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Có¿ to jest sumnienie? Mieszkanie jedno
z wierzchu ciemne, ze wn¹trz jasne: w któ-
rym bez okien wszystko widaæ, choæ bez
drzwi, pe³no przychodz¹cych i odchodz¹-
cych.
W tem mieszkaniu dobrym – dobra i ulu-
biona ojczyzna: przeciwnym sposobem
z³ym – z³e i uprzykrzone mieszkanie.

Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska XXIX

Pan Kurtz... on umrzeæ.

Joseph Conrad, J¹dro ciemnoœci
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Ca³y problem, mówiê do Magdy, sam nie wiem,
który ju¿ raz to mówiê, ca³y twój problem polega³ na
tym, ¿e tego cz³owieka, za którego wysz³aœ, nigdy nie
by³o. Ja go tylko udawa³em. Dobry w tym by³em, tak
dobry, ¿e przez wiêkszoœæ czasu sam niewzruszenie
wierzy³em, ¿e nim jestem. I gdybyœ tylko trochê chcia-
³a mi pomóc, naprawdê nie trzeba by³o wiele, gdybyœ
tylko odrobinê mi poluzowa³a – udawa³bym do dziœ.
I wci¹¿ bylibyœmy ze sob¹. Oczywiœcie, taki jaki jestem
teraz, nie wyobra¿am sobie, jak byœmy mogli ze sob¹
byæ, mówiê, ale gdybym ciê nie straci³, nie zdarzy³aby
siê ¿adna z tych rzeczy, które siê zdarzy³y, wiêc nie
by³bym taki. Gdybyœmy siê nie rozstali, powtarza³-
bym sobie dalej, ¿e mam tyle szczêœcia, ile rozs¹dny
cz³owiek mo¿e od ¿ycia wymagaæ, i przy odrobinie
ob³udy z obu stron moglibyœmy do koñca ¿ycia graæ,
ja – porz¹dnego ojca rodziny, który kocha ¿onê i trosz-
czy siê o córkê, a ty – kobietê maj¹c¹ dla mê¿a tê nie-
zbêdn¹ do ¿ycia odrobinê szacunku.

Ale ty oczywiœcie siê na to nie mog³aœ zgodziæ, mó-
wiê do niej, ty zawsze – albo wszystko, albo nic. No
wiêc musia³o siê skoñczyæ na niczym.

Tak, bo, s³uchajcie, g³ówny problem z Magd¹ pole-
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ga³ na tym, ¿e nic nigdy nie by³o dla niej wystarcza-
j¹co doskona³e. Na wszystkim potrafi³a wypatrzyæ
jak¹œ rysê, skazê, to niewa¿ne, ¿e widoczn¹ tylko dla
niej jednej, jej to wystarcza³o, czepia³a siê tego niedo-
skona³ego szczegó³u z ca³ej si³y, nawraca³a do niego
bezustannie, ogl¹da³a ze wszystkich stron i ju¿ nic in-
nego siê nie liczy³o. Z niczego nie umia³a byæ zadowo-
lona, niczym siê cieszyæ. Ca³e nasze wspólne ¿ycie,
kiedy patrzy na nie dzisiaj ten cz³owiek, którym je-
stem, ca³e to nasze ¿ycie by³o jednym wielkim stre-
sem, ci¹g³ym problemem, nieustannym napiêciem
i rozpaczliw¹ ucieczk¹. Ucieczk¹ Magdy przed nie-
uporz¹dkowaniem œwiata. Wtedy nie rozumia³em, ¿e
ona ucieka. ¯e ta ci¹gle stwierdzana niedoskona³oœæ
wszystkiego wprawia j¹ w przera¿enie, w histeryczny
pop³och. A przecie¿ to by³o logiczne. Oczywiste. Jeœli
œwiat nie jest doskona³y, to znaczy, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e siê zmieniæ – a jeœli mo¿e siê zmieniæ, to mo¿e
siê i rozpaœæ. Chcia³a znaleŸæ przed tym jak¹œ obronê,
ale wszystko, w czym siê próbowa³a ukryæ, z bliska
te¿ okazywa³o siê niedoskona³e, rozczarowywa³o j¹,
zawodzi³o. I z tych wszystkich rozczarowañ i zawo-
dów najwiêkszym, najbardziej bolesnym by³em ja. Bo
zamiast idea³u, który udawa³em, okaza³em siê – jak
ka¿dy cz³owiek – kawa³kiem miêsa, nas¹czonego krwi¹,
¿ó³ci¹ i limf¹, wydzielaj¹cego z siebie œmierdz¹cy pot,
szczynê, bŸdzinê i gówno, z ka³dunem pe³nym flaków
i g³ow¹ zapchan¹ myœlami o za³atwieniu swoich biolo-
gicznych potrzeb. Tego w³aœnie nie umia³aœ mi wyba-
czyæ, mówiê do Magdy.

Mówiê do Magdy, ci¹gle do niej mówiê, ci¹gle siê
przed ni¹ t³umaczê. Rzeczpospolita Polska ustami on-
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dulowanej sêdzi og³osi³a, ¿e z uwagi na niezgodnoœæ
charakterów tych kilkanaœcie lat by³o tylko nieporo-
zumieniem, którego skutki anuluje siê niniejszym za
pomoc¹ stempla, podpisu i znaczków skarbowych.
Minê³y od tego czasu, od chwili, gdy ostatni raz zmu-
szeni byliœmy zamieniæ ze sob¹ parê s³ów, ju¿ prawie
dwa lata – a ja ci¹gle do niej mówiê, ci¹gle siê przed
ni¹ usprawiedliwiam albo oskar¿am, albo coœ t³uma-
czê. Widocznie to jeszcze jedna rzecz, której siê nie
mo¿na oduczyæ, tak jak spania na swojej po³owie ³ó¿-
ka – nawet jeœli pamiêtasz, ¿eby zasn¹æ na œrodku, to
i tak twoje cia³o skorzysta z sennej nieuwagi, ¿eby na-
prawiæ niedopatrzenie i ulokowaæ siê po w³aœciwej
stronie.

A ³ó¿ko mam wielkie jak pastwisko. To by³ pierw-
szy mebel, na jaki siê w swoim nowym ¿yciu szarp-
n¹³em. Naprawdê siê szarpn¹³em – po tych wszystkich
pieni¹dzach, jakie wirowa³y wokó³ mnie przez ostatnie
miesi¹ce, nie jestem w stanie przypomnieæ sobie sumy,
w porównaniu z nimi œmiesznej, ale wtedy to by³a dla
mnie straszna kasa. Dopiero co uda³o mi siê wynaj¹æ
mieszkanie, ca³y mój dobytek wci¹¿ ogranicza³ siê do
kilku par d¿insów, swetra, podróbki amerykañskiej
kurtki wojskowej i sterty gaci, skarpet, koszulek, rêcz-
ników, czego tam jeszcze, wszystko wala siê po pod³o-
dze w torbach z supermarketu albo wisi na klamkach,
go³e œciany, go³a pod³oga – i w œrodku tej pustki tra-
garze ze sklepu skrêcaj¹ gigantyczne ³o¿e jak z Holly-
wood, dwa czterdzieœci na dwa, z wyz³ocon¹, ozdobn¹
balustrad¹ z obu stron i grubym, podwójnie resorowa-
nym materacem. Nie ma Magdy? I bardzo dobrze.
Wreszcie jestem wolny, w pe³ni si³, ledwie skoñczy³em
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czterdziestkê, a œwiat jest pe³en towaru, tylko braæ. Od
dziœ istniej¹ tylko trzy ¿elazne zasady, trzy jedyne rze-
czy, które sobie przysiêgam: zero wyrzutów sumienia
wobec kobiet, zero uczuæ dla którejkolwiek i zero ona-
nizmu.

Nie ma Magdy. Ale mojego poma³¿eñskiego ³o¿a te¿
ju¿ nie ma. W ogóle nie ma ju¿ niczego, tylko drwi¹ca
pewnoœæ siebie Buchaltera i ten niespecjalnie czysty
przedzia³ w poci¹gu poœpiesznym do Suwa³k, od sta-
cji Bia³ystok jako osobowy. Bolesny skurcz w gardle
i s³ona bania w ¿o³¹dku, kiedy poci¹g szarpie nagle,
ko³ysze siê i rusza. Perony Centralnego zostaj¹ w tyle
i w mroku tunelu nagle dopada mnie atak strachu.
Gadam do siebie, ¿eby go zag³uszyæ.

W³aœnie wyruszy³em po swoj¹ œmieræ.
Siêgam po butelkê. Muszê uwa¿aæ, by nie upiæ siê

za szybko, wiêc tylko trochê, na pocz¹tek. Byle zag³u-
szyæ ten strach. G³upi strach. Przecie¿ to jeszcze tyle
godzin.

Wszystko naraz. Ojciec, Magda, doktor Hans, Kresz-
czyñski, Groszek, agencja Artura, dziennikarze, dziew-
czyny z pijaru, kobiety z... Niech bêdzie najpierw Dan-
ka. Jakoœ w³aœnie o niej mam teraz ochotê myœleæ
i mówiæ. Danka, mój punkt dojœcia i, jak mi siê przez
d³u¿szy czas zdawa³o, optymalne rozwi¹zanie moich
problemów. A teraz – jedyne wspomnienie, z którym
nie wi¹¿¹ siê ¿adne wyrzuty sumienia ani gorycz.
Przeciwnie, na sam¹ myœl o niej w spodniach robi siê
twardo, a œmieræ wydaje siê dalsza. Beztroski, radosny
seks bez ¿adnych konsekwencji, czyli dok³adnie to, co
sobie nawzajem obiecaliœmy.
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Danka. Kobieta z og³oszenia w pornolu. „Mam ocho-
tê na niezobowi¹zuj¹cy seks z superfacetem z Warsza-
wy” – i numer oferty. Superfacet, rozœmieszy³o mnie
to okreœlenie, mo¿e z tego powodu wybra³em to w³aœ-
nie og³oszenie z ca³ej kolumny. Napisa³em parê s³ów
o sobie, ¿e wolny, z w³asnym mieszkaniem, gwarantu-
je dyskrecjê oraz higienê i tak dalej. Tydzieñ póŸniej
znalaz³em na komórce esemesa.

Nigdy nie odwa¿y³em siê zapytaæ, ile ma lat, mog³a
byæ ode mnie trochê starsza, ale na oko nie wiêcej ni¿
dwa, góra trzy lata. Dla kobiety, w ka¿dym razie dla
pewnego typu kobiety, takiej w³aœnie jak Danka, to ka-
pitalny wiek. Wie ju¿ wszystko, czego mog³a siê na-
uczyæ, i u¿ywa tej wiedzy z nieopanowan¹ zach³an-
noœci¹, ¿eby wykorzystaæ coraz bardziej ograniczony
czas. Imponowa³ mi jej seksualny apetyt, mo¿e nie tyle
nawet imponowa³, ile leczy³ z kompleksów; po ka¿-
dym r¿niêciu czu³em siê uspokojony i dowartoœciowa-
ny jak rzadko w ¿yciu. Sz³a prosto od drzwi do ³azien-
ki, zawsze w poœpiechu, bo praca, dzieci, m¹¿, zreszt¹
ja te¿ nie mia³em ochoty na przyd³ugie powitania –
a potem od razu klêka³a przed moim kutasem. Przy-
sysa³a siê do niego zg³odnia³a, bezwstydnie, radoœnie
i ze znawstwem pozwalaj¹cym jej nieomylnie wyczuæ,
w którym momencie przerwaæ obci¹ganie i nadstawiæ
siê, tak ¿ebym, zanim siê spuszczê, jak najd³u¿ej po-
zosta³ twardy. Przy ca³ym okazywanym podnieceniu,
posapywaniu, wszystkich tych krzykach i wbijaniu mi
paznokci w poœladki, gospodarowa³a moj¹ erekcj¹ jak
skrzêtna gospodyni mê¿owsk¹ pensj¹, ¿eby nie zmar-
nowaæ ani jednego pchniêcia. Bardzo rzadko trafia³ siê
jej na tyle gorszy dzieñ, ¿e odpuszcza³a i w którymœ
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momencie dokañcza³a mnie na zewn¹trz, pozwalaj¹c
trysn¹æ sobie na piersi.

No dobra: nie by³y to cycki z rozk³adówki „Play-
boya”, wola³bym odrobinê jêdrniejsze. Ale mog³y byæ.
W³aœciwie mo¿na to samo powiedzieæ o ca³ej Dance.
Wszystko w niej by³o takie: mo¿e byæ. Mog³aby mieæ
odrobinê smuklejsze uda, odrobinê wê¿sz¹ taliê, parê
centymetrów wiêcej wzrostu, ale na ka¿dy z tych bra-
ków swobodnie dawa³o siê przymkn¹æ oczy. Zw³asz-
cza ¿e po pocz¹tkowych obiekcjach, wyg³oszonych
bardziej dla dope³nienia rytua³u ni¿ z rzeczywistej
obawy, doœæ szybko pozwoli³a siê zwi¹zaæ. Nawet
przed kneblem siê zbyt d³ugo nie broni³a. Mo¿e j¹ te¿
to podnieca³o. Ale chyba raczej przekona³a siê, jak bar-
dzo to podnieca jej „superfaceta” i podnosi jego wy-
dolnoœæ.

Bo rzeczywiœcie, mimo ca³ej wypijanej gorza³y i ner-
wów organizm jakoœ mi wtedy nie nawala³ – o, prze-
ciwnie, mog³em byæ z siebie bardzo dumny. A ju¿ naj-
bardziej tego dnia, kiedy Danka przynios³a zabawki
od siebie z redakcji. D³ugo siê do tego zbiera³a. Mó-
wi³a wczeœniej co raz, to by ci siê spodoba³o, ale, cho-
lera, ¿eby mnie nie przyciêli, no sam wiesz, chyba nic
z tego, no, nic z tego – a za jakiœ czas znowu, ale mo¿e
mi siê uda, wiedzia³em, ¿e w koñcu przyniesie, bo za-
czê³o j¹ to podniecaæ, a¿ pewnego popo³udnia przy-
sz³a z wypchan¹ torb¹ i uœmiechaj¹c siê tajemniczo,
zabra³a tê torbê do ³azienki. Wysz³a stamt¹d w poñ-
czochach, szpilkach i skórzanym gorseciku ods³ania-
j¹cym piersi, w grubej obro¿y, z narêczem akcesoriów.
Niektóre by³y œmieszne i zupe³nie bez sensu, jakaœ
imitacja bata z pasków czarnej flaneli czy ³añcuszki jak
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przy klozetowej sp³uczce, ale inne okaza³y siê bardzo
praktyczne, zw³aszcza knebel, twarda, skórzana kula
na mocnym pasku z zapiêciem na kark. Ws³uchiwa-
³em siê, jak przez ten knebel Danka pomrukuje apro-
buj¹co, gdy j¹ r¿n¹³em spêtan¹, pe³en szczêœcia i ulgi,
¿e cokolwiek tam by³o z Groszkiem, minê³o, ¿e teraz
ju¿ mogê tak bez koñca, wydawa³o mi siê, ¿e zaraz
pêknê z dumy – bezbrze¿nie zadowolony z siebie
markizek de Zadek. Chyba ju¿ ostatni raz w ¿yciu mi
siê wtedy zdarzy³o, ¿eby byæ z siebie tak zadowolo-
nym, wiêc zapamiêta³em dok³adnie. Kiedy Danka wy-
sz³a, usiad³em zaraz do komputera, jeszcze ca³y os³ab-
³y i rozmarzony, ¿eby pochwaliæ siê udanym seksem
mojej internetowej powiernicy. A przy okazji, racz¹c j¹
szczegó³owym opisem, jeszcze raz to wszystko po-
prze¿ywaæ. Czy mo¿e raczej upewniæ siê, ¿e to na-
prawdê ja jestem tym facetem, któremu zaczê³y siê
wreszcie takie rzeczy przydarzaæ. W ka¿dym razie
wyszy³em do Iris d³ugiego mejla i potem krêci³em siê
z godzinê ko³o komputera, licz¹c, ¿e odpowie i – jak
tyle razy wczeœniej – utniemy sobie podniecaj¹c¹ poga-
wêdkê o wrodzonej uleg³oœci kobiet i rozkoszach, jakie
daje im zniewolenie. Ale tego wieczoru najwyraŸniej
nikogo tam po drugiej stronie nie by³o, czeka³em na
pró¿no, popijaj¹c i puszczaj¹c sobie muzykê, a¿ w koñ-
cu uda³o mi siê zasn¹æ.

A niewiele póŸniej, nie pamiêtam, mo¿e parê dni,
mo¿e tygodni, z adresu Iris przyszed³ do mnie list od
Kreszczyñskiego. Z kolorow¹ fotk¹. A potem Kresz-
czyñski krótko i brutalnie poinformowa³, ¿e maj¹ prze-
ciwko mnie zeznania mojej w³asnej córki i jest tylko
kwesti¹ jego dobrego humoru, czy mnie zgnoi, czy nie.
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Pewnie, ¿e siê przestraszy³em. Ale wcale nie strach by³
najgorszy. Najgorsze by³o upokorzenie. Straszliwe po-
czucie upokorzenia, które przysz³o wraz z bezradno-
œci¹ i rezygnacj¹, wraz ze œwiadomoœci¹, ¿e muszê
ulec, bo nie pozostawiono mi ¿adnego wyjœcia – i ¿e
wszystko nagle posk³ada³o siê do kupy. Wszystkie zda-
rzenia, s³owa, szaleñstwa, zupe³nie niezale¿ne od sie-
bie, nagle osaczy³y mnie szczeln¹ ob³aw¹, nagle wszyst-
ko zaczê³o do siebie pasowaæ, zmieniaæ siê w jeden lo-
giczny obraz, ktoœ to wszystko d³ugo mozolnie niza³
i trzeba by³o takiego kretyna jak ja, ¿eby przez tyle
czasu siê nie spostrzec – a teraz nic ju¿ nie mog³em
zrobiæ, nawet gdybym tego przeklêtego peda³a zamor-
dowa³ sto razy na wszystkie sposoby, jak to sobie bez-
silnie roi³em. Zrozumcie, nie jestem ¿adnym zboczeñ-
cem, nigdy w ¿yciu przez myœl by mi nie przesz³o, ¿e
mo¿na dotkn¹æ w³asnej córki, nawet nie umiem sobie
wyobraziæ nic obrzydliwszego – ale on oczywiœcie mia³
racjê, ¿e nikt by w to nie uwierzy³. Pamiêtam jej oczy,
z jak¹ odraz¹ na mnie patrzy³y, pamiêtam, z jak¹ nie-
nawiœci¹ moja Nusia cedzi³a, ¿e nigdy nie wybaczy mi
tego, co zrobi³em mamie, Magda tyle lat wychowy-
wa³a j¹ w pogardzie do ojca, ¿e ju¿ wiele nie by³o trze-
ba. I jeœli nawet peda³ na swoj¹ zgubê blefowa³, bo
czasem myœlê, ¿e mo¿e, to w ka¿dym razie lepiej ble-
fowaæ nie móg³. Wiedzia³em, i on te¿ musia³ wiedzieæ,
¿e moja córeczka nie tylko jest gotowa zeznaæ prze-
ciwko ojcu najpodlejsze k³amstwa, ale – gorzej – ¿e jest
w stanie w nie œwiêcie uwierzyæ.

Tak siê wtedy czu³em, pomyœla³em, jak musia³ siê
czuæ przez te wszystkie lata mój ojciec. A w ka¿dym
razie, jak siê musia³ czuæ w ostatnich tygodniach swo-
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jego ¿ycia. Tylko ¿e ja jeszcze za g³upi wtedy by³em,
¿eby cokolwiek zrozumieæ. Wtedy to by³ mój czas za-
prowadzania na œwiecie porz¹dku. Czas, w którym ten
œwiat by³ prosty, czarno-bia³y, i przy odrobinie wysi³-
ku, na który by³em gotów, mog³em go urz¹dziæ jak
nale¿y, naprawiaj¹c b³êdy wszystkich poprzednich
pokoleñ. Ojciec musia³ doskonale wiedzieæ, co mnie
rozpiera, bo gdy czasami mnie ponosi³o i zaczyna³em
pleœæ jakieœ rzeczy zupe³nie ju¿ niemo¿liwe, nie uno-
si³ siê, nie krzycza³ ani nie u¿era³ jak z Andrzejem.
Uœmiecha³ siê tylko. Ale uœmiecha³ siê bez odrobiny
politowania czy rozbawienia – ze smutkiem, którego
wtedy nie umia³em zrozumieæ, nie umia³em nawet za-
uwa¿yæ. A mo¿e z zazdroœci¹.

– Dobieraj¹ siê wreszcie ³ajdakom do dupy – mó-
wiê, czy coœ w tym stylu, w ka¿dym razie nie kryjê
swego gor¹cego zaanga¿owania w sprawê. – A ci twoi
by siê po prostu wstydzili, tato. Zachowuj¹ siê hanieb-
nie, ha-nieb-nie, tato.

Podbijam mocno ka¿d¹ sylabê, patrzê na ojca pro-
wokuj¹co, niech zareaguje choæ s³owem, niech tylko
da mi szansê wyrzuciæ z siebie z pasj¹ ca³e moje œwiête
oburzenie. „Ci twoi” to oczywiœcie jego przyjaciele,
których przez ca³e moje dzieciñstwo by³o pe³no w tym
samym zawalonym ksi¹¿kami i rocznikami gazet po-
koiku, w którym teraz siedzimy. W mojej dzieciêcej
pamiêci ojciec zawsze tkwi w tym pokoju, wciœniêty
w k¹t za swoim biurkiem i peroruj¹cy z papierosem
w rêku, trzyma³ tego papierosa w bardzo charaktery-
styczny sposób, nie jak to robi wiêkszoœæ ludzi, koñ-
cówkami palców, ale u samej ich nasady, jak robotnicy
na zimowym zrêbie, kiedy pal¹ w grubych trójpalcza-
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stych rêkawicach – tak ¿e ¿ar wydawa³ siê wychodziæ
mu z d³oni niczym ostrze przebijaj¹cego j¹ od we-
wn¹trz gwoŸdzia. Wywija³ t¹ d³oni¹ z papierosem,
podkreœlaj¹c z pasj¹ puenty, popió³ sypa³ siê na dywan
i miêdzy serwety, bardzo z³oœci³o to matkê, ¿e wszê-
dzie pe³no tego nawcieranego butami i ³okciami po-
pio³u. Zreszt¹ wszyscy na tych spotkaniach u ojca pa-
lili, smród zasta³ego tytoniu nie dawa³ siê wypêdziæ
z jego gabinetu ¿adnym praniem ani trzepaniem.
Znam ten zasta³y odór z mieszkañ palaczy i serdecz-
nie go nie znoszê, ale w moich wspomnieniach dym
papierosowy nie jest przykry. Kojarzy siê z niedostêp-
nym dla dziecka wtajemniczeniem, z brodatymi twa-
rzami i podchwytywanymi przez szparê w drzwiach
strzêpami rozmów o duchu Soboru, granicach kom-
promisu, upodmiotowianiu i budowaniu podstaw
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Nie dam g³owy, czy
rzeczywiœcie pada³y tam takie okreœlenia. Dawno ju¿
zauwa¿y³em, ¿e moja pamiêæ k³amie straszliwie, wci¹¿
przy³apujê j¹ na uzupe³nianiu po latach wyblak³ych,
gasn¹cych kadrów szczegó³ami, których pierwotnie
wcale tam byæ nie mog³o. Moja pamiêæ t³ucze wszyst-
ko na proszek i uk³ada z okruchów mozaiki wed³ug
linii, które wytycza w imiê jakichœ w³asnych, niezro-
zumia³ych dla mnie kryteriów. I pewnie nie tylko mo-
ja. Nigdy nie mog³em siê dogadaæ z Magd¹ co do naj-
prostszych faktów. Latami skutecznie rozbija³a siê o to
moja g³upkowata wiara, rodem z amerykañskich po-
radników, ¿e ka¿dy ma³¿eñski konflikt mo¿na sobie
racjonalnie wyjaœniæ, przedyskutowaæ i wspólnie zna-
leŸæ rozwi¹zanie. Akurat! O czym tu dyskutowaæ, kie-
dy w chwilê po sprawie wersja zapamiêtana przez
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Magdê by³a diametralnie sprzeczna z t¹, któr¹ dosko-
nale pamiêta³em ja?

Chocia¿ jeœli chodzi o Magdê, pamiêæ mo¿e nie mia-
³a tu nic do rzeczy. Ona po prostu s³ysza³a co innego,
ni¿ siê do niej mówi³o. We wszystkim znajdowa³a od
razu drugie dno, pomijaj¹c z lekcewa¿eniem pozory,
które mo¿e zwiod³yby kogo innego, ale nie j¹ – de-
szyfrowa³a bezustannie ka¿de rzucone przy niej zda-
nie, roz³amywa³a je jak szpiegowski kod. Jeœli m¹¿
mówi, ¿e jest piêkna pogoda i dobrze by by³o wyjœæ na
spacer, to najwyraŸniej dla jakichœ podejrzanych celów
chce siê pozbyæ ¿ony z domu. A kiedy przy obiedzie
poprosi³em: „Kochanie, mamy tu gdzieœ sól?”, to moja
Magda natychmiast odcyfrowywa³a, ¿e naprawdê po-
wiedzia³em: „Nic nie umiesz, nawet zupy posoliæ jak
nale¿y”. Ju¿ ona wiedzia³a. Zreszt¹, powiedzia³em to
przecie¿ „takim tonem” albo „z tak¹ min¹”. Ton i mi-
na zawsze okazywa³y siê „jakieœ”, ¿eby ju¿ nie pozo-
sta³a ¿adna w¹tpliwoœæ.

Znajomi, kiedy chcieli byæ dla mnie mili, mówili coœ
w stylu: „Tak szczerze, wiesz, stary, dziwi³em siê za-
wsze, ¿e tak d³ugo z ni¹ wytrzyma³eœ”. Ludziom siê
wydaje, ¿e jak chc¹ okazaæ ¿yczliwoœæ cz³owiekowi
œwie¿o rozwiedzionemu, to nic lepszego, ni¿ mówiæ
Ÿle o jego by³ej ¿onie. Wkurzali mnie tylko i nigdy nie
podejmowa³em takiej rozmowy, ale gdybym podejmo-
wa³, to odpowiedŸ brzmia³aby: wytrzyma³em z Mag-
d¹ tak d³ugo, bo z czasem nauczy³em siê uwa¿aæ na
ka¿de wypowiadane przy niej s³owo. Umia³em prze-
widzieæ, czego siê doszuka w niewinnym zdaniu,
i zawczasu odpowiednio je ocenzurowaæ. Nawet nie-
Ÿle mi to czasami wychodzi³o. Ale te¿ nic innego nie
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