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kraków, sierpień 2004
Zadzwonił Marco. Nie mogłem się do niego dodzwonić 
przez ostatnie dwa lata, a on mi tu nagle dzwoni na ko-
mórkę, którą wieczorem mam oddać Szymkowi, bo od 
jutra już nie będzie mi potrzebna. 

– Arturo! Come stai?! 
– Właśnie jutro odlatuję do Ameryki – chciałem jak 

najszybciej streścić mu moją najbliższą przyszłość, bo nie 
miałem czasu na… 

– …America! Sai? Te l’ho detto! Mirracolo! 
Jak zwykle same wykrzykniki, zresztą wiedziałem, że 

on tak zareaguje. Marco sam spędził w Ameryce dwa 
lata, ale wrócił stamtąd dziwnie zniesmaczony. Za to 
w Rzymie ciągle o niej opowiadał (i o kalifornijskiej ko-
chance), popijając każdy kawałek swojej historii cierp-
kim Grignolino, jakby chciał wytrawić w sobie jakieś 
niestrawione resztki. 

– Marco, gdzie jesteś? – zapytałem bynajmniej nie 
przez grzeczność, lecz dlatego, że słabo go słyszałem; Mar-
co przecież zawsze w podróży. 

– W Bretanii! Słyszysz?! Jestem na łodzi. Kręcimy 
film o… 

Przerwało. I już nie wróciło. Marco najwyraźniej stra-
cił zasięg.

start
Ani obawa, ani nadzieja – pragnienie, żeby jak najszyb-
ciej oderwać się od ziemi… Teraz, kiedy już nie muszę 
emigrować, tym bardziej traktuję to jak ucieczkę. Bez-
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nadziejną, desperacką próbę porwania siebie… Zerwania 
ze sobą… Zerwania się? Dokąd? Ot, wznieść się i trochę 
polatać. Sobie.

Patrz: ten łysawy zaraz wyciągnie długopis (przecież na 
pewno nie ma innej broni), wedrze się z nim do kabiny 
pilotów, przebije jednemu policzek, żeby wszyscy zaczęli 
się bać, i będzie krzyczał… Porwać się na to? Nawet gdyby 
na pokładzie był Kmicic we własnej osobie, z kieszonko-
wym wydaniem Potopu, które uratuje mu życie… Porwij 
się, niechby chociaż katastrofa, przecież marzyłeś o tym… 
No już – wyciągaj! Nie można. 

Nie można się wyciągnąć, zaraz zaczną boleć łydki. 
Od lecenia męczą się nogi. Samolot to kosztowny dys-
komfort. 

pierwsza godzina lotu
Unosimy się nad osiedlami, nad lasami, polami, rzeka-
mi, górami, nad granicami, nad brzegiem Europy, która 
nagle staje się podobna do mapy – do swojego wizerunku. 
Do wizerunku? Więc żeby zobaczyć wizerunek, trzeba od-
powiednio się oddalić. Zobaczyć się na zdjęciu, ale jednak 
się sfotografować. Tak na wyciągnięcie ręki – ja sam na 
sam ze sobą? Czy to nadziemskie medytowanie zwodzi 
cię w stronę teologii? Czy to jeszcze ikonografia twojej 
ziemskiej ojczyzny? Czy już nadziemny początek…? Daj 
spokój, patrz. Niebo.

Trasę lotu pokazują na małym ekranie. Samolot leci 
od wyspy do wyspy, stara się trzymać nad ziemią. Szkoda, 
jak już mam spadać, wolałbym do morza, na dno. Lecimy 
łukiem nad Holandią i Belgią, nad Wyspami Brytyjski-
mi, nad Islandią, aż wreszcie wola i grawitacja zanoszą 
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nas nad ocean, jakoś niechętnie, jakby z obawą. Jeżeli 
zaczniemy spadać, to tylko dziesięć kilometrów. 

Ta w rzędzie przede mną (lekko w prawo, a więc 
lewy profil) woli o tym nie myśleć. Ma zamknięte oczy, 
jest w domu. Dom stoi na fundamentach, zakorzeniony 
w glebie. Ja nie mam domu, za to uwielbiam samoloty. 
W samolocie mogę modlić się nie z ziemi, ale z samego 
siebie, bez tego odruchowego zadzierania głowy. Modlę 
się z tego, co we mnie nieziemne, nieziemiste; jakby przy-
rodzona mi ziemskość, ta kula u nogi, nadymała się swo-
imi złudzeniami i prawem pychy pchała mnie teraz ku 
zamiast trzymać przy. Smakuję w myślach to wrażenie, 
to wyobrażenie, że kiedy samolot startuje, ja podskakuję 
i długo nie wracam. Dostatecznie długo, żeby poczuć, że 
mógłbym tu zostać, że tu, w górze, moje miejsce. 

Pode mną pola pocięte bliznami. Bliznami? Nie, ta 
metafora ciała odkleja się od znaczenia. Język za bardzo 
zbliża się do języka. Ledwie zacznie się pisać, już ślina na 
język przynosi to populistyczne rozgadanie. Długie, mil-
czące gapienie się na wyciąga zeznania z narratora… Pode 
mną pola. Pozbawione szorstkich śladów wysiłku, prze-
mienione w abstrakcyjną kompozycję, lasy prostolinijnie 
pocięte drogami i rzeki nieludzko zawiłe. Tylko domy, 
zbite w stadka osad, koncentrują wokół siebie płaszczy-
znę, mącą jej rozległy spokój lokalnymi napięciami. Cu-
dze punkty widzenia, coraz bardziej cudze, coraz bardziej 
punkty. Aż się za nimi zatrzasną chmury. 

Ziemia nas nie potrzebuje, ale daje się wykorzystywać. 
Kocha nas dyskretnie i cierpliwie, miłością matczyną, nie-
ziemską. Pozwala nam zamieszkiwać się całą, a my z dzie-
cinnym uporem wolimy mieszkać u siebie, w ciasnym po-
koiku, kiedy tylko dorośniemy do klamki. Tak, ziemia to 
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domy, można wchodzić i wychodzić, przekraczać granice, 
iść w stronę innego pobliża, żeby zapukać w obce swoim 
paluchem. Bądźcie uwielbione, o, granice! Pod warunkiem 
oczywiście, że cię na nich nie zatrzymują. No tak, spokojnie, 
bez egzaltacji… A jednak granica jest znakiem potwierdza-
jącym rzeczywistość kształtu; jak krawędź rzeczy, pozwala 
odczuć moment zmiany, daje nadzieję nieustannego prze-
kraczania kresów. Istnienie granicy pozwala podtrzymywać 
w sobie wiarę w sens wsiadania do ciężkich maszyn, które 
unosi nad powierzchnią czyjaś wolność i czyjaś życzliwość. 

Lecenie, niesienie. Jesteś w cudzych rękach.
Może lepiej nie czekać, nie pozwalać sobie na jeszcze 

jedną nadzieję? No to po co byłby ten telefon?… Może 
pan się zdecydować na Chicago albo… Chicago, na pewno 
Chicago! Wie pan, ale muszę panu powiedzieć, że tamten 
uniwersytet… Nie zależy mi na uniwersytecie, chcę mia-
sta. Decyduję się na Chicago. 

trzecia godzina lotu
W kolejnym nowym mieszkaniu w Nowej Hucie, którego 
trzy pokoje dałoby się objąć jednym miłosnym uściskiem… 
Pamiętasz? Nasze puste wnętrze w samym środku pust-
ki, kiedy Ja chciała się kochać wszędzie, o każdej porze, 
kilka razy dziennie. Trzeba było tylko odprowadzić Ju 
do przedszkola albo zaczekać aż zaśnie. Ubieraliśmy się 
elegancko, piliśmy czerwone wino, pachniało woskiem ze 
świec ustawionych na podłodze. Dekadencja? Już prze-
czuwaliśmy, co nas czeka. Nie, nie – widzieliśmy to jasno, 
bez cienia wątpliwości. Czy wiara nie jest właśnie tym 
– bezwątpliwością? A wtedy tylko jedno z jednym jak za 
okupacji, ciało do ciała, ściśnięte w szare szeregi… Tak 
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się nazywała moja podstawówka. Nasza klasa… Te rzędy 
foteli… Jakieś kino? Skąd tam wzięła się publiczność? 

Po co to piszesz? Bo co z tym zrobić? Z tym, co wypełnia 
płuca, rozkwita, rozwija się, rozrasta aż do bólu i już nie 
może się zmieścić, więc unosi się i czuję, jak boli mnie 
między łopatkami; a potem z trudem przeciska się przez 
kark, przez mój krzywy kręgosłup, i włazi gdzieś w szyszyn-
kę – tam, gdzie Kartezjusz wyznaczył mi miejsce spotka-
nia z Duszą, która kto wie, skąd przychodzi. Muszę o tym 
pisać, bo to włazi przez gardło, dusi, odcina od oddechu, 
szumi w głowie, aż w końcu wypływa przez oczy, wyciska 
łzy tak, że trzeba szybko szukać chusteczki, żeby udawać, 
że coś wpadło do oka… Ale co tam, teraz pozwalam sobie 
płakać, rozluźniam napięcie w barkach, szyja mi mięknie, 
głowa opada na oparcie. Szare szeregi jak rozprostowane 
zwoje mózgu… Żeby tylko jakoś rozprostować nogi! „Wy-
socy pewnie mają gorzej”. Myśl jak ratunkowy cytat… No 
i proszę! Jeszcze zmuszają człowieka, żeby sobie rekom-
pensował frustracje trującą słodyczą miłości bliźniego.

Chmury dotykają okna, pode mną miękka pościel. Le-
cimy w błękitnym, w jasnym, w czystym, w przeźroczy-
stym, w pustym. Jestem sam, sam z tobą we mnie. I to 
mi się nie śni. 

piąta godzina lotu
Pasy! Drobna turbulencja i zaraz każą zapinać. I jeszcze 
starannie sprawdzają! Kiedy stewardesa się oddala, zaraz 
rozpinam się i starannie przykrywam kocykiem, a na nim 
jeszcze kładę książkę. Właściwie jest mi z tym bardziej 
niewygodnie. Ale nie o mieszczańskie uczucie komfortu 
mi chodzi! Prawda? Co z tego, że prawda. I tak będą mnie 
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posądzać o sztubackie zgrywy, nie uwierzą w żaden kon-
trakt ze Słonecznym… 

Pamiętam, jak mnie Andrzej zapytał na korytarzu 
w Gołębniku: „Ale co to dzisiaj znaczy, że ktoś rozmawia 
z greckim bogiem?”. Nie chodziło o mnie, ale odpowie-
działem za tamtego: „Pewne rzeczy robi się odruchowo, 
bezmyślnie jak kroki rytualnego tańca, zatykając sobie 
uszy na podszepty znaków, które zlatują się na żer”. Ni-
czego nie udowadniam, niczego nie demonstruję, nie re-
aguję na znaczek „NIE PALIĆ”, bo nie palę. 

Jednak ten znaczek kojarzy mi się z kawiarnią na Tra-
stevere… Z ręką kobiety, aktorki, która paliła na schod-
kach przed bramą, bo tam akurat kręcili jakiś film. Zro-
biłem jej zdjęcie. A potem nie mogłem go znaleźć. Teraz 
przypominam sobie tamten kadr i że złowiłem wtedy ten, 
nad jej głową, znaczek z przekreślonym papierosem. Ko-
chałem ją może ze trzy minuty. To ja odszedłem.

Rzym? Każdy opis (wybacz mi, wilczyco) będzie nieudaną 
fotografią, którą lepiej zgubić. Rzym, gdzie byłem nasyco-
ny sobą jak poranna kawa i myślałem, że tam bezboleśnie 
przejdę przez dantejską kładkę. To był koniec średniowie-
cza, ten wiek, kiedy kolumnada zagęszcza się w las i wilki 
wychodzą niewywołane. Kiedy stamtąd wyjeżdżałem, było 
akurat nell mezzo, początek tysiąclecia. Marco był tuż przed 
trzydziestką i bezczelnie wyliczał mi moje trzy lata wię-
cej. Marco? Ciekawe, dokąd dopłynął. Ach, Roma, słodka 
Roma… Zbyt piękna byłaś. Zbyt łatwy romans. Nie mogło 
się udać. Przyznasz, żeśmy trochę udawali. Tak ocierać się 
o mur domu, w którym mieszkał Słowacki, tak zakochi-
wać się w aktorkach… A może jednak? Może by się udało? 
Daj spokój – Julo nie dożył czterdziestki. A senior Pavese 
zdecydował się rok później. No, wstawaj, papieros rozdeptaj, 
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bo w Ameryce zdrowe cię czeka życie! Marco mówi nagle po 
angielsku, ale wciąż z cudownie włoskim belcanto, bruk jesz-
cze broczy chiaroscuro, na głowę leje się ilsolemio, a sukienki 
pełne wiosny pachną a capella. Podnosimy się, wracamy. Jak 
zawsze tym samym mostem, na drugą stronę rzeki. On parla 
coś o przyszłym kontynencie, ja wypatruję brzegu Campo di 
Fiori, skąd on pójdzie w swoją stronę. A ja w swoją.

szósta godzina lotu
Zaczynają mnie boleć kości i stawy, i mięśnie. To mi 
przypomina ten desperacki wyjazd autobusem do Rzymu, 
w listopadzie. Żeby jednak, żeby jeszcze. A wcześniej ten 
zakłopotany reżyser: 

– To z czego pan żyje?
– Ze ściany. 
– No, to ma pan szczęście, nie każdy może sobie po-

zwolić. 
Ale pewnie pan do hotelu wróci, a ja pod ścianę.

ósma godzina lotu
I nagle uświadomiłem sobie, że dziś wieczór nie położę 
się obok ciebie. I poczułem się, jakbym wszedł do grobu, 
w którym ja leżę żywy, a ciebie już w nim nie ma, bo 
zmartwychwstałaś. 

Na szczęście mam twoją jedwabną koszulkę w walizce. 

dziewiąta godzina lotu
Rzadkie chmurki rozbielają czysty błękit, niebo nicestwieje, 
kosmos blednie, Bóg szarzeje; jeszcze coś mgli się, mętnie-
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je – i to właśnie nie chce się skończyć. Samolot wykonuje 
dziwne skoki, pilot stroi wyszkolony głos w beztroskę. Wcho-
dzimy w chmurę, przyjdzie zdać się na przesądy i pamięć… 
Wiem, że skoro teraz nic nie widać, to już blisko. Zaraz 
zobaczę jezioro, które pokazuje się na ekraniku przede mną. 
Dzyń i PROSZĘ ZAPIĄĆ PASY. „Szanowni Państwo, zbli-
żamy się do lądowania. Proszę zapiąć pasy”. Zapiąć?

lądowanie
Żółta krawędź granatowej plamy, wiązka wieżowców, dalej 
równo rozłożona siatka. Siatka? Jakieś regularnie podzie-
lone nigdzie… Zawiązuję buty, zaraz się zaniosę, zaraz się 
zagnieżdżę – w tym tu. Uderzenie z dołu. Ziemia, ziemia! 
Ziemia po przeciwnej stronie Ziemi. 

Teraz… Powtórz to sobie głośno, nie otwierając ust: 
„Zapaść? Polska. Poniżenie? Polska. Ogołocenie? Polska. 
Bezdomność? Polska. Lądowanie? Ameryka…”. Postaw 
pytajnik po trzeciej kropce.

chicago, niedziela
Magda po mnie na lotnisku. Magda jak siostra. Bo z jej 
bratem łączy mnie jakiś genetyczny niemal związek. Kie-
dy przeprowadziliśmy się do Huty (jako dziecko, więc 
raczej zostałem przeprowadzony), on był pierwszą osobą, 
którą poznałem; zostało mi na resztę życia, jak wirusowa 
skłonność. No więc Magda, moja miłosierna siostra, od 
razu bierze mnie za swojego brata. Ja jej przywiozłem bra-
ta, a ona w zamian cofnęła mnie w dzieciństwo… Tu się 
coś zacznie? Kto zacznie? Wiesz, czuję się, jakbym witała 
brata. Czyżbym nie odpiął pasów? Nie można się uwolnić, 
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nie da się zupełnie wysiąść, udaje się co najwyżej, znacz-
nym wysiłkiem woli, zmienić wehikuł. Coś się zacznie, 
ale będzie kontynuacją, następną sceną bez przerwy.

Na razie pakujemy ciężkie walizy do jej Solary. Ładne 
auto, ładnie w nim wyglądasz. Wnętrze doskonale czyste, 
klima mrozi, zapalenie zatok mam jak w banku. Masz 
jakieś pieniądze? Jutro pojedziemy założyć konto. Magda, 
bliźniacza siostra, czyta w myślach. A możeś wróżka? Nie 
za zimno? Nie. Nie jest mi zimno, po prostu znam to cia-
ło. Jeśli czegoś jestem pewien, to właśnie jego niezawod-
nej nadwrażliwości na zmiany klimatyczne. Masz jakieś 
ubezpieczenie? Zapiąć pasy!

rano
Powinieneś chyba zrobić jakieś postanowienia. No, zrób. 

Nie dać się łatwiźnie. Niech to, co ważne, nie będzie 
odświętne, niech będzie codzienne. A w święta zatrzymać 
się w drodze, przysiąść na ławce, siąść przy stole i się 
śmiać. Tam, w oazie, na chwilę wstrzymać się od ciągłe-
go dotykania czułością druta kolczastego, tego druta, za 
którym wolność widać tak wyraźnie, że trudno uwierzyć 
w coś innego niż jej wizerunek. 

A potem znowu do codzienności, tej wycinanej maczetą 
w dżungli, tej palącej, przed którą uciekają stopy na pu-
styni. Do codziennej walki o resztki porozrzucane wokół 
krematorium, do tego ringu, areny, ogrodu. Znowu zaci-
snąć zęby, dotykać skórą, nie osłaniać się przed głęboki-
mi zranieniami. Niech się zabliźnią pęknięcia; pozwól im 
stać się znakami, patrz, co na tobie napisano, czytaj. Daj 
uszom usłyszeć lęk w krzyku strażników, nasze wzajemne 
banie się siebie. Tam źródło wszelkiej odwagi. 
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Dąż. Do, ale nie żądaj dotarcia. Docieraj się. Idź przed 
siebie, tą jedyną ścieżką, która wije się za tobą; idź pro-
sto, oglądając się na boki jak tropiciel. Aż do ziarenka 
ciemności, do ostatniego punktu perspektywy, do ostrza 
strzały, tam, gdzie czekają ci, co tam przepadli. I ty tam 
zostaniesz, jeżeli tam twoje miejsce. Ale pamiętaj: nie dać 
się zjeść, być gorzkim, niestrawnym. Byle nietrującym, 
niejadowitym. Więc nie pozwól sobie być padliną. Wiedz, 
że możesz umrzeć, idąc, ale nie unikaj potknięć, chwytaj 
się za ręce i podkładaj sobie nogę; wstawaj, słyszysz, jak 
bije ci serce? Nie pozwól sobie na przyzwolenia, nie daj 
się skusić tym wyjściom, co stają na twojej drodze: ugo-
dzie z niechcianym i pogodzeniu się z końcem. Nie oddaj 
się za wszelką cenę, oprócz siebie nie masz nic innego, za 
co mogliby ci zapłacić.

południe
Zapłacić? No właśnie, w końcu zawsze chodzi o pieniądze. 
Jesteś zbyt poważny. „Dlaczego nie jesteś wesoły?”. Dla-
czego nie jestem dowcipny, tylko żałośnie śmieszny? Mija 
mnie siwy młodzieniec, zostaje za nim dymek z napisem. 
Nie rozumiesz? Bo wszystko bierzesz tak cholernie serio! 
A tu popatrz – Andy Warhol, człowiek, który w przeciwień-
stwie do ciebie ma swoją filozofię życiową (i to powieloną 
w milionach egzemplarzy), radzi: „Powinieneś zawsze mieć 
w ręce produkt i sprzedawać nie tylko siebie samego. Jako 
aktorka powinnaś liczyć swoje sztuki teatralne i filmy, jako 
modelka swoje fotografie, jako pisarz powinieneś liczyć 
swoje słowa, a jako malarz swoje obrazy; dzięki temu za-
wsze wiesz, jaka jest twoja wartość, i nie sądzisz błędnie, że 
twój produkt to ty sam, twoje słowa i twoja aura”. 


