
Po d z i e k o w a n i a

Niektórzy na koƒcu dzi´kujà. Ja te˝, tym bardziej
˝e nie jest to koniec. CoÊ jeszcze b´dzie. Za jakiÊ czas.
Przyst´puj´ do rzeczy. Dzi´kuj´ pewnemu nauczycielowi
ze szko∏y. Spowodowa∏, ˝e nigdy nie t´skni´ za dzie-
ciƒstwem i wiekiem uczniowskim. Im jestem starszy,
tym czuj´ si´ lepiej. Do tego przyczynili si´ równie˝
rodzice, a zw∏aszcza matka. Gdyby mnie nie urodzi∏a,
to te˝ bym jej podzi´kowa∏.

Czuj´ wdzi´cznoÊç i uznanie wobec dwóch pisarzy.
Wyra˝am je zatem. Jeden jest Rosjaninem. Prze˝y∏ stali-
nizm, nie siedzia∏ i pisa∏. In˝ynier. Nie wiedzieli, czy
robi to powa˝nie, czy nie. Ja te˝ nie mam pewnoÊci.
Podobnie jak w przypadku Josepha de Maistre’a, choç
temu raczej nic nie zawdzi´czam. Drugi pisarz to
Hiszpan. WyjaÊniam, ˝e pierwszy pisa∏ po rosyjsku,
drugi po hiszpaƒsku. Ten ostatni robi to nadal, czyli
˝yje. Mia∏em go zobaczyç, ale nic z tego nie wysz∏o.
˝a∏uj´, bo z mojej winy. Tego pierwszego szczególnie
lubi´ za jednà ksià˝k´. Jest o kopaniu. W∏aÊciwie to
podziwiam. Iberyjczyka te˝ za jednà. Jest o suszarce do
w∏osów. Równie˝ go wyjàtkowo ceni´.

Poza tym dzi´kuj´ jeszcze Janowi Kochanowskiemu.
Od niego u nas wszystko dobrze si´ zacz´∏o. W zwiàzku
z tym dzi´kuj´ Adamowi, Wandzie, Kasi, Bohdanowi,
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Jarkowi, Dorocie, Ma∏gorzacie, Agnieszce, Wojtkowi,
Andrzejowi, Joannie, Gabie, El˝biecie, Uli, Zdzis∏awowi,
Beacie, Krzysztofowi, Bogus∏awowi i Romanowi. Wszyscy
majà nazwiska, ale je pomijam. Niektórym si´ zmieniajà,
a nie chc´ byç anachroniczny. By∏oby to niezr´czne, a poza
tym wol´ imiona.

Jeszcze bym kilku innym osobom podzi´kowa∏. Zrobi´
to, ˝eby byç szczerym. A wi´c, ogrodnikowi, który cierp-
liwie móg∏ przed domem utrzymywaç mój trawnik
oraz hodowl´ kwiatów. Nie mam trawnika, a doniczki
trzymam w domu puste. Nie trzeba podlewaç, a zatem
nic w nich nie schnie. Dzi´kuj´ psom, kotom, szczurom
i rybkom w akwarium. Nie przeszkadza∏y mi w niczym.
Nie mam ich. Dzi´kuj´ pewnej zakonnicy, która kiedyÊ
zwróci∏a uwag´, mojà i kolegów ze szko∏y podstawowej,
na znaczenie p∏ci. Uczy∏a te˝ katechizmu. Kaza∏a nam co
tydzieƒ robiç rachunek grzechów i dobrych uczynków.
Nie bilansowa∏o mi si´. Od tego czasu jestem odporny
na tego rodzaju zabiegi. Dzi´kuj´ gosposi, która gotowa∏a,
a tak˝e sprzàta∏a. Nie mia∏em gosposi. Wdzi´czny jestem
sàsiadom, którzy nigdy nie zawiadomili policji ani
stra˝y po˝arnej. Zachowuj´ si´ cicho i oni nie wiedzà,
czy jestem w swoim mieszkaniu i co robi´. Choç kiedyÊ
zobaczyli.

Dzi´kuj´ te˝ przyjacio∏om za to, ˝e sà w∏aÊnie nimi.
Szczególnie w tym wypadku profesorom. Sà zwyczajni
i màdrzy, mimo ˝e filozofowie, ekonomiÊci, socjolodzy,
historycy, psycholodzy, fizycy i prawnicy. Nie ma wÊród
nich znawców zarzàdzania, marketingu i rzutu m∏otem.
Widocznie ich nie znam. Dzi´kuj´ wszystkim, którzy
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od czasu do czasu pijà ze mnà wino. Zw∏aszcza tym,
którzy go nie pijà, bo wtedy zostaje dla mnie ca∏a butelka.
Prawie. Mam na myÊli przede wszystkim Andrzeja
i Joann´, a tak˝e Olka i Maj´. Dzi´kuj´ te˝ czasom,
ludziom i kosmosowi. Nie wiem za co, ale robi´ to
z uprzejmoÊci. Dzi´kuj´ mecenatowi, dawcy grantu,
projektu, sponsoringu i spinningu. Nikogo ani niczego
takiego nie by∏o. Nie przeszkadzali.

W dzieciƒstwie matka troszczy∏a si´, ˝ebym nie
czyta∏, gdy˝ zepsuj´ sobie wzrok. ¸atwo si´ domyÊleç,
˝e ciàgle nie u˝ywam okularów. Stosuj´ tylko przeciw-
s∏oneczne, bo je kiedyÊ dosta∏em od przyjaciela we Francji.
Nazywa∏ si´ Jean Claude Boffard. Wspania∏y cz∏owiek.
To najwa˝niejsze, co chcia∏em powiedzieç.
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