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TEN DZIEŃ 

 

Umarł papież. Ten, którego wszyscy mieli na myśli słysząc słowo „pa-

pież”. Innego nigdy nie było. Wszyscy bardzo się przejęli. To był chyba jedyny 

Polak, który zaszedł tak wysoko w instytucjach międzynarodowych. Ale już 

go nie było wśród żywych. Na mszy w niedzielę było 3 razy więcej ludzi niż 

zwykle. Ubrani w swoje najlepsze ubranka śpiewali, modlili się, chodzili do 

spowiedzi i jedli opłatki. Aż wyjedli wszystkie. Wzruszał sam widok tylu 

wzruszonych ludzi. W oknach jak Prokocim długi i szeroki wisiały plakaty 

z papieżem i czarną przepaską. Flagi supermarketów były opuszczone do po-

łowy. Świat zmienił się i nawet w telewizji nie było reklam, a w kioskach nie 

było już widać pism z cipeczkami. W poniedziałek, w centrum Krakowa, na 

stadionie bratali się kibice. Wisła i Cracovia razem. Skandowali „Pojednanie 

dla papieża”. To było z tego wszystkiego jeszcze bardziej niezwykłe, niż brak 

pism z cipeczkami w kioskach. Aż w telewizji pokazali to bratanie się kibi-

ców, a ludzie widząc to, z niedowierzaniem kręcili głowami. Bojówkarze Cra-

covii z Prokocimia byli jeszcze bardziej zdziwieni niż inni. Oni z nikim się nie 

bratali i nie mogli zrozumieć, jak ktoś mógł się w ich imieniu pogodzić z Wi-

ślakami. Prokocim był daleko od centrum Krakowa i obowiązywały tu inne 

zasady. Bojówkarze Cracovii, pod piękną nazwą „Łowcy psów” prowadzili wy-

czerpującą wojnę w południowym Krakowie, napierdalając się ze zdespero-

wanymi niedobitkami Wiślaków. I z nikim się nie mieli zamiaru bratać. Nie 

na darmo na budynku biblioteki w Prokocimiu Nowym pewien uliczny poeta 

napisał sprayem: „W Prokocimiu, mej krainie, zmrok zapada – piesek ginie” – 

bo tak właśnie było. 

Łowcy siedzieli na ławkach, przed swoimi blokami, bez szalików, bez 

słowa, tak, jak siedzi gospodarz na swojej ziemi. By jej bronić. Nie mówili nic, 

bo nie było nic do powiedzenia. Papież umarł. Szkoda człowieka – zresztą 

przecież też szalikowca Cracovii – ale to nie miało nic do rzeczy w ich podej-
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ściu do świata. Oni przecież też trwali w świętości. W Świętej Wojnie na 

wszystkie rodzaje broni: noże, pałki, siekiery, grabie i motyki. Gdyby mieli 

bombę atomową, to i jej by użyli. Walczyli od pokoleń, jak sięgnąć pamięcią. 

Był stan wojenny – kibice się napierdalali. Solidarność przejmowała władzę – 

kibice się napierdalali. Komuniści wracali do władzy – kibice się napierdalali. 

Prawica znowu przejmowała władzę – kibice dalej się napierdalali. Dlaczego? 

Były jakieś konkretne powody? Pewnie, że tak – tysiące! Ale sekret jest taki, 

że one były wszystkie nieważne. Wszystkie intelektualne rozważania i argu-

menty były zawsze wytaczane już po tym, jak polała się krew i były rzucane 

tylko po to, by uzasadnić coś, co się i tak działo. Wojna się po prostu dzieje 

i nie da się jej zatrzymać ot tak sobie.  

A Arek miał papieża, jedzenie opłatków, kibiców i wszystko to, co się 

działo dookoła w dupie. Dawno temu zdecydował, że się stąd wyrwie. Nie lu-

bił Prokocimia, nie lubił nikogo i niczego. Zwykle spędzał czas na rynku 

w Krakowie, spacerując w tłumie turystów, udając przed sobą samym, że jest 

jednym z nich. Jednym z tych, którzy są tu na chwilę i gdy tylko zapragną 

wsiądą w samolot i następnego dnia będą zupełnie gdzie indziej. Arek szedł 

przed siebie. Na ławce obok siedział Cieciu. Kim był Cieciu? On był jednym 

z Łowców Psów i nikogo się nie bał. Miesiąc wcześniej wrócił ze szpitala jesz-

cze bardziej zawzięty i niebojący się śmierci, niż kiedykolwiek. Tatuaż z napi-

sem „Cracovia” na jego piersi był teraz przecięty blizną biegnącą od litery „o”, 

daleko za literę „a”. Cieciu ćmił fajkę i siedział na ławce, a pod ławką stała 

butelka piwa. Siedział i z szeroko otwartymi oczami patrzył w kierunku Bie-

żanowa, jakby próbował go zobaczyć poprzez stojące mu na drodze bloki. Nie 

planował w myślach przyszłych błyskotliwych akcji, ani nie wspominał prze-

szłej chwały. Pił alkohol i miał to uczucie, jakie ogarnia żołnierza odpoczywa-

jącego między jedną bitwą, a następną: całkowite, obezwładniające uczucie 

spokoju. Obok niego siedziała dziewczyna. Wyglądała może trochę jak pro-

stytutka, ale nią nie była. Cieciu po prostu był estetą i lubił patrzeć na swoją 

kobietę, pokazującą się światu w pełnej krasie. Czerwone jak krew usta. Kol-

czyki duże na szerokość kastetu. Cycki na wierzchu, jakby właśnie wstała 
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z łóżka i nie zdążyła się zapiąć. Nogi szeroko rozstawione, jakby nigdy się nie 

zamykały. Bo dla niego nie zamykały się nigdy. Cieciu wiedział, że życie jest 

krótkie i dlatego chciał, aby w każdej chwili wszystko było dostępne na wy-

ciągnięcie ręki. By nic nie odkładać na jutro. Był jak grecki filozof, wyznający 

doktrynę o nieuchronnej śmierci, przychodzącej nie wiadomo kiedy, którą 

można zwyciężyć tylko żyjąc pełnią życia. To dlatego, ciągle leżała obok niego 

butelka i zawsze miał w kieszeni pełną paczkę papierosów. Cieciu nie wie-

dział, że jest równy antycznym filozofom – po prostu siedział i kończył ćmić 

szluga. Arek przechodził właśnie obok niego. Wracał z jakiegoś debilnego 

spotkania pod oknem papieża. Nie było wcale tyle ludzi, ilu się spodziewał, 

a ci, którzy byli, tylko śpiewali i kładli świeczki. Nie stało się nic, co warto by 

było zapamiętać. Arek idąc, patrzył pod swoje nogi, wstydząc się swoich na-

iwnych nadziei, sam nie wiedział nawet, na co. Zobaczył jednak nagle nogi 

dziewczyny Ciecia i podniósł wzrok. I znów uwierzył, że Bóg jest dobry i mą-

dry zsyłając na ziemię kobiety ładne, głupie i rozwiązłe. Zatrzymał się, pa-

trząc chciwie na jej cycki, wsadził ręce głębiej w kieszenie, dotykając fiuta. 

Stał w miejscu i patrzył na nią łapczywie. Cieciu dopił piwo i wstał. Arek do-

stał strzała w ryj i zatoczył się. Nie odwracając się już do nich, poszedł szyb-

ko dalej. 
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ROZSTANIE NR 1 

 

– Wiesz, nie mam dzisiaj naprawdę dobrego nastroju. 

– Tak? A dlaczego? Może chcesz…. Wiesz co… 

Uśmiechnęła się zalotnie, sugerując stosunek dopochwowy, albo inną, 

równie banalną rzecz, jaka według kobiet polepsza humor mężczyznom. Ko-

biety zawsze myślą, że jedyne, co może polepszyć humor mężczyźnie, musi 

być związane z kobietą, z jaką jest. 

– Nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby wszystko dało się rozwiązać jednym, 

czymś takim prostym… 

Jej promienny uśmiech zgasł nagle, jak świeczka zdmuchnięta jesienną 

wichurą. Arek mówił dalej. 

– Nie jestem szczęśliwy. Życie nie jest takie, jakie powinno być. Chujowy 

kraj, chujowe miasto, chujowa praca, wszystko jest chujowe. Beznadzieja. 

– Ale mamy siebie! 

Arek zrobił minę jakby zaglądnął psu pod ogon. Całe te opowieści o chu-

jowym świecie były tylko okrężną próbą powiedzenia jej, że to ona jest chu-

jowa. Nie rozumiała tego. Brnęła dalej w robieniu z siebie idiotki, bo czuła 

instynktownie, że nie może zrobić nic więcej, by go zatrzymać przy sobie. 

– Tak. 

I cisza. Ewunia spróbowała się jeszcze raz uśmiechnąć. Mały akt despe-

racji. Arek nie podjął jej uśmiechu, więc ten znowu zgasł. Ale Ewunia nie 

dawała za wygraną. Tak już miała. Kobiety nie wiedzą, kiedy skapitulować, 

kiedy należy zebrać resztki honoru i odejść, zanim zamienią się w płaczącą, 

roztrzęsioną szmatę. 

– Co cię uczyni szczęśliwym? Musi być coś takiego. 



K o n r a d  J K  -  C H . W . D . A . B .     S t r o n a  | 8 

 

www.e-bookowo.pl 

– Nie wiem. Chyba nic. Smutek jest nieuleczalny. Jestem jednocześnie 

wściekły i zmęczony. Nie wiem na co. Na świat. 

– No, ale co możemy z tym zrobić? Na pewno jest coś, co ci poprawi hu-

mor! I wcale nie myślę o alkoholu, ani o innych głupstwach. O czymś więcej. 

Nie wiem, jakieś zmiany! Coś wielkiego! 

Nie wiedział, co zrobić, więc uśmiechnął się. Zamknął oczy. Nie wiedział, 

że będzie to takie trudne, że Ewa będzie czepiać się do ostatka każdej drob-

nej szansy, by się nie rozstawali. Zebrał siły, znów spojrzał na nią swoim 

zimnym wzrokiem. Nie podobało mu się to, co mówiła. Zmiany, zmiany. Tak, 

konieczne były zmiany. Ale nie były to zmiany, który mogłyby ominąć Ewu-

nię. Bo to właśnie ona była tym słabym ogniwem w jego życiu. Reszta się 

właśnie układała, tylko ona jedna pozostawała jako dręczący, nierozwiązany 

problem, słaby element, który trzeba usunąć, by móc iść dalej, prosto do ce-

lu. Czuła, że zbliża się koniec i była gotowa na wszelkie ustępstwa, byle nie 

musiała odchodzić. Też się chciała zmieniać, też chciała, żeby wszystko było 

inaczej, lepiej. Tyle, że z nim u boku. Wiedziała, że jeśli teraz się z nim roz-

stanie, to będzie to znaczyło, że nie ma już dla niej nadziei. Wyobraziła sobie, 

z kim będzie musiała wcześniej czy później się związać, by nie starzeć się 

samotnie. Wyobraziła sobie, jak jej przyszły mąż stoi pod sklepem, w którym 

ona jest kasjerką i zaczepia ludzi, prosi o kilka groszy na piwo. I nie ma in-

nego wyjścia. Przecież już nigdy nie będzie młodsza, ani ładniejsza, niż jest 

teraz. Bo przecież czas idzie na przód, niszczy jedyne, co kobieta może rzucić 

do walki przeciw światu: swoje ciało. Nawet to zawiodło. Nawet pieprzyć Arek 

już jej nie chciał. Nikt już nigdy jej stąd nie zabierze, z Prokocimia, zza kasy 

supermarketu, bo ona już nigdy nie będzie tak młoda, jak była tego dnia. Ży-

cie stracone na zawsze. Prokocim na zawsze. Na zawsze kasa supermarketu. 

– Nie wiem. 

Nie wiedział już, co powiedzieć, więc milczał. Rozstania zawsze bolą. 

Umieranie boli. Zabijanie boli. Oglądanie tego wszystkiego też boli. A jednak 

trzeba było to zrobić. Więc powoli dobijano to ranne zwierzę, jakim była 

Ewunia. A ona, przerażona, nie wiedząca co dzieje się dookoła, patrzyła na 
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niego z szeroko otwartymi oczami. Milczeli. Arek wpatrywał się w nią zimnym 

oczami, a ona coraz szerzej otwierała swoje. Nagle spłynęły po jej policzkach 

łzy. Po jednej z każdego oka. Jak wtedy, gdy nie wypłacili jej nadgodzin za 

Wigilię spędzoną w kasie. Zrozumiała: koniec. 
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ROZSTANIE NR 2 

 

– Mamo, wyjeżdżam do Irlandii, do pracy. Kolega mi załatwił pracę. Tak, 

mamo... to pewna praca. Nie wiem, kiedy się odezwę. Jak tylko będę mógł. 

Jutro wyjeżdżam i jeszcze muszę załatwić mnóstwo formalności, więc nie bę-

dę na obiedzie. To jest praca w księgowości w takiej małej firmie w Dublinie, 

zresztą nie do końca wiem gdzie będę pracował, ale firma jest z Dublinu. 

Amerykańska, ale siedzibę irlandzką ma w Dublinie. Bardzo ciężka praca. Po 

12 – 16 godzin. Księgowość. Nie ma na nic czasu, podobno. No, ale chociaż 

wreszcie zarobię jak człowiek. Muszę kończyć! Muszę kończyć i iść się pako-

wać, bo z kolegą jadę. U kolegi jestem. Wziąłem rano trochę rzeczy od siebie 

z pokoju, a resztę mi kolega pożyczy. Pozdrowienia dla wszystkich. Idę się 

pakować. Odezwę się, jak będę mógł, jak się tylko urządzę chociaż trochę. 

Pa! Odezwę się wkrótce! 

Mamusia Arka odłożyła słuchawkę, pokiwała głową zatroskana, ale za 

chwilę znów uniosła ją dumnie w górę. Jej syn dostał się do lepszego świata, 

do raju wszystkich Polaków od zarania dziejów: za granicę. Usiadła na chwi-

lę, by ponapawać się swoim sukcesem jako matki, a potem wróciła lepić pie-

rogi. Przy obiedzie dowiedzieli się wszyscy. Pierogi były za to beznadziejne – 

smakowały jak tektura zmieszana z zakalcem. Coś mamusi nie wyszło – 

pewnie z wrażenia i z troski o syna. Wszyscy jedząc je też byli zatroskani 

i dumni. I robili miny, jak małpy w ZOO. Zatroskanie z dumą smakują nie-

stety jak zakalec z tekturą.  

W nocy mamusia nie mogła spać, widząc w myślach, jak jej synek pły-

nie statkiem do Irlandii. Popieprzyło jej się coś, bo oglądała dzień wcześniej 

film, gdzie Irlandczyk w czasie wojny secesyjnej płynął statkiem do USA. No, 

ale co za różnica? Dla serca matki żadna. Siostra Arka zasypiając wyobrażała 

sobie, jak leci samolotem do Irlandii na wakacje i poznaje bogatego Irland-

czyka z dużym domem. Taka właśnie była do szpiku kości i to dlatego Arek 
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zawsze po kilku piwach nazywał ją kurwą. Kobiety dziwnie reagują na roz-

stania. Najczęściej mają szalone sny i potem sobie je opowiadają rano, pijąc 

kawę zbożową. Tak to już jest z kobietami. Faceci za to, rozmawiają ile zarobi 

ten, którego już nie zobaczą. 

A Arek spał 2 kilometry od nich, pośród szumu tramwajów w hotelu 

„Prokocim” przy ruchliwej jak usta kurwy ulicy Wielickiej i nie mógł zasnąć. 

Bał się spać pierwszy raz w życiu poza domem. Tramwaje szumiały, cięża-

rówki warczały, autobusy zamykały i otwierały drzwi. Ktoś śpiewał. Ostatni 

tramwaj. Ostatni autobus. W tą drogę można się było udać tylko samotnie. 

Statek nie może ciągnąć za sobą tony gówna, bo wtedy nie będzie już szybką 

motorówką, tylko śmierdzącym, zasranym kutrem. 
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KONRAD JK 

 

Urodzony w Krakowie, w późnych latach 70’. Ze względu – jak twierdzi – na 

konieczność ukrywania się, nie podaje więcej szczegółów dotyczących swoje-

go życia. Sam siebie określa jako „literackiego bandytę”, gdyż ignoruje nie 

tylko ogólnie przyjęte zasady pisania książek, ale także zasady kultury, a 

często i ortografii. Wg założeń samego autora, jego książki mają być 

wiednikiem filmów kręconych wg zasad „dogmy”, przeciwstawne literaturze 

„hollywoodzkiej” – pełnej budzących sympatię bohaterów, pieczołowicie 

wadzonych wątków i bogatego tła. Jest autorem kilku książek, jego debiutem 

jest napisana w 2005 roku na wpół autobiograficzna mini-powieść 

„CH.W.D.A.B”. 

 

 

 

  

 


