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1. Koniec

Nóż leżał martwy. Na brutalnym stole.
Nożem można wszystko. Ciachnąć ciało, konkubenta,

książkę.
Wyobraź sobie, że to koniec: książki, świata, ciebie. 

Ciebie troszkę. Och, takie uszczypnięcie. Nie lubisz tych 
słów. Gniją, zanim przejdą. Spotkasz je pod koniec książ-
ki, wrócą, w pewnym domu, z ogrodem i z człowiekiem, 
i się nie ucieszysz – nóż naprawdę będzie leżał martwy. 
Na brutalnym stole.

2. Koniec. Dwa

W Dziwnym jest tym świecie posunął się do słowa i do
noża, pamiętasz. „Że ktoś słowem złym zabija tak jak no-
żem”. Niemen. Wył, więc był. Był 1967.

Zakłócał ciszę i dobrobyt. W powszechnym użyciu byli 
Santor i Połomski. Cała sala śpiewała z nimi. Tylko ten, 
psiamać, inaczej. Czarny charakter. Niepokoił jak wołga. 
Nie przylegał. Wszczynał. Wyrażał się. Głosem i włosem. Ale 
i koszula, haft, kant, but, pseudonim z Orzeszkowej Elizy, 
imponderabilia zawzięte – nie pozostawiały złudzeń. Postawa 
nie napawała; cały ten całokształt awanturniczo-przygodowy.

Koniec świata – się mawiało. Zwłaszcza wśród starszych 
i schorowanych. Koniec świata.

I to jest początek mojej ciętej historii, zauważ.
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3. Przed zbrodnią. Wieczność

Nie porzucając heroizmu, zacięcia i krwi, jak wyżej, 
zapowiem – ku wieczności wiodły trzy drogi. Płomienna, 
męska i podstępna. Kroiły świat, ciach, na trzy – jak Trój-
ca. Będę do nich wracał. Do tych dróg i duchów. Do tych 
legend przeciągłych i lepkich. Jesteś skazany na powrót.

W przejmującym dzieciństwie ogień, męstwo i podstęp 
przemykały jak motyle. Miałeś dzieciństwo. A wieczność to 
już w ogóle – jakby jej nie było. Istniało się samemu. Jak się 
grało w piłkę. Sam na sam, z kimś z ulicy, bez bramkarza 
lotnego nawet. A jeśli życie jest substancją lotną?

Niczego obok się nie czuło; tego dziwnego świata. Ow-
szem, intrygował termin „firmament niebieski”, ale żeby 
miał jakoś dokuczać, to nie. Wywoływał duchy. Jak flago-
we seriale: Duch z Wyspy Mnicha, Randall i duch Hopkirka, 
potem Wakacje z duchami. W Duchu z Wyspy… występował 
Smokofilomidanek – wielka, szklana kula, z którą próbowali  
rozmawiać bohaterowie. Pukali puk-puk. I nic. Przypusz-
czałem, że tak jest z wiecznością. Podchodzi się do niej, może 
coś przepowie, i puk-puk. I nic. Bo kula-wieczność gdzieś się 
toczy i nie będzie się rozwodzić. I to „gdzieś” jest przeogrom-
ne i w desperacji. Jak rozdziawiona gęba woźnej Zdybały.

Najlepiej było widać firmament z wysokiej trawy. Ro-
sła w ogrodzie. Z ogrodu wyłaniał się dom, kostka domu, 
kość domu. Nie stygniesz. Domem opiekowały się drze-
wa. Dom, kość, malał i rósł, unosił się, opadał, wędrował 
i przystawał. Wypchany dzieciństwem, rodzicami, babcia-
mi, dziadkami, zajmował się harmidrem. I nie ustawał 
w dziwactwach. A to był jak balon w ręku. Taki na drucie. 
A to sunął jak zeppelin. A to stał jak ul. Skąd się wziął 
dom? Wysoka trawa śniła.
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Leżało się w niej i gapiło. W trawie leży się najbardziej. 
W łóżku, w ziemi, na torach – mniej. Leżało się w tra-
wie i gapiło w podniosłe niebo. Aż niebo, niestworzone 
rzeczy, zaczynało schodzić niżej. I wyciągać niewidzialną 
Rękę. Zupełnie bez ceregieli, przez dziurę w obłoku. Nie 
chciało się pustej bramki. Więc się szło po horyzont. Za 
Ręką Bramkarza Lotnego. Na koniec niespiesznego świa-
ta. Niebo kleiło się do ziemi jak skórka do jabłka.

Niebiański Bramkarz Lotny a ludzki bramkarz lotny to, 
nie umniejszając naszemu Deszczowi, dwa różne światy.  
Deszczu, bramkarz lotny z ulicy Konopnickiej, a priori 
chętny, miał głupie cechy człowieka. Był zwinny, za zwin-
ny, cwany, za cwany, i konfliktogenny: czy piłkę złapał 
w polu karnym, czy poza, i kto nabazgrał taką krzywą 
linię. Ten z nieba miał zwłaszcza inne pole gry. Był star-
szy, z Brodą, ociężały, bez zbędnych ruchów, wymachów 
Ręki czy opuszczania daszka czapki na Oczy. Żeby słońce 
nie raziło. Bo i tak nie mogło Go razić. Nikt się też nie 
poważał, jeśli piłkę złapał w Ręce za linią pola karnego. 
Jaką linią? Cała ziemia jest polem karnym. I bez dyskusji, 
bo ześle wojnę lub zarazę. Która spuści baty i przetrzebi. 
I ludzkość dostanie do zera. 

Ech, niebo to była ceremonia! A i trawa nie chciała od-
dawać pola. Wspinała się do jakiegoś swojego Źdźbła nad 
Źdźbłami. Rosła i przerastała. Wołała. Na koniec więdła. 
I spadała z piedestału.

A gdyby tak spadł z piedestału sam Włos nad Włosa-
mi? Czyli Niemena Włos. Przenigdy! Tylko nie Nieme-
na! Niemen bez włosów był niemożliwy. Owszem, krążył 
w społeczeństwie Połomski bez włosów, czyli w peruce, 
ale Niemen? Włos Niemena był imperatywem. Szampon 
pokrzywowy z Miraculum czynił cuda.
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Waga źdźbła trawy i włosa Niemena mogły się równać. 
To i to było tajemnicą. Z kuli ziemskiej wyrastały miliar-
dy kłączy trawy. Począwszy od dwustu milionów w dolinie 
Amazonki, a skończywszy na trzech źdźbłach na Kamczat- 
ce. Na głowie Niemena zaś zalegały włosy w kwocie łącz-
nej sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery. 
Gdyby je wyrwać, nie wiem, przez sekretarza partii, i uło-
żyć wzdłuż, to by było trzydzieści dziewięć kilometrów. Jak 
z Kutna do Łowicza. Jednak potęga liczb nie wyczerpuje 
ludzkości. Po namyśle to włos Niemena przeważał. Trawa 
rosła po świecie jak oszalała, a włosy Niemena tylko na 
Niemenie. To jedno. A drugie: włos Niemena był stanow-
czy i udzielał się w sztuce, a trawa była mglista i stanowiła 
prowizorium świata; lekką konstrukcję, po której wspinały 
się do nieba nadmuchane metafory. 

Trawa i niebo niejeden raz jeszcze się tu odezwą. Trawa 
będzie ociekać nie powiem czym. A niebo – szkarłatem. 
Ale to przyszłość. W głębokim jak ziemia dzieciństwie tra-
wa i niebo były pierwszym dowodem osobistym. W ocze-
kiwaniu na ten prawdziwy, obiektywny, giętki jak język, 
ciemnozielony, dozwolony od lat osiemnastu.

Dziwne jest życie w dzieciństwie. Jakby się stało w ka-
łuży. Wody, krwi, rtęci. A życie by nie płynęło. Nie chcesz 
stać.

Chłonęło się je więc takim, jakim było. Bez trudu, bez 
myśli. Choć się zdawało, że biedronka – aż strach pomyśleć.  
Skończ. Choć się zdawało, że biedronka, konik polny, żaba, 
cały ten zoologiczny rozgardiasz żyją wiecznie. Że ty, z przy-
zwyczajeniem do biedronki, konika polnego i żaby, jesteś 
współuczestnikiem. Tkwisz po kostki w rytuale kuli ziem-
skiej. I nad ciałem biedronki, konika polnego i żaby, bywa,  
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martwym, zamordowanym przez kierowcę samochodu 
osobowego marki Fiat o nieznanych numerach rejestra-
cyjnych, pochylasz się bez zrozumienia. Bez odkrycia. Bez 
przerwy. Wobec nieznanych numerów rejestracyjnych lite-
ratura bywa bezradna. Rejestrujesz nieznany ciąg zdarzeń, 
mając dzieciństwo, i nie zdążasz z myślą. Co z tego, że 
dni przychodzą codziennie, a noce co jakiś czas? Nawet 
jak którejś nocy o coś zahaczysz i się przewrócisz, i nie 
zaśniesz, zbiegły z miejsca wypadku, to nic. Przyjdzie dzień 
i rozwieje. Dzień służy przychodzeniu. Nie zdążysz spytać 
o szczelinę, skaleczenie, utrącenie, o nie wiadomo co. O żal
nie zdążysz zapytać. Zostaw żal.

Nie chcę się tu rozwijać, na wstępie, z biedronką i innymi 
egzemplifikacjami. Nad ceną życia się zamyślać. Bo spodzie-
wało się gratisów. Że życie nic nie kosztuje. Że tylko pociąga 
i cześć. Że w trawie, w powietrzu dzieje się coś, czego nie 
widać – i to kusi. I że te tajemnice są fajne. Garnąłem się do  
tego widzenia za dużo; za, duszo, widzenia, tak. Do tych 
symptomów. Do całości i do niczego. Et omnia niczego. Miłe 
jest niebo i niejasna ziemia.

Od 1967 roku szukałem sensów, ale na żaden nie było 
mnie wtedy stać. Na jakiś pomyślunek. Nie ma co mówić. 
Ani-ani.

Jeśli tak podtrzymać jeszcze chwilę ton żałosnego trak-
tatu, wyżalić się i nie wywieszać białej flagi, to z tą wysoką  
trawą mam podskórne pytanie. Kosmogoniczne i ludzkie. 
No bo kiedy została stworzona? Przed wiotkim człowiekiem?  
Chyba. 

W trawie kryło się ciało drobnej budowy ciała. Jak to 
się realistycznie mówiło. Moje faktyczne ciało, fakt, bez 
ekspansji, nie było poważne. Na domiar do szczętu wła-
sne. Chętnie bym go czasem uniknął; tej skończoności. 
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Ale jak? Tak uciec przed ciałem – w smugę, w lustro… 
Jeśli w wojnę ze sobą – to o co? Masz ważne ciało. Masz 
ważny bilet. E, może nigdy więcej wojny, co?

Z rosłej trawy, wracając do trawy, wystawał tylko czu-
bek nosa. Oczy dotykały powietrza. A powietrze z kolei, za- 
nim dotarło do nieba, musiało się nieźle naszarpać z wiatrem.  
Albo z chmurą. Albo z mgłą. Nawet ze słońcem. I tak każde-
go roku. Od lata 1967 do lata 1977. Bo w 1977 wszystko było 
bardziej. Mocniej. Więcej. Aż nie tak. Za dużo było tam- 
tego lata szamotaniny w przyrodzie. Za dużo upartej wilgoci 
w powietrzu. Rosy, mgły, deszczu. Masz upór. Jedno z dru-
gim się kleiło. Drażniło. O, świecie zabójczy. Który miałeś 
zginąć.

Czasem nie chce się czegoś, co jest. Widzisz. Chce się 
czegoś innego, innego lata na przykład, innej pory życia. 
Lub niczego. Nawet siebie się nie chce. I tak jest, że się 
nie jest. Zwłaszcza przed snem. Jeśli człowiek to coś ta-
kiego jak ja, to, przepraszam, dziękuję. Samemu Bogu, 
pod postacią Bramkarza Lotnego, tu nie do śmiechu. Gdy 
z miłości podgląda moje zasypianie. Gdy przykłada Ucho 
do ziemi. I nie mówię o tym zasypianiu na amen, kiedy  
się wyje jak Niemen, hi-fi, ekstremalnym i, szczęście w nie- 
szczęściu, fantastycznym. Mówię o zasypianiu notorycz-
nym. Gdy zaczynają się procesje. Idą obawy, histerie i klę-
ski. Eteryczne, erotyczne. Jedna za drugą. Sklejone z moją 
ziemską, zapalczywą obecnością. Która mięknie jak po-
duszka. Pod ciężarem. Łez, nie łez. Nie płacz.

Lato ’77 obfitowało w deszcz i w zagadki.
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4. Piątek, 26 sierpnia 1977, 14:20

Niezwłoczne ciało Solskiego znaleziono w parku Za-
wadzkiego. Kiedyś to był park Wiosny Ludów. Leżało 
w chaszczach pod drzewem niedaleko alejki przecinającej 
park na ukos. Tej, którą można było pójść od połowy Deo- 
tymy skrótem do szkoły muzycznej. Żeby nie iść całą  
Deotymy do Barcewicza.

To nie była wyniosła trawa, która ratowałaby twarz 
Solskiemu. Tylko kilka żałosnych krzaków, zarosłych ziel-
skiem, z trzema parasolami łopianu. Z ziemi wystawało 
dosłownie pięć, sześć wątłych, upokarzających traw. Nic 
nie wspierało Solskiego. Wszystko wokół rachityczne, podłe 
i głupie. I sam Solski upadły. Bo przesadnie wyciągnięty. 
Jak guma balonówa, która dopiero co pękła i się rozślima-
czyła. Sama głowa opierała się o pień drzewa i czemuś się 
dziwiła.

Kapitan Leżak od razu zwrócił uwagę na rękę Sol-
skiego. Była dziwacznie odrzucona do tyłu. Jakby chcia-
ła jeszcze czymś w kogoś rzucić. Kamieniem. Kijem. Co 
pod ręką. W tym idiotycznym, bo złudnym pośpiechu, że 
jeszcze da się wywinąć, wykręcić. Nic się nie dało. Na 
pierwszy rzut oka było widać, że walka była nierówna. Że 
w ciągu paru sekund legła w gruzy budowana przez lata 
legenda Solskiego. I że ten Solski ze swoją legendą mógł 
być w boju ważniejszy od Solskiego ze swoją duszą. Że 
nawet mógł się z zasuwającą po niego śmiercią tak doga-
dać, że odda jej duszę i wszystko, zapasowe części z garażu 
do opla kapitana, portfel, dokumenty, książkę przeglądów 
z Motozbytu, ale żeby śmierć mu zostawiła trochę legen-
dy. Żeby go jakoś, nie wiem, rzuciła na przysłowiową głę-
boką wodę, czyli żeby zginął na jakiejś ruchliwej ulicy. Że 
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toczyłby bój ze śmiercią na Sienkiewicza, jak się wjeżdża 
pod górkę; wśród gapiów, którzy by nadziwić się nie mo-
gli i całymi latami by opowiadali, że dobra, kurna, Solski 
zginął, ale miał pod górkę, bo napadło go ośmiu facetów. 
Każdy z nożem. Jakich ośmiu, ktoś by dorzucał, jedenastu 
ich było. To znaczy dwunastu minus Judasz. W tym zapa-
le odwracałoby się Ewangelię do góry nogami.

Nic takiego jednak chyba nie mogło mieć miejsca. 
A ręka Solskiego, wracając do ręki Solskiego, popadała 
w śmieszność. Przypominała rękę Bardotki z okrągłego 
lusterka, które nosiło się w tylnej kieszeni teksasów. Bar-
dotka niby przeczesywała włosy. Ale najważniejsze było 
to, że nie robiła tego naprawdę. Bo chodziło o gest. Pełen 
grzechu ruch ręki w górę, za siebie, ze zgiętym łokciem, 
odsłonięciem ramienia. I ramiączkiem sukienki, które – 
w ramach rewolucji seksualnej – nie wie, gdzie się po-
dziać.

I tego Leżak najmniej sobie teraz życzył: komiczno-
ści i Bardotki. Oczekiwał poważnej zbrodni. Trzęsienia 
Hitchcocka i żeby napięcie rosło. Nie śmichów-chichów. 
I nie rozpalonych zmysłów.

Nie od tego była milicja.
– Podejdź tu, Sęp – zwrócił się do starszego szerego- 

wego. – Pomierz mi to wszystko i ściągnij Migawkę.
Chodziło o fotografa. Szerokiego jak kadr. Chyba tylko 

on miał w Kutnie trzy pentacony, prosto z NRD, w tym 
„złote” penti, rocznik sześćdziesiąty dziewiąty, które na-
był wąskiej żonie na imieniny, i dwie lampy błyskowe. 
Lubił błyszczeć. Prowadził zakład na Królewskiej. Obok 
okna wystawowego pod tytułem „Wyrób trumien”. Był do 
dyspozycji.

 


