknął. Czasami, wyszeptał, wybieram dowolny czasownik
z Wielkiej Tabeli Czasowników, tak jak malarz macza
pędzel w palecie barw, przyglądam mu się bardzo długo pod światło, oceniam jego przydatność, kwaskowatość, badam jego barwę, nasycenie, i dopiero wtedy,
kiedy opuszczą mnie wszelkie wątpliwości, umieszczam go w zdaniu. Tworząc Wielką Tabelę Czasowników, sądziłem, że rozwiązałem największą zagadkę
języka, ale myślałem tak tylko przez chwilę. Tuż po
utworzeniu Wielkiej Tabeli Czasowników byłem tego
chyba nawet pewien, lecz nagle, jak to się mówi, w okamgnieniu, zdałem sobie sprawę, że ani Ściana Pisarzy,
ani też Ściana Pisarzy Samobójców, ani tym bardziej
Wielka Tabela Czasowników nie jest mi w stanie pomóc. Wyjawię panu (mimo naszej zażyłości przez cały
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czas zwracał się do mnie w ten sposób) moją wielką tajemnicę. Nikomu dotąd nie mówiłem o tym. Jest pan
pierwszą osobą, której…
Położył palec na ustach.
– No, śmiało. Proszę za mną.
Podreptałem za jego skuloną sylwetką po drewnianych schodkach prowadzących na strych. Przestępował ze stopnia na stopień ostrożnie, przytrzymując
przy tym falujące poły zrudziałego szlafroka. Kiedy stanęliśmy wreszcie na górze, uśmiechnął się tryumfalnie.
– Proszę spojrzeć – odsunął się nagle, odsłaniając upstrzoną fotografiami ścianę. – Oto Ściana Tłumaczek!
Poczekał na moją reakcję, która chyba nie do końca go usatysfakcjonowała, nie zrażony tym jednak kontynuował:
– Z biegiem czasu zacząłem zdawać sobie sprawę, że tłumaczki to najbardziej uduchowione, a co za
tym idzie najpiękniejsze kobiety na świecie. Proszę
spojrzeć na to malujące się na ich twarzach uduchowienie. Proszę spojrzeć na te rysy, na głębokość, na
mądrość tego spojrzenia!
Zamilkł po tym wyznaniu.
Przez chwilę przestępował z nogi na nogę, szukając czegoś po kieszeniach szlafroka, wyraźnie zmieszany. Koniecznie chciał mi coś jeszcze powiedzieć. Nie
myliłem się.
– Wie pan, zakochałem się w jednej z tych fotografii – wyznał, lustrując swoje kapcie.
Gwałtownie, zupełnie dla mnie nieoczekiwanie,
wykonał półobrót na pięcie, po czym wskazał największą z fotografii, z której spoglądały na mnie piękne,
rozmarzone i szare oczy tłumaczki.
– Tutaj… Niech pan tylko popatrzy… Widzimy teraz powiększone zdjęcie twarzy tłumaczki. Proszę uważnie spojrzeć, jaką uduchowioną ma twarz… Dopiero po wielu nieudanych próbach osiągnąłem zamierzo-
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ny efekt i uzyskałem i-de-al-ne powiększenie: teraz jej
oczy nie są za małe, nie są również za duże. Na tej fotografii szare oczy tłumaczki są być może troszeczkę
większe niż w rzeczywistości. Wie pan, co sobie pomyślałem powiększywszy po raz pierwszy te oczy? Boże
(użyłem wówczas tego słowa, proszę mi wybaczyć), no
więc pomyślałem sobie wtedy: Boże, żeby takie oczy
uznały mą obecność na tym świecie, tak sobie wówczas
pomyślałem; Boże, Boże, Boże, pomyślałem, oddałbym
dziesięć lat mojego życia, żeby te oczy popatrzyły na
mnie w ten sposób choćby przez dziesięć sekund! I wie
pan… Ja czerpię siłę z tego zdjęcia! Niech pan się nie
obrusza, niech pan nic nie mówi, niech pan sobie
wyobrazi, że to zdjęcie dodaje mi sił w chwilach, jak to
się mówi, zwątpienia. W chwilach zwątpienia patrzę
w te oczy, jakby to były żywe oczy (oszukuję się przy
tym, to oczywiste), a nie oczy sfotografowane.
– A wie pan, że oczy nigdy nie rosną? Do końca
życia pozostają dokładnie tej samej wielkości, co
w dniu narodzin.
*
W swoim pokoju na strychu spędza całe dnie.
W zasadzie nie opuszcza swojego pokoju na strychu.
Wychodzi jedynie wtedy, gdy czuje tak zwaną palącą
potrzebę.
Wychodzę ze swego pokoju tylko wtedy, gdy czuję tak zwaną palącą potrzebę, powiedział, to znaczy:
w celu uzupełnienia płynów; herbata (chociaż nienawidzę herbaty), kawa, woda z sokiem, popołudniami wymykam się na obiad, który spożywam w towarzystwie
Emmy i Bena, na posiłek wieczorny i nocny, kilkakrotnie w ciągu dnia wychodzę w celu pozbycia się płynów oraz przetrawionej materii, na szczęście łazienkę
mam tuż pod nosem albo, jak to się mówi, na wyciągnięcie ręki.

26

Bernard Sierpień, Epigon

W domu nie mam najmniejszej swobody, powiedział, nawet tu, gdzie spędzam niemal cały czas, czyli
na strychu, nie pozostawia mi się swobody, a więc
wolności wyboru, już dawno przestałem walczyć o moją wolność, skoro na rzeczywistej wolności nie stałem
się wolny, a więc niezależny, skoro nie umiałem tego
dokonać, skoro do tego nie dorosłem. Tak więc nagle,
któregoś dnia, przestałem walczyć o swoją wolność.
Emma i Ben, zwłaszcza Emma, uważają, że w związku
z tym, w związku z takim obrotem sprawy, nie mam
prawa do domowej wolności, każda moja próba walki
o wolność kończy się zazwyczaj jeszcze większą niewolą. Muszę panu powiedzieć, że kiedyś próbowałem
walczyć na przykład o ten dywan (wskazał brodą na dywan), to znaczy o pozbycie się tego dywanu z mojego
pokoju na strychu. W tym domu, jak się pan dokładnie
rozejrzy, w każdym pomieszczeniu znajdują się dywany, nawet w korytarzach, w ubikacjach i w łazience,
gdziekolwiek pan nie pójdzie, spotka pan dywan. Nie
cierpię dywanów. Podczas jednego z comiesięcznych
trzepań domowych dywanów, kiedy dywan z mojego
pokoju na strychu został przez Bena wyniesiony, powiedziałem Emmie, że nie chcę w moim pokoju na
strychu tego dywanu, tłumaczyłem, że dywan to wyłącznie kurz i bakterie, że jest lato, a od dywanu w pokoju
robi się goręcej, że w dzisiejszych czasach nikt już nie
trzyma w domu dywanów. Klarowałem Emmie długo
i rzeczowo, ale żadna argumentacja nie trafiała do Emmy, nawet wtedy, kiedy – co mi się praktycznie nie
zdarza – wykrzyczałem, że nienawidzę dywanów, że
tylko w Turcji uwielbiają dywany, tylko w Iranie, na
Emmie ani Turcja, ani Iran, ani tym bardziej moje
krzyki nie zrobiły najmniejszego wrażenia, dywan został przyniesiony przez Bena z powrotem i rozłożony na
podłodze w moim pokoju na strychu. Dla Emmy nigdy
nie było ważne, czego ja potrzebuję, jak ja się czuję
i tym podobne, Emma na pierwszym miejscu stawiała
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zawsze to, co powiedzą o niej sąsiedzi, znajomi, rodzina itd., a wszyscy sąsiedzi, znajomi i cała rodzina mają
w swoich domach dywany, dlatego i ja muszę w swoim
pokoju mieć dywan, chociaż ze wszystkich rzeczy na
świecie najbardziej nie cierpię dywanów. Zresztą, taką
samą walkę odbyłem z Emmą o krzyż zawieszony
w moim pokoju. Muszę panu przyznać, że w takim samym stopniu, w jakim nie cierpię dywanów, nie cierpię
również krzyży, a jak pan zdążył zapewne zauważyć,
nad drzwiami mojego pokoju na strychu wisi krzyż,
Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej mojego brata.
Zamieszkuję w pokoju, z którego zawsze pragnąłem
uciec, ale naturalnie moja pierwsza młodzieńcza ucieczka, tak zwana próba usamodzielnienia, spełzła na niczym, cóż z tego, że chciałbym tu wiele zmienić, skoro
nie mam odwagi, chciałbym zerwać te cholerne firanki,
wyrzucić okropny dywan, usunąć krzyż, a jednak nie
mam odwagi, nie potrafię przeciwstawić się Emmie,
zresztą: od dawna nie mam już na to siły, nie mam
w sobie energii, od bardzo bardzo dawna jest już na to
wszystko po prostu za późno – takie decyzje należy podejmować w młodości, wtedy, kiedy ma się jeszcze prawo do buntu, a ja zaprzepaściłem swą młodość, zbuntowałem się w młodości jeden jedyny raz i od razu
popełniłem tak zwany życiowy błąd, dlatego według
Emmy i Bena nie mam już prawa do buntu, wyczerpałem już swój limit buntów, popełniając ów poważny
życiowy błąd. Patrząc z drugiej strony, ten zawieszony
w pokoju mojego brata (moim pokoju) krzyż jest gwarantem mojego spokoju, tylko dzięki zawieszonemu
krzyżowi mam w tym domu odrobinę spokoju. Niech
pan sobie tylko wyobrazi, co by się stało, gdybym nagle, w przypływie furii albo rozpaczy (jak pan woli),
ściągnął ten cholerny krzyż zawieszony nad drzwiami
pokoju! Od razu miałbym przeciw sobie Emmę, a mając przeciw sobie Emmę, miałbym przeciw sobie Bena,
a już za chwilę miałbym przeciw sobie całą moją rodzi-
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nę, nie wyłączając brata, żony brata, siostry, męża siostry oraz wszelkiej maści wujów i ciotek, nie wspominając słowem o babce…
*
Emma i Ben nie wykonali do tej pory właściwej
pracy umysłowej, powiedział, Emma i Ben przez całe
życie uciekali od pracy umysłowej w tak zwane prace
praktyczne, całymi dniami oddawali się wszelkim możliwym do wykonania tak w domu, jak i w obejściu pracom praktycznym po to tylko, by nie wykonywać pracy
umysłowej. Praca umysłowa przerażała ich. Wiedzieli,
że kiedy zaprzestaną wykonywania prac praktycznych,
mogą nagle zacząć myśleć, mogą nagle zacząć wykonywać tak zwaną pracę umysłową, a perspektywa wykonywania pracy umysłowej jak nic w świecie przerażała
Emmę i Bena, dlatego zawsze woleli wykonywać tak
zwane prace praktyczne, powiedział. Emma całymi
dniami nie robiła nic innego, tylko oddawała się wykonywaniu prac praktycznych, wie pan, siedząc tu na górze, od wielu lat codziennie słyszę odgłosy wszystkich
tych praktycznych prac wykonywanych przez Emmę,
począwszy od odgłosów przestawiania garnków, odkurzania, szorowania podłogi, a skończywszy na, nie wiedzieć czemu, najbardziej przykrych dla moich uszu odgłosach spryskiwania odświeżaczami powietrza. Emma upodobała sobie szczególnie spryskiwanie domu
różnej maści odświeżaczami powietrza, całymi dniami
nie robiła nic innego, tylko chodziła po domu i spryskiwała powietrze wszystkimi tymi odświeżaczami. Do
moich nozdrzy, umieszczonych tu na górze, dzień
w dzień dochodziły zapachy wszystkich tych odświeżaczy, począwszy od zapachu lasu, przez zapach konwalii,
a skończywszy na zapachu umajonej łąki. Nic nie mogło oderwać Emmy od wykonywania praktycznych prac,
groźba myślenia, a tym samym podjęcia pracy umysło-
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wej, przerażała Emmę do tego stopnia, że zajmowała
się wyłącznie wykonywaniem prac praktycznych. To
samo zresztą dotyczy Bena, Ben również nie robił nic
innego, tylko wykonywał praktyczne prace, zarówno
w domu, jak i w tak zwanym obejściu. Dopiero ja, to
znaczy ich wyrodny syn, postanowiłem, wbrew ich zakazom, na przekór ich woli, wykonywać pracę umysłową. Z perspektywy lat coraz bardziej utwierdzam się
w przekonaniu, że to był mój największy błąd. Zamiast,
tak jak Emma i Ben, rodzeństwo, bliższa i najdalsza
rodzina, którzy przez całe życie wzdrygali się przed
pracą umysłową, również, już w dzieciństwie, wzdrygnąć się przed pracą umysłową, ja nie wzdrygnąłem się
przed pracą umysłową, ale, co było moim największym
błędem (dopiero teraz zaczynam to dostrzegać), bezmyślnie podjąłem pracę umysłową. Gdybym, tak jak
Emma i Ben, rodzeństwo, bliższa i najdalsza rodzina,
wzdrygnął się przed podjęciem pracy umysłowej,
a zamiast tego, już od najwcześniejszych lat, oddał się
wykonywaniu prac praktycznych, byłoby mi znacznie
łatwiej, o wiele lepiej.
Muszę się panu przyznać, że nic nie przeraża
mnie bardziej od nadaktywności Emmy i Bena, dzień
w dzień przyglądam się Emmie i Benowi, a co za tym
idzie, obserwuję nasilającą się z dnia na dzień ich
nadaktywność. Emma i Ben nie potrafią usiedzieć na
miejscu, pojawiają się nagle w najmniej oczekiwanych
przestrzeniach, tak jak przedwczoraj, podczas gdy ja
siedziałem przed oknem nieruchomo, Emma i Ben pojawili się nagle przed orzechem z drabiną – nagle,
u stóp, że się tak wyrażę, orzecha, na samej górze drabiny, pojawił się Ben, a pod spodem, u szczebli
drabiny, objawiła się Emma podająca Benowi piłę,
wszystko to trwało ułamek sekundy; zanim zdążyłem
zdać sobie sprawę ze zmiany, jaka nastąpiła w moim
najbliższym otoczeniu, już z orzecha zaczęły odpadać
upiłowywane przez Bena gałęzie, które skrzętnie zbie-
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rała Emma, by następnie w mgnieniu oka ułożyć z nich
na tak zwaną stertę. Może pan sobie wyobrazić moje
zaskoczenie? Przykład ten podałem panu, by pojął pan
w całej rozciągłości niesamowitą nadaktywność Emmy
i Bena. Pojął i przyswoił. Podczas gdy Emma i Ben są
nadaktywni, ja pozostaję nieaktywny.
Wydaje mi się, że powinno być odwrotnie – wtrąciłem. To znaczy Emma i Ben, reprezentujący starość,
powinni być nieaktywni, natomiast pan, nie oszukujmy
się, w sile wieku (no przecież nie jest pan jeszcze stary),
powinien być aktywny.
Rozumuje pan naiwnie, powiedział, naiwność pańskiego rozumowania wynika z pańskiej naturalnej, że
się tak wyrażę, dążności do naturalności, chciałby pan,
by wszystko odbywało się naturalnie, podczas gdy już
od dana nic nie jest naturalne, od wielu lat ten świat
zatraca swą naturalność i nikt tego nie zauważa. Naturalnie, myśli pan sobie, że wszystko powinno być na
swoim miejscu, podczas gdy, nie oszukujmy się, nic nie
jest od dawna na swoim miejscu, wszystko leży, zwisa,
podryguje w sposób na wskroś nienaturalny. Niesamowita liczba rzeczy leżących, zwisających, podrygujących! Niesamowita liczba ludzi, niesamowita liczba
newsów, niesamowita liczba istot, cierpiących, konających! Powinienem był brać przykład z Emmy i Bena,
już on najmłodszych lat powinienem był ograniczać się
do najbliższego świata, to znaczy tego tuż za siatką, po
jednej i po drugiej stronie domostwa.
Emma i Ben pasjonują się wyłącznie najbliższym
światem, tylko to zaprząta ich uwagę, a więc pozwala
im egzystować, podczas gdy Emma i Ben mówią tylko
o tym, co zrobiła Gruba albo Władek, z kim Luśka prowadziła wózek, ja mówię do siebie o tym, o czym dowiem się z książek, mediów, głównie z internetu, moją
uwagę zaprzątają rzeczy nie do pomyślenia w świecie
Emmy i Bena, rzeczy, które dzień w dzień wprawiają
mnie w osłupienie, a co za tym idzie – w tak zwany zły
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nastój. Myślę, że gdybym od najmłodszych lat ograniczał się wyłącznie do najbliższego świata, nie cierpiałbym teraz. Myślę, że mam słabą głowę, zbyt słabą głowę, najsłabszą – o moja biedna słaba głowa!, ja sam
jestem słaby!
Nigdy nie byłem gotów na wiedzę. Z natury jestem prosty i głupi, nie oszukujmy się. Posiadam prosty,
najprostszy umysł, którego nigdy nie było stać na
przyswojenie sobie nawet najprostszej wiedzy, nie mówiąc już o rozwoju. Mój umysł, odziedziczony po przodkach prosty, najprostszy, wyprostowany umysł, nie jest
i nigdy nie był stworzony po to, by się rozwijać, ewoluować. Niepotrzebnie przeczytałem w życiu tyle książek,
czytanie książek to najokropniejsza rzecz, jaka spotkała
mnie w życiu, to właśnie z książek dowiedziałem się
o innych, szerszych i wyższych światach, których niepokojące współistnienie nacechowane jest skomplikowaniem i cierpieniem; gdybym nie czytał książek, nie
wiedziałbym nic o innych szerszych i wyższych światach, nie wiedziałbym nic o skomplikowaniu i cierpieniu, a co za tym idzie – nie cierpiałbym teraz, a cierpię;
a przede wszystkim, powiedział, gdybym nie przeczytał
tych książek, nie zajmowałaby mnie od dziecka nienawistna myśl o zostaniu pisarzem. Cóż za obrzydliwość!
Wie pan, by była między nami jasność, muszę się panu
do czegoś przyznać; nie mówiłem panu tego, ale teraz
zmuszony jestem to po prostu powiedzieć. Niech pan
posłucha: otóż jestem nieudolnym epigonem Bernharda! – wypowiedział to głośno, dobitnie. Nie jestem
niczym więcej. Być może jestem jeszcze tylko tonącym
okrętem. Będąc nieudolnym epigonem Bernharda i zdając sobie sprawę z tego, że jestem nieudolnym epigonem Bernharda, nieustannie szukam usprawiedliwienia dla tego, że jestem nieudolnym epigonem Bernharda. Przez całe życie szukamy usprawiedliwień, jakichkolwiek usprawiedliwień, począwszy od tak zwanego okresu szkolnego, a skończywszy na starych trzę-
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sących się rękach upuszczających podsuniętą przez
pielęgniarkę filiżankę z lekarstwami, mógłbym też powiedzieć: podsuniętą przez obojętnie kogo filiżankę
z lekarstwami, zarówno w tak zwanym okresie szkolnym, jak i zaraz po upuszczeniu przez stare trzęsące się
ręce filiżanki z lekarstwami, szukamy usprawiedliwień,
jakichkolwiek usprawiedliwień; ja na przykład przez
całe życie szukam usprawiedliwienia dla tego, że jestem nieudolnym epigonem Bernharda. Wie pan, dam
panu radę, żeby było panu łatwiej, lżej, musi pan sobie
tylko uświadomić, że skoro nie jest pan, tak jak ja,
nieudolnym epigonem Bernharda, to jest pan tonącym
okrętem. Ja, nagle, przez przypadek, zupełnie nieświadomie uświadomiłem sobie, że jestem nieudolnym
epigonem Bernharda tudzież tonącym okrętem; przez
całe życie ludzie uciekają ode mnie jak od tonącego
okrętu, już od dzieciństwa dzieci uciekały ode mnie jak
od tonącego okrętu, potem młodzi uciekali ode mnie
jak od tonącego okrętu, następnie tak zwani dorośli,
teraz nawet starzy uciekają ode mnie jak od tonącego
okrętu. Jeśli tylko uświadomi pan sobie, i zaraz potem
wyobrazi, że jest pan tonącym okrętem, będzie panu
łatwiej.
Epigonizm to okropna choroba, powiedział, a nieleczony epigonizm to choroba najstraszliwsza, nie wyobraża pan sobie, jakie spustoszenie dokonuje się
w człowieku, który pewnego dnia, u kresu swych dni,
spostrzega, że przez całe życie był wyłącznie nieudolnym epigonem Bernharda. Obrzydliwość! Chcemy być
oryginalni, samodzielni, a jesteśmy nieudolni, wtórni,
a co najgorsza, nie dość, że jesteśmy nieudolni i wtórni,
to jeszcze nie potrafimy inaczej.
*
Jego obsesją jest długość powieści. Moją obsesją
jest długość powieści, powiedział. Odczuwam niedos-
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tatek związany z liczbą stron moich powieści i dlatego
nieustannie porównuję liczbę stron moich powieści
z liczbą stron powieści wielkich, wybitnych, mistrzów.
Za każdym razem, gdy natrafiam na powieść napisaną
przez kogoś wielkiego, wybitnego (Bernharda!), natychmiast sprawdzam liczbę jej stron i porównuję do
liczby stron moich rozpoczętych powieści. Przechowuję
też pliki word powieści wielkich, wybitnych, mistrzów
i tam sprawdzam przede wszystkim liczbę wyrazów,
którą naturalnie porównuję z liczbą wyrazów moich
nieukończonych powieści, za każdym razem starając
się precyzyjnie oszacować liczbę wyrazów idealną dla
moich nieukończonych powieści. Czasami wydaje mi
się na podstawie tych skomplikowanych porównań, że
liczbą idealną wyrazów jest liczba trzydzieści pięć
tysięcy, czasami skłaniam się do czterdziestu tysięcy
wyrazów, czasami jednak, co jest najbardziej przygnębiające, idealną liczbą wydaje mi się liczba siedemdziesiąt pięć tysięcy. Tak naprawdę nie mam nikogo,
kto by mnie podtrzymał na duchu w moim pisaniu,
nikogo, kto potrafiłby wskazać właściwą liczbę, nikogo,
do kogo mógłbym zwrócić się o poradę. Z czymkolwiek. Z jakąkolwiek błahostką. Gdybym miał tylko
kogoś, do kogo mógłbym zwrócić się o poradę, kogoś,
kto udzieliłby mi, ja to się mówi, cennej rady w zakresie pisanej przeze mnie powieści, w zakresie właściwej liczby wyrazów, a nawet skarciłby mnie, mówiąc
potocznie, zjechał albo po prostu wykrzyczałby w cztery oczy całą prawdę, byłoby mi łatwiej.
O wiele łatwiej.
Zapragnąłem go pocieszyć, natychmiast powiedziałem mu zatem, że nie jest wcale, jak sam niesłusznie uważa, nieudolnym epigonem Bernharda, że
ma prawo pisać tak jak Bernhard, wszyscy mamy
prawo pisać tak jak chcemy, powiedziałem, to znaczy,
tak jak pisano przed nami, dzisiaj nie da się już pisać
inaczej, zbyt wiele opublikowano, zbyt wiele publikuje
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się z sekundy na sekundę, by zachować oryginalność,
ci, którzy piszą powieści kryminalne, wszyscy oni piszą
podobnie, podobnym językiem, operują podobnymi
schematami, powiedziałem, wszyscy, którzy piszą refleksyjne powieści drogi, starają się pisać jak Stasiuk,
chociaż nie zdają sobie z tego sprawy, i nie za bardzo
im to wychodzi, wszyscy, którzy piszą tak zwane ambitne powieści, starają się pisać krótkimi zdaniami, niech
pan się tylko przyjrzy, powiedziałem, wszyscy oni starają się pisać krótkimi, jak najkrótszymi zdaniami,
równoważnikami zdań! Jak się pan dokładnie przypatrzy współczesnym cenionym powieściom, zauważy
pan, że ich autorzy tudzież autorki starają się pisać jak
najkrótszymi zdaniami. Krótkie dialogi. Krótkie zdania. Pan używa po prostu języka, który idealnie nadaje
się do pisania o samotności, przecież tu na wsi, siedząc
latami w tym domu, musi być pan bardzo samotny, ma
pan prawo używać takiego a nie innego języka, który
idealnie nadaje się do opisywania pana stanu, a że jest
to akurat język Bernharda, no cóż, taki język pan wybrał, tak jak inni wybrali odpowiednie języki do swojej
prozy i…
Wie pan, nawet chciałbym wydać swoją książkę –
wpadł mi w słowo, ale w tym kraju nikt mojej książki
nie wyda, raz – że jestem nieudolnym epigonem Bernharda, dwa, że moje pisanie odcina się od każdej
ideologii, każdej daje prztyczka w nos. A w tym kraju
wszystkie wydawnictwa zabetonowane są ideologiami.
Trzeba to powiedzieć głośno i wyraźnie, powiedział, w tym kraju nie ma miejsca dla literatury.
Wszystko, co drukuje się w tym kraju, drukuje się tylko
po to, by jak najszybciej to sprzedać, czyli opakować
w błyszczący papier zwany promocją. Wydawcom, tak
jak i czytelnikom, nie chodzi przecież o nic innego,
tylko o ten błyszczący papier zwany promocją. Nie liczy
się nawet sam tekst, ważniejsze od tekstu jest zdjęcie
autora czy autorki dołączone do tego tekstu na tak
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zwanym skrzydełku okładki książki. W tym kraju nie
natknie się pan na książkę bez owego osławionego
zdjęcia autora czy autorki w wystudiowanej pozie na
tak zwanym skrzydełku okładki książki. Raz, błyszczący papier zwany promocją, dwa, osławione zdjęcie
autora czy autorki w wystudiowanej pozie na tak zwanym skrzydełku okładki książki. Kiedy książka, jakakolwiek książka, zostanie w tym kraju wydrukowana,
nikt oczywiście nie zabiera się do jej czytania. Ważniejsze od czytania są tak zwane spotkania autorskie,
na których spotykamy oczywiście autora czy autorkę
z owego osławionego skrzydełka okładki książki. Raz,
błyszczący papier zwany promocją, dwa, osławione
zdjęcie autora czy autorki w wystudiowanej pozie na
tak zwanym skrzydełku okładki książki, trzy, spotkania
autorskie z autorem czy autorką z osławionego zdjęcia
w wystudiowanej pozie ze skrzydełka okładki książki.
Czytelników w tym kraju zupełnie nie interesuje to, co
jest napisane w książce, interesuje ich tylko to, co ma
do powiedzenia autor czy autorka lub to, jak wygląda
autor czy autorka, jak ów autor czy owa autorka mówi,
nie pisze, co pija, co jada oraz po czyjej stronie stoi, to
znaczy jaka idea przyświeca owemu autorowi czy owej
autorce ze skrzydełka okładki książki.
Ależ naturalnie zgadzam się z panem, powiedziałem. Zapomniał pan jednakże o tak zwanym blurbie (nawet nie wiem, jak się to wymawia, a co dopiero
pisze!), dodać do tego wszystkiego należy tak zwany
blurb innego autora czy autorki, którzy wcześniej wydali książkę z blurbem innego autora czy innej autorki
et cetera. Raz, błyszczący papier zwany promocją, dwa,
osławione zdjęcie autora czy autorki w wystudiowanej
pozie na tak zwanym skrzydełku okładki książki, trzy,
spotkania autorskie z autorem czy autorką z osławionego zdjęcia w wystudiowanej pozie ze skrzydełka
okładki książki, cztery – blurb.
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Mimo wszystko, dodałem, powinien pan napisać
książkę, jeśli chciałbym przeczytać jeszcze jakąś książkę, to wyłącznie pańską książkę, nie sądzę, abym miał
jeszcze natrafić na coś wartościowego, coś, co chciałbym przeczytać, dzisiaj nie pisze się już książek, dzisiaj
– zgadzam się z panem – produkuje się książki, dzisiaj
książka ma trafić na rynek i to rynek decyduje o książce, nie odwrotnie, myślę jednak, że pana książka byłaby wyjątkiem, że pana książkę czytałbym od pierwszej
do ostatniej strony z niesłabnącym zainteresowaniem,
ponieważ jest pan, nie oszukujmy się, interesującym
człowiekiem.
Nie uwierzy pan, ale to samo pomyślałem przed
chwilą o panu i o pańskiej książce, ja również uważam,
że powinien pan napisać książkę, i że pańska książka
zostałaby przeze mnie przeczytana, by tak rzec, od
deski do deski. Dla mnie to pan jest interesującym
człowiekiem, którego książkę, interesującą książkę, naturalnie chciałbym przeczytać.
To miłe, co pan mówi, powiedziałem, ale pańska
książka w porównaniu do mojej książki byłaby o wiele
bardziej interesująca. O czym ja mógłbym pisać, jeśli
nie o Zapffem? Gdybym chciał teraz napisać książkę,
pisałbym wyłącznie o Zapffem. Czy taka książka byłaby
dla pana interesująca?
Ja naturalnie pisałbym o sobie, powiedział,
o czym ja mógłbym pisać, jeśli nie o sobie? Niestety
moja książka również nie byłaby dla pana interesująca,
ponieważ napisałby ją, nie oszukujmy się, nieudolny
epigon Bernharda.
*
Zaproponował mi herbatę, ale naturalnie odmówiłem, powiedziałem, że nie przyjechałem tu dla herbaty (kusiło mnie, by powiedzieć dla przyjemności, ale
na szczęście w ostatniej chwili ugryzłem się w język),
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przyjechałem tu dlatego, że bardzo mnie o to prosił,
a ja, jako jego wieloletni nauczyciel, nie mogłem naturalnie odmówić tej prośbie, ponieważ, jak sam o tym
bardzo dobrze wie, był moim najlepszym wieloletnim
uczniem. Tak naprawdę przyjechałem tu po to, by zobaczyć na własne oczy swojego dawnego, najlepszego,
wieloletniego ucznia, w którym kiedyś pokładałem tak
wielkie nadzieje.
Nie powiedziałem mu tego, ale tak naprawdę niepokoiła mnie treść listów, a w ostatnim czasie również
e-maili, które od kilku tygodni słał do mnie z wyjątkową żarliwością. Naprawdę, chciałem mu pomóc.
Wydawało mi się wtedy, że nie jest jeszcze za późno.
*
Dzień w dzień narażany jest w tym pokoju na
szumy komputerowe (by zademonstrować mi dokładnie źródło problemów, zdemontował obudowę komputera, po czym zręcznie obrócił zakurzone pudło o sto
osiemdziesiąt stopni, tak, bym miał lepszy widok).
Odkąd przed kilkoma laty Ben oddał komputer
do naprawy i wymieniono mu zasilacz, powiedział,
wskazując na zasilacz, odtąd dzień w dzień dochodzą
do moich uszu szumy komputerowe pochodzące od
staromodnego wiatraka, który zamontowano w miejsce
wiatraka cichego, nowoczesnego, powiedział, wskazując na wiatrak. Niestety Bena oszukano przy naprawie
komputera, ale nigdy nic mu o tym nie powiedziałem.
Jakiś młody chłystek z firmy naprawiającej komputery,
stwierdziwszy uprzednio, że Ben jest, jak to się chyba
już nie mówi, człowiekiem starej daty, podmienił stary,
dobrze funkcjonujący wiatrak, na wiatrak nowy, ale
tylko w cudzysłowie; nowy wiatrak okazał się jeszcze
starszy i bardziej uciążliwy. Tak więc, po podmianie
zasilacza, a tym samym wiatraka, narażony jestem
dzień w dzień na świdrujące moje zmęczone uszy szu-
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my komputerowe dochodzące z wnętrza komputera.
Dzień w dzień, kiedy rano włączam komputer, włączam
tym samym szumy komputerowe, na które następnie,
przez cały dzień, narażone są moje uszy. Mój układ
słuchowy! Dzień w dzień przesiaduję od rana do późnej
nocy otoczony szumami dobiegającymi z wnętrza komputera, tak naprawdę nigdy nie przyzwyczaiłem się do
tych szumów. Mówi się, że człowiek potrafi przyzwyczaić się do wszystkiego, ale to nieprawda, ja przez te
wszystkie lata nie przyzwyczaiłem się do szumów komputerowych, każdego dnia odbieram te szumy i je rejestruję, nie umiem przyzwyczaić się do szumów, być
może gdybym był normalny, to znaczy normalniejszy,
z łatwością przyzwyczaiłbym się do szumów, może zacząłbym je nawet ignorować, tak jak każdy normalny,
to znaczy normalniejszy człowiek ignoruje szumy pochodzące z jego komputera. Zamiast ignorować te szumy, ja je jednak rejestruję, rejestruję je w przerażeniu
dzień za dniem. Rejestrując (nie ignorując!) szumy
komputerowe, rejestruję jednocześnie przerażenie,
dzień w dzień rejestruję w tym domu szumy komputerowe, a tym samym rejestruję przerażenie. Rejestracja
przerażenia, jedynie do tego jestem zdolny, stałem się
mimowolnym rejestratorem przerażenia, nic na to nie
poradzę, rejestrując szumy komputerowe, rejestruję
przerażenie, rejestrując odgłosy korników, rejestruję
przerażenie. A prawda, nie mówiłem panu o kornikach,
otóż korniki zagnieździły się w stropie tego domu już
w momencie budowy, pamiętam jak teraz bale leżące
na deszczu, pamiętam zapach drewna, pamiętam mokre drewno, zapach mokrego drewna, zapach trocin.
Gdyby wtedy Ben lub ja, ktokolwiek z nas domyślił się
zagrożenia, jakie czai się w tych balach, być może już
wtedy udałoby się nam wyeliminować korniki, które
podstępem przedostały się do tego domu. Żadne z nas,
ani Emma, ani Ben, ani też ja, nie miało wtedy pojęcia
o kornikach. Teraz, leżąc na strychu, kiedy wyłączę
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komputer, nie słyszę już oczywiście szumów komputerowych, rolę szumów komputerowych przejmują korniki. Leżąc tak beznadziejnie, wsłuchuję się w odgłosy
jednego lub dwu korników (mogę się mylić co do
liczby, mam prawo) umieszczonych wewnątrz krokwi.
Dźwięki te wydają mi się ludzkimi, zniekształconymi
głosami, prawdopodobnie padają pod moim adresem
jakieś rozkazy, wyczuwam intonację pogardy i drwiny,
nie rozumiem ani jednego słowa, głosy przekształcają
się w nieznośny chrobot. Czasami wydaje mi się, że
chcę być po tamtej stronie, mieć cel i niewzruszone
przekonanie. Pragnę być wtedy kornikiem drążącym
w zacisznej ciemności swój tunel, pracującym, upartym, niemyślącym o śmierci. Czasami z przerażeniem
odkrywam, że jest odwrotnie, że to korniki chcą być
mną, że już są we mnie. Drążą mój mózg.
*
Długi i młody pies sąsiadów, którego pokochałem
od pierwszego wejrzenia, niepostrzeżenie przeistoczył
się w starego zrzędę. Niecały rok temu, kiedy pojawił
się na parapecie sąsiedzkiego okna, podziwiałem jego
młodość, długość, bezkompromisowość – teraz nienawidzę zarówno jego, jak i jego szczekania. Nienawidzę
tych idiotycznych uniesień związanych z wydarzeniami
zza płotu, nienawidzę w nim upodobnienia, podporządkowania się sąsiedzkiemu stadłu, nienawidzę psiego konformizmu. Zrobił z siebie psi odpowiednik tych
podłych, wyszczekanych ludzi, którzy co niedzielę szykują się do kościółka, którzy w dniu narodowego święta wywieszają z pompą narodową flagę. Zrobił z siebie
jeszcze jedną podwórkową szczekaczkę; stadną, głośną,
narodową.
Bezdenna sąsiedzka tępota, z którą konfrontowany jestem tu na wsi, wyraża się najdobitniej w imionach nadanych sąsiedzkim psom przez ich panów: Sa-
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ba i Murzyn. Proszę sobie wyobrazić, Saba i Murzyn,
takie właśnie imiona nadali swym psom ich panowie;
ten z lewej nazwał swą sukę Saba, ten z prawej ochrzcił
swojego psa imieniem Murzyn. Cóż za brak wyobraźni!
Co też musi siedzieć w tych sąsiedzkich łbach, że nie
ma tam miejsca na jakąkolwiek refleksję, i nie mówię
w tym miejscu o jakiejkolwiek głębszej refleksji, mam
tu na myśli jakąkolwiek refleksję, a nawet nie refleksję,
jakikolwiek promyk światła, przebłysk myślenia.
Sąsiedzkie psy są zmorą, powiedział, chociaż je
rozumiem, staram się je rozumieć, na ile tylko mogę,
jednak muszę przyznać, że trudno jest wytrzymywać
ich szczekanie, szczególnie w nocy sąsiedzkie psy
rozszczekują się niesłychanie. Rozumiem je z wielu
powodów, na przykład łańcuchy, na których zmuszone
są tkwić bez końca przy swych budach, łańcuchy, które
założyli im na szyję sąsiedzi-oprawcy, całe to wiejskie
środowisko składa się z oprawców, prymitywów, którym nie przeszkadza ujadanie psów, wręcz przeciwnie,
są ukontentowani z tego ujadania, gloryfikują ujadanie, tak jak gloryfikują polityczne ujadanie, dlatego
uwiązują na łańcuchach jak największe psy, ponieważ
te ujadają najgłośniej. Im większy pies, tym większe
ujadanie! Nie rozumiem jednego – skoro mnie, oddalonemu o dobre kilkadziesiąt metrów od ujadania, zarówno z lewej, jak i prawej strony, przeszkadza ujadanie, im, którzy mają to ujadanie tuż pod swymi
oknami, nie przeszkadza ono w najmniejszym stopniu!
Sąsiedzkie psy rozszczekują się po dziewiątej wieczorem, potem, po jedenastej, a na końcu, co przeszkadza
mi najbardziej, ponieważ o tej godzinie kładę się spać,
ujadają po drugiej w nocy. Najgorsze jest to, że
w pewnym sensie je rozumiem, ich ujadanie jest reakcją na bezduszność sąsiedzkiej hołoty, na oprawców,
dalej są koty, muszę panu powiedzieć, że koty na wsi są
nieznośne i bardzo często prowokują psy swoim kocim
kwikiem, który i mnie działa na nerwy, wystarczy, że
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usłyszę pod oknem koci kwik i od razu dostaję rozstroju nerwowego, wiem bowiem, że koci kwik jest impulsem do rozszczekania się psów, sam nie wiem, co
jest gorsze, czy koci kwik, który jest impulsem, czy też
psie rozszczekanie. Tak więc koci kwik drażni psy, ale
są tu jeszcze oczywiście i inne zwierzęta, kury, chociaż
kury może nie, kury w nocy śpią, ale za to gęsi, gęsi
potrafią gęgać nawet w nocy! Gęsi również przyczyniają się do denerwowania, niesamowitego denerwowania
przywiązanych łańcuchami psów, gęsi tak, gęsi również. Bóbr! Jest jeszcze bóbr! Z tego wszystkiego o mały włos zapomniałbym o bobrze.
*
Muszę to panu wyznać, przecież mówię to tylko
do pana, a panu ufam jak nikomu na świecie, nikogo
poza panem nie obdarzyłbym takim zaufaniem – w tym
domu czuję się osaczony. Już nawet boję się głośno
mówić, bowiem Emma i Ben wymościli sobie gniazdo
na zewnątrz (dwie ławki, stół, kilka krzeseł), tuż pod
moim oknem. Przesiadują tam w cieniu orzecha całymi
popołudniami, nie odzywając się, czekając na moje
słowa. Muszę siedzieć cicho, proszę pana, by nie zdemaskować się żadnym słowem, boję się nawet nastawić
głośno muzykę i to nie ze względu na sąsiadów, ale
właśnie ze względu na Emmę i Bena. Mam w dupie sąsiadów, podczas gdy Emma i Ben nie mają ich w dupie,
co gorsza, wszystkie swoje działania podporządkowują
relacjom sąsiedzkim, dlatego boję się włączyć muzykę,
włączając muzykę natychmiast rozwścieczyłbym Emmę
i Bena, którzy ze względu na sąsiadów nie chcą słyszeć
żadnej muzyki dochodzącej z mojego pokoju. Nie mogąc włączyć muzyki, zmuszony jestem przesiadywać
w pokoju na strychu, wsłuchując się w szumy komputerowe i odgłosy wiejskiej zwierzyny; raz: szumy komputerowe, dwa: ujadania sąsiedzkich psów, trzy: nocne
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gęgania sąsiedzkich gęsi, cztery: ptactwo zbierające się
nie wiadomo po co w koronie orzecha, pięć: korniki.
I na dokładkę bóbr. Z tego wszystkiego zapomniałbym
o bobrze.
– Jest jeszcze łasica albo inne złe, powiedziałem.
– Słucham?
– Skoro w środku nocy słyszy pan gęgania gęsi,
coś musi się do nich podkradać.
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Sublimacja
Pociąg mknął przez zamgloną równinę niemal
bezszelestnie, co nie omieszkało mnie zdziwić. Przyzwyczaiłem się do charakterystycznego stukotu kół,
który dawniej towarzyszył każdej mojej podróży, więc
teraz, niejako wybity z rutyny, pozbawiony jednego
elementu układanki, mój zdezorientowany umysł
wychwycił w sobie tylko wiadomy sposób anomalię,
wytrącając mnie z rozmyślań.
I na tym polu zmiana, pomyślałem.
Muszę przyznać, że nie nadążam ostatnio za
zmianami. Każda zmiana wymaga reakcji, każda zmiana jest bodźcem, a nic innego nie drażni mnie bardziej
niż bodźce, ukłucia, impulsy, na które zmuszony jestem nieustannie reagować. Między innymi dlatego
ostatnio pogrążyłem się w Zapffem, ugrzęzłem, utonąłem bez reszty w Zapffem, w obawie przed niespodziewanymi bodźcami roztopiłem się w Zapffem, pomyślałem. Każdy z nas, ludzi myślących, a tym samym
wątpiących, potrzebuje swojego Zapffego, pomyślałem,
a szczególnie teraz, kiedy wszyscy, których kochaliśmy,
są na Facebooku, teraz, kiedy wszyscy darzeni przez
nas taką miłością ludzie zdążyli już obnażyć swe twarze, właśnie teraz najbardziej potrzebujemy swojego
Zapffego, pomyślałem.
Podczas gdy, naturalnie, wypowiedziawszy na
głos słowo Zapffe zacząłem mimowolnie powracać myślami do Zapffego, a zwłaszcza do eseju Zapffego (jego
tytuł wypadł mi z pamięci), drzwi przedziału uchyliły
się bezszelestnie, a w powstałej w ten sposób szczelinie
ukazała się para dziecięcych oczu. Był to chłopiec
w wieku siedmiu, ośmiu lat, miał na sobie jasny swe-
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terek, pod szyją granatowy kołnierzyk, w ręku trzymał
bułkę, z której wystawał plasterek szynki.
Chłopiec patrzył.
Po chwili, by mieć lepszy widok, odchylił jeszcze
szerzej drzwi przedziału i zaparł je stopą. Jego obojętny wzrok zmroził mnie do tego stopnia, że nie wiedziałem, jak zareagować, dodatkowo raziło mnie światło dobiegające teraz z wnętrza korytarza.
Nagle chłopiec, zupełnie niespodziewanie, wsunął bułkę do ust, uwalniając w ten sposób ręce, i zręcznym ruchem wyciągnął z tylnej kieszeni spodni smartfon, po czym wykonał mi zdjęcie. Trwało to wszystko
kilka sekund i zaskoczyło mnie do tego stopnia, że nie
zdążyłem zareagować.
Powinienem jakoś zareagować, pomyślałem, ale
nie zareagowałem.
Po wykonaniu zdjęcia chłopiec, jak gdyby nigdy
nic, wsunął smartfon na miejsce, to znaczy do tylnej
kieszeni spodni i powrócił do przegryzania bułki, nie
przestając mnie obserwować.
Cisza.
Patrzyliśmy na siebie bez słowa.
Powinieneś zareagować, pomyślałem, ale nie zareagowałem. Jedyne, na co mnie było stać, to znoszenie tego nienawistnego spojrzenia i nieodwracanie
oczu.
Powinieneś zareagować, inny człowiek na twoim
miejscu zareagowałby natychmiast, zbeształby chłopca
albo zapytał o cokolwiek, chociażby o imię.
Nie reagowałem. Patrzyłem.
W końcu chłopiec, znudzony obserwacją, odgryzłszy kęs bułki powoli obrócił się na pięcie i zniknął z zasięgu mojego wzroku. Zamknąłem drzwi przedziału
i oklapłem na miejsce.
Byłem kompletnie rozbity.
Teraz zdałem sobie sprawę, że nie potrafię reagować nawet w takich na pierwszy rzut oka najprostszych
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sytuacjach, a moje istnienie jest chwiejne, chorowite,
neurasteniczne. Zacisnąłem pięści, wziąłem głęboki
oddech i, aby potwierdzić swoją zagrożoną egzystencję,
zacząłem rozpaczliwie chwytać się myślenia o Zapffem,
szybko jednak znudziłem się myśleniem o Zapffem
i powróciłem do myślenia o P.
Przypomniałem sobie, że w czasie tej pierwszej,
a jednocześnie ostatniej wizyty udaliśmy się nad staw,
znajdujący się na terenie posesji jego rodziców. Przypomniałem sobie, że podczas tej pierwszej i ostatniej
wizyty najpierw przez pół dnia siedziałem z nim w pokoju na strychu, a potem przez godzinę przebywaliśmy
razem nad stawem.
*
Nienawidzi przebudzeń. Najbardziej ze wszystkiego nienawidzę przebudzeń, powiedział, częstując
mnie ciastkiem, które nie bez trudu udało mu się wydobyć spomiędzy rozstawionych na biurku kubków
niedopitej herbaty. Po przebudzeniu odechciewa mi się
żyć, w głównej mierze stan ten powodowany jest
odgłosami, które docierają do moich leżących jeszcze
uszu. Odgłosy te, odgłosy Emmy i Bena, docierają do
moich leżących uszu stłumione, a jednocześnie groźne,
odgłosy rozmów Emmy i Bena prowadzonych już od
rana, od samego rana, w kuchni, te stłumione, a jednocześnie groźne odgłosy powodują, że odechciewa mi
się żyć. Boję się tych odgłosów. Czasami moje ułożone
na strychu uszy wychwytują wśród tych odgłosów jakiś
obcy, niepokojący ton, i wtedy zastanawiam się, czy nie
ma tam kogoś jeszcze, kogoś, kto dostał się niepowołany do kuchni, kogoś, kto wdarł się tam nieproszony,
i to jest najgroźniejsze. Gdyby zapytał mnie pan o dokładną charakterystykę tych odgłosów, powiedziałbym,
że przypominają one początek piosenki Insight zespołu
Joy Division z płyty Unknown Pleasures.
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Nie potrafię być szczęśliwy, Emma i Ben oduczyli
mnie bycia szczęśliwym. Już w dzieciństwie nie potrafili cieszyć się moim osobistym szczęściem, dla nich nie
istniało coś takiego jak moje osobiste szczęście, dla
nich ważne było tylko szczęście, którym można było
pochwalić się przed otoczeniem. To, że ja bywałem
szczęśliwy, nie miało dla nich najmniejszego znaczenia.
Początkowo, kiedy bywałem szczęśliwy, leciałem z tym
zaraz do Emmy i Bena, i to był mój błąd; zamiast
zachować swoje szczęście dla siebie, ja leciałem z nim
natychmiast do Emmy i Bena, a oni najpierw długo
ważyli moje szczęście na wadze użyteczności, a potem,
kiedy szala wagi użyteczności przechyliła się wyraźnie
na stronę korzyści, wyłącznie wtedy, kiedy szala wagi
użyteczności przechyliła się na stronę korzyści, lecieli
zaraz rozgłaszać moje szczęście otoczeniu. W ten sposób Ben po raz pierwszy poleciał z moim szczęściem do
szkoły, chociaż było to moje pierwsze osobiste szczęście, którym naiwnie podzieliłem się z Emmą i Benem,
Ben, nie zważając na moje osobiste, prywatne szczęście, poleciał z tym moim pierwszym szczęściem do
szkoły. Po Emmie i Benie nie odziedziczyłem szczęścia,
po Emmie i Benie odziedziczyłem jedynie nieszczęście,
mało kto, a podejrzewam, że tak naprawdę nikt, nie
dziedziczy szczęścia, wszyscy dziedziczymy nieszczęście.
*
Emma i Ben niczego mi nigdy nie mówili, natychmiast po moich narodzinach postanowili odgrodzić mnie od świata dorosłych, zamknęli mnie w świecie dziecinnym, zawstydzając mi świat dorosłych, więc,
kiedy dorastałem, dorastałem przez cały czas w świecie
dziecinnym, także wtedy Emma i Ben nie dopuszczali
mnie do świata dorosłych, uważali że tak będzie dla
mnie najlepiej, przez całe życie rozwijałem się zatem
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w świecie dziecinnym, ponieważ świat dorosłych był mi
raz na zawsze zawstydzony. Emma i Ben zamknęli
przede mną świat dorosłych, ponieważ bali się, że ich
przerosnę, a tym samym wyrosnę z domu rodzinnego,
dla nich najważniejsza rzeczą było utrzymywanie mnie
w domu dziecinnym, a tym samym w świecie dziecinnym, dorastałem zatem w domu zamkniętym, chociaż
powinienem dorastać w domu otwartym.
Emma i Ben nie nauczyli mnie zaufania do ludzi,
powiedział, od dziecka powtarzali do znudzenia: nie
ufaj ludziom. Nie ufaj ludziom, wbijali mi dzień w dzień
do głowy, i ja naturalnie brałem sobie do głowy tę
przestrogę, przez całe życie nie ufałem ludziom, nie
potrafiłem im zaufać. Nikomu. Ten brak zaufania Emmy i Bena do ludzi uwidacznia się w cotygodniowej
wędrówce Emmy i Bena po wszystkich tych Lidlach,
Tescach, Biedronkach i Żabkach, poprzedzonej wielogodzinnym studiowaniem gazetek Lidlowych, Tescowych, Biedronkowych tudzież Żabkowych kolportowanych w zastraszającym tempie przez wszystkie te
odstręczające dyskonty. Emma i Ben upodobali sobie
polowanie na promocje, poprzedzone studiowaniem
gazetek, którego następstwem są naturalnie wszystkie
te wielogodzinne wędrówki po Lidlach, Tescach,
Biedronkach i Żabkach, poprzedzone wspólną podróżą
touranem do pobliskiego miasteczka. W domu Emma
i Ben nie rozmawiają o niczym innym, tylko o cenach,
o tym, że neska z jednego dyskontu jest o złotówkę
droższa od neski z drugiego, a ta z drugiego o pięćdziesiąt groszy tańsza od tej z trzeciego dyskontu, droższej z kolei o siedemdziesiąt pięć groszy od tej z dyskontu czwartego, co świadczy oczywiście o jednym
wielkim dyskontowym spisku, w domu Emma i Ben
nie rozmawiają o niczym innym, tylko o dyskontowym
spisku, o tym, jak zdyskontować dyskonty.
– Robią tak, żeby miał pan co jeść – powiedziałem.
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Zaperzył się.
– A pan tak jak Ben!
Spojrzał na mnie uważnie.
Być może ma pan rację, powiedział po chwili wahania. Nie powinienem tyle mówić o sobie, a tym bardziej o Emmie i Benie, którzy przecież są bogu ducha
winni, Emma i Ben to bogu ducha winne osoby, powiedział. W taki sam sposób, w jaki ja obarczam Emmę
i Bena winą, w taki sam sposób i oni mogliby obarczyć
winą swoich rodziców i tak dalej, i tak dalej, aż do
pierwszego człowieka, czy też tak zwanego stwórcy.
Obarczamy się winą z pokolenia na pokolenie, chociaż
tak naprawdę powinniśmy obarczyć winą pierwszego
poruszyciela, jesteśmy jak domino, przewracamy się
z pokolenia na pokolenie, obarczając się nawzajem winą, nie dostrzegając w tym pokoleniowym przewracaniu palca pierwszego poruszyciela, powiedział.
Umilkł na jakiś czas, po czym powiedział: Emma
i Ben mnie też powinni obarczyć winą, dziwię się, że do
tej pory Emma i Ben nie obarczyli mnie winą.
Emma i Ben mają pełne prawo obarczyć pana
winą, powiedziałem. I ja dziwię się niezmiernie, że do
tej pory Emma i Ben nie obarczyli pana winą. Nie uważa pan, że świadczy to jednak dobrze o Emmie i Benie?
Mimo wszystko nie jest ze mną jeszcze najgorzej,
zaśmiał się niespodziewanie. Nie jestem na przykład
występny. Mógłbym zostać na przykład prezenterem
telewizyjnym, to chyba najgorsza rzecz na świecie zostać prezenterem telewizyjnym, gorsza nawet od występowania w reklamie, bowiem występujący w reklamie, a więc popełniający występek występowania w reklamie, występuje w niej niejako z rozpędu, nie zdając
sobie prawdopodobnie sprawy z występności występowania w reklamie, natomiast prezenter telewizyjny
prezentuje się nam świadomie i statycznie, dzień
w dzień świadomie i statycznie prezentuje się nam prezenter telewizyjny, a prezentując się lub czytając z promp-
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tera, prezenter telewizyjny z premedytacją prezentuje
sobą obce poglądy, a tym samym prezentuje nam swój
występek.
*
Był taki okres w moim życiu, powiedział, kiedy
nie myślałem o niczym innym, tylko o samobójstwie,
dzień w dzień zadręczałem się myśleniem o samobójstwie, to znaczy wyobrażaniem sobie ostatniej sceny owego samobójstwa. W moim umyśle wybrałem
najodpowiedniejszą scenografię oraz rekwizyty niezbędne do odegrania ostatniej sceny, zakończonej ni
mniej, ni więcej, tylko naturalnie moim samobójstwem. Miejsce, jakie wybrałem, wybrałem przede
wszystkim ze względu na bliskość morza, które jak nic
w świecie uwielbiam od wczesnego dzieciństwa, od
czasu, gdy we wczesnym dzieciństwie rodzice zabrali
mnie nad morze, od tego czasu morze uwielbiam najbardziej. Miejscem tym było naturalnie molo w Sopocie, a dokładniej jego koniec. Wyobrażałem sobie siebie
stojącego na końcu sopockiego mola (przodem do
mola, tyłem do morza), a następnie robiącego krok
w tył. Dalej wyobrażałem sobie siebie tracącego równowagę na krańcu sopockiego mola, a już za chwilę, już
za momencik, lecącego tyłem (ręce rozpostarte szeroko, szeroko rozpostarte ręce) i wpadającego w ten sposób do morza. Obrazy te; obraz mnie stojącego na końcu sopockiego mola, obraz mnie lecącego, a następnie
obraz wpadającego tyłem do morza, prześladowały
mnie wówczas, w okresie mego życia, kiedy nie myślałem o niczym innym, tylko o samobójstwie, zadręczając
się dzień w dzień myśleniem o samobójstwie.
Potrafię rozpoznać samobójców na pierwszy rzut
oka, wystarczy, że rzucę okiem na twarz i już wiem, czy
mam do czynienia z samobójcą. Na przykład dzisiaj zupełnie przypadkowo natrafiłem na artykuł dotyczący
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Chantal Akerman opatrzony zdjęciem Chantal Akerman. Do tej pory nie wiedziałem, kim jest Chantal Akerman, nie miałem najmniejszego ani też zielonego
pojęcia, ale wystarczyło, że popatrzyłem na dołączone
do artykułu zdjęcie Chantal Akerman, żeby mieć całkowitą pewność, iż Chantal Akerman jest samobójczynią.
Natychmiast sprawdziłem, i rzeczywiście – Chantal
Akerman była samobójczynią, Chantal Akerman popełniła samobójstwo w wieku 65 lat.
*
Nie powiedziałem mu tego, ale ja również posiadłem ten dar, potrafię odróżniać samobójców na
pierwszy rzut oka. Kiedy po raz pierwszy ujrzałem mojego ucznia, wiedziałem, że on również jest samobójcą.
Wystarczyło, że po raz pierwszy spojrzałem na
twarz mojego ucznia, a już wiedziałem, że mam do czynienia z samobójcą. Są ludzie, którzy rodzą się samobójcami i umierają jako samobójcy. Naturalnym procesem jest dla nich urodzić się samobójcą i umrzeć jako samobójca, nie ma dla nich ratunku. Do takich ludzi
należał właśnie mój uczeń, dlatego nie zdziwiła mnie
informacja, że popełnił samobójstwo. Często ludzie na
wieść o śmierci samobójcy, który podejrzewany był od
dawna, że jest samobójcą, mówią, że jego samobójstwo
przyjęli z ulgą. Przyjaciele, rodzice, tak zwani bliscy,
mający na co dzień do czynienia z samobójcą i nie wytrzymujący już istnienia obok nich samobójcy – bo nie
oszukujmy się, życie obok samobójcy nie jest różowe –
mówią potem, że przyjęli jego samobójstwo z ulgą.
Kiedy dowiedziałem się o śmierci mojego ucznia,
nie odczułem ulgi. Być może dlatego, że tak naprawdę
nie przejmowałem się zbytnio moim uczniem, być może dlatego, że wiedziałem, iż prędzej czy później popełni samobójstwo. Dlatego, gdy dowiedziałem się o samobójstwie mojego ucznia, nie odczułem niczego, skon-
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statowałem jedynie, że samobójca popełnił samobójstwo.
*
Musimy dopuścić do siebie tę myśl, że jesteśmy
kompletnie sami, nie możemy sobie pozwolić na kolejne oszustwo, powiedział. Oszukujemy siebie, naginamy
fakty, robimy wszystko, by nie dopuścić do siebie tej
myśli, powiedział, a tak naprawdę boimy się prawdy.
A prawda to prawda, że jesteśmy kompletnie sami. Nawet teraz, mówiąc do pana, jestem kompletnie sam,
kompletnie rozbity, powiedział, mimo że siedzi tu pan,
jest pan ze mną, to jednak ja pana nie dostrzegam, nie
wiem nawet, do kogo mówię. Do kogo ja mówię? Mówię do siebie! Równie dobrze mogłoby okazać się na
koniec, że ja pana wymyśliłem, wymyśliłem pana z rozpaczy, bowiem nie miałem do kogo mówić. Chcemy do
kogoś mówić, robimy wszystko, czepiamy się kurczowo
wymyślonych ludzi, by nas wysłuchano, a koniec końców mówimy wyłącznie do siebie.
Jestem z panem, powinien pan to zrozumieć, powiedziałem, cały czas tutaj jestem, a nawet jak wyjadę,
dalej będę z panem, skłamałem. Musi pan wiedzieć, że
rozumiem, co pan teraz czuje, co pan czuje każdego
dnia skazany na tego typu rodzaj samotności. Muszę
przyznać, że tego typu samotność, na jaką jest pan tu
na wsi skazany, rodzinna samotność, jest bardzo straszna, straszliwa, podziwiam pana, sam nie zdołałbym
stawiać czoła tego typu rodzinnej, a więc najstraszliwszej samotności.
Wie pan, od dawna marzę o tym, żeby napisać
powieść dla jednego czytelnika. Dla jednego, jedynego.
Tak. Podczas gdy wszyscy piszą powieści dla jak największej liczby czytelników, ja marzę o tym, żeby
napisać powieść dla jednego czytelnika. Podczas gdy
liczy się nakład, jak największe grono odbiorców, a tym
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samym sprzedaż, ja liczę na jednego, jedynego, uważnego, cierpliwego, a więc niesprzedajnego czytelnika.
Chciałbym, by moja powieść już od pierwszych słów
była odstręczająca i piekielnie trudna, chciałbym napisać ją w taki sposób, by podczas lektury wszyscy nieuważni i niecierpliwi czytelnicy odpadali jak muchy, by
porzucali moją powieść już po pierwszych stronach
(większość), by rezygnowali z lektury w połowie (niedobitki, truchła), by nie doczytywali mojej powieści do
końca. Ten bezwzględny proces przesiewu i odsiewu,
a więc naturalnej selekcji, tj. przesiewanie, odsiewanie,
jednym słowem, naturalna selekcja, początkowo od
początkowych stron mojej powieści, a dalej, w trakcie
jej dalszej lektury, wszystkich czytelników nieuważnych, niecierpliwych, przekupnych, doprowadziłby
z czasem do sytuacji, w której do ostatniej strony mojej
powieści dotarłby jeden, jedyny uważny i cierpliwy,
a więc niesprzedajny, a więc najmilszy mi, godzien mojej powieści czytelnik. Wierzę, że taki czytelnik istnieje,
że właśnie dla niego warto jest pisać, że, mając z tyłu
głowy istnienie jednego, jedynego, a co za tym idzie
najmilszego mi czytelnika, jestem w stanie przystąpić
do pisania mojej powieści. Już teraz, nie napisawszy
jeszcze ani jednego słowa, nie mając tak zwanego konceptu ani tym bardziej pomysłu, jednym słowem, nie
zabrawszy się do roboty, widzę go w trakcie lektury
i chciałbym powiedzieć mu czule: czytelniku, dotrwaj
do ostatniego słowa mojej powieści, a będzie uzdrowiona psyche moja.
Niech pan słucha!, wykrzyknął, przyznam się teraz do czegoś, niech pan tylko posłucha. Niech pan słucha! Najbardziej ze wszystkiego chciałbym być taki jak
Bernhard, od wielu lat nie pragnę niczego innego.
Chciałbym tak pisać. Jednocześnie wiem, że to niemożliwe, a mimo to nie porzucam myśli o tym, by pisać jak
Bernhard. Moja izolacja, niezamierzona izolacja w tym
domu, pewnego dnia wydała mi się zesłaniem losu,
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przecież dzięki tej izolacji mogę spełnić swoje, jak to
się mówi, najskrytsze marzenie, przecież ta izolacja
spadła mi z nieba, pomyślałem pewnego dnia, przecież
teraz masz wreszcie swoją izolację, przecież teraz,
posiadając swój Kalkwerk powszedni, masz wreszcie
szansę pisać jak Bernhard! Naraz jednak zdałem sobie
sprawę, że to za mało, że sama izolacja nie jest wystarczająca, by rzeczywiście pisać jak Bernhard muszę
zrobić coś więcej, pomyślałem. Zacząłem zastanawiać
się wtedy, co jeszcze muszę zrobić, by zacząć pisać jak
Bernhard, i po wielogodzinnym namyśle wypisałem
sobie w punktach wszystkie niezbędne rzeczy do tego,
bym zaczął pisać jak Bernhard; a więc, po pierwsze:
muszę żyć w izolacji (żyję!), po drugie: muszę nauczyć
się niemieckiego z akcentem i rytmem górnoaustriackim, zapisałem, po trzecie: muszę nauczyć się grać na
instrumencie klawiszowym – celowo nie użyłem słowa
steinway ani ehrbar, napisałem tylko na kartce muszę
nauczyć się grać na instrumencie klawiszowym,
bowiem pisząc instrument klawiszowy, miałem już na
myśli keyboard znajdujący się w pokoju mojego brata.
Mój brat dostał na swoją pierwszą komunię świętą
keyboard i ja wiedziałem o tym, pisząc instrument klawiszowy, celowo nie napisałem więc steinway ani ehrbar, aby sobie nie utrudniać. No więc dalej: Co jeszcze
muszę zrobić, by pisać jak Bernhard? – zapisałem na
górze dla ułatwienia… długo, bardzo długo zastanawiałem się nad tym, aż wreszcie przypomniałem sobie,
że Bernhard był chory na płuca. Musisz zachorować na
płuca! – zapisałem na kartce. Myślę, że łatwiej jest
zachorować na płuca niż nauczyć się grać na instrumencie klawiszowym, pomyślałem sobie. O ile
w celu zachorowania na płuca możemy stać w nocy
nago przy otwartym oknie, o tyle, ucząc się grać nago
na instrumencie klawiszowym, nigdy nie osiągniemy
zadowalających rezultatów.
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Co jeszcze muszę zrobić, aby pisać jak Bernhard?
1. Muszę żyć w izolacji.
2. Muszę nauczyć się niemieckiego z akcentem i rytmem górnoaustriackim.
3. Muszę nauczyć się grać na instrumencie klawiszowym.
4. Muszę zachorować na płuca.
5. Muszę zacząć nosić zegarek.
6. Muszę stać się nieprzejednany.
7. Nieprzejednany dla wszystkich.
*
Wszelkie gadanie o czymkolwiek innym niż śmierć
jest zwykłym oszustwem, powiedział, wszelkie gadanie,
a tym bardziej wszelkie pisanie o czymś innym jest
zwykłym, jak to się mówi, mydleniem oczu. Gadanie
gadaniem, powiedział, mogę to nawet zrozumieć, ludzie uwielbiają gadać na wszystkie tematy, byle tylko
nie mówić o śmierci, ludzie wręcz zasłaniają się gadaniem, aby nie mówić o śmierci, mówią o wszystkim,
tylko nie o śmierci, ale pisanie? – tego nie mogę pojąć!
Jak można pisać o czymkolwiek innym niż śmierć? Jak
można wymyślać jakieś fikcyjne historie? Powinno się
pisać wyłącznie o śmierci, począwszy od książeczek dla
dzieci, poprzez ulotki i gazety, a skończywszy na książkach przeznaczonych dla tak zwanych dorosłych. Wszyscy zamiast o śmierci piszą dzisiaj o miłości. Obrzydliwość! Zresztą, przyznam się teraz panu do czegoś, ja
sam miałem kiedyś, jak to się mówi, dziewczynę. Kochałem ją. Wiedziałem jednocześnie, że ona mnie nie
kocha, jednak chciałem spędzać z nią jak najwięcej
czasu, dlatego że ją kochałem. Imponowała mi swoją
inteligencją i tak zwanym zdrowym podejściem do
życia, chociaż wiedziałem, że prędzej czy później owo
zdrowe podejście do życia każe jej mnie porzucić.
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Prędzej czy później zdrowe podejście do życia każe
nam porzucać wszystko to, co chore, co zatrzymuje nas
w rozwoju, powiedział, jeśli pragniemy żyć, a dodatkowo mamy tak zwane zdrowe podejście do życia,
prędzej czy później porzucamy wszystko to, co chore,
i uciekamy w popłochu. Tylko tak zwana miłość rodzicielska wzbrania się przed porzucaniem tego, co
chore, i uciekaniem w popłochu, robi to oczywiście
z pobudek egoistycznych, napędzanych, by tak rzec,
naturą, genetyką; miłość rodzicielska jest ślepa.
W pewnym momencie moja dziewczyna, jak to się mówi, przejrzała na oczy, w pewnym, decydującym momencie, moja dziewczyna zrozumiała, że jeśli nie chce
zostać zainfekowaną, musi mnie porzucić, musi uciekać w popłochu.
I uciekła.
W popłochu.
Naturalnie wytłumaczyła to sobie i przetłumaczyła, była mistrzynią w wy- i tłumaczeniu sobie świata, jej niewyobrażalna inteligencja pozwalała jej wytłumaczać, przetłumaczać i tłumaczyć sobie świat na
wszystkie możliwe sposoby, była mistrzynią wy-, przei tłumaczenia. W przeciwieństwie do mnie. Ja nie
potrafię wytłumaczać, przetłumaczać i tłumaczyć sobie
świata. Gdybym był normalny, powinienem był wtedy
błagać moją dziewczynę o pozostanie, powinienem był
paść na kolana, prosić, ale jak sam pan widzi ja nie
jestem normalny, ja zamiast paść na kolana i błagać
moją dziewczynę o pozostanie, nie kiwnąłem nawet
palcem. Powinieneś błagać swoją dziewczynę, ileż razy
powtarzałem to potem sobie, powinieneś paść na
kolana, ale było naturalnie za późno. Oczywiście wiem,
że nawet błaganie nie przekonałoby mojej byłej dziewczyny do mnie, wiedziałem zbyt dobrze, że mnie nie
kocha, nigdy mnie nie kochała, co więcej – zawsze się
mną brzydziła, uważała mnie za wariata, a dodatkowo
w tamtym momencie miała już przed sobą nowe per-
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spektywy, tak zwana karierę i, nie oszukujmy się, prawdziwą miłość, ale powinienem był wtedy chociaż spróbować. Normalni ludzie w takich sytuacjach decydują
się na błaganie, ja nie potrafiłem zdobyć się na błaganie, normalni ludzie, jeśli są wystarczająco normalni, to znaczy, jak to się brzydko mówi, rozgarnięci,
natychmiast padają na kolana i proszą swoją dziewczynę, by ich nie opuszczała, ja nie padłem na kolana
i nie prosiłem swojej dziewczyny o pozostanie. Bądź
normalny, choć jeden raz bądź normalny, powtarzałem
sobie, ale nie potrafiłem zdobyć się na błaganie, nie
umiałem paść na kolana.
*
Od dłuższego czasu przysłuchiwałem się mojemu
uczniowi z narastającą irytacją, powoli ogarniało mnie
zmęczenie. Zaczynał irytować i męczyć mnie każdym
kolejnym, wypowiadanym ze swadą zdaniem, mierziła

mnie jego wymowa, sposób, w jaki układał usta. Artykułując głoski, przeciągał ich brzmienie, raz po raz na
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jego twarzy pojawiał się grymas ni to odrazy, ni to
zniesmaczenia wypowiadanymi zbyt swobodnie treściami, które dosłownie wylewały się z jego ust. Dopiero
teraz przyjrzałem mu się uważniej. Jasne i gęste, zaczesane do tyłu włosy odsłaniały wysokie czoło, sporych
rozmiarów nos, niemal niewidoczne brwi i te niepokojąco uważne, a jednak szalone oczy. Przypominał
Assange’a.

Szczerze mówiąc, miałem już dość tej sytuacji.
Zaproponowałem, abyśmy wyszli na spacer, jest w końcu piękna wiosenna pogoda, od dawna nie było tak słonecznego dnia i tak dalej, i tak dalej; mówiłem to wszystko, gdyż naprawdę miałem serdecznie dość tego męczącego zrzędzenia, a tym bardziej siedzenia z nim razem w tej dusznej klitce, jak najszybciej pragnąłem
stąd wyjść, opuścić to miejsce, zaczerpnąć świeżego powietrza.
Zabębnił palcami po blacie biurka, upił łyk herbaty z jednej ze szklanek i, otarłszy usta wierzchem
dłoni, powiedział, że owszem, chociaż wydaje mu się to
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nieprawdopodobne, może, korzystając z mojej obecności, jak również nieobecności Emmy i Bena, przechytrzyć Emmę i Bena i towarzyszyć mi podczas spaceru. Nie wiem, czy pan zdołał to zauważył, powiedział,
ale przed chwilą Emma i Ben wyjechali do kościółka,
tylko moje wprawne ucho potrafi wychwycić każdą
najdrobniejszą nawet aktywność tudzież nadaktywność
Emmy i Bena, w tym warkot tourana Emmy i Bena,
którego, mógłbym się założyć, nie zdołało wychwycić
pańskie ucho. Wykorzystując ten wyjazd, którego nigdy przedtem nie wykorzystałem, chociaż korciło mnie
zawsze, by wykorzystać jeden z wyjazdów Emmy i Bena, jednak nigdy nie wykorzystałem żadnego z wyjazdów Emmy i Bena, mogę teraz, ten jeden jedyny raz,
opuścić strych niejako na pana żądanie. Zawsze będę
mógł przecież wytłumaczyć Emmie i Benowi, że sam
dobrowolnie nie opuszczałem strychu, że opuściłem
strych na pana żądanie. To nie moja wina, mówię teraz
tak, jakbym opuścił strych, a Emma i Ben przydybali
mnie na opuszczeniu strychu, że opuściłem strych, nie
ma w tym mojej winy, strych opuściłem na wyraźne
żądanie mojego nauczyciela, który w każdej chwili
gotów jest zaświadczyć, że opuszczenie strychu wynikało z takich a nie innych przesłanek. No dobrze,
przekonał mnie pan, jestem gotowy. Co prawda nie
opuszczałem strychu od trzydziestu jeden miesięcy
(licząc miesiąc do miesiąca), ale dla pana zrobię wyjątek, muszę powiedzieć, że nic tak jak obecność pana
nie dodaje mi pewności, przy panu zaczynam, muszę to
powiedzieć, doceniać życie, przy panu jestem w stanie
docenić wartość wynikającą z obecności drugiego człowieka, to znaczy pana. Zatem jak najbardziej. Chodźmy.
*
W trakcie przechadzki, którą zdecydował się odbyć, jak powiedział, wyłącznie ze względu na mnie,
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bezskutecznie starałem się, jak to się mówi, wejść mu
w słowo, ale było to niemożliwe, ponieważ on przez cały czas owej przechadzki starał się wyłuszczyć mi całego Bernharda.
Wykorzystam tę przechadzkę, powiedział przed
przechadzką, kiedy schodziliśmy na dół, by wyłuszczyć
panu całego Bernharda. Skorzystam z dobrodziejstwa
tej przechadzki, zaznaczył na wstępnie, by wyłuszczyć
panu całego Bernharda. I chociaż w trakcie owej przechadzki niewiele powiedział o samym Bernhardzie, wydawało mu się, że w trakcie tej przechadzki rzeczywiście wyłuszcza mi całego Bernharda.
*
Powieści nie można napisać od deski do deski,
powiedział, gdyśmy opuścili dom i schodzili po zewnętrznych schodach, pisanie powieści jest jak wzrastanie drzewa, podczas pisania drzewo musi się rozgałęziać (tu wskazał na rosnący przed domem orzech),
musimy cierpliwie obserwować zarówno całe drzewo,
jak i nieustannie doglądać jego poszczególne gałęzie.
W trakcie pisania poszczególne gałęzie muszą zaskakiwać nas swoją formą, tym, co z nich wyrasta (wykwita),
należy przy tym zachowywać czujność i zdrowy rozsądek, by w razie niepokojącego rozrostu gałęzi, natychmiast je przycinać. Pisanie powieści to z jednej
strony cierpliwe obserwowanie całego drzewa, doglądanie i przycinanie gałęzi, a z drugiej skakanie z gałęzi
na gałąź (uwaga na przycięte gałęzie!).
W pisaniu powieści nie liczy się idea, ale proces
scalania powieści, zszywania, tak, aby niewidoczne były szwy. Sztuka uwiarygodniania. Nieważne, jak i co
zostało podane, ważne, jak zostało przyrządzone (jak
wygląda z góry!). Tak naprawdę treść (farsz) nie ma
najmniejszego znaczenia.
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Wysoko cenię sobie język hiszpański, powiedział,
gdyśmy zeszli z zewnętrznego chodnika otaczającego
podwórko i weszli na chodnik wewnętrzny, nienawidzę
zaś niemieckiego, a zwłaszcza angielskiego, tak jak
wysoko cenię sobie język hiszpański, tak nisko, najniżej umieszczam na bernhardowskiej wadze językowej
język angielski, który do końca życia pozostanie dla
mnie jedynie kogucim bełkotem kolonizatora, nie
wiem, jak można mówić jeszcze o jednym języku angielskim, skoro ten klasowy, nie bójmy się tego słowa,
zestaw bezsensownych gardłowań brzmi inaczej
w ustach każdej osoby, która się nim posługuje. Nie
znam dwóch różnych osób posługujących się tym samym językiem angielskim!
Przez całe życie próbowałem nauczyć się angielskiego, ale nie umiem go do dzisiaj i nigdy już się
nie nauczę, nawet piosenki, angielskie piosenki, które
dzień w dzień słyszę w radio, pozostają dla mnie do
dziś dnia niezrozumiałe, jeśli się bardzo postaram, mogę wychwycić z nich jedno, dwa, góra trzy słowa, które
jako tako rozumiem, reszta jest milczeniem.
*
Od wielu lat nie może przyswoić sobie żadnego
nowego słowa, stosuje przy tym wszelkie dostępne
metody, wykorzystuje najwymyślniejsze techniki zapamiętywania, od najprostszych, polegających po prostu
na zapisaniu nowo poznanego słowa i powieszeniu go
na wysokości oczu, po te najbardziej skomplikowane.
Wielokrotnie powtarza na głos nowe, poznane słowo,
ale już następnego dnia nie pamięta jego znaczenia.
Znajduje na przykład słowo conscious i od razu zapisuje je na kartce, obok zapisując jego znaczenie świadomy, powtarzając przy tym na głos najpierw conscious, a potem świadomy, wywiesza karteczkę z wypisanym słowem conscious na Ścianie Pisarzy Samobój-
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ców, na twarzy jednego z pisarzy samobójców i wpatruje się w nią przez wiele minut, następnie powtarza
na głos, najpierw conscious, a potem świadomy, wielokrotnie w ciągu dnia powraca do wpatrywania się
w słowo conscious i do wypowiadania na głos słowa
conscious, ale już następnego dnia, gdyby rano zapytać
go o znaczenie słowa conscious, nie umie odpowiedzieć.
Mogę czytać tylko z papieru, jedynie słowo wydrukowane na papierze, a więc na drzewie jest w stanie
do mnie dotrzeć, jedynie połączenie kultury (słowo)
z naturą (drzewo) jest w stanie mnie poruszyć. Brzydzę
się pikselami. Wielokrotnie próbowałem czytać z ekranu komputera, laptopa, tabletu, a nawet, do czego
teraz przyznaję się przed panem ze wstydem, smartfona Emmy, za każdym razem popadając przy tym
w głęboką depresję. Plastikowa czy tam elektroniczna
obrzydliwość. Nienaturalne słowa. Nienaturalne zdania. Choroba naszych czasów. Choroba oczu.
*
Przecięliśmy podwórko i udaliśmy się nad strumyk, który, jak objaśnił, powinien nadal znajdować się
w tym samym miejscu, w jakim widział go po raz
ostatni, przed kilkoma laty, to znaczy kilkaset metrów
za laskiem przylegającym do ojcowskiego stawu. Po
chwili zatrzymaliśmy się przed furtką umiejscowioną w
siatce odgradzającej podwórko od stawu i tutaj nastąpiła chwila konsternacji, ponieważ furtka była zamknięta.
Nigdzie nie było napisane, że będzie otwarte,
powiedział, pochylił się i przeczesał dłonią trawę, nigdzie nie było napisane, że znajdziemy klucz, dodał,
rozglądając się bezradnie dookoła, ale to wcale nie oznacza, że nie możemy przejść! Nigdzie nie jest powiedziane, że, jeśli mamy przed sobą zamek, musimy użyć
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klucza. Wypowiedziawszy te słowa, z niezwykłą zręcznością, której się po nim nie spodziewałem, pokonał
przeszkodę w postaci furtki. Uczyniłem podobnie.
Tu, na tej ławce, powiedział, wskazując ławkę
stojącą nad stawem, siadywałem w dzieciństwie i łowiłem ryby, zazwyczaj karasie, nie wiem, skąd znajdowałem w sobie tyle samozaparcia, by nadziewać na
haczyk robaki, dzisiaj za żadne skarby nie nadziałbym
na haczyk robaka, brzydzę się robakami, gdzie pan nie
spojrzy, zobaczy pan wszędzie robaki, nie ma takiego
miejsca na ziemi, gdzie nie kryłyby się robaki, jeśli nie
na powierzchni ziemi, to pod powierzchnią ziemi, jeśli
nie na lądzie, to w morzu, przez całe życie, począwszy
od narodzin aż do śmierci, otoczeni jesteśmy robakami, nawet na skórze nosimy robaki, zabieramy je na
wakacje, opalamy, wyprowadzamy na spacer, ten, kto
wymyślił robaki, powinien smażyć się w piekle, oczywiście wraz z robakami, w kotle wypełnionym robakami po same brzegi. Ale zbaczamy z tematu, powiedział, znowu zmuszeni jesteśmy zapomnieć o kluczu
i przeskoczyć kolejną furtkę, w której, jak przypuszczam, nie pozostawiono dla nas klucza. Ano tak!
Wszystko pozamykane! Pozamykali przede mną wszystkie wyjścia, sądząc, że samo zamknięcie wystarczy,
bym się nigdzie nie udał.
Pocieszam się tym, że rzeki płyną, powiedział,
kiedyśmy przeskoczyli kolejną furtkę prowadzącą do
lasku znajdującego się za stawem, na przykład taki
Jenisej, pocieszam się tym, że gdzieś tam płynie Jenisej, wszystko jedno, co mi się teraz przytrafia, na
przykład to, że chodzę tu teraz z panem, przeskakuję
furtki, chociaż nie powinienem chodzić, nie powinienem chodzić i wychodzić, nie powinienem przeskakiwać furtek, nie powinienem rzucać się w oczy,
a mimo to chodzę, wychodzę, przeskakuję furtki, rzucam się w oczy, ale równie dobrze mógłbym teraz nie
chodzić, nie wychodzić, nie przeskakiwać furtek, nie
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rzucać się w oczy, a umierać, konać na strychu, wszystko jedno, naprawdę wszystko mi jedno, cokolwiek
mogłoby się teraz dziać, bo przecież cały czas dzieje się
cokolwiek, no więc – cokolwiek by się teraz nie działo,
mógłbym być teraz nawet torturowany, tego również
nie wykluczam – rzeki płyną, płynie Jenisej, ja się tym
pocieszam.
Jak pan zapewne zauważył, staram się nosić głowę prosto, być może nawet przesadzam w tej prostocie
i zbytnio przechylam głowę w tył, nieustannie koryguję
swoją głowę, dopiero teraz, dopiero od niedawna pozwalam sobie na korektę. Przez całe życie chodziłem
z pochyloną głową, już w podstawówce nauczyciel
zwracał mi uwagę, że chodzę z pochyloną głową, gdyby,
w takim samym stopniu, Emma i Ben zwracali mi
uwagę na pochyloną głowę, jak ów nauczyciel, nie
musiałbym teraz uczyć się chodzić z wyprostowaną, to
jest sztucznie przekrzywioną głową. To błąd, myślę
teraz, że w dzieciństwie Emma i Ben nie korygowali
mojej głowy, doszło do tego, że na starość zmuszony
jestem korygować ją sam. Chodząc codziennie z prostą,
to jest sztucznie przekrzywioną głową, mimowolnie
spoglądam w miejsca, które dotychczas omijałem
wzrokiem, i muszę panu powiedzieć, że takie codzienne chodzenie z przekrzywioną głową pozwoliło mi
któregoś dnia dostrzec krzyże. Odkąd chodzę z prostą,
to jest przekrzywioną głową, zacząłem dostrzegać
krzyże zawieszone nad drzwiami domu. Dopóki chodziłem z pochyloną głową, nie zdawałem sobie sprawy
z ogromnej liczby krzyży zawieszonych nad drzwiami
tego domu, dopiero chodzenie z prostą, to jest sztucznie przekrzywioną głową, pozwoliło mi dostrzec wszystkie te krzyże zawieszone nad drzwiami domu. To Emma. Emma zawiesiła te krzyże.
W ciągu dnia kilkunastokrotnie odwieszam krzyż
zawieszony przez Emmę nad drzwiami mojego pokoju,
jak również kilkunastokrotnie zawieszam go z powro-
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tem. Czynności te, to znaczy czynność kilkunastokrotnego odwieszania, jak i kilkunastokrotnego zawieszania krzyża, powodowane są oczywiście czynnościami
mojego mózgu, a czynności mojego mózgu powodowane są z jednej strony tym, co wpada do niego przez
oczy i uszy ze świata, to znaczy z mediów, głównie z internetu, a z drugiej – przechowywanymi w jego zakamarkach wspomnieniami i tak zwanymi resentymentami. Odwieszanie krzyża odbywa się zazwyczaj kompulsywnie, po dotarciu do mojego mózgu informacji
dotyczących kościoła, a więc informacji o hipokryzji,
zakłamaniu, nadużyciach władzy, przestępstwach tegoż
kościoła jako instytucji, jak również o hipokryzji,
zakłamaniu, nadużyciach władzy, przestępstwach jego
poszczególnych członków, czyli księży. Muszę panu
powiedzieć, że ze wszystkich zawodów na ziemi najbardziej irytuje mnie zawód księdza. Sutanna działa na
mnie jak płachta na byka.
Ponowne zawieszanie krzyża odbywa się natomiast po ukazaniu się w moim umyśle Emmy i Bena,
którzy, nie oszukujmy się, z powodu wieku, nie zmienią już do końca życia swoich poglądów, a, widząc odwieszony krzyż, popadliby w smutek, którego ponownym zawieszaniem krzyża chcę im zaoszczędzić.
Powie pan, że powinienem być bardziej asertywny, a ja nie wiem, co to takiego cała ta asertywność.
Powie pan asertywność, a ja panu odpowiem: nie
wiem, o co chodzi. Jedyny rodzaj tak zwanej asertywności, na jaki mnie stać, to wyłączanie radia przy
obiedzie. Niech pan sobie wyobrazi, że Emma i Ben
podczas wspólnego obiadu mają w zwyczaju słuchać
głośno radia, i zawsze jest to jedna z tych najbardziej
znienawidzonych przeze mnie czysto komercyjnych
stacji. Zawsze, kiedy spożywam z Emmą i Benem
obiad, zmuszony jestem wysłuchiwać trzpiotowatego
głosu lektora jednej z tych znienawidzonych przeze
mnie czysto komercyjnych stacji radiowych, które
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namnożyły się ostatnio, jak to się mówi, jak grzyby po
deszczu. Ostatnio trzpiotowaty głos lektora doprowadził mnie do stanu, w którym, ku ogólnemu zdziwieniu wszystkich domowników, nie wyłączając mnie,
wyłączyłem radio.
*
Emma i Ben opanowali sztukę posługiwania się
smartfonem, ja nie opanowałem sztuki posługiwania
się smartfonem. Emma i Ben są bystrzejsi ode mnie,
mówię to bez żalu. Doświadczenie życiowe Emmy
i Bena stanowi dla mnie nieosiągalny wzór, ja nie posiadłem żadnego doświadczenia, nie mówiąc już o doświadczeniu życiowym, jakie niewątpliwie posiadają
Emma i Ben.
Emma i Ben wysoko, bardzo wysoko, zawiesili mi
poprzeczkę doświadczenia życiowego, wiem, że nigdy,
przenigdy przez nią nie przeskoczę, nie mówiąc nawet
o doskoczeniu. Ja przez całe swoje życie nie zdobyłem
najmniejszego doświadczenia życiowego, pozostało mi
oczywiście kilka, jeśli nie kilkanaście, lat życia, ale, co
jest samo przez się zrozumiałe, do końca życia nie
zdobędę już żadnego życiowego doświadczenia.
Emma i Ben z biegiem lat wypracowali swoisty
rodzinny model obrony przed śmiercią, ja nie wypracowałem sobie żadnego modelu obrony przed śmiercią.
Rodzinny, to znaczy rodzicielski model obrony przed
śmiercią, to znaczy przed myśleniem o śmierci, wypracowany z biegiem lat przez Emmę i Bena, polega
w głównej mierze na niepozbywaniu się starych przedmiotów. Każdy przedmiot, obojętnie jaki przedmiot,
który znajdzie pan w tym domu, jest przedmiotem starym, zakupionym, bądź sprezentowanym im, by tak
rzec, przed laty, a niewątpliwie znaczna część tych
przedmiotów zakupiona bądź sprezentowana została
Emmie i Benowi jeszcze przed moim urodzeniem. Ten
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mechanizm, rodzinny mechanizm obrony przed śmiercią, to znaczy przed myśleniem o śmierci, wypracowany z biegiem lat przez Emmę i Bena, pozwala im,
Emmie, Benowi, od wielu lat na trwanie w niezmąconym spokoju umysłu.
Tutaj, na wsi, wykonuję niewyobrażalną pracę
umysłową, nawet pan sobie nie wyobraża ogromu niewyobrażalności wykonywanej przeze mnie w samotności pracy umysłowej. Z jednej strony samotność,
z drugiej niewyobrażalność, czy potrafi pan to sobie
wyobrazić?
Od kilku miesięcy staram się zawężać wariacje
mojego wariactwa, bo, nie oszukujmy się, według opinii z zewnątrz jestem niewątpliwie wariatem, i ja te
opinie z całym dobrodziejstwem inwentarza przyjmuję,
akceptuję, zatwierdzam wszystkie te opinie przez aklamację, co więcej, wyciągam z tych opinii daleko idące
wnioski, tak więc kilka miesięcy temu wpadłem na
pomysł, aby zawężać wariacje mojego wariactwa,
przyszło mi bowiem do głowy, że wariactwo puszczone
luzem, samopas, może mnie w dłuższej lub krótszej
perspektywie po prostu wykończyć, i to w taki sposób,
że ani się nie zorientuję, a zostanę wariatem kompletnym, to znaczy wariatem nieświadomym swojego
wariactwa. Póki jesteśmy świadomi swojego wariactwa, póty możemy je zawężać, pomyślałem kilka miesięcy temu. Nie możemy sobie pozwolić, aby wariactwo
zatryumfowało nad nami, pomyślałem. Nie puszczajmy
wariactwa samopas, przyszło mi do głowy. Walczmy
z naszym wariactwem, przeciwstawiajmy się naszemu
wariactwu, nie pozwalajmy zawłaszczać wariactwu całości naszej egzystencji. Od tamtej pory zawężam
wariacje mojego wariactwa.
Bóbr, powiedział nagle.
– Niech pan tylko spojrzy! – wykrzyknął podekscytowany, wskazując palcem odarty z kory pień drze-
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wa – To, co pan teraz widzi, to są rzeczywiste ślady
bobra.
A jednak!
Od kilku dni w domu nie mówi się o niczym innym, tylko o bobrze. Bóbr to, bóbr tamto. Musi pan
wiedzieć, podrapał się gwałtownie po wyciągniętej ręce, Emma i Ben wypowiedzieli wojnę bobrowi, który
kilka tygodni temu (nie kto inny, tylko ówże osławiony
bóbr) pojawił się w tym właśnie lasku przylegającym
do strumyka (tu wskazał trzymaną w ręku gałęzią –
najpierw na lasek, a potem na strumyk), i od razu
wyciął w pień kilka najładniejszych sosenek, jednym
słowem bóbr rozwścieczył Emmę i Bena, i gdyby tylko
mogli, najchętniej zlikwidowaliby bobra. Rzecz w tym,
że, ot tak, nie mogą zlikwidować bobra, ponieważ grozi
za to surowa kara, dlatego wypowiedzieli mu wojnę
hybrydową. Wojna hybrydowa wypowiedziana przez
Emmę i Bena bobrowi polega na maksymalnym utrudnianiu życia bobrowi, na nieustępliwym uprzykrzaniu
mu życia, Emma i Ben ubzdurali sobie, że bóbr zniechęcony prowadzoną przez nich wojną hybrydową
w końcu odpuści i pójdzie sobie w inne miejsce; a to
wielki kamień, a to druty, a to farba, Emma i Ben wyszkolili się niesłychanie w utrudnianiu życia bobrowi,
a tym samym wyszkolili się w sztuce wojennej. Bóbr
znowu przelazł przez ogrodzenie! Bóbr musi być
niewiarygodnie silny, skoro odwalił taki wielki kamień!
Bóbr to, bóbr tamto. Teraz i ja, na własne oczy, mogę
przekonać się o tym słynnym bobrze.
Rozgrzebał butem stertę gałęzi.
Mam teraz świadka w postaci pana. Dotychczas
z, jak to się mówi, przymrużeniem oka traktowałem
wszystkie tego typu opowieści o bobrze, to znaczy,
naturalnie, wierzyłem w jego istnienie, ale nie do
końca zgadzałem się z jego demonizowaniem. Emma
i Ben wyszkolili się w sztuce demonizowania, wszystko,
o czym ze sobą rozmawiają, jest natychmiast przez
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nich demonizowane. Myślę, że to przez kościół. Za dużo tego kościoła, kościół, do którego Emma i Ben uczęszczają z upodobaniem po to tylko, by nie odróżniać się
od otoczenia, niszczy w nich dobroć i deprawuje oraz
naturalnie zaraża demonizowaniem.
– Nie sądzę, aby Emma i Ben demonizowali bardziej niż pan.
Jeszcze dwa lata temu, powiedział, nie zwracając
na mnie uwagi, Emma i Ben wytoczyli działa przeciwko
mrówkom, dwa lata temu nie mieli pojęcia o bobrze, za
to z wyjątkową gorliwością zajęli się mrówkami, które
zagnieździły się w jednym z pokoi na piętrze. Kiedy
tylko Emma natrafiła pewnego dnia na mrówki, przez
wiele dni wypominała Benowi ich obecność, nie mówiła nic innego tylko: musiały być z czymś przyniesione, z czymś przyniesione musiały być, mówiła również, nieustannie powtarzała Benowi: zrobiłbyś coś
z tymi mrówkami, zajmij się tym w końcu. Doszło do
tego, że Emma i Ben niemal zagnieździli się na piętrze.
W stopniu, w jakim Emmie i Benowi przeszkadzały
mrówki zagnieżdżone w pokoju, w takim samym stopniu przeszkadzali mi Emma i Ben zagnieżdżeni na piętrze. Pamiętam jak dziś Emmę i Bena przeszukujących
godzinami zakamarki dywanu, przyczajonych, uczulonych na wyłażące z niego mrówki, podczas gdy Ben,
siedzący na brzegu tapczanu, przeczesywał dłonią powierzchnię dywanu, Emma, przycupnięta na środku
dywanu, polowała na mrówki. Do południa zabili w ten
sposób dwadzieścia siedem mrówek, po południu liczba zabitych mrówek wzrosła do sześćdziesięciu pięciu.
Jak sam pan widzi, Emma i Ben toczą w tym
domu nieustanną wojnę z naturą, nie da się tego nie
zauważyć. Jak nie mrówki, to bóbr, jak nie bóbr, to
psy, jak nie psy, to koty, jak nie koty, to ptaki. Jak nie
to, to tamto, mówi Ben, jak nie urok, to sraczka, dodaje
Emma. Emma i Ben nienawidzą natury, która stanowi
dla nich naturalną przeszkodę w utrzymywaniu w dob-
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rym stanie reprezentacji, w szczególności zaś Emma
i Ben nienawidzą burzących reprezentację psów i kotów.
*
Przyczyną mojej porażki, inaczej, przyczyną porażki mojego umysłu, powiedział, jest to, że w każdej
myśli szukam ostatecznego rozwiązania dla mojej egzystencji. Każda myśl, której jak brzytwy czepia się
natychmiast mój umysł, stanowi dla mnie, by tak rzec,
materiał wyjściowy, który obrabiam w nieskończoność
w celu uzyskania tego jednego, jedynego sensu, natychmiastowego usprawiedliwienia dla mojego istnienia. Poszukuję ostateczności w okazyjnych skojarzeniach, w banale, dlatego moje myślenie jest banalne,
nie mówiąc już o wnioskach, które, nie oszukujmy się,
przesiąknięte są największym banałem. Co ciekawe,
zauważyłem u siebie pewną prawidłowość, otóż mój
umysł skanuje każdą kolejną myśl, każda kolejna myśl
pomyślana przez mój umysł jest następnie przez niego
skanowana. Nie pozostawiam sobie wyboru, to znaczy
mój umysł nie pozostawia mi wyboru, działając na zasadzie skanowania. Nie ma w moim umyśle żadnej nieprzeskanowanej myśli, wszystkie moje myśli są przeskanowane. Samo skanowanie odbywa się, by tak rzec,
na wielu płaszczyznach, każda myśl opuszczająca mój
umysł podlega wielokrotnemu podświetleniu czy
prześwietleniu prześwietlenia z każdej strony, w szczególności ze strony potencjalnych odbiorców tej myśli,
czyli ludzi, w rezultacie, po takim wielokrotnym skanowaniu, z moich myśli nie pozostaje nic, co mógłbym
wyjawić przed rzeczywistymi ludźmi, gdyż, nie oszukujmy się, wzięto by mnie za szaleńca.
Nie da się żyć jednostajnie. Nie istnieje coś takiego jak jednostajność życia. Musimy pogodzić się
z niejednostajnością. Nasze lęki i frustracje wynikają
w głównej mierze z tęsknoty za jednostajnością, a na-
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tura ludzka, jeśli można tu mówić o jakiejkolwiek naturze, jest niejednostajna, każdego dnia karcę siebie za
brak jednostajności, niepotrzebnie, nieludzko.
Nie da się żyć w sztuce. Życie w sztuce to życie ze
sztućcami w rękach, a nie można przez całe życie mieć
rąk zajętych przez sztućce.
Są rzeczy, których nie chcę rozumieć z prostego
powodu, jest ich za dużo, na przykład nie chcę rozumieć Chińczyków, codziennie natrafiam w internecie
na jakiegoś Chińczyka, którego natychmiast nie chcę
rozumieć, wchodzę do internetu i od razu widzę jakiegoś Chińczyka, i od razu nie mogę go zrozumieć, rozgryźć, gdybym nawet chciał rozgryźć owego Chińczyka,
gdybym nawet go rozgryzł, na przykład: dlaczego zamiast być indywidualnym człowiekiem jest zbiorowym,
dlaczego pojawia się wyłącznie w towarzystwie innych
Chińczyków i robi to samo, co oni, o na przykład
wczoraj (tak jak wynikało z przeczytanego przeze mnie
artykułu), przesiaduje w pracy dwadzieścia cztery godziny na dobę, je tam, śpi w towarzystwie innych Chińczyków, to i tak nawet gdybym to pojął, gdybym wgryzł
się w jego niezrozumiałe zachowanie, nawet gdyby
udało mi się nagle zrozumieć tego jednego Chińczyka,
to nie pojąłbym i nie zrozumiał miliarda innych Chińczyków, gdybym nieopatrznie zaczął zastanawiać się
nad tym jednym Chińczykiem, musiałbym po jakimś
czasie zacząć zastanawiać się nad innym Chińczykiem,
co w ostateczności doprowadziłoby jedynie do tego, że
za chwilę zmuszony byłbym zastanawiać się nad setkami, tysiącami, milionami, miliardami Chińczyków,
a, zastanawiając się nad miliardami Chińczyków, niechybnie popadłbym w obłęd. Rozumie mnie pan?
Doskonale. Doskonale pana rozumiem, powiedziałem. To, co pan przed chwilą powiedział, ma również dla mnie kluczowe znaczenie, to znaczy ta ograniczoność naszych umysłów, która właśnie przez to, że
jest tak bardzo ograniczona, musi być bezduszna. Po-
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winniśmy zamknąć się w małym pomieszczeniu z jednym okienkiem, by nie cierpieć, ale nawet w tym małym pomieszczeniu z jednym okienkiem będziemy skazani na cierpienie, nie wychylając głowy, nie wyglądając nawet przez okienko.
Pan się ze mnie śmieje, nie ukryje pan tego, powiedział. Jego wzrok zatrzymał się na moich ustach.
Natychmiast zaprotestowałem, ale nie dał mi
dojść do słowa.
Pośmiać się oczywiście można, powiedział, grożąc mi palcem, ale śmiech nie wystarcza na długo,
w końcu przychodzi ten moment, że śmiech, jak to się
mówi, więźnie nam w gardle lub też zamiera na ustach,
i nagle zaczyna się dalej. Gdybyż można było śmiać się
przez cały czas, nie byłoby sprawy, lecz naturalnie tak
nie jest, jest wręcz odwrotnie, i to jest w tym wszystkim
najzabawniejsze.
Z tym niektórzy się rodzą.
Z czym?
Z chorobliwą empatią. Ludziom takim od dziecka
wydaje się dziwne, że są tacy, jacy są, naturalnym zaś
wydaje im się fakt, że równie dobrze mogli byli urodzić
się dowolnym, jakimkolwiek człowiekiem. Ta świadomość dręczy ich przez całe życie. Uporczywie powracają do tej myśli. Oglądając informacje ze świata, są
przerażeni, że mogliby być teraz kimś innym, zupełnie
kimś innym, w innym zakątku świata. Patrząc na
dziecko ze slumsów, wyobrażają sobie siebie na miejscu dziecka ze slumsów, patrząc na kobietę w burce,
patrzą przez burkę oczyma kobiety w burce, widząc oprawcę, wzdrygają się na myśl, że mogliby być oprawcą,
czytając Wspomnienia z domu umarłych Dostojewskiego, wydaje im się, że mogliby być każdym z więźniów domu umarłych Dostojewskiego.
To prawda. Ma pan rację. Zauważyłem, że nieustannie muszę o sobie myśleć jako o kimś odrębnym,
inaczej zwariuję albo popełnię samobójstwo, powie-
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dział. Myślenie o sobie jako o kimś odrębnym jest
oczywiście szaleństwem, a prawdopodobnie również
zawoalowanym rasizmem, ale nie mam wyjścia. Już
samo to, że żyjemy, oznacza, iż ranimy innych. Czy
można żyć, nie raniąc innych? Otóż nie można – ciało
zajmuje miejsce. Zresztą, patrząc na naszą kulturę,
europejską kulturę, czyż i ona nie jest rasizmem
w stosunku do innych kultur? Przecież nie da się ukryć,
że nasza kultura nie znosi innych kultur, ponieważ
godzą w jej tożsamość. Na przykład ja, wychowanek
europejskiej kultury, tak naprawdę podświadomie nienawidzę ludzi, którzy nie czytali wielkiej literatury,
a, mówiąc o wielkiej literaturze mam tu na myśli oczywiście literaturę europejską (Bernharda!), bo jakąż inną literaturę miałbym mieć na myśli? Tak więc, rzeczywiście nie chcę i nie pragnę dopuszczać do siebie myśli
o ludziach, którzy nie czytali przeczytanej przeze mnie
literatury, a tym bardziej o ludziach, którzy nie czytali
żadnej literatury. Niech pan sobie wyobrazi, że na
świecie żyją jeszcze ludzie, którzy nie czytali żadnej literatury. I, niestety, jest ich coraz więcej. I więcej. Nie
mogę się z tym pogodzić, a z mojej niezgody mimowolnie, chociaż się przed tym wzdragam, wyrasta niechęć do wszystkich tych ludzi, którzy nie czytali wielkiej literatury. Zobojętnienie.
Co pan robi? – zareagował gwałtownie na wyciągnięty przeze mnie telefon komórkowy.
Chciałem zrobić nam zdjęcie.
Niech pan to szybko schowa! Natychmiast! –
wykrzyknął poirytowany. Jak panu nie wstyd! Czemu
nie użył pan właściwego słowa? Czemu nie powiedział
pan: selfie? Tfu!
Nie dać się sfotografować za życia – oto największe wyzwanie dla człowieka dwudziestego pierwszego wieku! Wyzwanie tym trudniejsze do podjęcia, że
już w szpitalu, na wstępie, jak nie bliscy ze smartfonami, to nasłany przez jakąś wścibską gazetę czło-
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wiek, czyha na noworodka z aparatem. Już nawet zwierzętom domowym w czasie ich krótkiego życia trudno
jest wymigać się od sfotografowania.
Czy zastanawiał się pan kiedyś nad tym, dlaczego
zalewają nas twarze? Zalew twarzy, przez który przepływam codziennie, doprowadza mnie do rozpaczy. Jest
jakiś nieprawdopodobny upór, jakaś niesłychana furia
w niekończącym się dążeniu ludzi do nieustannego
obnażania swoich twarzy. Każdego dnia dryfuję wśród
głów, włosów, białek oczu, zarostów, warg, rzęs, zębów,
stanowiących o takiej, a nie innej konstrukcji ludzkich
twarzy. Każdego dnia oglądam elementy składowe
ludzkich twarzy w różnorodnych konfiguracjach, a każdej konfiguracji wydaje się, iż jest konfiguracją wyjątkową.
Dlaczego ludzie z takim uporem prezentują swoje
twarze?
Zamiast, co mnie wydaje się naturalnym, chronić
je przed technologią, ukrywać przed światem – ludzie
nagminnie odsłaniają swoje twarze, zamiast wstydzić
się własnych twarzy, twarzy bądź co bądź należących
do gatunku ludzkiego, a więc, nie oszukujmy się, do
najgorszego gatunku na ziemi – ludzie bezwstydnie
obnoszą się ze swoimi twarzami, co więcej, powielają je
w nieskończoność.
A potem ci wszyscy sfotografowani ludzie, jakby
tego im było mało, robią jeszcze gorsze rzeczy; na
przykład wyrażają swoją opinię albo – co uważam za
największe nieszczęście – lecą do urn. Cały ten fotogeniczny żywioł, który nie potrafi się powstrzymać od
pstryknięcia sobie selfie tudzież wyrażenia swojej opinii, któregoś dnia, jak jeden mąż, w amoku powodowanym tak zwanym obywatelskim obowiązkiem, leci
nagle do urn i wrzuca do urn swe głosy, a wszystkie te
entuzjastyczne głosy decydują potem o moim życiu.
Jakże każdy z tych ludzi, oddzielnie, pojedynczo, musi
być naiwny, sądząc, że to właśnie on wybiera, że to jego
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głos decyduje o wyniku wyborów! A dzisiaj o wyniku
wyborów nie decyduje oczywiście żaden pojedynczy
głos, to absurd wmawiać sobie, że mój głos decyduje
o wyniku wyborów, że to właśnie mój głos jest decydujący, podczas gdy dzisiaj o wyniku wyborów decydują ogłupione masy, dzisiaj o wyniku wyborów decyduje wyłącznie sprzedaż obietnic wyborczych sprofilowana na ogłupione masy, a tym samym dzisiaj o wyniku wyborów decydują wyłącznie ogłupione tudzież
ogłupiałe masy, które dzięki zabiegom socjotechnicznym (cwaniactwu wyższego rzędu) kupiły tak zwane obietnice wyborcze, odpowiednio sprofilowane obietnice wyborcze, obietnice sprofilowane na masy – to
one decydują o wyniku wyborów. Zawsze decydowało
to, co masowe, a więc najgłupsze, a więc schlebiające
ogłupionym masom, powszechnej głupocie, powszechnej stadności.
Naturalnie głupotę należy sobie najpierw odpowiednio wykształcić, wiedzą o tym wszystkie rządy
w tym kraju, i dlatego rządy w tym kraju od lat nie robią niczego innego, tylko kształcą sobie głupotę.
Wszystkie rządy w tym kraju od lat w komitywie z kościołem katolickim robią wszystko, by wykształcić sobie
jak najwięcej głupoty, wychodząc z założenia, że im
więcej głupoty, tym dłużej utrzymają się przy władzy.
Kształcenie głupoty, a więc ogłupianie, zaczyna się już
w przedszkolach, a może nawet żłobkach (nie zdziwiłbym się, gdyby tak było), następnym etapem są oczywiście szkoły, gdzie głupota wpajana jest uczniom
i uczennicom z wyjątkową żarliwością przez ogłupiałych nauczycieli i nauczycielki, księży, katechetki
i katechetów, ostatecznie głupota utwardzana jest na
wyrastających ostatnimi laty jak grzyby po deszczu,
nowoczesnych uczelniach wyższych, a więc uczelniach
wyższej głupoty. Oczywiście proces kształcenia głupoty
nigdy nie ustaje, służą do tego niezliczone media,
zarówno rządowe, jak i katolickie, które z wyjątkowym
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zapałem uczestniczą w codziennym rutynowym dokształcaniu głupoty.
Boję się stad, boję się stadności, wszędzie tam,
gdzie pojawia się stado, pojawia się również pomnożona i rozmnożona głupota, a zaraz potem pojawia się
jakiś przebiegły polityk, jego partia i parafia, którym
w to graj. Wszyscy znajdujący się u władzy kochają
hodować stada, a tym samym kochają hodować głupotę, ponieważ od stad, od pomnożonej głupoty, otrzymują tak zwane głosy. Głosują stada. Głosuje głupota.
Tam, gdzie pojawia się dwóch w imię moje, tam mnie
nie ma.
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Zakotwiczenie
Przecięliśmy podwórko w odwrotnym kierunku,
to znaczy od strumyka i stawu do domu, gdzie zdążyłem zauważyć zaparkowanego tourana. Domyśliłem
się, że rodzice wrócili z kościoła i są teraz w domu.
Drzwi wejściowe pozostawili uchylone.
Przeszliśmy z chodnika wewnętrznego na zewnętrzny i wspięliśmy się po schodach. Następnie P.
udał się do toalety, a ja miałem przyjemność zamienić
kilka słów z jego rodzicami. Nie pamiętam ze szczegółami przebiegu tej rozmowy, wiem tylko, że starałem
się dowiedzieć czegoś więcej o stanie zdrowia psychicznego ich syna, próbowałem się upewnić, że jest pod
kontrolą lekarską, ale wszystko, co mówili rodzice, było
niejednoznaczne, owiane jakąś tajemnicą, wydawało
mi się, że nie dopuszczają do siebie myśli, iż ich syn
może być obłąkany. Ta myśl, która mi nie dawała spokoju, stanowiła dla nich tabu.
*
Dzień rozpoczyna od tumblra, tylko tam, jak mówi, jest prawdziwe życie, prawdziwe cierpienie wszystkich tych nieszczęśników i nieszczęśniczek skazanych
na samotność, którzy nie robią nic innego, tylko zabijają swoją melancholię, wrzucając obrazki, cytaty
i linki. Wcześniej zaczynał dzień od lektury wiadomości
na dwóch wiodących (wymówił to słowo pogardliwie)
portalach albo od facebooka, ale obrzydły mu do szpiku kości newsy dnia, parskania młodzików i zdjęcia
z photoshopa. Od kilku lat moją jedyną aktywnością,
pozwalającą utrzymywać mi kontakty z ludźmi, tak
zwane kontakty międzyludzkie, powiedział, jest pielęg-
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nacja strony internetowej na tak zwanym tumblrze
(nawet nie wiem, jak to wymówić, a cóż dopiero odmienić!). Owóż od wielu lat nie robię nic innego, tylko
dzień w dzień, z samego rana, wchodzę na owego tumblra, by dzielić się z nieszczęśnikami i nieszczęśniczkami podłączonymi do tumblra obrazkami, linkami
i cytatami. Wymieniamy się zdjęciami czarno-białych
miejsc, w których każde z nas wolałoby się znaleźć,
zamiast tkwić cały dniami przed ekranem komputera.
Sfotografowane z poruszonej ręki wnętrza wysprzątanych pokojów z zaścielonym łóżkiem, chropowate,
biegnące we mgle ścieżki rowerowe, rozwarte szeroko
okna opustoszałych sal katechetycznych. Wymieniamy
się zdjęciami znanych samobójców. Sfotografowani
w chwilach tak zwanej normalnej egzystencji; Ian Curtis ćmiący papierosa, David Foster Wallace siedzący na
schodach z nieodłączną bandaną na głowie, Sylvia
Plath karmiąca jelonka. Dajemy sobie serduszka, na
przykład ja dałem dzisiaj serduszko za genialne zdjęcie
z 1929 roku przedstawiające Chińczyka z wiadrem spacerującego brzegiem Jangcy o wschodzie słońca (niestety nazwisko autora wypadło mi z pamięci), aby otrzymać w zamian dwa serduszka; jedno za cytat z Korekty
Bernharda, a drugie za obraz René Magritte'a Bankiet.
Powie pan: bzdury, i ja panu tak odpowiem, ja pana
zrozumiem. Proszę pana, ja wiem, że to są bzdury! Jeśli miałbym wymyślić coś bardziej bzdurnego, to chociaż starałbym się myśleć latami, nie wymyśliłbym niczego. No przecież wiem, że to są bzdury; to, co pojawia się na owym tumblrze, to emocjonalna grafomania najczystszej wody, nie mam co do tego cienia
wątpliwości; to, co ja wrzucam na owego tumblra,
a więc powielane w nieskończoność cytaty oraz zdjęcia
osławionych samobójców, to emocjonalna grafomania
najczystszej wody, ale prócz tego tumblra nie mam już
niczego. W moim położeniu tumblr stał się jedynym
miejscem, gdzie mogę wyrażać tak zwane emocje, poz-
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walać sobie na najprostsze odruchy, podtrzymywać
iluzję rozmowy z drugą osobą, jakąkolwiek osobą. Naturalnie z osobami na tumblrze nie jestem w stanie wymienić ani jednego słowa, osoby, które tam spotykam,
są takie same jak ja, a więc milczące, i za to je kocham.
A może tylko tak mi się wydaje, powiedział po
dłuższej pauzie, przecież oni są inni, oni mają z kim
porozmawiać, mają kogoś, do kogo mogą otworzyć usta, ja tu na strychu nie mam do kogo otworzyć ust,
przecież nie otworzę ust do Emmy i Bena. W takim samym stopniu, w jakim nie mogę otworzyć ust do Emmy i Bena (bo po co?), nie mogę przecież otworzyć ust
do osób na tumblrze, od dłuższego czasu zdaję się więc
tylko na wklejanie obrazków, dodawanie cytatów,
przeklejanie zdjęć z miejsca na miejsce. To mi wystarcza.
Tylko na tumblrze znajduję osoby odpowiednie,
to znaczy milczące i smutne, kocham je wszystkie.
Nigdzie poza tumblrem nie mam możliwości wymienić
się mrowiem cytatów spisanych przeze mnie przez lata,
a co najważniejsze – jedynie na tumblrze mogę podzielić się cytatami wypisanymi przeze mnie ze wszystkich
cudownych dzieł Bernharda.
Patrzy pan teraz i myśli sobie pewnie; nic nie robi prócz tumblra, siedzi na strychu na utrzymaniu Emmy i Bena i popija sobie herbatę, tak pan zapewne
myśli, nic się przede mną nie ukryje. Powiem prawdę.
Tak naprawdę nienawidzę herbaty, piję ją za karę, tak.
Wymyśliłem sobie karę polegającą na piciu herbaty.
Naturalnie wolałbym pić kawę czy też wodę z sokiem,
ale ja, za karę, piję herbatę, której nienawidzę, którą
się brzydzę, mam tak od najwcześniejszego stadium
młodości.
Do stanu całkowitego obrzydzenia herbatą doszedłłem w najwcześniejszym stadium młodości, po
pewnej wizycie, która miała miejsce w domu mojego
najlepszego kolegi szkolnego, sieroty. Ów szkolny kole-
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ga, którego rodzice zginęli w wypadku samochodowym, wyprawiał wówczas swoje dwudzieste pierwsze
urodziny, na które zaprosił mnie, moją ówczesną dziewczynę, tak zwaną pierwszą miłość, to znaczy Sylwię, jak
również trzech swoich rodzonych braci, kleryków.
Może się to wydawać dziwne, ale wszyscy trzej bracia
mojego najlepszego szkolnego kolegi byli klerykami.
Traf chciał, że dobrych parę lat wcześniej, po tragicznej śmierci rodziców w wypadku samochodowym,
czwórka młodych jeszcze chłopców, w tym mój najlepszy szkolny kolega, trafiła pod opiekę ciotki dewotki,
której metody wychowawcze uformowały z biegiem
czasu młodociane umysły chłopaków. Nie wiem, jakim
cudem wyratował się z tej życiowej katastrofy umysł
mojego najlepszego szkolnego kolegi, być może stało
się tak dlatego, że był to najmłodszy umysł z całej
czwórki młodocianych umysłów. Będąc właścicielem
najmłodszego umysłu, mój szkolny kolega mógł na
własne oczy obserwować postępujące spustoszenia,
jakie z biegiem czasu dokonywała cioteczkowa indoktrynacja w starszych umysłach swych braci, a co za
tym idzie – był w stanie na bieżąco wyciągać wnioski.
Tak więc owego pochmurnego dnia znalazłem się
z Sylwią na dwudziestych pierwszych urodzinach
mojego najlepszego szkolnego kolegi w otoczeniu kleryków. O ile sobie przypominam, ani ja, ani Sylwia nie
rozmawialiśmy wówczas z klerykami, w każdym razie
wymieniliśmy prawdopodobnie jakieś grzecznościowe
formuły, po czym wszyscy z miejsca podzieliliśmy się
na dwie grupy, które zaczęły toczyć odmienne dyskusje, w jednej z nich znalazłem się ja, Sylwia oraz mój
najlepszy szkolny kolega, druga utworzona została
przez kleryków.
Być może nie doszedłbym wtedy do stanu całkowitego obrzydzenia herbatą, gdybym nie ujrzał, jak
trzej młodzi klerycy piją herbatę. Trzech młodych kleryków upchniętych w jednym pomieszczeniu, do tego
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pijących herbatę, proszę to sobie wyobrazić! Bardziej
niż sami klerycy przerażało mnie jednak picie przez
nich herbaty. Pomyślałem sobie wówczas, że to picie
herbaty jest bardzo groźne, że nie pozostało im już nic
innego, jak tylko to picie herbaty, że tak naprawdę
myślą już o czymś innym, że ich myśli zaczynają krążyć
już gdzieś indziej, a oni nie mogą powstrzymać swych
myśli od tego krążenia, dlatego zmuszeni są teraz pić
herbatę. Tak sobie wówczas pomyślałem.
Zanim jednak doszło do picia herbaty, przeraziła
mnie równie, jeśli nie bardziej od kleryckiej celebracji
picia herbaty, klerycka ceremonia przygotowywania
herbaty. Proszę sobie wyobrazić, że najpierw jeden
z kleryków zapytał pozostałych, czy już chcą się napić
herbaty, tak jak gdyby przez cały czas nie myśleli o niczym innym tylko o piciu herbaty, następnie drugi kleryk wystąpił z gwałtowną propozycją pomocy przy herbacie, na co pierwszy kleryk odpowiedział, że nie, że
nie trzeba, że sam przygotuje herbatę. I rzeczywiście,
od razu zaczął przygotowywać herbatę.
Zauważyłem wówczas, że pierwszy kleryk nie zapytał ani mnie, ani Sylwii, ani też swego niekleryckiego
brata, czy któreś z nas również chce się napić herbaty,
jak gdyby picie herbaty nie miało dla nas takiego
znaczenia, jakie niewątpliwie miało dla pozostałych
kleryków, dopiero po chwili zreflektował się i zapytał
również nas, to znaczy Sylwię, mnie, i swojego brata,
czy też chcemy się napić herbaty. Odpowiedzieliśmy, że
tak, że bardzo chętnie, że chcemy się napić herbaty.
Nasze oświadczenie było chyba nie na rękę klerykowi,
który musiał teraz (zamiast od razu zabrać się do przygotowywania herbaty) umyć trzy dodatkowe kubki.
Pierwszy kleryk błyskawicznie jednak wywiązał się z tego zadania, umył te trzy dodatkowe kubki i natychmiast zabrał się do przygotowywania herbaty. Naturalnie, pomyślałem sobie wtedy, pierwszy kleryk przygotowywał herbatę dla wszystkich obecnych, ale tak
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naprawdę przygotowywał tę herbatę tylko dla siebie
oraz pozostałych kleryków.
*
Tragedią moją jest to, że w rozmowie, w rozmowie z kimkolwiek, na przykład z panem, muszę ukrywać dziewięćdziesiąt procent całości moich myśli, by
nie wzięto mnie od razu za szaleńca. Jednak nie!
Zdecydowanie nie! Z panem jeszcze nie jest najgorzej,
w rozmowie z panem muszę ukrywać sześćdziesiąt, powiedzmy pięćdziesiąt pięć procent całości moich myśli
– to komplement. Gdybym w rozmowie z ludźmi nie
ukrywał wszystkich moich myśli, zostałbym wzięty naturalnie za szaleńca, w najlepszym razie za człowieka,
jak to się mówi, niespełna rozumu. Moim marzeniem
jest spotkać człowieka, przed którym mógłbym się otworzyć, któremu mógłbym wyjawić całość moich myśli. Nigdy nie udało mi się spotkać takiego człowieka.
Kiedyś, przez chwilę, wydawało mi się, że spotkałem
takiego człowieka, ale było to tylko złudzenie.
Wielokrotnie w ciągu dnia i nocy odczuwam potrzebę wypisania się do szczętu, to znaczy precyzyjnego
opisania wszystkiego, co bolesne, jątrzące, co nie daje
mi spokoju, wyobrażam sobie, że gdybym tylko potrafił
pisać, mógłbym pozbyć się całej mej przeszłości poprzez dokładne, precyzyjne rozpisanie jej na czynniki
pierwsze, a tym samym, dzięki rozpisaniu jej na czynniki pierwsze, dzięki jej obnażeniu, mógłbym natychmiast poczuć ulgę. Wielokrotnie zasiadam do pisania
i nie potrafię sklecić ani jednego sensownego zdania,
coś mnie powstrzymuje. Oczywiście mógłbym napisać
swoją autobiografię, prawdziwą autobiografię, w której
wyjawiłbym światu, że od wielu lat nie opuszczam strychu, w której napisałbym, jak bardzo jestem samotny;
nie mówię tu oczywiście o tej sytuacji, w tej chwili,
przez ten krótki czas, ze względu na pana, nie jestem
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przecież samotny, nie ma tu mowy o samotności, i być
naturalnie nie może. Mówię teraz o permanentnej
sytuacji, a co za tym idzie o permanentnej samotności,
o tych wszystkich zmarnowanych latach, w których
wydawało mi się, że zaraz zwariuję. Tak więc, mógłbym
napisać taką autobiografię, myślę, że w ciągu roku,
dwóch uporałbym się z tego typu autobiografią, rzecz
w tym, że po napisaniu takiej autobiografii nikt by mi
nie uwierzył, nikt nie uwierzyłby przecież, że przez te
wszystkie lata siedziałem na strychu, że przez te
wszystkie lata byłem tak bardzo samotny. Zaraz znalazłby się krytyk, ewentualnie gromada krytyków, którzy podważyliby fakty zapisane w mojej autobiografii,
zaczęliby od tego, że to niemożliwe siedzieć tyle lat na
strychu, że to niewiarygodne nie mieć przez tyle lat
kontaktu z ludźmi.
Gdyby tylko udało mi się przeciąć pępowinę, powiedział. Gdybym mógł wyplątać się wreszcie z pępowiny. Gdybym został sam, zapomniał nagle o Emmie
i Benie, zapomniał o bliższej i dalszej rodzinie, zapomniał o wszystkich. Gdybym stał się samodzielny, samowystarczalny. Gdybym mógł oddychać pełną piersią.
Gdybym nie myślał o innych. Gdybym nie myślał
o nim. Gdybym nie myślał o niej.
Pępowina zwisająca ze strychu, do której jestem
podłączony, pępowina ciągnąca się po schodach, oplatająca poręcze schodów, supły i gruzły pępowiny, pępowina w dużym pokoju, między nogami stołu, między
nogami krzeseł, zgrupowanie nóg stołu, nogi krzeseł
oplecione pępowiną, pępowina poskręcana pod dywanem pamiętającym czasy mojego dzieciństwa, pępowina wydająca dziecinne odgłosy, gdy się na nią następuje, bulgot, jęki, chichot, gaworzenie pępowiny, pępowina w przedpokoju i kuchni, pępowina w pokoju
rodziców, pępowina początek i pępowina koniec.
*
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Natychmiastowe, publiczne wyrażanie swojej opinii uważam za największe nieszczęście współczesności. Niegdyś, co teraz jest nie do pomyślenia, ludzie
nie mieli możliwości natychmiastowego, publicznego
wyrażenia swojej opinii. Niegdyś, jeśli ktoś koniecznie
musiał wyrazić swoją opinię, wyrażał ją okazyjnie, półgębkiem, w kręgu bliskich osób, dzielił się nią z oporami w gronie dwojga, trojga najbliższych znajomych,
najczęściej jednak odbywało się to intymnie, w towarzystwie ukochanej osoby. Teraz, gdzie pan nie spojrzy,
widzi pan tylko opinie ludzkości. Ludzkość nic innego
nie robi, tylko nieustannie wyraża swoje opinie na
wszystkie możliwe tematy, na wszystko. Patrzy pan
i widzi opinie za, patrzy pan i widzi opinie przeciw,
patrzy pan i co pan widzi? Ano widzi pan opinie ani za,
ani przeciw. Zerknie pan lewym okiem i widzi opinie
odbiegające od tematu. Strzygnie pan prawym uchem
i słyszy sprzeczne opinie. Wielka matryca wszelkich
możliwych opinii przeznaczona dla pana oczu! Wielka
matryca wszelkich możliwych opinii przeznaczona dla
pana uszu! Wielki Zderzacz Opinii!!! Czy pan tego
chce, czy nie, musi pan codziennie oglądać i odsłuchiwać, a co za tym idzie, konfrontować ze sobą, wyrażone
przez ludzkość opinie, a taka konfrontacja, która nie
jest niczym innym niż bezustannym i upokarzającym
zliczaniem wszelkich możliwych opinii, prowadzi pana
natychmiast do nieskończoności, a tym samym prowadzi pana do wariactwa. Gdybyż te opinie, wyrażane
w sposób konwulsyjny, były chociaż przemyślane, gdyby za tymi opiniami stała krytyczna i autokrytyczna
praca rozumu, by tak rzec, cierpliwość rozumowania
– ale nie: wszystkie te opinie są pochopne, nieprzemyślane, a co za tym idzie, bezdennie głupie, tak jak
pochopni i bezdennie głupi są wszyscy niemogący
powstrzymać się od natychmiastowego wyrażenia swojej opinii. Niechby te opinie wyrażane były po długim,
godzinnym, kilkuminutowym, jakimkolwiek namyśle,
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w stanie całkowitego skupienia, pełnej koncentracji –
ale nie: wszystkie te opinie są opiniami gwałtownej
ludzkości w stanie opiniotwórczego upojenia, a przez
to są śmiertelnie zaraźliwe, frustracja wyrażona w tych
natychmiastowych opiniach jest objawem choroby,
która, prędzej czy później skazi cały świat, doprowadzając ludzkość do zguby, i bardzo dobrze, jest mi to
obojętne. Mam nadzieję że wszystkie te natychmiastowe opinie, należące do frustratów niemogących
powstrzymać się przed natychmiastowym wyrażeniem
swojej opinii, doprowadzą w końcu ludzkość do
ostatecznej Wielkiej Wojny Opinianej, która zakończy
raz na zawsze ten narastający jak wielka brudna podwórkowa kula śniegowa, niekończący się, przerażający
wysyp natychmiastowych opinii.
Czasami coś próbuję przeczytać w internecie, powiedział, wchodzę do internetu, rozglądam się, i wybieram coś do przeczytania, naturalnie chcę przeczytać
coś mądrego, coś, nad czym będę mógł się zastanowić,
coś, co da mi, jak to się mówi, do myślenia i, naturalnie, nie znajduję niczego takiego, wszystko, na co natrafiam w internecie, obracając głowę, nie pozwala mi
myśleć, a, co najstraszniejsze, odciąga mnie od myślenia. Wchodzę do internetu z myślą znalezienia czegoś
wartego przeczytania, czegoś, co mnie, by tak rzec,
rozwinie, a już po chwili uciekam stamtąd w popłochu,
aby, nie bójmy się tego słowa, nie zostać po prostu zwiniętym.
Albo Google. Ta przeglądarka. Czy ktokolwiek
w dziejach ludzkości jeszcze kilkanaście lat temu pomyślał, że ogromne znaczenie będzie miało coś takiego
jak, za przeproszeniem, przeglądarka internetowa? Ten
maleńki paseczek, do którego wpisujemy zapytanie? Ta
baza danych zapisująca i przetwarzająca dzień w dzień
daremne wysiłki miliardów umysłów, zbiorową mądrość, a przede wszystkim zbiorową głupotę ludzkości?
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Następnym krokiem będzie podłączenie przeglądarki internetowej bezpośrednio do naszych mózgów,
tak, byśmy mogli w myślach błyskawicznie wyszukiwać
odpowiedzi, byśmy nosili ze sobą całą historię przeglądania, byśmy, że tak powiem, na bieżąco korzystali
i byli wykorzystywani. Powie pan: „przesada”, ale co
dziś jest przesadą, jutro wysadzi nas w powietrze.
Uważam, że w tym miejscu pan naprawdę przesadza. Naprawdę tak uważam, powiedziałem.
Zgadzam się z panem, powiedział, ale nie do końca; czyż największego znaczenia nie miały w końcu te
odkrycia, które wytrącały (nas?) z samozadowolenia
i uzmysławiały (nam?) na przekór całemu tak zwanemu humanizmowi, nasze miejsce we wszechświecie
(naszą ludzką znikomość); a więc Kopernik, Darwin,
Freud. Kolejnym krokiem będzie dokładne oszacowanie wydolności naszych mózgów, a więc zbadanie,
ile informacji są w stanie zgromadzić i przetworzyć
w stosunku do ilości gromadzonej i przetwarzanej informacji przez tak zwaną sztuczną inteligencję. Zdamy
sobie wówczas sprawę (my?) z tego, że człowiek był tylko czymś na kształt szwankującego tranzystorka.
Czy zastanawiał się pan kiedyś, czymże jest ludzkość? Inaczej (widzę, że znów pan się śmieje) – czy
zastanawiał się pan kiedyś, czymże jest tak zwane
istnienie? Cóż to bowiem takiego jest całe to istnienie?
Istnienie teraz. I przyszłe istnienie. Miliony lat, na
przestrzeni których obserwujemy (kto obserwował?,
kto obserwuje?) zmieniające się istnienie. W tej chwili
nazywamy się ludźmi. Odcinamy się od zwierząt, które
wydają nam się prymitywne (zwierzęce instynkty),
chociaż sami jesteśmy zwierzętami. Odcinamy się od
przeszłości (mechanizmy wyparcia, nazewnictwo). Obserwowana na przestrzeni tysiącleci ludzkość wydaje
nam się prymitywna (człowiek pierwotny, człowiek
średniowiecza, walki o terytorium, władza, przemoc,
Zagłada, itd.). Przez przyszłe istnienie (czy to będzie

86

Bernard Sierpień, Epigon

sztuczna inteligencja, czy cokolwiek innego) już nie za
tysiące, ale prawdopodobnie mniej niż tysiąc lat, także
i my (kolej na nas) będziemy postrzegani w ten sam
sposób: gatunek (istnienie), którego jedynym celem
było przedłużanie swego trwania, nawet za cenę cierpienia. Wariant utopijny (optymistyczny): zmienią się
reguły istnienia – tak, ale nie kosztem bólu i cierpienia.
Energia dla przyszłego istnienia pozyskiwana będzie
bez uwłaczania innym organizmom, tak jak dzieje się
teraz. Dla przyszłego istnienia to właśnie my będziemy
prymitywami, kopalnianym istnieniem. Spyta pan
oczywiście: a więc jak się nie przejmować teraz tym
wszystkim? Po prostu się nie przejmować. Patrzeć.
Niech pan patrzy na tych ludzi, niech pan patrzy na
siebie, tak jakby patrzył pan z perspektywy przyszłego
tysiąclecia. Z perspektywy przyszłego tysiąclecia to, co
dzieje się teraz, wydawać się będzie podłym barbarzyństwem, a i pan zaliczony zostanie w poczet barbarzyńców.
Najwyraźniej zapomniał pan o sobie.
Może się pan ze mnie śmiać, ale przyszła tak zwana sztuczna inteligencja, czy też, mówiąc z angielska
i z krótka, AI rozgryzie ludzkość w ułamku sekundy.
Obliczenia, które wykona w tym ułamku sekundy, obnażą niesłychaną prostotę naszych umysłów. Sieciowość wszystkich umysłów! Geneza. Dziedziczenie. Struktura! Najprostsze równania – najoczywistsze wnioski.
Będziemy dla niej ze swoją historią i szczytnymi ideami
tym, czym dla nas jest teraz pantofelek. Zastanawiał się
pan kiedyś nad pantofelkiem?
*
Gdy go słuchałem, przebiegła mi przez głowę
złośliwa myśl, że gdyby w tej chwili zapytać go o znaczenie słowa conscious, nie potrafiłby odpowiedzieć.
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*
Słyszy pan? Korniki uaktywniły się na dobre,
stały się bezczelne, kiedyś tylko drążyły, robiły to z wyczuciem, ich drążenie było wtedy akceptowalne, nie
miało w sobie nic ludzkiego, teraz zachowują się już
tylko po ludzku, ich odgłosy to głośne pukanie i walenie, zupełnie jakby to człowiek pukał albo walił młotkiem w ścianę, to niewyobrażalne, do czego zdolne są
korniki puszczone luzem, dziesiątki lat w towarzystwie
korników, które wyewoluowały na ludzi, wyobraża pan
to sobie? Przebiegłość korników. Barbarzyństwo korników. Hucpa. Czasami wydaje mi się, że to już nie są
tylko korniki, że za tymi kornikami coś musi się kryć.
Coś albo ktoś, powiedziałem.
A tak, powiedział, nie odczytawszy ironii, ma pan
rację, coś albo ktoś. Ma pan rację! Znowu to powiedziałem! Od dłuższego czasu nie mówię nic innego,
tylko przyznaję panu rację; ma pan rację, ma pan rację,
ma pan rację, tylko to mówię. W pewnym momencie
naszego życia dochodzimy do punktu, kiedy nie mówimy nic innego tylko: ma pan rację. Staramy się mówić
cokolwiek innego, a mówimy tylko: ma pan rację.
Chcemy mówić prawdę, ale jej nie mówimy, zamiast
tego mówimy: ma pan rację.
*
Obecnie pracuje nad powieścią, której nadał roboczy tytuł Przecinka.
Obecnie pracuję nad powieścią, której nadałem
roboczy tytuł Przecinka, powiedział, efektem mojej
pracy jest jak na razie tytuł wymyślony przeze mnie po
wielotygodniowych rozmyślaniach, musi pan wiedzieć,
że moment, w którym wpadłem na ów tytuł, stał się dla
mnie momentem przełomowym, po wymyśleniu tytułu
mojej powieści od razu wiedziałem, czym ma być dla
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mnie moja powieść. Przede wszystkim chciałbym zawrzeć w niej wszystkie te nawiedzające mnie dniami
i nocami gradacje zażenowania i rozpaczy, wynikające
bezpośrednio lub pośrednio wprost z mojego dzieciństwa, a ciągnące się następnie przez wszystkie lata,
które z czasem doprowadziły do tego, że jestem, kim
jestem, że znajduję się w takim a nie innym punkcie
mojego życia. Gdybyśmy tylko posiadali GPS naszej
aktualnej lokalizacji na osi życia! Gdybyśmy potrafili
ustalić z niesamowitą precyzją, w jakim momencie życia aktualnie się znajdujemy! Moja praca koncentruje
się obecnie na pierwszym zdaniu mojej powieści, dniami i nocami obmyślam jego kształt, ostateczną formę,
która pozwoli mi, niejako z rozpędu, dopisać resztę powieści.
*
Wie pan, niegdyś byłem bardzo ironiczny, a nawet sarkastyczny, powiedział, teraz wszystkimi siłami
walczę zarówno z sarkazmem, jak i ironią, robię tak
z powodzeniem od dłuższego czasu. Czas, w którym
byłem zarówno ironiczny, jak i sarkastyczny, uważam
za czas stracony. Bezpowrotnie stracony. Bez dwóch
zdań. Dzisiaj, gdzie pan nie spojrzy, widzi pan tylko
sarkazm i ironię, choroba sarkastyczno-ironiczna!,
dzisiaj ludzkość pogrąża się w prawdziwej epidemii
wywołanej chorobą sarkastyczno-ironiczną, choroba ta
jest bardzo groźna, choroba ta jest zaraźliwa, ludzie nie
potrafią rozmawiać ze sobą, nie będąc albo sarkastyczni, albo ironiczni, albo odwrotnie, nie wiem, co jest
gorsze, gdzie pan nie spojrzy, widzi pan tylko sarkazm
lub ironię, już nawet dzieci posługują się w przedszkolu
sarkazmem i ironią, muszę przyznać, że dzieci są w tym
nad wyraz pojętne i przyswajają sobie bez oporów
zarówno sarkazm, jak i ironię. Zarówno dzieci, jak i rodzice dzieci, posługują się sprawniej ode mnie smart-
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fonami, sarkazmem i ironią, wystarczy zajrzeć do internetu. Kiedy tylko zajrzy pan do internetu, nie zobaczy pan nic innego, a jedynie sarkazm i ironię. Brzydzę się tym. Brzydzę się tak zwanymi memami, które,
muszę przyznać, stanowią jedyną broń przed zalewającą nas bezbrzeżną głupotą brunatniejących z dnia na
dzień polityków, ale świadczą one tylko o tym, że zmierzamy do kresu. Nasz kres to naturalnie sarkazm i oczywiście ironia. Wiem, co pan sobie teraz myśli, powiedział, myśli pan sobie – po co on mi to wszystko
mówi? – przecież nie mówi mi niczego odkrywczego,
jedyne, co mi mówi, to jęczenie i uskarżanie, tylko to
potrafi, mówić do mnie jęczeniem, mówić do mnie
uskarżaniem. Powiem coś panu: wszedł pan dzisiaj
z butami w moją samotność, więc pana obowiązkiem
jest słuchać! Tak, to prawda, to ja zaprosiłem pana do
siebie i, jak to się mówi, powinienem teraz zachować
szacunek dla gościa, tak zwana polska gościnność
wymaga zachowywania szacunku dla gościa, ale ja nie
jestem ani polski, ani gościnny. Zaprosiłem pana, bo
jestem samotny. Rozumie pan? Nie jestem gościnny,
dodatkowo mówię jęczeniem i uskarżaniem, ale robię
to wszystko tylko z jednego powodu. Ja, proszę pana,
jestem przeraźliwie samotny.
Rozumiem pana, powiedziałem na odczepnego.
Nienawidzę tej wsi w takim samym stopniu, w jakim nienawidziłem miasteczka, w którym się urodziłem. Musi pan wiedzieć, że przyszedłem na świat
i przez dłuższy okres czasu zamieszkiwałem w pobliskim miasteczku. To zabawne, że mieszkając w pobliskim miasteczku, w najwyższym, to jest czteropiętrowym, bloku, miałem widok na wieś, w której obecnie
mieszkam, a mieszkając obecnie we wsi, a więc najniżej, mam widok na miasteczko. Pamiętam, że mieszkając w miasteczku, wieczorami gapiłem się na wieś
majaczącą na horyzoncie, całymi godzinami wpatrywałem się w rozproszone światła wsi, myśląc, że miesz-
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kają tam smutni ludzie. Tak to sobie wówczas wyobrażałem. Patrząc na rozproszone światła wsi majaczące
na horyzoncie, myślałem o tajemnicy życia, to znaczy
o smutku życia, o lęku i samotności, i przychodziło mi
do głowy, że muszą tam mieszkać smutni ludzie. Dziś,
wyglądając wieczorem przez okna domu Emmy i Bena
i patrząc na miasteczko, również myślę o tajemnicy życia, o smutku, lęku, samotności, i oczywiście przychodzi mi do głowy ta sama myśl, tylko niejako odwrotna,
odwrócona – dziś, gdy mieszkam na wsi i wyglądam
przez okno, przychodzi mi do głowy myśl, że w miasteczku muszą mieszkać smutni ludzie.
Przez chwilę wydawało mi się, że nie wytrzyma
i rozpłacze się na moich oczach. Był to żałosny widok.
Nudziła mnie ta jednostronna „rozmowa”, dlatego
przeprosiłem go, powiedziałem, że muszę udać się do
łazienki. Nie musi mi pokazywać, idąc z nim, sam zauważyłem łazienkę. Nie był przekonany, dlatego wytłumaczyłem mu, gdzie dokładnie znajduje się łazienka.
Wystarczy zejść ze schodów prowadzących na strych,
a od razu mamy przed sobą drzwi łazienki. Na wprost,
powiedziałem. Docenił moją spostrzegawczość, natychmiast zaczął wygłaszać pochwałę mojej spostrzegawczości, ale nie słuchałem go już i po prostu pozostawiłem mówiącego do siebie w pokoju, sam zaś szybko
zszedłem ze schodów prowadzących na strych i udałem
się wprost do łazienki.
*
Stojąc w łazience, aby chociaż na chwilę zapomnieć o nim i jego zrzędzeniu, starałem się przypomnieć
sobie inne łazienki, łazienki w obcych mieszkaniach,
łazienki idealne. Wchodząc do obcych łazienek moich
dawnych znajomych (bo miałem znajomych), wchodziłem wówczas do miejsc idealnych (nazwałem je
w myślach azylami). Zamiast cieszyć się towarzystwem
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znajomych, ja wolałem zawsze zaszywać się w ich
łazienkach (w azylach). Za każdym razem, gdy byłem
w tak zwanych odwiedzinach u znajomych, nie omieszkiwałem odwiedzać ich łazienek. Łazienki moich znajomych przyciągały mnie jak magnez. Idealny zapach
obcej łazienki. Idealny kształt obcej łazienki. Idealny
zlew obcej łazienki. Idealne wyposażenie idealnej łazienki (kosmetyki, szampony). Idealne oświetlenie obcej łazienki. Nawet sedes, każdy sedes napotykany
w obcej łazience, wydawał mi się wówczas idealny.
Atmosfera idealnego azylu – przypomniałem sobie.
Każda z tych łazienek, łazienek moich znajomych,
przygarniała mnie i dopieszczała. Będąc w tak zwanych
odwiedzinach u znajomych, godzinami przesiadywałem w ich łazienkach, ściągając na siebie nienawiść
znajomych i znajomych znajomych, którzy, z oczywistych względów (zajęte!), nie mogli skorzystać z dobrodziejstwa zajętej przeze mnie łazienki.
*
Kiedy tylko wyszedłem z łazienki, doskoczył do
mnie tak, jakbyśmy nie wdzieli się od wielu lat.
– Muszę coś panu szybko powiedzieć! – wykrzyknął. – Niech pan posłucha!
Ostatnio natrafiłem na coś, co mnie przeraziło.
Otóż, proszę sobie wyobrazić, że ktoś wydał powieść,
w której zawłaszczył sobie język Bernharda w celach
niegodnych, w celach estetycznych. Nie mogę tego
ścierpieć. To niesłychane, że w tym kraju wydaje się
powieści profanujące język Bernharda, to niegodne,
nieodpowiednie, nie na miejscu. Ktoś (nie będę przytaczał nazwiska) wykorzystał język Bernharda, aby
dopisać sobie do kolekcji jeszcze jedną estetyczną,
estetyzującą powieść. Nie rozumiem, jak ktoś, kto nie
zrozumiał Bernharda, mógł tak bezceremonialnie posłużyć się jego językiem tylko po to, by dopisać do
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swojej kolekcji estetycznych, estetyzujących powieści
jeszcze jedną, karygodnie sprokurowaną powieść, powieść bezczeszczącą dobre imię Bernharda. Co taki
człowiek może wiedzieć o Bernhardzie? Czy kiedykolwiek przeżywał Bernharda? Czy chociaż przez chwilę
żył Bernhardem? Czy potrafi odczytać niesamowite
poczucie humoru Bernharda? Czy zastanawiał się nad
tym, dlaczego Bernhard mówił do siebie, pisząc swoje
powieści?
– Jest pan tego pewien? Czy aby na pewno?
– Ależ oczywiście! Jak pan śmie w to wątpić!?
Skoro Glenn Gould mruczał przy Wariacjach Goldbergowskich, by mu się lepiej grało, Bernhard musiał
mówić do siebie, by uzyskać właściwy rytm swojej
prozy. Nie mam co do tego cienia wątpliwości.
*
Jeżeli chcemy być ludźmi, nie możemy żyć tylko
własnym życiem, powiedział, musimy nauczyć się żyć
życiem umarłych, musimy zdać sobie sprawę, że nasze
życie nie jest wszystkim. Ja (tak) wybrałem sobie życie
Bernharda, postanowiłem, że będę żył jego życiem, że
jeszcze raz je przeżyję. Wybierając sobie życie Bernharda, musiałem oczywiście wybrać wszystko, co związane było z życiem Bernharda, a więc smutek i, naturalnie, cierpienie Bernharda – Boże, jak on musiał
cierpieć z zimna w tych wszystkich nieogrzewanych
pomieszczeniach, pomyślałem pewnego dnia, ja przecież też tak bardzo nienawidzę zimna, nienawidzę
mrozu, od dziecka nienawidziłem zimna, nienawidziłem mrozu, bałem się zimna i mrozu, a co dopiero
zmuszony był odczuwać Bernhard w tych wszystkich
posępnych austriackich budowlach, w których przyszło
mu mieszkać? Czy potrafiłbym, tak jak on, mieszkać
w tych wszystkich wyziębionych pomieszczeniach
z mokrym zapaleniem opłucnej żebrowej na podłożu
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gruźliczym? Czy mimo tego schorzenia udawałoby mi
się jeszcze pisać? Czy stać by mnie było na pisanie,
jakiekolwiek pisanie, jakąkolwiek twórczość?
*
Budził się i znowu przerażeniem napawał go fakt
przebudzenia. Natychmiast wyobraźnię jego opanowywały obrazy czekających na niego godzin, jedna po
drugiej, przychodziły mu na myśl wszystkie godziny,
którym zmuszony będzie asystować aż do drugiej,
trzeciej w nocy. Bolące łydki i ciało gnijące na fotelu
przed ekranem komputera. Ciało chwiejące się, odetręczające, zawieszone w powietrzu jak jętka.
Po przebudzeniu powinniśmy rżeć ze śmiechu
lub też chichotać z faktu przebudzenia, z tego, że oto
znów wydani jesteśmy na pastwę automatyzmów, powiedział. Mówi się, że jesteśmy wolni, ale tak naprawdę jesteśmy do cna zniewoleni, jesteśmy niewolnikami
w zautomatyzowanym teatrzyku codzienności.
Gadanie o wolności jednostki, całe to filozofowanie na ten temat, uskuteczniane przez wieki przez
zastępy filozofów, uważam za jedno wielkie niepozorumienie. Jaka wolność, skoro zaraz po przebudzeniu
myślimy tylko o tym, jak się ubrać, przykryć naszą
nagość, założyć sweter i majtki, aby nie przerazić naszą
nagością pozostałych domowników? Jakaż więc wolność, powiadam, kiedy pierwsze, co przychodzi nam do
głowy, to śniadanie albo kawa, których parujące opary
unoszą się w naszej wyobraźni? A potem kolejne życiowe „przygody” podyktowane nam przez mózg, jego
chemię; czyli praca (jeśli mamy pracę), przebywanie
przez cały dzień w gronie osób, których z całego serca
nienawidzimy (wydaje mi się, że praca jest odpowiednikiem polowania, zdobywania pokarmu przez zwierzęta, których jedynym celem, celem, któremu poświęcają swoje życie, jest zaspokojenie głodu, dostarczenie
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organizmowi odpowiedniej porcji energii), dochodzi
do tego prawidłowe reagowanie na potrzeby naszego
organizmu, a więc całe to zamieszanie z ustawicznym
bieganiem do toalety za mniejszą lub większą potrzebą,
tam i z powrotem, tam i z powrotem. W najlepszym
wypadku na wolność pozostaje nam kilka wieczornych
godzin, które, nie oszukujmy się, również nie mają nic
wspólnego z całą tą pieprzoną wolnością, myślimy
wtedy tylko, jak odpocząć, zapomnieć, albo zmuszamy
się – tak jak teraz – do opisywania, które to opisywanie, prawdę mówiąc, jest najprzykładniejszym zaprzeczeniem wolności.
Po co ja to wszystko panu opisuję? Czy nie mam
nic lepszego do roboty? Wyciąga mnie pan na spacer
i nie odzywa się do mnie ani słowem, zdając się wyłącznie na moje opisywanie. Siedzi pan tu teraz ze mną
i milczy, pozwalając mi bezustannie opisywać. Ach,
jakbym chciał wreszcie przestać opisywać, jakże znudziło mi się całe to opisywanie, które, jak obaj dobrze
wiemy, nie prowadzi do niczego dobrego. Proszę mi
wskazać jakiekolwiek opisywanie, które na przestrzeni
wieków zaprowadziło nas do czegoś. Choćby się pan
nie wiem jak bardzo starał, nie znajdzie pan nic takiego
na przestrzeni całej historii ludzkości.
*
Proszę sobie wyobrazić, że któregoś dnia zapukał
do domu Emmy i Bena od lat niewidywany, niemalże
niewidzialny, mój najlepszy szkolny kolega; najpierw
z podstawówki, a potem z liceum. Oczywiście, po tym,
jak Emma, wyjrzawszy przez judasza, powiedziała, że
za drzwiami stoi mój najlepszy szkolny kolega,
natychmiast schowałem się na strychu, by już tylko
siedzieć tam cicho do momentu kiedy, po upływie
mniej więcej dwóch godzin, wygadawszy się (mój najlepszy szkolny kolega jest niesamowitym gadułą), o-
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puścił dom Emmy i Bena. Z relacji Emmy i Bena
dowiedziałem się następnie, że mój od lat niewidywany
najlepszy szkolny kolega, który zawsze działał na mnie
przygnębiająco i szydził z mojej postawy filozoficznej,
w ogóle z wszelkich przejawów myślenia, które były mu
wstrętne (już od początków naszej szkolnej przyjaźni,
już wtedy wyśmiewał się z moich samodzielnych lektur), nagle zapragnął dowiedzieć się, co też może dziać
się u mnie. Pomyślałem sobie, że to niedorzeczne ukrywać się na strychu przed moim szkolnym kolegą tylko z powodu Emmy i Bena, którzy nie życzą sobie, bym
przed kimkolwiek ujawniał swoją obecność na strychu
ze względu na relacje sąsiedzkie, a z drugiej strony, pomyślałem sobie, że to jednak dobrze, że nie ujawniam
mojej obecności na strychu w domu rodzinnym przed
moim najlepszym szkolnym kolegą, ponieważ, tak naprawdę, nie miałbym o czym z nim rozmawiać. No bo
o czym miałbym teraz rozmawiać z moim najlepszym
szkolnym kolegą? – pomyślałem sobie. Siedząc na strychu, wyposażony w wiedzę o obecności w domu Emmy
i Bena mojego najlepszego szkolnego kolegi, miałem,
by tak rzec, ambiwalentne uczucia. Z jednej strony nienawidziłem swojego najlepszego szkolnego kolegi, gardziłem nim, gardziłem naszą zażyłością, która w gruncie rzeczy służyła mu przez wszystkie szkolne lata do
wyśmiewania się z mojej odrębności, z drugiej strony
chciałem natychmiast zbiec na dół i go uściskać. Pragnąłem uściskać go mocno za to, że o mnie pamiętał, że
zawsze był dla mnie bliskim człowiekiem, że tak naprawdę był jedynym człowiekiem, który mnie nie zdradził, jedynym, o którym mogłem i mogę powiedzieć:
człowiek.
*
Czasami wydaje mi się, że prowadzę z kimś Dialog, ale przecież nie prowadzę z nikim żadnego dialogu.
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To absurd wmawiać sobie, że prowadzi się dialog,
kiedy mówi się wyłącznie do siebie! Mimo wszystko,
nawet mówiąc do siebie, wydaje mi się, że mówię też
do kogoś innego, każde zdanie wypowiadane do siebie
zaskakuje mnie swoją obcością w takim stopniu, że
natychmiast pragnę na nie odpowiedzieć.
Co było pierwsze, kura czy jajko? Rodzice czy syn?
Dlaczego zauważam tylko równe godziny? Ostatnio zacząłem się nad tym poważnie zastanawiać
i wydaje mi się, że w końcu znalazłem wyjaśnienie dla
tego fenomenu, fenomenu zauważania przeze mnie
wyłącznie równych godzin. Mówiąc równe godziny,
mam tu na myśli oczywiście nie pełne godziny, ale
godziny z minutami, takie jak na przykład 22:22 czy
11:11. Olśniewająca konkluzja, konkluzja, która przyszła mi nagle (nie wiedzieć czemu) do głowy, brzmi: Bo
tylko one zatrzymują na sobie twój wzrok! Mój chaotyczny, biedny, rozgorączkowany umysł we wszystkim
szuka nieoczekiwanych podobieństw i nakazuje reakcję, kiedy wychwytuje jakiekolwiek nieoczekiwane podobieństwo. To, że zauważyłem godzinę 22:22 albo
11:11, oznacza tylko tyle, że, spoglądając w ciągu dnia
kilkudziesięciokrotnie na zegar, spojrzałem również
w tych dwóch decydujących momentach, w których te
właśnie godziny (przez swoje wewnętrzne cyfrowe podobieństwo) rozbudziły moją schorowaną świadomość,
powodując, że zatrzymałem na nich swój wzrok. Proszę
zauważyć, że nie zanotowałem, jakie jeszcze godziny
(z jakimi minutami!) w pozostałych kilkudziesięciu
momentach spoglądania na zegar widziałem, a to
z prostego powodu – ponieważ nie zainteresował się
nimi mój mózg! Myślę, że tak jest ze wszystkim, to znaczy – im więcej wszystkiego, tym więcej zauważam niewartych mojego zauważania, nieoczekiwanych powiązań, które niepotrzebnie obciążają mój, i tak przyciężki
już, mózg. Wyłapuję niepotrzebne powiązania, zach-
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wycam się nimi przez chwilę jak wariat, a co najgorsza
– jeszcze to potem opisuję.
Pisać, podążać za rytmem, przytupując stopą!
Nie wiem, co zrobić z ciałem. To największy
problem. Nie chcę, żeby pozostało. Przypominało. Pyta
pan: dlaczego tłumaczki? – powiedział, chociaż nie zadałem mu żadnego pytania. – Skąd nagle to moje niezdrowe zainteresowanie właśnie tłumaczkami? Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę
z przepastnych, cudownych możliwości umysłów tłumaczek, proszę sobie wyobrazić, że to właśnie tłumaczki zajmują się moją od lat najbardziej uwielbianą
literaturą, to znaczy literaturą wielkich pisarzy, i nie
mówię tu tylko o Bernhardzie, uzmysłowiłem sobie
pewnego dnia, że aby tłumaczyć, muszą one czytać
wszystkich tych wielkich pisarzy, a tym samym myśleć
o pozostawionym przez wszystkich tych wielkich pisarzy, nieustannie mnie frapującym, że użyję tego określenia, dziele literackim, tak więc umysły tłumaczek to
najwspanialsze umysły, stąd moje niezdrowe zainteresowanie właśnie tłumaczkami.
Wie pan, tak naprawdę chciałbym być nawet lepszy niż Bernhard, chciałbym napisać powieść, która byłaby jeszcze lepsza niż najlepsza według mnie powieść
Bernharda, czyli Zaburzenie. Chciałbym napisać powieść, którą można by przeczytać na jednym oddechu.
Obecnie pracuję nad powieścią, której dałem roboczy tytuł Przecinka i, naturalnie, opowiada ona o miłości. Może się pan śmiać, tym razem zezwalam panu,
ale po wieloletniej obserwacji samego siebie doszedłem
do słusznego wniosku, że jedynie miłość, a więc wzajemna relacja dwojga ssaków wyższego rzędu, godna
jest uwiecznienia w powieści.
Nie wiem, skąd wyciągnął nagle album ze swoimi
fotografiami z dzieciństwa. Podsunął mi go nagle bezczelnie przed nos.
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Boże, byłem kiedyś takim pięknym chłopcem,
powiedział, wskazując jedną z fotografii, w szkole nazywano mnie Sinead, zresztą do dziś kocham Sinead
O’Connor. Boże, cóż to była za piękna kobieta. Ostatnio
oglądałem jej koncert w Hiszpanii z 1994 roku. Miała
wtedy włosy! Proszę sobie wyobrazić, że nie ma na
świecie piękniejszej kobiety niż Sinead O’Connor
z włosami. Ja także miałem kiedyś włosy, powiedział.
Proszę spojrzeć na to zdjęcie, czyż nie wyglądałem przepięknie? Boże, taki piękny chłopak, taki inteligentny,
a skończył na strychu.
Nagle, zupełnie niespodziewanie, wypuścił album
z rąk i padł na kolana.
– Błagam! Niech pan mnie nie opuszcza.
Wypowiedział te słowa tonem, w którym czaiła
się jakaś, trudno mi w tej chwili znaleźć odpowiednie
słowo… potworność? Tak, potworność, to mi w tej
chwili przychodzi do głowy. W jego głosie czaiła się
potworność. Potworowatość. Był to głos zupełnie oderwany od niego, zupełnie inny niż ten, jaki wydobywał
z siebie do tej pory.
Klęczał.
Dosłownie uczepił się moich spodni. Czułem jego
kościste palce zaciskające się na moich łydkach. Miał
bardzo silny uścisk, musiałem przytrzymać się ściany,
by nie upaść.
– Niech pan nie odchodzi!
– Przecież nie odchodzę jeszcze.
– Niech mnie pan nie opuszcza. Błagam!
– Proszę przestać.
– To schronisko.
– Słucham?
– Jestem w schronisku dla psów. Zabierz mnie
stąd! Niech mnie pan stąd zabierze!
– Dosyć!
Zapanowała cisza. Nie poruszał się. Rozejrzałem
się dookoła, czy przypadkiem jego rodzice nie są świad-

99

Bernard Sierpień, Epigon

kami tej odrażającej sceny. Czułem się nieswojo, a obecność jego rodziców tylko pogorszyłaby sprawę, nie potrafiłbym im tego wytłumaczyć, zareagować, wprawiliby
mnie w jeszcze większą konfuzję.
Zastygł w tej żałosnej pozie z rękami oplecionymi
wokół moich nóg. Nie wiedziałem, jak się mam Zachować, bałem się poruszyć, aby nie sprowokować go do
jeszcze bardziej idiotycznych zachowań. Upływały minuty.
Żadnej reakcji.
Wydawało mi się, że przestał oddychać, teraz
z perspektywy czasu może brzmieć to śmiesznie, ale
wtedy, przez ułamek sekundy, byłem przekonany, że
naprawdę nie oddycha. Ta wielka, nieforemna bryła
ciała uwieszona u moich nóg przerażała mnie śmiertelnie. Była odpychająca i obca. Budziła wstręt.
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Zakończenie
Pociąg zwalniał. Moja podróż miała się ku końcowi, rozpoznawałem znajome mi skądinąd zabudowania M., powoli, jedne po drugich, wyrastały teraz te
same piętrowe budynki, tynki pozbawione kolorów,
odrapane poręcze barierek, przybyło jedynie Biedronek
i Żabek.
Kiedy opuściłem dworzec i udałem się na główny
rynek, musiałem przyznać, że od czasu ostatniej mojej
wizyty w zasadzie nie zmieniło się wiele, położono nowy chodnik i odmalowano kościół, który teraz wydał
mi się jeszcze bardziej nie na miejscu i przerażał swoją
żółtą kubaturą.
Zauważyłem postój taksówek, ale nie skorzystałem, zamierzałem udać się na miejsce pieszo, miasteczko dzieliło od wsi niecałe trzy kilometry i chociaż było
już ciemno, wieczór zapowiadał się pogodny, grzechem
byłoby nie skorzystać z takiego, a nie innego zrządzenia losu. W mieście, poza rzadkimi wyjściami do jadłodajni mojego ukochanego Wietnamczyka, nie pozwalam sobie na spacery, podczas spacerów trudno jest mi
myśleć o Zapffem, rozpraszają mnie ludzie, rozpraszają
samochody, rozprasza mnie pośpiech, wyłącznie przebywając w mieszkaniu, mogę spokojnie oddawać się
rozmyślaniu o Zapffem. Nagle zdałem sobie sprawę, że
od początku podróży tak mało myślałem o Zapffem,
zamiast myśleć o Zapffem, ja przez cały czas podróży
oddawałem się bezproduktywnemu myśleniu o P., i to
wydało mi się szalenie niepokojące.
Kątem oka dostrzegłem księgarenkę wpasowaną
w rząd maleńkich sklepików, był tam oddział banku
z wywalonym na zewnątrz brzuchatym bankomatem,
była kolektura Lotto, był kebab o nieczytelnej nazwie
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oraz fryzjer damsko-męski, wszystko połączone ze sobą
w duszącym, małomiasteczkowym uścisku. Nagle zapragnąłem wejść do środka.
W środku księgarenki, do której wszedłem zaciekawiony, panował półmrok (spodziewałem się półmroku). Trzy stoliki, przy jednym z nich, odwrócony
plecami do wejścia, a przodem do stojącego za ladą
właściciela przybytku, siedział mężczyzna, zapewne
stały bywalec lokalu, który teraz wpatrywał się bezrozumie w zawieszony nad regałem odbiornik telewizyjny. Jego odchylona głowa zdawała się tkwić w naturalnej pozycji, nie potrafiłem wyobrazić sobie bardziej
naturalnej pozycji dla jego głowy. Wkrótce jednak,
powodowany tyleż ciekawością, co wymownym spojrzeniem barmana, zmienił położenie głowy, która teraz
skierowana była w moją stronę.
Pił piwo, trzymając kufel lewą ręką, a więc – albo
był znerwicowany i racjonalny, wyznając teorię, według której na drugim brzegu kufla gromadzi się mniej
zarazków (większość pijących jest praworęczna) albo,
po prostu, on sam był leworęczny.
– Dzień dobry – powiedział.
*
Wieś była mała. Upchnięta pomiędzy marną i groteskową imitację miasta (marsz z M. zajął mi niecałe
piętnaście minut) a rozciągającą się po horyzont nizinę, w którą od wschodu i zachodu wsuwały się delikatnie języczki okolicznych lasów. Jesienna szarość i tępota, odsłonięta i bezczelna, wyzierała z mijanych podwórzy, zostawiając za sobą niesmak wydanych na pastwę dzieciarni spłowiałych trampolin, sprzętów rolniczych, kikutów jabłoni, psich bud.
Nie czułem się najlepiej. Mój stan, w całości nie
do opisania, stan, który mógłbym określić teraz tylko
w jeden sposób: stan nieopisywalny, powodował, że –
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gdybym jednak musiał go opisać – opuszczała mnie
spójność, a opanowywała fragmentaryczność, rachityczność, poronność.
Wreszcie ponownie stanąłem przed jego domem,
a ściśle mówiąc: domem jego rodziców, tym samym,
który odwiedziłem wiosną kilka lat temu, wynosząc
z niego tamto, żyjące jeszcze we mnie, przygnębiające
wspomnienie.
Niewiele się zmieniło.
Wyrastające wokół podwórka tuje zdążyły zacieśnić swój szpaler, niektóre z nich, pożółkłe i nieregularne, wycofywały się z tej ponurej scenerii (jak się później dowiedziałem od rodziców P., powodem ich więdnięcia były wałęsające się wszędzie koty sąsiadów, które namiętnie obszczywały pielęgnowaną z takim wysiłkiem roślinność). W oddali zauważyłem otwartą folię.
Ze środka wyglądała poszarzała ziemia podzielona na
równe grządki oznakowane za pomocą wyblakłych karteczek.
*
Otworzyła mi matka P. Była to kobieta niewyraźna, rozmyta. Patrząc na nią, można było powiedzieć, że
ma równie dobrze czterdzieści, co osiemdziesiąt lat, jej
twarz uwzględniała w swych rysach na równi bystrość
umysłu i wiekową dobrotliwość.
Ukłoniłem się i złożyłem kondolencje.
Nie była zaskoczona, co ciekawe – w jej dużych
brązowych oczach, tak bardzo przypominających oczy
P., zauważyłem oznaki ożywienia, może nawet radości.
Zaprosiła mnie do środka, przepraszając za nieistniejący bałagan, gwałtownie zaprotestowała, kiedy zamierzałem zdjąć buty.
– To wszystko jest dla nas trudne – powiedziała,
przyglądając się, jak rozsznurowuję zabłocone obuwie.
– Wiedziałam, że pan przyjedzie. Mąż mówił, że to
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wszystko nie ma sensu, że pan człowiek nauki, nie będzie miał czasu na takie bzdury. Bo to bzdura, prawda?
Mój syn ubzdurał to sobie.
– Proszę tak nie myśleć.
– Od razu wiedziałam, że jest pan rozsądnym
człowiekiem. Mąż nie.
Weszliśmy do kuchni, gdzie zaproponowała mi
rosół. Po tak ciężkiej podróży rosół jest najlepszy, musi
pan zjeść rosół, powiedziała.
Zasiadłem do stołu.
Za plecami miałem blat kuchenny, na którym, jak
zdążyłem zauważyć, stała mała elektroniczna stacja
meteorologiczna oraz pamiętająca jeszcze lata siedemdziesiąte XX wieku szufladowa pozytywka z wypisanymi cyrylicą największymi osiągnięciami CCCP w dziedzinie podboju kosmosu. Na moje nieszczęście stało
tam również włączone radio.
Irytował mnie głos młodego spikera nadającego
na przemian z reklamami, ich wzajemne uzupełnianie
stanowiło tło, od którego nie mogłem się oczywiście
uwolnić. Nic nie irytuje mnie bardziej niż mizdrzący się
do słuchaczy młodociany spiker radiowy, spiker taki
stanowi dla mnie kwintesencję służalczości. Wydawało
mi się naturalnie nie na miejscu prosić matkę P. o wyłączenie radia, myślę, że nie zrozumiałaby powodu mojej irytacji.
Po chwili pojawił się ojciec, który na powitanie
bez słowa wyciągnął do mnie kościstą rękę, po czym usiadł po drugiej stronie stołu. Wymieniliśmy grzecznościowe formuły i przystąpiliśmy do zdawkowej konwersacji o pogodzie i okolicy. Wyjaśniłem im, że przyjechałem tu tylko z jednego powodu, mianowicie – P.
był moim najlepszym uczniem, powiedziałem, że bardzo, nawet nie wyobrażają sobie państwo jak bardzo,
go ceniłem.
*
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Rodzice z ulgą przyjęli śmierć syna. Lekarz, który
stwierdził zgon, wytłumaczył im, że syn nie cierpiał,
śmierć była natychmiastowa. Natychmiastowa śmierć,
stwierdził z nieukrywaną satysfakcją lekarz, gdy tylko
zobaczył sznur, na którym zwisało bezwładne ciało.
Taki sznur gwarantuje bezbolesną śmierć, powiedział
lekarz, większość samobójców nie przywiązuje uwagi
do narzędzia, wieszają się – co jest zupełnie naturalne
– jak popadnie, zawisają na czymkolwiek, a jeśli nawet
mają pod ręką sznur, to jest to sznur nieprzygotowany. Idealne samobójstwo wymaga chwili skupienia,
powiedział rodzicom lekarz, a u samobójcy trudno
o skupienie, skoro nie myśli on o niczym innym, tylko
o samobójstwie, więc ta chwila skupienia jest niezbędna, wręcz pożądana, jeśli tylko chcemy popełnić samobójstwo doskonałe. Najważniejsze w tym wszystkim
jest odpowiednie przygotowanie sznura, objaśnił lekarz. Chodzi właśnie o ten węzeł.
*
Oczekując na gotujący się rosół, którego pilnowaniem zajmowała się matka, zerknąłem kilkukrotnie
na ojca. Przez dłuży czas pozwalał matce opowiadać,
nie odzywając się słowem, dopiero, kiedy przeczesał
swoje siwe włosy grzebieniem wyciągniętym z tylnej
kieszeni spodni, zaczął powoli mówić.
A ja już od początku wiedziałem, że nie da sobie
rady w życiu, powiedział ojciec, chowając do kieszeni
grzebień, pamiętam, przyłapałem go kiedyś na płaczu,
miał wtedy jedenaście lat, wszedłem wieczorem do jego
pokoju i przyłapałem go na płaczu, siedział skulony
przy kaloryferze, nie chciał się do mnie odwrócić,
zawsze coś przed nami ukrywał, nie był z nami szczery,
nie mówił wszystkiego, następnego dnia powiedziałem
żonie: nasz syn nie da sobie rady w życiu. Matka dodała, powiedziałeś mi wtedy, że nasz syn nie da sobie
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rady w życiu, doskonale to pamiętam, powiedziałam ci,
żebyś tak nie mówił, że nie wolno tak mówić o naszym
synu, ale w głębi duszy przyznałam ci rację, nie powiedziałam tego, ale przyznałam ci rację, ja też pomyślałam sobie wtedy: nasz syn nie da sobie rady w życiu.
Ja oczywiście wiedziałem, co sobie wtedy pomyślałaś,
powiedział ojciec, powiedziałaś, żebym tak nie mówił,
ale w myślach powiedziałaś sobie coś zupełnie przeciwnego, zupełnie przeciwnie powiedziałaś sobie w myślach, a zupełnie przeciwnie powiedziałaś do mnie, nie
mogę się z tobą zgodzić i nie zamierzam się kłócić przy
gościu, powiedziała matka, ty oczywiście wiesz lepiej,
co ja sobie powiedziałam, ale ja powiedziałam coś zupełnie przeciwnego, zawsze wiedziałeś lepiej, co jest
lepsze dla naszego syna, a ja wiedziałam, że grubo się
mylisz, teraz żałuję, że ci tego nie mówiłam, ty zawsze
wiedziałaś lepiej i to mówiłaś, powiedział ojciec, a jeśli
nawet nie mówiłaś tego na głos, to zawsze mówiłaś
w myślach, ja nigdy nie mówiłem niczego w myślach,
wszystko od razu wypowiadałem na głos, dlatego od
razu wypowiedziałem na głos, że nasz syn nie da sobie
rady w życiu, wypowiedział podniesionym tonem głosu
ojciec, co sprawiło, że matka nie odezwała się słowem.
Matka rozłożyła na stole talerze i sztućce, a następnie, co bardzo mnie ucieszyło, postawiła na środku
wielki garniec z parującym rosołem.
*
Chodźmy do dużego pokoju, powiedział oficjalnym tonem ojciec, kiedy skończyliśmy jeść rosół.
Przedefilowaliśmy wszyscy przez korytarz po grubym popielatym dywanie, na jego ścianach zdążyłem
dostrzec oprawione w kolorowe ramki zdjęcia całej
rodziny P. – wisieli tam wszyscy, prócz jego osoby: brat
z żoną, siostra z mężem, dziadkowie i wnuczęta.
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W dużym pokoju zasiedliśmy przy wielkim rodzinnym stole, z jednej strony ja, z drugiej rodzice P.
Ojciec bez słowa podał mi kopertę.
Dałbym głowę, że musieli ją otwierać.
Testament liczył czterdzieści cztery strony, co odpowiadało długości życia P. wyrażonej w latach. Zapisał wszystko niechlujnym charakterem pisma, jednostronnie, na kartkach A4 przeznaczonych do drukowania. Długie końcówki jot i igreków zwisające jak
ogony szalonych małp plątały się ze sobą i krzyżowały
w nieskoordynowany sposób, wytwarzając w umyśle
czytającego (w moim umyśle) niemiłe wrażenie.
W testamencie, na złość rodzicom, kazał, by na
jego grobie wyryto napis: „Miałem nieudane życie”. Pominąłem ten fragment podczas odczytywania, nie chciałem upokarzać jego rodziców, których i tak dostatecznie upokorzył już swoim samobójstwem, nie zamierzałem spełniać jego perwersyjnych życzeń. Dopiero
teraz, siedząc i odczytując ostatnią wolę P., a jednocześnie spoglądając od czasu do czasu na jego ojca
i matkę, zacząłem żałować, że zgodziłem się uczestniczyć w tym sprokurowanym przez niego z wyjątkową
złośliwością haniebnym procederze, stopniowo ogarniało mnie coraz większe rozdrażnienie wywołane całą
tą sytuacją, w której ja, jego nauczyciel, musiałem teraz odczytywać jego słowa przed audytorium składającym się z jego ojca i matki. Oboje byli zmęczeni. Unikałem ich wzroku, ponieważ przez cały czas starli się
z wyjątkową natarczywością patrzeć mi prosto w oczy.
Ich spojrzenia zawierały w sobie niedowierzanie, irytację i smutek, przypuszczałem, że gardzili mną i obwiniali o śmierć swego syna, w końcu to ja byłem jego
nauczycielem i to właśnie mnie namaścił na główną
postać tego żałosnego spektaklu, na jej głównego aktora. Już wcześniej zauważyłem, że jego matka ma
zwyczaj pochrząkiwania w sytuacjach stresowych, teraz
ten irytujący nawyk nasilił się do tego stopnia, że pod-
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czas odczytywania testamentu zmuszony byłem co
chwila robić pauzy w celu zachowania integralności
odczytywanego przekazu. Kilkakrotnie matka P. przerwała mi odczytywanie testamentu donośnym pochrząkiwaniem. Za to ojciec zachowywał niewzruszony spokój. Podziwiałem jego opanowanie.
Kolejnym postulatem nie do zaakceptowania były
wytyczne dla mistrza ceremonii. Zażądał, by był to starzec gnuśny, jak to ujął – podstarzały emeryt odziany
w czarny prześwitujący pulower nałożony na gołe ciało.
Najlepiej, gdyby starzec ów był długowłosy, w tym
punkcie nie był aż tak stanowczy, zdając sobie chyba
sprawę z nierealności tego typu wymagań. Oczywiście
kremacja, w tym jednym punkcie przyznałem mu rację.
Sam uważam, że tylko spalenie zwłok pozwala zachować godność, nawet po śmierci.
Pod żadnym pozorem nie może to być pogrzeb
katolicki, napisał. Żadnego krzyża. Żadnego pomnika.
Żadnego zdjęcia na grobie – w tym miejscu rozpisał się
na kilkanaście stron, potępiając w typowym dla siebie
histerycznym stylu fotografię, fotografowanie, fotografujących i fotografowanych. No tak. Choroba naszych
czasów. Choroba umysłu. Ze wszystkich zdjęć na świecie najbardziej nienawidzi tych na grobach, posunął się
nawet do tego, że użył wobec nich określenia „barokowe gówno”, które to określenie naturalnie również
pominąłem podczas odczytywania.
Na koniec zajął się swoją, jak to określił, spuścizną, to znaczy pięcioma powieściami, z których cztery pozostawił nieukończone (fragment ostatniej z nich
zamieścił w treści listu), zbiorem esejów oraz dwiema
książkami z wierszami. Tutaj pozostawił stosunkowo
wolną rękę, to znaczy, odczytanie i ewentualne opublikowanie swojej spuścizny uzależnił od rzutu kostką.
Parzyste – spalić. Nieparzyste – odczytać, i ewentualnie opublikować.
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List kończyło zdanie napisane wyróżniającym się
zdecydowanie na tle reszty tekstu, drobnym charakterem pisma, chwiejnym i rozedrganym, sprawiającym
wrażenie, jakby wyszło ono spod innej ręki: „Mamo,
Tato, Kocham Was, zawsze Was kochałem”.
*
Kiedy skończyłem czytać, zapanowało kłopotliwe
milczenie. Ani matka, ani ojciec nie odezwali się słowem. Kobieta odchrząknęła tylko kilka razy, jakby
chciała dać do zrozumienia, że nie bez oporów przyjęła
do wiadomości ostatnią wolę syna. Jakaś zbłąkana ćma
wpadła przez uchylone okno.
*
Po chwili, nie wypowiedziawszy słowa, ojciec zaczął gramolić się ze stołka, zachęcając mnie gestem do
podążenia za nim. Przepuścił mnie przodem przez
drzwi wyjściowe. Wyszliśmy na dwór.
Na zewnątrz trwała już od dłuższego czasu jedna
z tych pięknych jesiennych nocy.
Świecił księżyc.
Usiedliśmy z ojcem na ławce umieszczonej na
zewnętrznym chodniku podwórza. Wokół nas walały
się liście i orzechy. Z głową pełną myśli, wypełnioną po
brzegi myśleniem, nie byłem w stanie zagaić dyskusji,
pomyślałem, że jedyny temat, który mógłbym teraz
podjąć, dotyczyłby P., a więc jego syna, a więc czegoś
na wskroś intymnego dla niego, a dla mnie odstręczającego, dlatego nie odezwałem się słowem.
Muszę przyznać, że noce na wsi są piękne. Cisza,
którą chłonąłem, obezwładniała mnie z każdą minutą.
– Pies był gwoździem do trumny – nieoczekiwanie odezwał się ojciec. Nie mówiłem tego żonie, ale
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panu muszę powiedzieć; pies był gwoździem do trumny.
– Pies?
– Kundel.
– Nie rozumiem.
– Zupełnie prosta sprawa. Wpadł pod koła, a potem doczołgał się do naszego domu. Jakiś pirat drogowy poturbował mu nogi. Zdarzyło się to jeszcze
przed pana ostatnią wizytą.
– Nie zawieźliście go do weterynarza?
– No właśnie. Rozumuje pan tak jak on – ojciec
zerknął bystro w moje oczy. – Ale po pierwsze to kosztuje, a po drugie – tutaj jest wieś. Zresztą nie zrozumie
pan tego.
– On też nie zrozumiał?
– Uparł się na weterynarza, ale chyba niepotrzebnie wybiliśmy mu to z głowy. Zadzwoniliśmy do
gminy. Zrobiliśmy wszystko, jak należy. Zresztą następnego dnia zabrali go do schroniska. Tyle że psiak leżał cały czas pod naszym oknem… Od czasu tego psa
bardzo się zmienił.
– Znienawidził was.
– To za mało powiedziane. Jakby bies w niego
wstąpił. Jakbyśmy nagle przestali dla niego istnieć.
Przez kilka tygodni się nie odzywał. Schodził tylko na
obiad. Obkleił cały pokój tymi twarzami. Jakby tego
było mało, zaczął tytułować nas jakimiś zmyślonymi
imionami. To było okropne. Zarzucał nam, że jesteśmy
obłudni, wytykał nam religię, twierdził na przykład,
niech pan to sobie wyobrazi, że gdyby zamiast tego psa
pod oknem leżał człowiek, zrobilibyśmy tak samo.
– Być może miał rację.
– Widzę, że pan tak jak on – zaperzył się nagle
ojciec, popatrując na mnie badawczo. – Myślę, że źle
się stało, że natrafił na takiego nauczyciela. Czego pan
go właściwie nauczył go na tych studiach?
– Uczyłem filozofii.
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– To błąd. Trzeba go było uczyć życia. Żona miała
rację z tymi studiami, dlaczego się jej nie posłuchałem?
Powinien był zostać w domu, a już na pewno nie
powinien studiować filozofii, to najgorsze, co mogło go
w życiu spotkać. Wie pan, mogłem załatwić mu pracę
tu na miejscu, znałem… nadal znam wielu ludzi… co
mnie podpuściło, żeby go puścić na studia, do dziś tego
nie wiem…
*
Pogrzeb zaplanowany był na jutro na godzinę jedenastą. Nie miałem zamiaru w nim uczestniczyć,
podczas kolacji dałem to wyraźnie do zrozumienia rodzicom P. Spodziewałem się, że nawet przez myśl nie
przemknie im wypełnienie woli ich syna i wyprawią
mu tradycyjny pogrzeb katolicki, tak jak to na wsi
polskiej wypada po prostu zrobić, przypuszczałem również, że na jego grobie znajdzie się miejsce na zdjęcie
i naturalnie będzie to ostatnie jego zdjęcie, do którego
pozował ścięty na zero, zdjęcie w garniturze maturalnym, zdjęcie twarzy, w dodatku zdjęcie jego twarzy
– coś, przed czym P. bronił się potem przez całe życie.
Nie miałem do nich pretensji, chciałem jednak,
żeby wszystko pomiędzy nami było raz na zawsze i do
końca wyjaśnione, dlatego też wcześniej ponarzekałem
trochę na kościół, starałem się ich nie urazić, dlatego
umiejętnie przenosiłem ostrze krytyki z liturgii na hierarchów. Nie zamierzałem im niczego ułatwiać. Wręcz
przeciwnie. Powiedziałem na przykład, że monstrualność kościelnej władzy uwidacznia się w nadaniu sobie przez nią samą prawa do wymachiwania grzechem
i poczuciem winy gdzie popadnie, a w sposób najbardziej drastyczny w objęciu grzesznym patronatem sfery ludzkiego myślenia, a więc tego, nad czym nie mamy całkowitej kontroli (nieświadomość, popędy). Ten
sprytny zabieg – doktryna plus wymogi doktryny zasz-
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czepione wprost do sadła (sedna) naszej zwierzęcości –
pozwala Kościołowi rozkoszować się w pełni udzielaniem wybaczenia (spowiedź) i nieustannym odwoływaniem się do tak zwanego bożego miłosierdzia,
a wszystko w celu utrzymywania instytucjonalno-opresyjnego status quo na wieki wieków amen. Nie potrafię
teraz tego wyjaśnić, ale z każdym wypowiadanym
zdaniem budziła się we mnie coraz większa nienawiść
do tych ludzi, do tego miejsca, a przede wszystkim do
ich syna, dlatego wypowiedziałem jeszcze więcej podobnych sentencji.
Nie byli zdziwieni. Zaproponowali mi nocleg, na
który oczywiście przystałem. O tej porze nie odchodził
żaden pociąg.
*
W jego pokoju nic się nie zmieniło. Kiedy zapaliłem światło, od razu rzuciła mi się w oczy Ściana Pisarzy, pośrodku niej tkwiła przyczepiona pinezką kartka wyrwana z zeszytu w kratkę z wypisanym czerwonym flamastrem wielkim słowem conscious.
Uwagę moją przykuł komputer z monitorem pamiętającym jeszcze końcówkę dwudziestego wieku;
wielkie szare pudło zajmowało niemal cały stolik, pozostawiając z przodu odrobinę miejsca na maleńką klawiaturę, jego obudowa przypominała skorupę wiekowego żółwia, przez te wszystkie lata zdążyły nagromadzić się na niej ciemne zacieki brudu, których usunięcie z pewnością byłoby teraz bardzo trudne.
Kiedy włączyłem komputer, musiałem szybko
zamknąć drzwi pokoju, bałem się, że rodzice usłyszą
głośne buczenie, które jęło się naraz dobywać się
z wnętrzności grata. Był to nierównomierny, to narastający, to na chwilę przycichający, chrobot wiatraka od
zasilacza, do którego po chwili dołączyło szaleńcze wycie twardego dysku przypominające ni mniej, ni więcej,
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tylko odgłosy wydawane przez zarzynanego prosiaka,
dźwięki jak w jakimś filmie science fiction klasy B.
Uzmysłowiłem sobie naraz, że te właśnie dźwięki
musiały towarzyszyć P., podczas gdy całe dnie spędzał
w tym pokoju, próbując nieudolnie pisać jak Bernhard,
przesiadując godzinami na zdezelowanym fotelu, na
którym i ja zasiadłem teraz.
*
Komputer powoli budził się do życia. Po kilku
minutach pojawiło się tło pulpitu, a na nim wielki księżyc z wyraźnymi kraterami; ich dna wypełniała teraz
ciemnooliwkowa poświata. Musiałem odczekać kolejnych kilka minut nim załadowały się ikonki pulpitu.
Nie było ich wiele.
Szybko przeszedłem do istoty rzeczy, zachowywałem się przy tym jak domorosły szpieg, przeszukując
chaotycznie zawartość twardego dysku, skacząc od pliku do pliku, kierując się raz intuicją, innym razem wiedzą o moim uczniu, a co za tym idzie – nazewnictwie,
jakie mógł był zastosować w celu zmylenia tropów; już
po kilku minutach udało mi się namierzyć właściwy katalog, gdzie w niepozornym folderze o niezmienionej
nazwie kompilacja bezpośrednia (a więc zdecydował
się niczego nie ukrywać!) natrafiłem na to, czego szukałem. Skrywało się tam trzydzieści siedem plików
tekstowych, wśród których bez problemu natrafiłem na
wszystkie pozycje wyszczególnione w testamencie.
Zaciekawił mnie znajdujący się na pulpicie folder
zatytułowany Twarze, odnalazłem w nim, ku mojemu
zaskoczeniu, kilkaset fotografii kobiecych twarzy, co
ciekawe – niemal wszystkie cechowało pewnego rodzaju podobieństwo; ziemista cera, szare oczy, grzywka,
opadające kąciki ust. Wpatrywałem się w nie z zaciekawieniem, powoli zaczynając dostrzegać pewną prawidłowość; pozycjonował zdjęcia w katalogu, umiesz-
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czając je obok siebie ze względu na narastające podobieństwo do największej fotografii zawieszonej na ścianie jego pokoju, nadając im przy tym liczbowe nazwy,
począwszy od fotografii „1001” aż do „1541”. Ten swoisty domowy warping musiał niewątpliwie kosztować
go wiele zdrowia i nieprzespanych nocy, podczas
których wytrwale buszował w czeluściach internetu,
bezskutecznie poszukując ideału, znajdując jedynie
podróbki, nieudane imitacje.
Natomiast w innym pliku, Piękni ludzie palący
papierosy, natrafiłem na fotografie powszechnie znanych, jak również nieznanych mi osób sfotografowanych w chwilach ulegania temu, jakże popularnemu
w ubiegłym wieku, nałogowi. Przypomniałem sobie jak
podczas ostatniej i jedynej wizyty opowiadał z przejęciem, że wiek dwudziesty był ostatnim wiekiem,
w którym ludzie mogli odpowiednio regulować (redukować) długość swego życia bez wścibstwa i korporacyjnej kontroli, dążących do uniformizacji społeczeństwa, kolejnych czy to neoliberalnych, czy też prawicowych rządów, czy coś w tym stylu, trudno jest mi
w tej chwili odwzorować logikę i klarowność tego cudownego monologu.
Muszę przyznać, że podążanie za wizualnymi
idiosynkrazjami jego mózgu sprawiało mi ogromną
przyjemność, przeglądanie tych i innych, nie mniej interesujących folderów zajęło mi dobrych kilka godzin,
zanim zorientowałem się, że jest bardzo późno.
Zegar wskazywał trzy minuty po trzeciej w nocy.
Wiedziałem, że teraz będzie mi trudno usnąć,
dlatego wyszedłem na balkon, by zaczerpnąć świeżego
powietrza.
Zaraz, jak to uczyniłem, nieomal natychmiast,
usłyszałem dochodzące z dwóch stron, z dwóch podwórzy sąsiadów, wściekłe ujadanie psów, dwóch wilczurów, tak sobie pomyślałem, chociaż w tych ciemnościach nie mogłem naturalnie niczego dostrzec. Są-
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dząc z charakterystycznego charkotu dobywającego się
ze zniszczonych gardeł, musiały być to dwa stare, by
tak rzec, wiekowe psiska, dwa sąsiedzkie wilczury ujadające z dwóch przeciwległych krańców sąsiedzkich
podwórzy, napędzające się nawzajem swoim szczekaniem. Nie minęła chwila, a psy wpadły w trans szczekania i przeszczekiwały się wzajemnie. Były chwile,
w których ich ujadania synchronizowały się, były też
chwile, w których przewagę zyskiwał raz lewy, a raz
prawy wilczur, z lewego lub prawego podwórza.
Wyszedłszy na balkon, automatycznie wystawiłem się na ujadanie, stałem się idealnym celem dla
znerwicowanych czworonogów. Próbując to sobie wytłumaczyć, usprawiedliwić ich zachowanie, doszedłem
do wniosku, że sytuacja była dla nich nieoczywista; oto
nagle, niespodziewanie, pojawiłem się w środku nocy,
w miejscu, w którym nie spodziewały się nikogo, co
mogło naprawdę wytrącić je z psiej równowagi. Ich
egzystencja, a więc uwiązanie łańcuchem do budy, zimne jesienne i zimowe noce, letnie skwary, codzienne
złorzeczenie sąsiedzkich prostaków, którzy wydali je na
pastwę podwórzy, to wszystko, co odłożyło się w ich
udręczonej pamięci, wyobrażane teraz przeze mnie,
wizualizowane, musiało być dla nich okropne, pomyślałem. Okropne miejsce, powiedziałem do siebie, zamykając drzwi balkonowe. Okropni ludzie – dodałem,
siadając z powrotem przed komputerem.
*
Siedząc z powrotem na fotelu przed rzężącym
resztkami sił komputerem, słysząc dochodzące z zewnątrz szczekanie sąsiedzkich psów, poczułem ulgę na
myśl, że już jutro rano, a więc za kilka godzin, opuszczę
to miejsce, które nagle stało się dla mnie ze wszech
miar nieznośne, nienawistne. A więc mogę się przemieszczać – pomyślałem i odetchnąłem na tę dziwną
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myśl, która przyszła mi nagle nie wiedzieć czemu do
głowy. A więc możesz chodzić – powiedziałem. Wytrzymaj jeszcze kilka godzin, spróbuj usnąć, powiedziałem
do siebie, pomyśl o czymś, pomyśl o Zapffem, dlaczego
przestałeś myśleć o Zapffem? – skarciłem się w myślach. Zamiast jednak położyć się, zamiast spróbować
usnąć, zamiast myśleć o Zapffem, zacząłem nagle myśleć o tym miejscu, wyobraziłem sobie rodziców P. śpiących teraz pode mną, wyobraziłem sobie ciało P. spoczywające w kostnicy, wyobraziłem sobie stare posiwiałe pyski dwóch ujadających wilczurów, a następnie
przeskakiwałem w myślach pomiędzy tymi myślami,
zauważając, że takie przeskakiwanie stopniowo przynosi mi ulgę.
*
Obudziłem się na fotelu przed komputerem, który teraz, tak mi się wydawało, opanował już swoje rzężenie – już nie było takie głośne, już nie było nieznośne. Udało mi się obmyć twarz w łazience, po czym
szybko, tak szybko i możliwie cicho, by nie zbudzić
rodziców P., opuściłem ten dom, wymknąłem się,
a właściwie wystrzeliłem jak procy z progu tego straszliwego domostwa, spod którego odprowadziło mnie
gęganie gęsi, następnie, dosłownie w kilkunastu susach, porzuciłem nienawistną mi wieś, by w końcu,
pokonawszy odległość dzielącą mnie od miasteczka, po
drodze przebiegłszy jak wariat przez wiszący most,
błyskawicznie przeciąwszy rynek, rzuciwszy po ostatni
raz ostatni okiem na kościół, skierować swe kroki
w stronę dworca kolejowego.
*
Pomieszczenie dworcowe stanowił idealny klaustrofobiczny czworokąt, dwie ściany podpierały solidne ław-
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ki z oparciami sięgającymi ponad głowy podróżnych,
zimna kamienna podłoga, pamiętająca jeszcze zapewne
buty wschodniego zaborcy, zdawała się pochłaniać
światło wpadające przez niewielkich rozmiarów okno,
którego żółte ramy (kto mógł wpaść na tak okrutny pomysł?) odcinały się wyraźnie na tle ogólnej szarości
ścian. Na jednej z ławek siedział na oko piętnastoletni
chłopiec, który z zapałem wodził smartfonem po wnętrzach poczekalni. Gdybym był lepiej obeznany z najnowszą technologią, wiedziałbym, że czynności, które
wykonywał, nie były pozbawione znaczenia – chłopiec
szukał Pokemonów. Po drugiej stronie świeżo upieczone małżeństwo nieodzywające się do siebie słowem:
już na pierwszy rzut oka widać było różnicę habitusów,
połączyła ich niechciana ciąża, której świeży owoc kwilił teraz w czeluściach tkwiącego przed nimi wózka.
Nagle zachciało mi się kichać, starałem się powstrzymać pierwsze kichnięcie, wiedząc, że jeśli kichnę
choć raz, nie uda mi się uniknąć następnego i następnego kichnięcia, et cetera. Naturalnie kichnąłem i przez
dłuży czas nie mogłem opanować kichania, pomyślałem sobie, że to z pewnością wina tutejszego powietrza (prawdziwym powodem był kurz z komputera, ale
nie przyszło mi to do głowy), a ja nienawykły jestem do
zmian powietrza, moje oskrzela reagują błyskawicznie
na wszelkie zmiany powietrza. Kichając, podbiegłem
do dworcowego kiosku i poprosiłem o pięć paczek
chusteczek higienicznych, natychmiast rozpakowałem
jedną z ostatnich trzech, jakie posiadała sprzedawczyni. Rzuciła je szybko przed siebie, odwracając przy tym
z nieukrywaną odrazą głowę, a ja wysmarkałem się na
jej oczach. Dopiero po zakończeniu tej czynności zapłaciłem przerażonej kobiecie, po czym podszedłem do
okienka kasowego i poprosiłem o bilet.
Przyszłość, jaka rysowała się przede mną, wydawała się być przewidywalna i pozbawiona znaczenia.
Prawdopodobnie uda mi się bez przekonania egzys-

117

Bernard Sierpień, Epigon

tować przez kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat,
ale cóż z tego? Czy cokolwiek będzie stanowić dla mnie
jeszcze jakikolwiek impuls? Wątpię. Jedyną radość
sprawiać mi będą nieliczne wyjścia do restauracji mojego ukochanego Wietnamczyka, jedyne, o czym będę
mógł myśleć to Zapffe, jedyne, czym będę mógł się
przez te kilka czy kilkanaście lat zajmować, to myślenie
o Zapffem, nic innego niż myślenie o Zapffem nie
wchodzi w rachubę, pomyślałem, ale nie przejąłem się
zbytnio tą myślą. Jedyne, o czym potrafisz myśleć, to
Zapffe, powiedziałem do siebie, jedyne, na co cię stać,
to myślenie o Zapffem, powtórzyłem z ulgą, nic już nie
jest i nic nie będzie cię w stanie zainteresować, niczego
już nie dokonasz, nikt cię nigdy nie pokocha, nikt cię
nie zrozumie.
Przesiedziałem na dworcowej ławce, kichając
i smarkając, z coraz to mniejszym natężeniem, skupiając się na tych dwu czynnościach, mimo wszystko stanowiących dla mnie pewnego rodzaju, by tak rzec, odskocznię od myślenia, którego, szczerze mówiąc, miałem już serdecznie dosyć.
W pewnej chwili, siedząc sam na dworcowej ławeczce, dostrzegłem słońce, które pojawiło się w oddali
nad zakręcającym za lasem żwirowym nasypem, wpatrywałem się w nie uporczywie, próbując dokładnie rejestrować zmiany natężenia światła, czynność ta pochłonęła mnie do tego stopnia, że przestałem myśleć
o czymkolwiek; nie myślałem już o rodzicach P., których pozostawiłem śpiących w dolnym pokoju, nie myślałem o ciele P., które teraz transportowano zapewne
z kostnicy do kościoła, nie myślałem o komputerze,
którego zapomniałem wyłączyć, ani o tym, że w tym
pośpiechu zapomniałem zgrać pliki z folderu kompilacja bezpośrednia, nie myślałem o dwóch starych wilczurach, które, zmęczone ujadaniem, spały teraz zapewne w swych budach, a wreszcie, najważniejsze,
dzięki wpatrywaniu się w słońce, kichaniu i smarkaniu
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porzuciłem nagle wszystkie myśli bez wyjątku, odetchnąłem, jak to się mówi, pełną piersią, i niejako
w sposób naturalny powróciłem do myślenia o Zapffem.
Zawsze, powiedziałem do siebie teraz, możesz
wrócić do myślenia o Zapffem, w najgorszych chwilach, które niewątpliwie nastąpią (nie miej co do tego
cienia wątpliwości), możesz chwycić się jak brzytwy
myślenia o Zapffem, wyjedziesz stąd i natychmiast
uczepisz się Zapffego, powiedziałem do siebie, nie musisz niczego robić, nie musisz nikogo lubić, nie musisz
nikogo kochać, jest Zapffe, jest przecież Zapffe. Pociąg
pojawił się punktualnie.
grudzień 2015 – listopad 2016

Peter Wessel Zapffe

(Fotografie wykorzystano w tekście bez wiedzy autorów)
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Niech pan posłucha: otóż jestem nieudolnym epigonem
Bernharda! – wypowiedział to głośno, dobitnie. Nie jestem
niczym więcej. Być może jestem jeszcze tylko tonącym okrętem. Będąc nieudolnym epigonem Bernharda i zdając sobie
sprawę z tego, że jestem nieudolnym epigonem Bernharda,
nieustannie szukam usprawiedliwienia dla tego, że jestem
nieudolnym epigonem Bernharda.
Bernard Sierpień, Epigon
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