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OPOWIEÆ SYBERYJSKA
Nic oprócz z³udzeñ we mnie nie umar³o.

Henry Miller

W tej historii bêdzie mowa o zdarzeniach,
które na przekór wszystkiemu mia³y miejsce naprawdê, a tak¿e o zdarzeniach, które powinny by³y mieæ miejsce, ale w ostatniej chwili siê nie odby³y; o takich, których siê spodziewano, ale siê nie doczekano; o takich, które odby³y siê inaczej,
w innym czasie i z innymi osobami; o takich, który te¿ siê odby³y, ale zosta³y uznane za nieprawdziwe; a tak¿e o takich,
które nigdy siê nie odby³y i odbyæ siê nie
mog³y, ale sta³y siê powszechnie znane
i nawet trafi³y do encyklopedii.
Reminiscencja z zapomnianego autora

Po raz pierwszy ¿yciowe wichry przywia³y zagadkowe s³owo
Syberia do moich po³ockich pieleszy, gdy mia³em lat piêæ, a do
naszych s¹siadów przyjecha³ krewny z owej w³anie Syberii.
Syberyjski swojak wytaszczy³ z wagonu baga¿ i przed przejciem przez tory ujrza³ ostrze¿enie: ciera¿ysia ciahnika!1 Obej1

Strze¿ siê poci¹gu! (bia³or.)
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rza³ siê jak zaszczuty, wyplu³ z ust bie³omora, chwyci³ walizê i da³
chodu z peronu, aby dalej od t³umu z³odziejskich bia³oruskich
ciahników, gotowych w mgnieniu oka ci¹gn¹æ mu jego w³asnoæ.
Tê historyjkê opowiadali na naszej ulicy wszyscy z wyj¹tkiem
mo¿e tylko g³uchoniemego dziadka, który mieszka³ z tuzinem kotów w pobli¿u stacji pomp. S³uchacze pêkali ze miechu, a i ja
zamiewa³em siê razem z innymi, choæ z pocz¹tku tylko dla towarzystwa, bo co znaczy³ ciahnik  wiedzia³em nie lepiej ni¿ tamten syberyjski Rusek.
*
Wspomnienie o moim pierwszym spotkaniu z Syberi¹ twarz¹
w twarz spowija nie zapach cedrowej ¿ywicy czy gor¹cych miêsnych piero¿ków, a woñ wie¿ej ludzkiej juchy.
W kalendarzu by³ czerwiec, szczytowy okres tak zwanego zastoju. Pochowawszy ojca, rzuci³em siê w pogoñ za swoim Studenckim Oddzia³em Budowlanym (w skrócie SOB) Victoria, który
bia³orusk¹ krwi¹ karmi³ roje syberyjskich komarów na urwistych
brzegach rzeki Keæ.
Jeli uwa¿nie przyjrzycie siê nowej politycznej mapie wiata,
wydanej niedawno przez wiedeñskie wydawnictwo Freytag und
Berndt, to znajdziecie cieniutk¹ czerwon¹ niteczkê kolei, ci¹gn¹c¹ siê na pó³noc od Tomska i urywaj¹c¹ siê beznadziejnie w punkcie z mikroskopijnym napisem Perechodnyi Dol. To tam w³anie
powinienem by³ trafiæ, ¿eby wypiæ z przyjació³mi ocala³¹ ze stypy
butelkê Bia³owieskiej za wietlan¹ pamiêæ mojego ojca i zarobiæ
swój tysi¹c rubli albo, jak wtedy mawiano, dziesiêæ kawa³ków,
a potem zrobiæ wra¿enie na jednym po³ockim i kilku miñskich
dziewcz¹tkach, obojêtnym tonem rzucaj¹c sakramentaln¹ frazê:
Nikt nie mo¿e nam zabroniæ ¿ycia w piêknym stylu.
Wypakowa³em siê z poci¹gu Moskwa-Tomsk (w jego wagonie restauracyjnym mo¿na by³o do woli pomedytowaæ nad taki194
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mi pozycjami menu jak kotlety z niedwiedzia wieprzowe i kotlety z niedwiedzia cielêce), pe³n¹ piersi¹ wci¹gn¹³em syberyjskie powietrze i dowiedzia³em siê, ¿e jedyny poci¹g do stacji Pieriechodnyj Do³ odchodzi za godzinê. Przebicie siê do okienka
kasy przez zapchan¹ salê dworcow¹ wygl¹da³o na zadanie nie
mniej skomplikowane, ni¿ przy³¹czenie Jama³o-Nienieckiego Okrêgu Autonomicznego do Bia³orusi. ¯adnej kolejki do kasy nie
by³o: do okienka z ró¿nych stron wyci¹ga³y siê rêce z pieniêdzmi, odpychaj¹c siê wzajemnie, co sprawia³o, ¿e kasjerka spokojnie czyta³a sobie gazetê.
Oczywicie zdajê sobie sprawê, ¿e rosyjska potêga bêdzie siê
rozrastaæ Syberi¹, ¿e na syberyjskich bezkresach mo¿na znaleæ wiele rzeczy wietlanych i g³êboko ludowych, ale dla mnie
wizytówk¹ tej krainy na zawsze pozostanie scenka rodzajowa ujrzana owego dnia spod okna dworca kolejowego w Tomsku.
W¹growatemu m³odzianowi z b³yszcz¹cym wzrokiem poszczêci³o siê przecisn¹æ do kasy i ze zduszonym zwyciêskim okrzykiem Pieriechodnyj Do³! wetkn¹æ kasjerce brudno¿ó³ty zwitek
jednorublówek. W tej samej chwili przeraliwie zawrzasn¹³ ochryp³y kontralt: Waniok, wy³¹cz cwaniaka! Dwumetrowy dr¹gal
z dobrodusznym buraczkowym obliczem melancholijnie r¹bn¹³
pudowym ku³akiem m³odzianowi miêdzy oczy. Niedosz³y triumfator zala³ siê juch¹ i oklap³. Jechaæ do Pieriechodnego Do³u najwidoczniej mu siê odechcia³o. Towarzysze, rozst¹pcie siê! Cz³owiekowi zrobi³o siê niedobrze!  niemia³o pisnê³a kasjerka
z okienka, próbuj¹c bezskutecznie wrêczyæ bilet na wpó³ przytomnemu podró¿nemu. Wyli¿e siê, zdechlak  rzuci³ kto pogardliwie. Najbardziej skorym do niesienia pomocy humanitarnej okaza³ siê Waniok. Z ³atwoci¹, jak gdyby wyrywa³ chwast
z ogrodowej grz¹dki, wyci¹gn¹³ sw¹ zakrwawion¹ ofiarê z t³umu,
uniós³ j¹ wysoko ponad g³owami i zaproponowa³ podaæ towarzy195
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sza do wyjcia. W podziêce za tê troskê, ju¿ odp³ywaj¹c w kierunku drzwi na wyci¹gniêtych w górê mêskich rêkach, towarzysz sprê¿y³ siê i celnie plun¹³ w twarz Wanioka glutem krwi,
smarków i liny. Zrobi³o mi siê niedobrze i dotkliwie zachcia³o
z powrotem, do Miñska i Po³ocka.
Do Pieriechodnego Do³u przyby³em kukurunikiem, p³ac¹c pilotowi dwiema butelkami zio³owej nalewki Zwieroboj. Pasa¿erowie ustalali przystanki na ¿¹danie z za³og¹ w trakcie lotu i samolocik, budz¹c pop³och wród domowego inwentarza i zwierzyny w tajdze, dwukrotnie l¹dowa³ przy ludzkich siedzibach, przy
czym raz ledwo siê rozmin¹³ z jak¹ stodo³¹, poniewa¿ awiatorzy
odkorkowali swoje butelki od razu przy sterach.
Na l¹dowisku wznosi³a siê olbrzymia ¿elazna brama, choæ ani
po prawej, ani po lewej stronie nie by³o widaæ ¿adnego ogrodzenia. Za to u samej góry obiekt by³ ozdobiony artystycznym obrazem, na którym krzaczastobrwiasty i medalasty sekretarz generalny wyci¹ga³ rêkê, informuj¹c podró¿nych: S³uszn¹ drog¹ idziecie, towarzysze. A tak¿e dodawa³: Wita was centrum rejonu wierchniekeckiego Pier. Do³. Te przejmuj¹ce s³owa z chuligañskim
skrótem koñczy³a domalowywaæ uczepiona drabiny mizerna istota z tak klasyczn¹ kol¹ bródk¹, ¿e zdawa³o siê, i¿ w gumiakach
tego s³ugusa muz musia³y omdlewaæ nie stopy, a kole kopytka.
Na pasie startowym i doko³a niego przekwita³y mlecze, pas³y
siê krowy i nikt nikomu nie puszcza³ juchy. Trwo¿liw¹ nutê do
tej sielankowej scenerii wniós³ pastuch podpieraj¹cy bramê i spogl¹daj¹cy tkliwie na zielon¹ butelkê przy jego nogach, nape³nion¹
nieznanym w Bia³orusi sikaczem o nazwie 777. Pastuch z godnoci¹ poci¹gn¹³ kilka ³yków prosto z butelki, mniej wiêcej tyle
nala³ do jakiej skorupy swojemu pieskowi, którego z czu³oci¹
nazywa³ A³kaszem, po czym uprzedzi³ mnie, ¿e na drodze z lotniska do centrum rejonu wierchniekeckiego grasuje zbieg³y z ko³196
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chozu byk rozp³odowy o niespotykanym wród parzystokopytnych
imieniu Judenicz.
Na szczêcie, odwaliwszy parê ³adnych kilometrów przez tajgê, spotka³em siê nie z Judeniczem, a moim najlepszym przyjacielem Gienkiem, który gazikiem wióz³ puszkê margaryny dla
junaków z SOB-u i skrzynkê dagestañskiego koniaku Abrau Diurso dla ich dowódców i miejscowego naczalstwa. Gienek zajmowa³ odpowiedzialne stanowisko naszego zaopatrzeniowca. Zd¹¿y³ ju¿ doskonale przyswoiæ regu³ê, ¿e ususz, rozkurz i zw³aszcza st³uczki na syberyjskich drogach by³y nieuniknione, dlatego
te¿ po pó³ godzinie syberyjska rzeczywistoæ osi¹gnê³a dagestañsk¹ stereoskopijnoæ, a uk¹szenia komarów sta³y siê ozdob¹
tutejszego ¿ycia.
Gazik zahamowa³ na centralnym placu Pier. Do³a i Gienek,
który ju¿ wczeniej rozwin¹³ w sobie szczególny poci¹g do partyjnych i pañstwowych instytucji, zaproponowa³ wyskoczyæ do
wiatru za rejkomem partii. Chciwie ch³on¹³em w siebie syberyjski koloryt, do jakiego oprócz komarów nale¿a³y starodawne przysadziste domy, które ju¿ dawno musia³y zapuciæ korzenie, a tak¿e
budz¹ce respekt stado ni to oswojonych, ni to zdzicza³ych psów
wszystkich mo¿liwych maci, biegaj¹cych wokó³ i przeszkadzaj¹cych nam urzeczywistniæ nasz antypartyjny zamiar.
Za³adowalimy siê do gazika i Gienek znowu w zamyleniu popatrzy³ na z³ociste owoce Abrau Diurso. Za szyb¹ mignê³o wysokie ogrodzenie z drutem kolczastym, co najmniej na trzy wysokoci wzrostu cz³owieka. Zona2  lapidarnie wyjani³ mi zaopatrzeniowiec. Zd¹¿y³em jeszcze zauwa¿yæ has³o na ogrodzeniu: Pos³uszeñstwo i uczciwa praca twoj¹ drogê do wolnoci skraca.
2

W sowieckim slangu wiêziennym i ³agrowym zona oznacza zamkniêt¹
strefê odbywania kary pozbawienia wolnoci, wiêzienie, czeæ zamkniêt¹ ³agru.
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Daninê miejscowemu upodobaniu do hase³ odda³a tak¿e nasza grupa budowlana. Ile¿ to piêknych rzeczy przyjdzie nam urzeczywistniæ!  sta³o na czerwonym transparencie rozwieszonym
pomiêdzy dwoma modrzewiami. Pod nim sta³ inny mój przyjaciel, Miszka Czarnawiec, znany czytelnikom almanachu Mi³awica  samizdatu na naszym wydziale historycznym  jako poeta
Micha Czarni³owicz. Micha pilnie wpatrywa³ siê miskê, jak wró¿biarka w lusterko, czas od czasu rzucaj¹c szybkie spojrzenia na
zegarek. Takiemu samemu ma³o zrozumia³emu zajêciu oddawa³o siê jeszcze kilku junaków SOB-u. Czterdzieci siedem!  wykrzykn¹³ Czarni³owicz i wyrzuci³ zawartoæ miski w krzaki. Piêædziesi¹t!  odezwa³ siê kto inny, te¿ opró¿niaj¹c miskê. Wkrótce siê wyjani³o, ¿e ch³opaki liczyli, ile komarów si¹dzie na ich
jedzenie w ci¹gu minuty. Reszta junaków nie zajmowa³a siê eksperymentowaniem, a po prostu biega³a z miskami i ³y¿kami wokó³ nie dobudowanej sto³ówki, usi³uj¹c uwolniæ siê od d³ugich roi
komarów i próbuj¹c wcisn¹æ porcjê gumiastych makaronów do
¿o³¹dka. Ci, którzy byli z nami zesz³ego roku w oddziale budowlanym w Kazachstanie, mogli jedynie têsknie powspominaæ naszego kucharza, Koreañczyka Kima, który na Dzieñ Budowniczego przygotowa³ nam firmow¹ potrawkê z duszonego miêsa
sus³ów, a w dni powszednie codziennie zarzyna³ barana, kiedy
za barana nie dowieziono, zar¿n¹³ jednego ze swych tuczonych
na miêso koreañskich psów i przygotowa³ najsmaczniejszy gulasz sezonu, szkoda tylko, ¿e powiedzia³ nam o tej kulinarnej tajemnicy od razu, gdy jeszcze ca³y oddzia³ siedzia³ przy stole.
Dni przeznaczone nam na urzeczywistnianie rzeczy piêknych
by³y ciekawsze ni¿ noce pod moskitierami, które s³abo chroni³y
przed komarami, paj¹kami i innymi owadami ¿¹dnymi naszej krwi.
W dzieñ zawieralimy znajomoci ze stworzeniami znacznie ciekawszymi. Na budowie cegielni razem z nami pracowali wiênio198
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wie-zekowie z zony i wolni osiedleñcy, albo po prostu chemicy3.
Zekowie byli pod konwojem i przystêpu do nich nie mielimy,
podczas gdy z chemikami bez ceremonii chodzilimy na papierosa albo i obci¹galimy butelczynê 777, co w pieriechodnodolskim ¿argonie nazywa³o siê pójciem na trzy siódemki.
Dziêki wspólnym przerwom na papierosa dowiedzielimy siê,
po pierwsze, ¿e lotniskowy artysta z kozi¹ bródk¹ w przesz³oci
by³ docentem (tu go nazywano Riepinem) Leningradzkiej Akademii Sztuk Piêknych i koñczy³ na wolnym osiedleniu wyrok za
nie ca³kiem bezinteresown¹ pomoc przysz³ym mistrzom pêdzla
w wykonaniu prac dyplomowych. Oprócz leninów i bre¿niewów
(Leonida Iljicza szczególnie nie lubi³ i nazywa³ koz³em, rozci¹gaj¹c to s³owo jak gumê do ¿ucia) docent malowa³ galowe portrety
oficerów z komendantury, ka¿demu z zamawiaj¹cych doczepiaj¹c dodatkow¹ gwiazdkê na pagony. Straszliwie przeklina³, pomimo swego nieszczególnego wygl¹du mia³ powodzenie u dalekich
od sztuki kobiet w Pieriechodnym Dole i kolekcjonowa³, a mo¿e
te¿ i sam wymyla³, dowcipy o gliniarzach. Jedna z jego historyjek o ma³oletnim rzebiarzu utkwi³a mi w pamiêci do dzisiaj. Milicjant pyta ma³ego ch³opczyka, co te¿ tam on rzebi. Wujka
milicjanta  odpowiada z piaskownicy ma³oletni rzebiarz.
A z czego?  Z wody, piaseczku i gówienka. Wujek w mundurze oczywicie naciera ma³emu uszy, ale nazajutrz znowu spotyka go w piaskownicy. Na niebezpieczne pytanie ch³opczyk odpowiada przezornie, ¿e rzebi wujka stra¿aka. Udobruchany milicjant pyta dalej  a z czego? Z wody i piaseczku.  A gdzie
gówienko? M³ody rzebiarz szelmowsko mru¿y oczy: Nie ma,
bo wtedy wyszed³by wujek milicjant.
3

Zek  wiêzieñ odbywaj¹cy karê pozbawienia wolnoci; chemik  wiêzieñ odbywaj¹cy karê pozbawienia wolnoci w kolonii poprawczo-roboczej, inaczej  na chemii, w ³agodniejszym re¿imie ni¿ zona.
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Za Riepinem ³azi³, jak na uwiêzi, tak samo drobniutki chemik
Wasia z k³uj¹cymi ruchliwymi oczkami i ksyw¹ Ufoludek. Na wolnoci Wasia jedzi³ MAZ-em i po cichu opyla³ papê, cement i inne pañstwowe ³adunki. Ufoludek wiernie ³a¿¹cy za Repinem sprawia³ na kim nowym wra¿enie cz³owieka zupe³nie zrównowa¿onego, dopóki nie nabiera³ do tego nowego pe³nego zaufania. Wtedy
proponowa³ mu odejcie gdzie na stronê i z b³yszcz¹cym wzrokiem zaczyna³ wyjaniaæ ³ami¹cym siê ze zdenerwowania g³osem,
¿e wszystkie jego niepowodzenia w handlu pap¹ spad³y na niego
po spotkaniu ze stworem z innej planety.
Wys³annik obcej cywilizacji ukaza³ siê wra¿liwemu Wasi pod
postaci¹ zmarzniêtej na koæ istoty, czekaj¹cej na okazjê w mron¹ noc na g³uchym rozjedzie w tajdze. W kabinie przypadkowy
pasa¿er owin¹³ siê dziwnym srebrzystym okryciem i zachowywa³
siê równie zagadkowo: milcza³ i nie mia³ siê z opowiadanych dowcipów. Przyjrzawszy siê uwa¿nie swojemu pasa¿erowi, Wasia ze
zgroz¹ dostrzeg³, ¿e ów zamiast nosa mia³ czarn¹ dziurkê, w której co siê wieci³o. Dalej opowiadanie stawa³o siê zagmatwane
i ma³o zrozumia³e. Wystêpowa³y w nim jakie olbrzymie srebrne
cylindry, koncentryczne ko³a wie¿ej ziemi wród zasp, ukradziony cement i  z bli¿ej niewyjanionego powodu  siwy staruszek
(przypominaj¹cy starego, steranego ¿yciem ¯yda) z wielkimi, szarymi jak u nocnej æmy, skrzyd³ami, który polatywa³ wzd³u¿ linii
wysokiego napiêcia w tajdze, budz¹c przera¿enie wród monterów. (Najbardziej niewiarygodne, ¿e o tym dziadku o semickich
rysach twarzy us³ysza³em po dziesiêciu latach od pewnego zupe³nie normalnego ch³opaka z petrochemii w Po³ocku, którego
raz w miesi¹cu przerzucano samolotem na dwa tygodnie gdzie
pod Nieftiejugañsk.)
Przerwy na papierosa zetknê³y nas tak¿e z braæmi bliniakami, których nikt nie potrafi³ rozró¿niæ, dlatego te¿ mieli jedn¹
200
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ksywê w liczbie mnogiej  Spawacze. Na chemii nikt ich z palnikami w rêku nie widzia³, ale na wolnoci bracia rzeczywicie pracowali jako spawacze  gdzie niedaleko Tiumenia zapakowali
do ruroci¹gu kierownika robót i dok³adnie go zaspawali. Poruszaj¹c siê g³ow¹ do przodu i rozmylaj¹c nad problemem sprawiedliwego rozdzielenia zadañ w brygadzie, kierownik móg³ pe³zn¹æ a¿ do europejskiej czêci ZSRR, podczas gdy w przeciwnym kierunku, to znaczy nogami do przodu, mia³ jakie dwadziecia kilometrów. Kierownik wybra³ w³aciwy kierunek i, jak prorok Jonasz z trzewi Lewiatana, wydosta³ siê z ruroci¹gu na wie¿e powietrze na dzieñ przed wpuszczeniem gazu do rury. Dziêki
temu bliniacy dostali niewysokie wyroki. Gdyby kierownik pope³zn¹³ w kierunku Europy, nie dostaliby pewnie nic, bo w tundrze nie by³o ¿adnego wiadka ich czynu.
Przez kilka dni nasza brygada pracowa³a w charakterze dokerów na przystani w Pieriechodnym Dole. Razem z nami skrzynie
z 777 i niedojrza³ymi jab³kami przenosi³a trójka biczów4 
dwóch grzywiastych, niedomytych i nieogolonych ch³opaków oraz
dziewczyna z rudym warkoczem, któr¹ mo¿na by³oby nazwaæ russkoj krasawicoj, gdyby nie jej po¿ó³k³e od tytoniu zêby i przygaszone oczy koloru workowego p³ótna. Dziewczyna, co prawda,
skrzynek nie ci¹ga³a, a siedz¹c okrakiem na jednej z nich bez
przerwy pali³a i zapija³a papierosowy dym dagestañskimi trzema siódemkami. Przez ca³y dzieñ milcza³a i otworzy³a usta bodaj¿e tylko raz, gdy schwyci³a mnie za rêkaw kurtki i wyrzek³a:
Zapamiêtaj, ch³opaczku: gdy wybierasz siê do kobiety, we ze
sob¹ pejcz. Pora¿ony tym, ¿e biczówa czyta³a Nietzschego, omal
nie upuci³em skrzyni z bateri¹ butelek. Piêknoæ ul¿y³a mojemu brzemieniu, królewskim ruchem przenosz¹c ze skrzyni do
4

Bicz  w³óczêga, outsider systemu sowieckiego; termin jest akronimem
rosyjskiego okrelenia bywszij intielligientnyj czie³owiek.
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swoich stóp jeszcze jedn¹ butelkê i zapadaj¹c ponownie w filozoficzne milczenie.
Wieczorem, gdy nad brzegiem Keci opijalimy nasz dokerski
zarobek  po 50 re na ³ebka  wyjani³o siê, ¿e koledzy uczyli siê
w instytucie lotniczym w Moskwie, dwa lata temu przyjechali tu
razem z oddzia³em budowlanym, zasmakowali w syberyjskiej wolnoci i do stolicy ju¿ nie wrócili. A niech j¹ sobie wsadz¹ w aerodynamiczn¹ dupê!  wyrafinowanie podsumowa³a niedosz³a
konstruktorka samolotów.
Pod koniec balangi biczowie bez ceregieli zaczêli siê we trójkê ca³owaæ, obliniaj¹c siê przy tym obficie, a w koñcu wziêli po
butelce 777 i zgodnie wliznêli siê pod przewrócon¹ do góry
dnem barkê.
Rankiem bylimy wiadkami ich niadania. Gdy ch³opaki spacerowali nad brzegiem rzeki, robi¹c porann¹ gimnastykê, ¿ó³tozêba na trawie przy barce rozes³a³a niewiarygodnie brudn¹ chustkê do nosa i podzieli³a piêtkê chleba na trzy czêci. Och, ch³optasiu, z ochot¹ bym ciê wy...  nie wiadomo do którego z nas
odezwa³a siê rozmarzona dziewczyna i s³odko ziewaj¹c doda³a
z kokieteri¹:  Ale nie mogê, kochasiu, nie mogê, ch³opaki nie
daliby mi ¿ycia, s¹ piekielnie zazdroni.
W Pier. Dole pozna³em tak¿e kêdzierzawego Saszkê spod ¯³obina, który ch³opak nazywa³ ¯³opowem, gdzie w pañstwowym domu dziecka minê³o jego dzieciñstwo.
Cygañsk¹ brew Saszki przecina³a pozbawiona w³osów blizna
bêd¹ca nagrod¹ za wspó³czucie dla czworono¿nych przyjació³
cz³owieka.
Zgodnie z niepisanym regulaminem domu dziecka, organizowano tam regularnie tak zwane sobaczniki. Dlaczego nazywano
tê zabawê akurat tak, zrozumieæ trudno, bo bra³y w niej udzia³
nie psy, a koty. Koty ³apano w okolicy, po czym starsi wycho202
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wankowie przybijali je do p³otu, wbijaj¹c gwodzie w skórê odci¹gniêt¹ na szyi tych mniejszych braci gatunku ludzkiego. W odleg³oci dwudziestu metrów od p³otu czeka³y przygotowane zawczasu kupy kamieni. Ratowanie ¿ywych tarcz nie by³o zabronione, ale kamienny grad nie móg³ os³abn¹æ ani na chwilê.
W sierociñcu istnia³y tak¿e inne tradycje. Na przyk³ad, starsi uczyli m³odszych przeklinaæ. Trzyletnie dziewcz¹tka stawiano codziennie na bacznoæ i kazano po sto razy g³ono powtarzaæ: jestem k..., jestem k..., jestem k.... W nastêpnym
tygodniu dziewcz¹tko kontynuowa³o naukê t¹ sam¹ metod¹:
jestem p..., jestem p..., jestem p.... Wzbogaciwszy zasoby
leksykalne uczniów, pedagodzy przechodzili do sk³adni. Dzieci, które ju¿ umia³y pisaæ, oprócz æwiczeñ ustnych dostawa³y
tak¿e zadania pisemne. Najwiêksz¹ inwencjê w tym kierunku
wykazywa³ niejaki Chalimon. Móg³ kazaæ dziewczêciu zrobiæ
æwiczenie nie tylko na osobnej kartce, ale tak¿e w szkolnym
zeszycie i koniecznie oddaæ go do sprawdzenia nauczycielce.
Wykupiæ siê mo¿na by³o tylko w jeden sposób, o którym wolê
nie mówiæ. Szczególn¹ przyjemnoæ sprawiali wychowawcom
ch³opcy i dziewczêta trafiaj¹cy do domu dziecka z dobrych rodzin, w których dosz³o do jakiego nieszczêcia. Uczono ich
palenia, picia wina, grania w karty, przegrywaj¹cych bito po
uszach linijk¹ i zmuszano do po³ykania ostryg  powalanych
ziemi¹ limaków albo g¹sienic.
Starszoklasici  wspomina³ Saszka, patrz¹c na nas smutnymi
agatowymi oczyma  wybierali sobie dziewczêta, na ogó³ m³odsze, które po wyjciu wychowawczyñ bieg³y do sypialni swoich
rozkazodawców i zostawa³y tam do rana. Zim¹ za te dziewcz¹tka, które zostawa³y w ³ó¿ku same, bolenie zazdroci³y parom,
poniewa¿ zaniêcie w wych³odzonym dormitorium by³o niemo¿liwe  torf i drewno administracja opyla³a na lewo.
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Nie zd¹¿ylimy siê dowiedzieæ, za co Saszka odbêbni³ dwa lata
na zonie, poniewa¿ nasza brygada nie zaznaczon¹ na mapie kolejk¹ w¹skotorow¹ wyjecha³a na cha³turê do tajgi, do osady Jagodnoje. (Gienek po kolejnym raporcie o st³uczkach przezornie
zrezygnowa³ z obowi¹zków zaopatrzeniowca i jeszcze przezorniej,
jak siê okaza³o z dalszego biegu wydarzeñ, zabra³ ze sob¹ myliwsk¹ strzelbê.)
Pierwszy na nowym miejscu powita³ nas kapitan osadowej komendantury. Jego przemówienie powitalne zmusi³o do medytacyjnego gwizdniêcia nawet takiego wiatowca jak niegdysiejszy
marynarz radzieckiej floty rybackiej i bywalec duñskich, tallinskich i ryskich burdeli Misza Harelik zwany Buhor, bêd¹cy rodzonym bratem junaka Lawona Harelika, tego w³anie, który publikowa³ w samizdackiej Mi³awicy swoje dzie³a w duchu wczesnego Josepha Conrada pod pseudonimem John Halak.
Wszyscy mieszkañcy Jagodnoje dzielili siê na trzy kategorie:
pracownicy komendantury specjalnej, byli wiêniowie, którzy
osiedli tu po odbyciu chemii, oraz chemicy obecni. W osadzie
pracowa³o na chemii ze trzy setki mê¿czyzn i setka przedstawicielek piêkniejszej po³owy gatunku ludzkiego (te by³y wy³¹cznie
z Leningradu i wy³¹cznie za niemoralne prowadzenie siê). Jeli
wierzyæ kapitanowi, choroby weneryczne w osadzie ominê³y jedynie wiewiórki i burunduków. Chodzenia do ³ani nie polecano,
bo grozi³o to zaka¿eniem. K¹pieli w okolicznych gliniankach nie
polecano, bo grozi³o to poder¿niêciem gard³a (ofiary, zgodnie
z miejscow¹ tradycj¹, przysypywano piaskiem). Kapitan tak¿e radzi³ poruszaæ siê po osadzie w grupach, zw³aszcza po zapadniêciu zmroku.
Kategorycznie nie rekomendowano te¿ utrzymywania jakichkolwiek stosunków z chemikami i chemiczkami. Pewnie wiêc dlatego zakwaterowano nas na skraju osady, gdzie sta³o ze dwa204
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dziecia fiñskich domków zajêtych przez chemików i mniej wiêcej drugie tyle oczekiwa³o przysz³ych lokatorów odwalaj¹cych swoje wyroki na zonie.
Podczas gdy gospodarze tego chemicznego osiedla przebywali w tajdze, my w towarzystwie dwóch chor¹¿ych zajmowalimy siê poszukiwaniem wolnej przestrzeni mieszkalnej. Nie zajêtych pomieszczeñ nie brakowa³o, jednak czêæ z nich przeprofilowano na ubikacje, o czym wiadczy³ ich charakterystyczny wygl¹d wraz z nieod³¹cznym fetorem. Kilka domków ju¿ odegra³o tê
zaszczytn¹ rolê i powietrze w nich zaczyna³o z powrotem pachnieæ tajg¹, ale warstwa cywilizacyjna by³a w nich na tyle potê¿na,
¿e mo¿na jedynie wspó³czuæ archeologom przysz³ych stuleci. Choæ
do tego czasu ciany zapewne spróchniej¹ i przysz³ym badaczom
ubêdzie przynajmniej jedna zagadka naukowa: dlaczego tubylcy,
maj¹c do dyspozycji gazety i obfitoæ ³opuchowatych gatunków
rolin w tajdze, wykorzystywali, za przeproszeniem, w³asne palce, które potem starannie wycierali o pobielony wapnem tynk?
Wreszcie znalelimy dwa domki, w których do niedawna kto
mieszka³ i które jeszcze nie zd¹¿y³y przeistoczyæ siê w archeologiczn¹ ³amig³ówkê. Ja, Gienek, Buhor, Czarni³owicz i rudy jak
pordzewia³a blacha John Halak rzucilimy swoje plecaki na pod³ogê w miejscu, gdzie le¿a³ porzucony zeszyt z piosenkami przepisanymi starannym dziewczêcym charakterem pisma. Pierwsza
z piosenek mia³a tytu³ Pokocha³am zeka. Ch³opaki wyruszyli
do sklepu, a ja  przygotowuj¹c siê do nieuniknionych kontaktów z miejscow¹ ludnoci¹  postanowi³em zapoznaæ siê bli¿ej
z jej folklorem. Otworzy³em piewnik:
Na równinie szerokiej
Stoi krzy¿ ociosany,
Przy nim dziewczê przylgniête
Jak do piersi kochanka.
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Za dziewczêciem ikona 
Zakazana to zona,
Tam jak wieca nad grobem,
Tkwi wartownik na wie¿y...
Przemykalimy z tob¹
Wród majowej zieleni,
Kiedy tundra odzia³a
Swoje szaty przepyszne...
Nie wiadomo jak znalaz³y siê tu dwa wiersze Siergieja Jesienina i jeden Arsienija Tarkowskiego, od których  jak od ga³¹zki
jaminu w nabitym spoconymi cia³ami wagonie  na moment powia³o wie¿oci¹. Dalej sz³a niemal w ca³oci niecenzuralna piosnka o ojcu i trzech synach, z których jeden by³ hermafrodyt¹.
Przewróci³em jeszcze jedn¹ stroniczkê. Obok ca³kiem profesjonalnie wykonanego rysunku tego, co seksuolodzy tajemniczo nazywaj¹ kiejr¹5, tym samym okr¹g³ym charakterem pisma pilnej
ósmoklasistki by³o zapisane:
Pewnie jaki lalu pod krawatem
Teraz z pani¹ w bramie siê ca³uje...
Zapoznaæ siê z dalsz¹ czêci¹ ilustrowanego tekstu nie zd¹¿y³em, bowiem na zewn¹trz rozleg³y siê tak przera¿aj¹ce czy, dok³adniej mówi¹c, tak majestatyczne przekleñstwa, ¿e w porównaniu z nimi niecenzuralny drybling docenta Riepina wygl¹da³ jak
czteropiêtrowa kamienica obok nowojorskiego drapacza chmur.
Nie mia³em w¹tpliwoci, ¿e ta kwestia, genialnie skomponowana z wyra¿eñ niemal wy³¹cznie obscenicznych, zosta³a wypowiedziana kobiecym g³osem. Sens tej p³omiennej filipiki, ozdobionej obietnicami odgryzienia, ukrêcenia i obciêcia pewnych rzeczy po kawa³eczku, sprowadza³ siê do stwierdzenia, ¿e jestem
intruzem na nie swoim terytorium.
5
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Drzwi otworzy³y siê od kopniaka, a na progu ukaza³ siê wcale
nie jaki babsztyl ze zjedzonym przez francê nosem, ale wbita
w wywiechtane d¿insy szczup³owata blondynka w wieku mniej
wiêcej dwudziestu lat, któr¹ i dzisiaj zaliczy³bym do pierwszej
dziesi¹tki naj³adniejszych okazów p³ci ¿eñskiej, spotkanych przeze
mnie na przestrzeni moich obecnych lat czterdziestu.
Ujrzawszy zeszyt z piosenkami, piêknoæ z tajgi wyrwa³a go
z moich r¹k i rzuci³a mi prosto w twarz kulinarn¹ fantazj¹ na temat jajecznicy z odpowiednich czêci mojego cia³a.
 Chyba nie mówisz tego powa¿nie?  wyrwa³o mi siê. Nieoczekiwanie sta³a siê rzecz trudna do uwierzenia: czaruj¹ca miotaczka przekleñstw pokry³a siê tak gêstym rumieñcem, ¿e tej
czerwieni starczy³oby zapewne i dla niewielkich pi³eczek jej uwolnionych od stanika piersi pod lekk¹ koszulk¹, i dla g³adko toczonych bioder, i dla d³ugich nóg w chiñskich trampkach. Ci¹g dalszy równie¿ by³ nieoczekiwany: blondynka gwa³townie odwróci³a
siê i wybieg³a, jawnie rejteruj¹c.
Mamy pierwszy kontakt!  skonstatowa³em i z niem¹ zgroz¹ pomyla³em, w jakie piek³o mo¿e przekszta³ciæ siê nasze ¿ycie, jeli wszystkie chemiczki w Jagodnoje oka¿¹ siê podobne do
tej pierwszej spotkanej.
Wieczorem Gienek wzi¹³ kartkê papieru, podzieli³ j¹ kresk¹
na dwie czêci i u góry postawi³ znaki + i . Minusy by³y ju¿ wyliczone przez kapitana z komendantury specjalnej. Plusów w Jagodnoje by³o dwa: nieobecnoæ komarów, które tutaj, w odró¿nieniu od nizinnego Pier. Do³a, wiatr zagania³ z powrotem do
tajgi, oraz obecnoæ kobiecego oddzia³u budowlanego Amazonki z uniwersytetu w Tomsku. Amazonki te¿ mieszka³y na osiedlu chemików. Popchn¹æ sesjê to pestka w porównaniu z tymi
trzydziestoma trzema kobitkami...  w zamyleniu wyrzek³ John
Halak. Mo¿na dostaæ wira  odezwa³ siê oszo³omiony Czarni207
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³owicz. Gienek ni z gruszki ni z pietruszki powiedzia³, ¿e podobno antyczne amazonki, by porêczniej im by³o strzelaæ z ³uku, odcina³y sobie lew¹ czy te¿ mo¿e praw¹ pier. Nie dopucimy do
tego  otworzy³ usta czêciowo tylko obecny Buhor, który ju¿
zd¹¿y³ zaaplikowaæ sobie kilka szklanek sikacza. Nasze domostwo zala³a fala rozmarzonego milczenia.
Jak pokaza³y najbli¿sze dni, oddzia³ Amazonki zupe³nie nie
przypomina³ rezerwatu p³ochliwych dziewic.
Po pierwsze, amazonki mia³y w swoim gronie amazona 
trudnego wychowawczo ma³olata Witiê, ucznia starszej klasy jednej ze szkó³ w Tomsku. Ostatnim osi¹gniêciem Witi, jak wieæ
nios³a, by³o nalanie kwasu solnego na krzes³o, na które z gracj¹
opuci³a swoj¹ pupciê w sukience mini m³odziutka nauczycielka
biologii. W SOB-ie Witia rzeczywicie rozpocz¹³ nowe ¿ycie. Szeregowe amazonki z odcieniem oburzenia relacjonowa³y, ¿e wychowaniem ma³olata w pierwszej kolejnoci zajê³a siê kierowniczka oddzia³u Eleutyna  wysoka i kszta³tna dziewoja, która przed
dostaniem siê na uczelniê s³u¿y³a jako radiotelegrafistka w armii
radzieckiej. W objêciach drugiej z kolei wychowawczyni, pulchniutkiej Nonny  komisarza oddzia³u, Witia, jak siê zdawa³o, móg³
jedynie wypoczywaæ.
My tak¿e nawi¹zalimy jakie takie stosunki z amazonkami. Ja
nawi¹za³em je pocz¹tkowo z przysz³¹ nauczycielk¹ matematyki
Len¹, któr¹ przyjació³ki nazywa³y Ellen. Obejmowa³em j¹ na ³aweczce przy sto³ówce, a Ellen, owiana chmurk¹ tytoniowego dymu, opowiada³a mi o swoich szwedzkich przodkach. W obliczu
Ellen rzeczywicie mo¿na siê by³o dopatrzyæ czego skandynawskiego: mia³a proste lniane w³osy, siêgaj¹ce a¿ do miejsca, jakie
oparzy³a kwasem solnym nieszczêsna profesorka Witi; romboidaln¹ twarz, od której wia³o ch³odnym wietrzykiem; a jasnoszare oczy, od których tak¿e ci¹gnê³o morskim ch³odem, niezmien208
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nie zachowywa³y senn¹ obojêtnoæ, gdy próbowa³em opowiadaæ
jej o Bia³orusi, natomiast od razu o¿ywia³y siê, gdy porusza³em
temat nocnych restauracji w Wilnie, zw³aszcza za gdy wspomina³em Dainovê, gdzie w tamtych czasach stary Szaboniauskas
(ten sam, którego g³os s³ychaæ z g³oników w powieci Jonasa
Avy¿iusa Czas opuszczania zagród) jeszcze piewa³ o piêknoci Elit, poruszaj¹cej siê po tym wiecie na nó¿kach cud, a kobiety podrywa³y siê od stolików i nagradza³y siwego maestra czerwonymi ró¿ami.
Lekcewa¿¹c grone ostrze¿enie komendantury, wieczorami
k¹palimy siê z Ellen w gliniankach, wprowadzaj¹c potencjalnych
zabójców w b³¹d taktyk¹ codziennego zmieniania miejsca k¹pieli. Czy muszê dodawaæ, ¿e odwa¿ylimy siê nie tylko na to? Rozcie³anie du¿ego w³ochatego rêcznika na brzegu glinianki wymaga³o nie lada odwagi, bo dym ogniska wcale nie by³ zbyt radykalnym rodkiem przeciw komarom. Ale uk³ucia zaczyna³y piec dopiero w domu, a z naszych ablucji wracalimy cisi i ³agodni. W zagajniku baraszkowa³y burunduki czy jakie inne drobne zwierz¹tka, nad wierzcho³kami modrzewi zapala³y siê pierwsze gwiazdki,
a pod nogami mo¿na jeszcze by³o dostrzec niewiarygodnie du¿e
jagody czernice, wiec nasze usta wkrótce stawa³y siê czarno-sine, jak u nasyconych wampirów. Wiesz, jak po bia³orusku gwiazda?  pyta³em czule. Milcza³a rozleniwiona, wiêc odpowiada³em
sam: Zorka. A wiesz, jak mi³oæ?  nie rezygnowa³em. Nieee  ci¹gnê³a Ellen. Kachañnie. Nie mo¿e byæ  bezbarwnym g³osem odpowiada³a moja towarzyszka, czó³enkiem d³oni
przykrywaj¹c ziewniêcie.
By³o nas tylko dziesiêciu, a amazonek 3,3 razy wiêcej, dlatego
te¿ w atmosferze nad Jagodnoje pulsowa³o pole si³owe zdrowej
kobiecej konkurencji. Pewnego wieczora mia³em dy¿ur w sto³ówce z czarniutk¹ amazonk¹ Wik¹ i us³ysza³em z jej ust swoj¹ cha209
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rakterystykê, któr¹ Ellen podzieli³a siê ze swymi powiernicami.
Wed³ug Ellen by³em niczego sobie facet, ale szajbniêty, bo zamiast normalnego preludium musia³em obowi¹zkowo opowiedzieæ o swoim bia³oruskim bagnisku. Potêpiaj¹ce wydêcie usteczek dy¿urnej by³o adresowane, rzecz jasna, nie do mnie. Wika
wykona³a ruch bez pud³a: natychmiast po¿a³owa³em, ¿e nie jestem ma³oletnim Witi¹ z k³opotami wychowawczymi i ¿e Ellen nie
jest moj¹ nauczycielk¹ biologii.
Nazajutrz w wieczorowym zwierciadle glinianki zamiast d³ugich lnianych pasm przejrza³y siê czarne kêdziory. W odró¿nieniu od Ellen córka filologów z dziada pradziada, Wika, pozostawa³a nieprzystêpna a¿ przez dwa dni. Nauczony smutnym dowiadczeniem, da³em sobie s³owo nie puszczaæ pary z gêby o Bia³orusi, ale udawaæ milczka te¿ nie wypada³o, wiêc trzeciego wieczora (do czego tylko potrafi zmusiæ wzburzona krew!) w przyp³ywie idiotycznego natchnienia oznajmi³em nieoczekiwanie, ¿e
nale¿ê do wyznawców zoroastryzmu.
Nasza sekta istnia³a w g³êbokiej konspiracji, ale nie mia³a nic
wspólnego z ascez¹. Rozpina³em ostro¿nie guzik za guzikiem
i przyciszonym g³osem wyk³ada³em jej zachowane w pamiêci resztki po egzaminie z naukowego ateizmu  o promiennym bóstwie
nosz¹cym niezwyk³e imiê Ahuramazda, które prowadzi³o nieustann¹ walkê ze swym odwiecznym rywalem, wcieleniem ciemnych si³ Anchramem-Majni¹. Przysz³y filolog Wika patrzy³a na
sekciarza zaokr¹glonymi oczyma i w sposób widoczny pozbywa³a siê ostatnich oporów na drodze do wst¹pienia w szeregi
zoroastrystów, których w rozkosznym przejêzyczeniu nazywa³a
zorostryskami. Wspominam to z za¿enowaniem i rozbawieniem
jednoczenie. Dziwi¹c siê samemu sobie, wymyla³em na poczekaniu obrzêd inicjacji w naszej wierze, który w przek³adzie z perskiego nazywa³ siê lotem nad szczytami. Wika nie mia³a najm210
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niejszej w¹tpliwoci, ¿e do naszego lotu nale¿a³o zrzuciæ wszystko, co jeszcze na niej pozostawa³o.
Uszka, d³onie, stopy i ca³a reszta u Wiki by³y malutkie, wiêc
gdy zwraca³em siê do niej po imieniu, mia³em ochotê nazywaæ j¹
malutk¹ Wik¹.
Wielki i potê¿ny Ahumarazda by³ z nas zadowolony, tym bardziej ¿e moja ocena intelektualnych mo¿liwoci Wiki, zrobiona
na podstawie zorostrysków, okaza³a siê zbyt pospieszna. Malutka Wika lubi³a twórczoæ Michai³a Afanasjewicza Bu³hakowa,
marzy³a o zostaniu czyj¹ Ma³gorzat¹ i czytywa³a egzystencjalistów. Epizod przejcia na zoroastryzm skomentowa³a póniej strofami z Pasternaka:
Nawet jeli zgra³a siê do nitki,
Mia³a racjê  nale¿a³o graæ.
Powinienem dodaæ, ¿e nie od autochtonów, a od niej w³anie dowiedzia³em siê o opuszczonym lotnisku wojskowym na
wschód od Jagodnoje, gdzie po ka¿dej ulewie z piasku wy³ania³y siê zó³tawe ludzkie czaszki i piszczele, wród których mog³y
znaleæ siê tak¿e koci mojego dziadka Maksima, rozstrzelanego w 1933 roku. Pewnego razu w drodze z k¹pieli Wika bojaliwie opowiedzia³a mi o ³agrze, gdzie trzymano uczestników
brygad miêdzynarodowych w Hiszpanii  w wiêkszoci cudzoziemców, którzy po wojnie domowej przybyli do kraju zwyciêskiego socjalizmu. Przywódcy ³agrowego ruchu oporu rzekomo zorganizowali ogóln¹ ucieczkê i wyprowadzili miêdzynarodowych bojowników na otoczon¹ karabinami maszynowymi
przesiekê.
Mój najlepszy przyjaciel Gienek spotyka³ siê pod wygwie¿d¿onym syberyjskim niebem z amazonk¹ o zupe³nie nieamazoñskim
imieniu  Warwar¹, sybiraczk¹ w diabli wiedz¹ którym pokoleniu. Warwara rozmawia³a mniej wiêcej w takim stylu: No jak?
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Wspak? A czego stoi poród drogi? To o niej, peryfrazuj¹c Igora Siewieranina, poeta M. Czarni³owicz powiedzia³:
Amazonko spod Tomska,
Amazonko spod Tomska,
Jeste cudna szalenie,
Zw³aszcza od ty³u...
Zrz¹dzeniem losu rywalk¹ Warwary zosta³a syberyjska tatarka Amina, która dorêczy³a swój list w zaklejonej kopercie bezporednio do r¹k Gienka. Warwary w pobli¿u nie by³o, wiêc Gienek beztrosko ruszy³ cie¿k¹ nad brzeg Keci, do tego cedru, gdzie
 jak napisa³a Amina  kiedy nazwa³a naszego by³ego zaopatrzeniowca niedwiedziem, choæ z ich dwojga niedwiedzia bardziej przypomina³a ona, szeroka w barach i zaokr¹glona praprawnuczka Czyngis Chanowego wojownika.
Po godzinie spocony i zdyszany Gienek stan¹³ w progu naszego fiñskiego domku. Pod cedrem Amina poczêstowa³a go wod¹
ognist¹, nastêpnie za, id¹c pewnie za zwyczajem swego staro¿ytnego narodu, odpiewa³a parê przeci¹g³ych gard³owych pieni, a potem, widocznie kontynuuj¹c ów zwyczaj, bez zbêdnych
s³ów powali³a Gienka na mech.
Jeli s¹dzicie, ¿e chemiczki pogodzi³y siê z naszym wzglêdnie
harmonijnym (Misza Buhor mawia³: hormonalnym) wspó³¿yciem
z amazonkami, to siê mylicie. Rozrywkowe leningradczanki równie¿ walczy³y o nasze serca, wykorzystuj¹c w tej walce najró¿niejsze rodki.
Codziennie w porze obiadowej, zgodnie z umow¹ z amazonkami, przynosilimy na kuchniê trzy trzydziestolitrowe kot³y wody. Tragizm sytuacji polega³ na tym, ¿e przykrywka od kot³a gdzie
siê zgubi³a. Od studni do sto³ówki by³a jakie pó³ kilometra 
mniej wiêcej w po³owie drogi do³¹cza³a do nas grupka chemiczek. Wszystkie co do jednej by³y sympatyczne, umalowane,
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w krótkich obcis³ych spódniczkach i ró¿nokolorowych koszulkach,
z paseczkami wokó³ cienkich talii. Kr¹¿y³y doko³a nas jak ró¿nobarwne motyle.
Który z tych motyli zaczyna³ niemal z czu³oci¹: Studenciaki kochane, ulitujcie siê nad biednymi dziewczynkami. Wysch³ymy na wióry bez mêskich pieszczot  kontynuowa³ nastêpny
owad. Potem mo¿na by³o us³yszeæ co w tym rodzaju: A temu
brodatemu da³abym ze sto razy. S³yszysz, brodaczu? Nauczy³e
siê ju¿ ca³owaæ?
Pocz¹tkowo nielimy swój krzy¿ w postaci ciê¿kiego kot³a
w milczeniu, ale westalki wolnej mi³oci szybko stawa³y siê bezczelne i zaczyna³y przypominaæ nie motyle, a natrêtne osy. Ch³opaki, tylko nas spróbujcie, a zobaczycie, ¿e za uszy was trzeba
bêdzie odci¹gaæ  proponowa³y, demonstruj¹c nam niezbyt
skromne pozy. Spadaj st¹d, cierwolatko, bo ci z broszy zrobiê
cholewê  strasznie odgra¿a³ siê brodacz, ale to wywo³ywa³o
tylko rechotliwy miech.
Niedaleko od kuchni nasza eskorta stawa³a siê agresywna. Leningradczanki wykrzykiwa³y groby pod adresem amazonek, które, jak powiada³y, za....³y biednego Witiê, wyzywa³y amazonki od
suczek i kurewek, a nas od impotentów. Ale najgorsze by³o na
przedzie. Przed sam¹ sto³ówk¹ która z towarzysz¹cych nam kobiet raptem domyla³a siê: S³uchajcie, dziewczyny, przecie¿
oni siê boj¹ od nas zaraziæ. Jej przyjació³ki migiem doskakiwa³y
do nas i z dziarskim okrzykiem No to macie syfa! plu³y do nie
przykrytego kot³a.
Piasek prêdko wch³ania³ sprofanowan¹ wodê, a my jak potêpieñcy zawracalimy do studni. Dy¿urna amazonka dopêdza³a nas z pude³kiem proszku i kaza³a porz¹dnie wyszorowaæ kocio³, a nasze
przeladowczynie w oddali zanosi³y siê miechem i przyrzeka³y
przelecieæ najpierw ka¿dego z nas, a potem ka¿d¹ amazonkê.
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Wreszcie zaczêlimy organizowaæ wyprawy po wodê z ochron¹: dwóch dwiga³o kocio³, a czterech ze sztachetami odpêdza³o
leningradzkie plujki.
Za dnia kopalimy do³y, zbijalimy deskowania, uwijalimy siê
przy olbrzymiej turkocz¹cej betoniarce i oddawalimy siê marzeniom o wieczornych randkach.
Ko³o pó³nocy pary ci¹ga³y do ogniska, roznieconego na wygonie za osiedlem chemików, ¿eby w zamyleniu wpatrywaæ siê
w ogieñ.
Z ciemnoci wy³aniali siê m³odzi chemicy z gitar¹ i przyjacielsko przysiadali siê na le¿¹ce obok ogniska bierwiona. Mocili na
czerwonych wêglach konewki albo imbryczki na czaj i zaczynali
piewaæ. Brzmia³y Prokurator ¿¹da³ kary mierci, Gdy nad Tomskiem opada mg³a, nie mogê zapomnieæ twej zdrady, ale najrzewniej wychodzi³a im Dzieñ dobry, Newski, dzieñ dobry, Kirowski,
poniewa¿ wielu z naszych s¹siadów pochodzi³o z Pitra.
Idyllê gitarowych akordów, dziewczêcych g³ówek spoczywaj¹cych na twardych mêskich ramionach i ³agodnego czajowego hajcowania burzy³o wtargniêcie watahy wyrostków. Ci obrzydliwie
bluzgali, swobodnie pos³ugiwali siê grypser¹, chwalili siê, kto ile
razy przer¹ba³ swoj¹ czuczundrê i demonstracyjnie zabawiali siê spê¿ynowcami, z których rêkojeci wyskakiwa³y lekko po³yskuj¹ce ¿¹d³a ostrzy.
Pocz¹tkowo uznalimy to towarzystwo za ma³oletnich chemików, tym bardziej, ¿e wyrostki ochoczo opowiadali, za co i z jakiego artyku³u siedzieli, ale prawdziwi wolni osiedleñcy wyjanili nam z pogard¹, ¿e s¹ to tylko miejscowi szpanerzy, zajêci poszukiwaniem swoich ¿yciowych idea³ów.
Leningradczanki do ogniska nie przychodzi³y. Trzeba przyznaæ, ¿e choæ zaczepia³y nas przy sto³ówce, mêskiej uwagi im nie
brakowa³o. Na ka¿d¹ przypada³o rednio po trzech chemików.
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Zazwyczaj kwaterowano ich wed³ug formu³y 3+1, choæ pu³kownicy mieli prawo wyboru i mogli trzymaæ niewielki harem, po
miejscowemu kurnik. Komendantura zupe³nie nie interesowa³a siê problemami poligamii.
Niemal ka¿dy dzieñ naszego ¿ycia sta³ pod znakiem jakiego
godnego uwagi wydarzenia.
Bywa³o, ¿e trudny przypadek wychowawczy, ma³olat Witia,
doszczêtnie og³upia³y od trzech siódemek i amorów z kierownictwem amazonek, na³owi do worka z pó³ tuzina zdzicza³ych
kotów, podniesie je wieczorem razem z flag¹ oddzia³u budowlanego na niedorzecznie wysoki maszt, potem przetnie linkê
na bloczku, a koty bêd¹ wrzeszczeæ jak zarzynane, nie ustaj¹c
ani na sekundê, dopóki jaki ch³opak z Pitra za butelkê 777
nie natrze r¹k smo³¹, nie wdrapie siê na liski prêt i nie zrzuci
¿ywej rozg³oni na dó³, a czworono¿ni wiêniowie nie rozpierzchn¹ siê po okolicy  wszyscy co do jednego cali i gotowi do
nowych przygód.
To znów dwójka Abchazów, którym zosta³o dos³ownie kilka
dni do wyjcia na wolnoæ i wyjazdu do Suchumi, chwyci³a w miejscowym sklepie za no¿e i zarobi³a nowy wyrok.
Albo te¿ sensacj¹ sta³ siê przyjazd m³odej ¿ony kierownika
portu w Miko³ajewie, który koñczy³ wyrok na chemii w Jagodnoje za operacje z walut¹.
¯onê waluciarza natychmiast ochrzczono Diekabrystk¹. S¹dz¹c
po konserwach (od samych nazw  kraby po japoñsku, zupa z homara  ciek³a lina), które podgrzewa³a ko³o ganku na roznieconym pomiêdzy dwiema ceg³ami ogniu, a tak¿e po zmienianych
codziennie sukienkach z grempliny, portowemu aktywicie uda³o siê co nieco od³o¿yæ.
Wieczorem szczêliwa para, trzymaj¹c siê za rêce, wychodzi³a
na spacer, odprowadzana pochmurnymi spojrzeniami s¹siadów.
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To by³ ich b³¹d. Gdy waluciarza wys³ano na dwa dni do odleg³ego obiektu w tajdze, siedmiu chemików o zmroku odwiedzi³o
Diekabrystkê i gwa³ci³o j¹ (w miejscowej gwarze okrelano to delikatnie prób¹ chóru, a niedelikatnie  pójciem na fretkê)
a¿ do rana. Po tym wszystkim ostrzegli j¹, ¿e jeli zamelduje
w komendanturze, to za trzy dni na miejscowym cmentarzu pojawi¹ siê dwie nowe mogi³y: jej w³asna i  ¿eby siê jej nie ckni³o
 tak¿e jej mê¿a. Przestrogê powtórzono te¿ kierownikowi miko³ajewskiego portu, którego profilaktycznie w bia³y dzieñ przewrócono na ziemiê i bez z³oci, ale fachowo i d³ugo kopano nogami, jak gdyby wykonywano niezbyt przyjemn¹, ale konieczn¹ procedurê. W tutejszym ¿argonie nazywano tê procedurê samokszta³tem. W³anie szlimy na obiad i wszystko widzielimy, ale
pozostalimy tylko widzami, bo mieszanie siê do nie swoich spraw
grozi³o szwaj¹ w bok.
Pewnego dnia w niebie nad osad¹ pojawi³ siê helikopter stra¿y po¿arnej, podobny do ugotowanego raka ze mig³ami. Na linie mia³ przytroczony niewielki, owiniêty w brezent ³adunek, kiwaj¹cy siê jak wahad³o zegara. Helikopter zrzuci³ ³adunek na podwórko komendantury. Jagodnoje dowiedzia³o siê: stra¿acy odnaleli to, co pozosta³o z piêciu zeków, którzy w marcu drapnêli na
wolnoæ z pobliskiej (wed³ug syberyjskiej skali) zony. Posz³a pog³oska, ¿e pi¹tego uciekiniera towarzysze wziêli jako krowê, inaczej mówi¹c, ¿eby go zjeæ. Tajga jest prawem, a niedwied
gospodarzem  skomentowa³ wydarzenie g³ówny pu³kownik chemików wujek Kola, moskwianin z wytatuowanym na piersi portretem Stalina. Powiadano, ¿e wujek Kola ¿yje na Syberii od samej wojny, na przemian w zonie i na chemii.
Przez ca³y ten czas na pró¿no wypatrywa³em chemiczki, któr¹
spotka³em pierwszego dnia. Nigdy siê nie pojawi³a ani wród natrêtnych plujek w okolicach sto³ówki, ani wród tych kobiet, któ216
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re wiesza³y na sznurach upran¹ bieliznê swoich w³odarzy b¹d
te¿ gotowa³y co na ceg³ach. W koñcu w³acicielka piewnika da³a o sobie znaæ sama.
Hej, studenciku!  us³ysza³em pewnego dnia, taszcz¹c wraz
z Gienkiem ciê¿kie blaszane nosid³o z betonem. Na cie¿ce, z rêkoma w kieszeni, sta³a czaruj¹ca miotaczka przekleñstw, sprê¿ycie ko³ysz¹c siê w przód i ty³.  Chod zapalimy  zaproponowa³a z ironicznym wyzwaniem i zapewni³a:  Nie bój siê, dzisiaj jestem porz¹dna. Nie ba³em siê, bo czu³em, ¿e tamtego pierwszego razu pomiêdzy nami przeskoczy³a iskra, po której nie
mo¿na zrobiæ sobie ¿adnego wiñstwa.
Z ciep³ego p³askiego kamienia na wysokim brzegu by³o widaæ
motorow¹ barkê p³yn¹c¹ daleko w dole po Keci. Pomyla³em sobie, ¿e mo¿e na takiej barce czterdzieci lat temu wieziono na
mieræ mego g³odnego i zawszonego dziadka Maksima.
Niektórzy ludzie z niewiadomych powodów nabieraj¹ ochoty
do opowiadania mi swoich historii.
Gdzie na Wasiliewskim Ostrowie w Leningradzie biega³a do
szko³y i na kó³ko literackie dziewczynka Irina, któr¹ w dziesi¹tej
klasie na szkolnej uroczystoci z okazji kolejnych urodzin Komsomo³u zaprosi³ do tañca nieznajomy m³odzieniec Jura, przedstawiwszy siê jako filozof.
Filozof mia³ kieszenie wypchane pieniêdzmi, zasypywa³ Irê kwiatami, a tak¿e w kawiarniach stawia³ lody i jej ulubion¹ bit¹ mietanê z suszonymi morelami i orzeszkami, które tak smakowa³y pod
bia³e wytrawne wino. Potem by³a wyprawa do s³awetnego piterskiego Nordu, sk¹d pojechali do Jury. Gdy taksówka odwozi³a
Irê do domu, a Jura trzyma³ j¹ za rêkê, ³zy w jej oczach dawno ju¿
wysch³y, a serce zakwita³o radoci¹ pod nazw¹: Jestem kobiet¹!.
Naszkicowana przez filozofa Jurê przysz³oæ w swej prostocie przypomina³a plan szkolnego wypracowania na temat Pie217
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czorin jako cz³owiek zbêdny. Punkt 1. Wydzia³ filozoficzny na
uniwersytecie. 2. lub po pierwszym roku  dlatego ¿e Jura
w ¿aden sposób nie wytrzyma d³u¿ej... Mamie na razie oczywicie ani s³owa.
Mama Iriny o niczym siê nie domyla³a, dziwi¹c siê tylko, ¿e
zajêcia w kó³ku literackim sta³y siê niemal codzienne.
W okolicach Nowego Roku Jura mia³ urodziny. Ira w tajemnicy przed matk¹ sprzeda³a w antykwariacie kilka cennych, przedrewolucyjnych ksi¹¿ek i d³ugo chodzi³a po sklepach, uwa¿a³a, ¿e
filozofom nie wypada dawaæ banalnych prezentów. Wybra³a ¿ó³to-zielony szalik, a w sklepie zoologicznym kupi³a papu¿kê w tych
samych barwach i zaczê³a uczyæ j¹ s³ów Sokrates i Heraklit.
Przez pozostaj¹cy do dnia urodzin tydzieñ ptaszek nauczy³ siê
dosyæ czysto wymawiaæ Hera, a zamiast Sokratesa wrzeszcza³ Kraty. Na miasto pada³ skrz¹cy siê nieg i ¿ycie przypomina³o zimow¹ bañ.
Parê nastêpnych stronic natury zbyt uczuciowe mog¹ pomin¹æ.
Filozof Jura równie¿ przygotowa³ Irinie niespodziankê. Po kilku kieliszkach szampana ukochany owiadczy³, ¿e powinna udowodniæ, ¿e naprawdê jest dla niej drogi. Dlatego powinna oddaæ
siê ka¿demu z jego zaproszonych przyjació³. Nie da³a wiary swoim uszom, zerwa³a siê, ¿eby uciekaæ, ale nogi jej nie s³ucha³y 
wino zrobi³o swoje. A mo¿e nie tylko wino, poniewa¿ dozna³a
wra¿enia, ¿e wszystko to dzia³o siê nie z ni¹, a z jej sobowtórem,
Irk¹ nr 2, podczas gdy ona, Irka nr 1, patrzy³a na to zza kryszta³owego wisiorka pod lustrem.
Jura przekonywuj¹co, jak hipnotyzer, wyjania³, ¿e jego przyjaciele s¹ ludmi o szerokich pogl¹dach, ¿e wszyscy maj¹ przyzwoite i g³êbokie natury, ¿e o tym wieczorze nikt nigdy siê nie
dowie, a ona przez kilka godzin zdobêdzie dowiadczenie seksualne, na jakie inne dziewczyny potrzebuj¹ ca³e lata...
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Na przyjêcie urodzinowe przysz³y trzy g³êbokie natury. ¯eby
ustaliæ, kto pierwszy zacznie jej przekazywaæ dowiadczenie seksualne, wyci¹gnêli z talii po karcie. Jura demokratycznie losowa³
razem z innymi, wyci¹gn¹³ blotkê i okaza³ siê ostatni w kolejce.
Irinie nalano jeszcze trochê wina, po czym jej wiadomoæ zaczê³a dzia³aæ z przerwami  jak gdyby kto zaci¹ga³ i odci¹ga³ czarn¹ zas³onê przed jej oczyma. W jednej z ods³on uda³o jej siê zapamiêtaæ Jurê stoj¹cego nad kanap¹ i celuj¹cego w ni¹ z aparatu
fotograficznego. W innej ujrza³a, jak gocie znowu ci¹gnêli karty
i dwóch z nich wyci¹gnê³o asy, po czym Jura powiedzia³, ¿e obaj
jednoczenie maj¹ pierwszeñstwo, dlatego teraz dziewczyna dowiadczy czego nowego...
Rankiem Irka ocknê³a siê w ramionach Jury. Jura od razu nala³ jej kieliszek szampana, a potem jeszcze jeden. By³ jak zwykle
czu³y, ca³owa³ j¹ w nos i w ciemiê i przekonywa³, ¿e wszystko
wczorajsze by³o snem. Kocha³a Jurê, dlatego zgodzi³a siê: tak, to
by³ tylko sen. Wyobrazi³a sobie, ¿e Irka nr 1 wróci³a wczoraj zza
kryszta³owych wisiorków i dzisiaj posz³a do szko³y. Za Irka nr 2
ni siê jej nadal i w tym nie pozwala siê obejmowaæ i nazywaæ
poprzednimi pieszczotliwymi s³owami, z ch³odn¹ jasnoci¹, ¿e
ju¿ nigdy nie wróci ani do szko³y, ani do domu.
Do wiosny mieszka³a u filozofa Jury, niemal nie wychodz¹c
z jego kawalerki, ¿eby przypadkiem nie natkn¹æ siê na kogo znajomego. Wieczorami, uciszaj¹c ¿ó³to-zielon¹ papu¿kê, z napiêciem
ws³uchiwa³a siê w odg³osy z klatki schodowej, lêkaj¹c siê, ¿e Jura mo¿e nie wróciæ. Jednak niezmiennie wraca³, przynosz¹c nie
tylko wino, ale czêsto tak¿e kwiaty.
Wiosn¹ filozof zacz¹³ coraz czêciej popadaæ w zamylenie
i rozdra¿nienie. Pewnego dnia Irka zakrêci³a prysznic w ³azience i us³ysza³a, jak Jura przyciszonym g³osem, z dobrze jej znan¹
ciep³¹ intonacj¹ zaprasza jak¹ kobietê do siebie na urodziny.
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Jaki scenariusz by³ przewidziany tym razem, Ira siê nie dowiedzia³a. Jura wys³ucha³ jej ³zawych wyrzutów, po czym z czarnej
koperty po papierze fotograficznym wyci¹gn¹³ zdjêcia z minionego dnia urodzin, który obchodzono trzy miesi¹ce temu. Jeszcze mi tu, kurewko, zgrywasz niewini¹tko?  krzycza³.  To popatrz sobie, popatrz sobie na dzieweczkê Irenkê! Oto ona, nawiasem mówi¹c, nie z Jur¹ ukochanym, a z Siergiejem... a na twarzyczce niewinnej jakie uczucia siê maluj¹? Nie, sêdziowie przysiêgli, nie zgroza i nie wstrêt. Nasza dzieweczka wyba³usza oczêta
z rozkoszy...
Przez kilka dni Irka nocowa³a na dworcu, gdzie spróbowa³o j¹
zgwa³ciæ dwóch ch³opaków z przechowalni baga¿u. Trzeciej nocy dojada³a resztki chleba pozostawione na foliowych talerzykach
w bufecie i tam chwyci³y j¹ wymioty.
G³odna i chora na grypê wróci³a jak zbity pies do Jury. Teraz
wszelkie sentymenty siê skoñczy³y i ich ¿ycie zaczê³o rzeczywicie przypominaæ stosunki pomiêdzy gospodarzem i psem. Karmi³ j¹, czasem bra³ do siebie do ³ó¿ka, bi³ stalowym ekspanderem, kiedy odmawia³a wykonywania jego mêskich komend, a nawet prowadza³ na spacer  ci¹ga³ za sob¹ po ró¿nych melinach,
ju¿ nie ukrywaj¹c, ¿e jego studia filozoficzne polega³y na nielegalnym handlu d¿insami i p³ytami.
Jura upaja³ siê swoj¹ bezgraniczn¹ w³adz¹. Gdy w czasie wspólnych wyjæ do miasta zachciewa³o mu siê seksu, filozof nie
czeka³ na powrót do domu, a bezporednio u kogo w mieszkaniu, mrugn¹wszy porozumiewawczo do gospodarza, wyprowadza³ Irkê do innego pokoju albo do kuchni, za na ulicy prowadzi³ do najbli¿szej bramy, rozpina³ zamek b³yskawiczny d¿insów
i pochyla³ jej g³owê.
Latem, kiedy zgodnie z planami, pochodz¹cymi jeszcze z beztroskiej i szczêliwej zimy, Irina mia³a zdawaæ egzaminy na filo220
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logiê, bezgraniczna w³adza nad dziewczyn¹ przejad³a siê Jurze
i ch³opak przyprowadzi³ do siebie jak¹ Wierê, a swojego psiaka wypêdzi³ na ulicê, wrêczaj¹c na zagospodarowanie 10 rubli 50 kopiejek i klatkê z papu¿k¹. Na po¿egnanie musia³a odbyæ
jeszcze seans mi³oci z filozofem, a obecna przy tym Wiera pewnym ruchem siêgnê³a do szafy po aparat fotograficzny.
S³ucha³em staraj¹c siê wyobraziæ, jak poprzedniczka tej dzisiejszej, przesi¹kniêtej nikotyn¹ chemiczki, grzeczna lenigradzka dziewczynka Ira, o krok od zdobycia poetyckich laurów, czytywa³a swoje bia³e wiersze na zajêciach kó³ka literackiego, dyskutowa³a nad utworami rówieników i nazywa³a antypoetyckim
wiersz kolegi z klasy pod tytu³em Tañcz¹ce dziewczêta, zawieraj¹cy strofy: B³yskaj¹ w tañcu cud nó¿kami dwiema, lecz dla
serca miêdzy nimi miejsca nie ma.
Z ulicy Irkê przygarn¹³ ¯ora zwany Kotem, u którego lewe
oko by³o naturalne i br¹zowe, a prawe szklane i b³êkitne. ¯ora by³ cz³owiekiem wspania³omylnym, ale dwie wyprawy do
zony w Mordwie (gdzie tam pod ch³odnym ksiê¿ycowym blaskiem przyjaciele przegrali w karty jego jedno oko) do reszty
pozbawi³y Kota jakiejkolwiek delikatnoci w kontaktach z kobietami. Najczulsze s³owa, jakie Irka s³ysza³a od niego bezporednio przed zbli¿eniem, to by³y urywane komendy w rodzaju: K³ad siê! albo Na stojaka!. Kiedy ¯orê wziêli po
raz trzeci, by³a wiadkiem na jego sprawie, a potem na pañstwowy koszt przyjecha³a na chemiê, gdzie zajê³a siê uk³adaniem piewnika, który trafi³ w moje rêce w dzieñ naszego przyjazdu do Jagodnoje.
Kiedy Irka umilk³a, zza zakrêtu ukaza³a siê masa sp³awianego
rzek¹ drzewa, ale teraz nie przypomnia³ mi siê dziadek Maksim.
Patrzy³em na jej cienkie nogi w kostkach i smuk³e przeguby r¹k,
i myla³em, ¿e jest o wiele ³adniejsza od Wiki. Nie bardzo wie221
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rzy³em ani w ¯orê zwanego Kotem, ani w filozofa Jurê, który
id¹c z ni¹ po Litiejnym móg³ skrêciæ w dowoln¹ bramê i rozpi¹æ
zamek b³yskawiczny swoich d¿insów. W zakamarkach duszy tli³a siê nadzieja, ¿e wszystko to nale¿y do tego samego gatunku
bzdur, którymi karmi³y nas zgrywaj¹ce siê na gitowców wyrostki z Jagodnoje.
Wiesz co, nie wierzê ci  b¹kn¹³em jako dziecinnie, ¿eby
cokolwiek powiedzieæ. Twarz Irki pokry³a siê czerwonymi plamami, dziewczyna szarpnê³a i zadar³a w górê koszulkê z olimpijskimi kó³kami. A to widzia³e?
Po tym pokazie d³ugo jeszcze ba³em siê patrzeæ na kobiece
piersi w pe³nym wietle, bowiem nie widzia³em chyba nic straszniejszego ni¿ te m³ode piersi¹tka pokryte gêst¹ sieci¹ sinomartwego tatua¿u.
Teraz to wszystko! Spie...j!  wciekle wycedzi³a Irka.  Za³apa³e? Spie...j! Czy to od nie zadeptanego niedopa³ka, czy te¿
mo¿e od wybuchu wciek³oci Irki zaczê³o siê tliæ poszycie pod
jej nogami. Zerwa³a siê i jej wci¹¿ jeszcze wie¿e, czereniowe
usta sypnê³y tak¹ wi¹zank¹, ¿e moje uszy zapragnê³y zwin¹æ siê
w spirale, a g³owa wcisn¹æ siê w ramiona i jeszcze dalej, ¿eby
ukryæ siê gdzie na dnie ¿o³¹dka.
cie¿ka prowadzi³a mnie precz, a w kark wpija³y siê nabrzmia³e
nienawici¹ paj¹ki s³ów, wród których spie...j! by³o jednym
z najmniej obrzydliwych.
Poczucie, ¿e pope³ni³em jak¹ okropn¹ pomy³kê, tam, na ciep³ym kamieniu nad rzek¹, nie opuszcza³o mnie przez ca³y nastêpny tydzieñ. Mo¿liwe, ¿e by³o ono tak¿e podsycane zleceniem na wykonanie piêciu typowych drewnianych ubikacji. Nam
z Gienkiem przypad³o w udziale kopanie do³ów i zbijanie siedzeñ z wyciêtymi otworami. Pocz¹wszy od najprostszego, klasycznego rombu, stopniowo przeszlimy do serca, a pod ko222
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niec z pomoc¹ pi³y otwornicy i d³uta poczêlimy arcydzie³o
w kszta³cie piêcioramiennej gwiazdy.
(Po pó³ roku, kiedy zaczn¹ nas ci¹gaæ za samizdaty  pisan¹
odrêcznie B³êkitn¹ latarniê w Nowopo³ocku i maszynopisow¹
Mi³awicê na rodzimym wydziale historycznym  major KGB
podczas rozmowy profilaktycznej powie mi te s³owa: Nie próbujcie siê wykrêcaæ. Wiemy o was zdecydowanie wszystko. Na
przyk³ad o tej waszej, ¿e tak siê wypowiem, toaletowej sztuce
w oddziale budowlanym. W swoim nacjonalistycznym zalepieniu doszlicie do wyrafinowanej profanacji piêcioramiennej leninowskiej gwiazdy. Próbuj¹c siê usprawiedliwiaæ, nazwa³em nasze skromne osi¹gniêcia nieszkodliwym ¿artem, ale efekt by³ odwrotny od zamierzonego. Znaczy siê, kto spuszcza spodnie,
za³atwia siê na drogi dla ka¿dego radzieckiego cz³owieka symbol
i to jest, po waszemu, ¿art? To dawny symbol solarny  broni³em siê dalej.  Jeszcze staro¿ytni Hindusi... Mo¿ecie te bajeczki opowiadaæ swoim staro¿ytnym Hindusom... Swastyka,
nawiasem mówi¹c, to te¿ symbol s³oñca wyrwa³o mi siê nieostro¿nie, po czym zosta³em zastopowany lodowatym pytaniem:
Dlaczego w takim razie nie wyciêlicie swastyki?)
Nasz urozmaicony niewielkimi przygodami ale na ogó³ uporz¹dkowany ¿ywot zmieni³ siê raptownie, gdy prozaik John Halak otrz¹sn¹³ siê ze swego odrêtwienia i nieoczekiwanym manewrem odbi³ czarniaw¹ amazonkê wiet³ankê kierownikowi robót
budowlanych, któremu podlegalimy.
Jeli nigdy nie remontowalicie kolejki w¹skotorowej, wbijaj¹c po piêæset klinów dziennie w sprê¿yste podk³ady, ciê¿ko wam
bêdzie zrozumieæ, dlaczego z tak¹ têsknot¹ wspominalimy solidny turkot betoniarki i g³êbokie nosid³a z zapraw¹ albo z piramid¹ cegie³. Na pocieszenie pozosta³a jedynie konstatacja, ¿e
ka¿da sytuacja ma tak¿e swoje dobre strony.
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W¹skotorówka w tajdze pomog³a wczesnemu mnie g³êbiej prze¿yæ i zrozumieæ wczesnego U³adzimiera Karatkiewicza, którego
wówczas odkrywa³em dziêki Gienkowi  pierwszemu na mojej
drodze pisarskiej cz³owiekowi z miasta, który mówi³ do mnie po
bia³orusku nie ze sceny i nie z ekranu telewizora.
Zgódmy siê, ¿e czytanie ballady Pauluk Bahrym przez kogo walaj¹cego siê na ¿elaznym ³ó¿ku w akademiku i s¹cz¹cego
Lidzkie albo ¯igulowskie prosto z butelki to jedno, a otworzenie ksi¹¿ki podczas krótkiej przerwy na papierosa, gdy od witu
do zmroku macha siê zza g³owy kowalskim m³otem, staraj¹c siê
trafiæ w krn¹brne kliny  to zupe³nie co innego, poniewa¿ s³owa
zdaj¹ siê przystawaæ jak ula³ do sytuacji:
W moim kraju jest ciê¿ko
(Osiki czerwieni¹ siê hañb¹),
Nad nim puszy siê i nadyma
Pijany, rozwi¹z³y stupajka.
Jak za ksiêcia Wsies³awa 
Dzieñ za d³ugi i pajda za ma³a.
Jak za ksiêcia Jagie³³y 
Na ka¿de plecy jedna nahajka.
Szkoda, ¿e nowa praca sprzyja³a jedynie g³êbokiemu wnikniêciu w tajemnice twórczoci literackiej. Z innym wnikaniem by³o
gorzej. Mijaj¹c nas na jazgotliwej drezynie podobny do chomika
z nadêtymi policzkami kierownik robót z³oliwie wykrzykiwa³: No
co, studenci, uje...ni?
Nieprzyzwyczajeni do takiej harówki, przez parê pierwszych
dni rzeczywicie ledwo wleklimy siê do naszych le¿y, a zbli¿aj¹c
siê na miêkkich nogach do ogniska, prawie natychmiast zasypialimy z g³owami na ramionach naszych kobiet. To wtedy Micha³
Czarni³owicz nazwa³ m³ot kowalski najlepszym rodkiem antykoncepcyjnym. Ale m³ode organizmy szybko dosz³y do siebie i de224
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finicja Micha³a straci³a na aktualnoci, jeszcze nim czarniutka
wiet³anka zatêskni³a do mêskich pieszczot na tyle, by wróciæ do
chomikowatego kierownika.
Z chemikami, jak poprzednio, spotykalimy siê tylko przy ognisku, co zazwyczaj nastraja cz³owieka pokojowo. Dzia³a³a miêdzy nami niepisana umowa: oni nie bêd¹ zaczepiaæ nas i amazonek, a my, studenci, nie bêdziemy nadawaæ glinom, cokolwiek
by siê w osiedlu dzia³o.
Pokojowe wspó³istnienie pêk³o jak bañka mydlana na Dzieñ
Budowniczego.
W przeci¹gu dwóch miesiêcy pobytu w oddziale budowlanym
ta sierpniowa niedziela by³a zadekretowana jako jedyny dzieñ
wi¹teczny, kiedy mo¿na siê by³o wyspaæ do woli i zorganizowaæ
legaln¹ balangê.
Uzgodnilimy ze swoimi amazonkami, ¿e spêdzimy wiêto
na tarasie  otoczonej cedrami polance, urywaj¹cej siê nad
rzek¹ stromo niby mur fortecy. Kr¹¿y³a pog³oska, ¿e w czasach Stalowego Józefa z tego urwiska wyprawiano do raju albo
i piek³a kuracjuszy GU£AG-u, dlatego te¿ tubylcy i chemicy
niezbyt cenili ten taras. Nas takie s³uchy nie odstrasza³y i ka¿dy (rzecz jasna, nie w pojedynkê) zd¹¿y³ ju¿ oceniæ wartoæ
tego miejsca, podobnego do zacisznej altanki, gdzie po mi³osnych harcach mo¿na by³o do woli, nie wstaj¹c z ziemi, najeæ
siê du¿ych, s³odkich borówek.
Wszystko posz³oby g³adko, gdyby Buhorowi razem z Tolkiem
Raslinskim nie zechcia³o siê wypiæ z samego rana. Trudno mi
powiedzieæ o Tolku co konkretniejszego, oprócz uwagi, ¿e w ustach b³yszcza³ mu z³oty z¹b, a jego w³aciciel bez powa¿niejszych
sukcesów trenowa³ w sekcji bokserskiej, dlatego te¿ przywióz³
ze sob¹ na Syberiê rêkawice i czasem boksowa³ z trudnym wychowaczo ma³olatem Witi¹.
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Misza Buhor by³ osobowoci¹ zupe³nie innego pokroju i wymiaru.
Przez piêæ lat Misza p³ywa³ na TR, co t³umaczy siê jako redni trawler rybacki.
¯ycie na morzach trudno nazwaæ szko³¹ wysokiej moralnoci.
Misza pi³ whisky na Nowej Fundlandii i ca³ymi galonami kupowa³ spirytus w aptekach Hawany i Santiago de Cuba, wywo³uj¹c pop³och i zgrzytanie zêbów tubylców. Zmyty fal¹ za burtê
u wybrze¿y Danii, trafi³ do portowego szpitala, a stamt¹d, dziêki
znajomoci z w¹satym polskim marynarzem, który uzna³ w nim
swego rodaka, do tamtejszego domu publicznego.
W domu pod czerwon¹ latarni¹ przyjaciele siorbnêli sobie rumu, wybrali z podanego przez madame albumu ze zdjêciami po
dziewczynie i skierowali siê do pokoi.
W najbardziej odpowiedzialnej chwili Misza ze swoj¹ ma³¹ Mulatk¹ us³yszeli dyskretne pukanie do drzwi, a za nim delikatne
pytanie w najczystszym jêzyku rosyjskim: Towarzyszu Gorielik,
jestecie tam? Oklapniêty Misza nie zd¹¿y³ wci¹gn¹æ spodni,
gdy z korytarza us³ysza³ ju¿ nie pytanie, a rozkaz: Towarzyszu
Gorielik, otwierajcie! Wiemy, ¿e tam jestecie. Za drzwiami sta³
m³odszy pracownik ambasady radzieckiej, którego wys³ano wypisaæ Miszê ze szpitala.
Przez ca³¹ noc Misza za ostatni grosz stawia³ pracownikowi
ambasady alkohol w portowych barach, piewa³ z nim rzewne rosyjskie pieni i wys³uchiwa³ twardych mêskich obietnic, ¿e on,
pracownik ambasady, bêdzie milcza³ jak mogi³a i wszystko zostanie pomiêdzy nimi dwoma.
Kiedy statek dostarczy³ Miszê do Tallina i zuchowaty marynarz cicho pogwizduj¹c zszed³ na nabrze¿e, przy stoj¹cej tam
czarnej wo³dze zatrzyma³ go specjalnie nie rzucaj¹cy siê w oczy
cz³owiek w p³aszczu nieprzemakalnym. Okaza³ siê funkcjonariu226
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szem wydzia³u KGB do pracy z marynarzami i wyt³umaczy³ klientowi domu publicznego, ¿e ten zhañbi³ godnoæ cz³owieka radzieckiego i komunisty, i zas³u¿y³ na skrelenie z listy za³ogi.
Przybicie Miszy do macierzystego portu by³o wiêc nietypowe. Zazwyczaj, czuj¹c pod nogami nabrze¿e Tallina, Buhor
i kompania takich jak on sam hulaków obrzucali okolicê pogardliwymi spojrzeniami albatrosów, wypuszczonych na jak¹ zakazan¹ sadzawkê i zwart¹ watah¹ szli na postój taksówek. Wyprawa do talliñskiej dzielnicy Piryta mia³a swój rytua³. Szanuj¹cy siê wilk morski bra³ nie mniej ni¿ trzy taksówki. Do pierwszej niedbale wrzuca³ swój nabyty gdzie w sztormowych szerokociach geograficznych kapelusz, w drugiej umieszcza³ walizê, a do trzeciej pakowa³ siê sam. Kawalkada samochodów
zatrzymywa³a siê w pobli¿u przycumowanego szkunera-restauracji, gdzie ucieszona obs³uga pospiesznie wystawia³a wszelakie l¹dowe drobiazgi na stoliki.
Na kilka dni ¿eglarze zaprowadzali na szkunerze re¿im okupacyjny, nocuj¹c tam i myj¹c szampanem nogi przed pójciem spaæ.
Zakupiony wraz z bebechami personel balangowa³ razem z goæmi, doskonal¹c znajomoæ wielkiego i potê¿nego jêzyka starszego brata. Wszyscy do wszystkich odnosili siê z szacunkiem i ¿ycie przypomina³o zabawê delfinów w akwamarynowym Golfsztromie.
Ale niepostrze¿enie nadci¹ga³ czu³y moment rozstania z zarobionymi na morzach i oceanach pieniêdzmi, po czym kelnerzy
i kierownik restauracji bez zbêdnych ceregieli wyrzucali ociê¿a³ych delfinów na ch³odny i pusty brzeg. Ch³opaki obejmowali siê
na po¿egnanie i rozje¿d¿ali do rodzin, ¿eby zalec na dnie i przeczekaæ jaki miesi¹c lub pó³tora do nastêpnego wyjcia w morze.
¯ebycie lepiej zrozumieli, kim by³ Misza Buhor, muszê te¿
wspomnieæ historiê z muchami.
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Pewnego razu, ju¿ po zwiedzeniu dzielnicy Piryty Misza zatrzyma³ siê w Tallinie i opanowany smêtnymi mylami o nieub³aganym nadejciu trzewych i g³odnych dni, wygrzebawszy ostatnie ruble wst¹pi³ do jakiej knajpki, gdzie sta³ siê wiadkiem straszliwego skandalu. Jaki sokolooki goæ znalaz³ w sosie muchê. Zacz¹³ wiêc wygra¿aæ na ca³¹ salê, ¿e napisze do centralnych i miejscowych gazet, a kelnerzy, kucharz i kierownik ustawili siê przed
nim na bacznoæ i zach³ystywali siê przeprosinami. Incydent zakoñczy³ siê tym, ¿e szacowny goæ, który nie lubi³ sosów z muchami, opuci³ lokal nakarmiony i napojony do syta, nie p³ac¹c
w dodatku ani grosza.
Gdy Misza wróci³ do marynarskiego hotelu i natkn¹³ siê wzrokiem na ³a¿¹c¹ po suficie muchê, natychmiast przyst¹pi³ do dzie³a. Niebawem ze dwa tuziny szecionogich okazów ju¿ siê suszy³o na rozpostartej gazecie Marynarz Ba³tyku.
Pocz¹tek operacji wypad³ znakomicie. Restauracjê najelegantszego w tamtych czasach talliñskiego hotelu Viru Misza opuci³ z ¿o³¹dkiem wype³nionym wyborowym jad³em i piciem. Niestety, nazajutrz w Starym Tomasie obs³uga okaza³¹ siê ciê¿ko
kapuj¹ca i Misza musia³ d³ugo wyjaniaæ, ¿e w ca³ym cywilizowanym wiecie w takich wypadkach gocia karmi¹ i poj¹ za darmo.
Trzeciego dnia wpad³ ju¿ na ca³ego, gdy po zjedzeniu bulionu
ozdabia³ schabowego owadem, wysypanym z fiolki na leki. O wynalazcy napisa³a prasa i chocia¿ Misza zd¹¿y³ wykorzystaæ tylko
trzy muchy, rachunki za darmowy poczêstunek wystawi³o mu a¿
siedem restauracji i kawiarni.
Historii z muchami wys³ucha³em siedz¹c w saloonie. Tak
nazwalimy drugi pokój w naszej syberyjskiej chacie, gdzie
zmajstrowalimy kolawy stó³ i parê ³awek, a m³ody prozaik
John Halak zdoby³ gdzie dzieciêcy komplet do wypalania i natchniony opowiadaniem brata wypali³ na belce nad wejciem:
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Tu mieszkaj¹ dzieci Johna Barleycorna. Misza lubi³ poezje
Roberta Burnsa.
Tam te¿, w saloonie, wród zapachów mocnego tytoniu, przywiêd³ego bagna i spoconych mêskich cia³ us³ysza³em dramatyczne opowiadanie o s³u¿bie Miszy w armii radzieckiej.
Swój zaszczytny obowi¹zek wobec socjalistycznej ojczyzny Misza spe³nia³ w gêstych lasach pod Pskowem, gdzie miejscowi
mieszkañcy (nazywaj¹cy siebie psowianami) wyjanili m³odym
¿o³nierzom, ¿e wiêto u nich nie jest uwa¿ane za prawdziwe wiêto, jeli w trakcie obchodów kogo nie zar¿n¹. A do tego przed
pierwszym wiêtem trzem poborowym nie otworzy³y siê spadochrony na dywizyjnych æwiczeniach i Misza poczu³, ¿e ¿adna si³a,
nawet groba rozstrzelania, nie zmusi go do wyskoczenia z otwartego luku samolotu.
Do cywila pofrun¹³ rozpaczliwy list do ulubionego wujka, wiejskiego felczera. D³uga odpowied wujka w ca³oci by³a powiêcona wspomnieniom o tym, jak to w dzieciñstwie Misza lunatykowa³
i nocami spacerowa³ nieprzytomny z wyci¹gniêtymi przed siebie
rêkami, budz¹c pop³och wród m³odszych braci i siostrzyczek.
Tej samej nocy szeregowy Gorielik cichutko podniós³ siê z ³ó¿ka i z wyci¹gniêtymi niczym lepiec rêkami ruszy³, z towarzyszeniem symfonii ¿o³nierskich pochrapywañ, w kierunku stolika dy¿urnego kompanii. Ten tak¿e chrapa³, wiêc ¿eby zwróciæ na siebie uwagê, lunatyk musia³ dwukrotnie waln¹æ dy¿urnemu po
uszach. Przeniesiono go do szpitala na obserwacjê, gdzie by³ podejrzewany o symulowanie, ale ¿elazna wola pomog³a synowi prostego bia³oruskiego wieniaka spod Wilejki przetrwaæ straszliw¹
analizê rdzenia krêgowego i obj¹æ po¿¹dan¹ posadê pisarza wojskowego. Tam uda³o mu siê trzykrotnie wypisaæ sobie przepustkê do rodzinnej wsi, tej w³anie, gdzie poci¹gaj¹c wiecznie zasmarkanym nosem, biega³a istota bez majtek, która po piêtnastu
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latach zaci¹gnê³a Miszê do ³ó¿ka, stamt¹d do urzêdu stanu cywilnego, a stamt¹d znowu do ³ó¿ka, ale ju¿ korzystaj¹c z pe³nych
podstaw prawnych.
Wys¹czywszy w melancholijnym nastroju u Johna Barleycorna kilka szklanek jabola, Buhor lubi³ pofilozofowaæ. Zapamiêtaj, Wowa  naucza³  staroæ to czas, gdy wszystkie siusiumajtki wydaj¹ ci siê ³adne. Rozwijaj¹c temat, stwierdza³ brutalnie,
¿e kobiety dziel¹ siê na takie, które mog¹ ci daæ, oraz na takie,
które nigdy ci nie dadz¹, a dlatego i jedne, i drugie (te drugie,
¿eby siê zemciæ) nale¿y stawiaæ w niezwyk³ych sytuacjach, po
to, ¿eby ³atwiej mo¿na by³o je zbiæ z panta³yku.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e mimo znakomitego teoretycznego przygotowania, ¿ycie Miszy u³o¿y³o siê wbrew jego zasadom.
Pewnej jesieni Misza opuci³ restauracjê-szkuner w Tallinie
i przyjecha³ w swoje rodzinne strony nad Wiall¹. Tam poszed³
w takie tango, ¿e pewnego ranka ockn¹³ siê wród obcych cian
i ujrza³ na poduszce obok g³owê dziewczyny z w³asnej wsi. Ostro¿nie wygrzeba³ siê spod ko³dry i wci¹gn¹³ spodnie, ¿eby pójæ
do domu, ale dziewczyna otworzy³a oczy i wyjani³a mu, ¿e nigdzie iæ nie musi, bo to jest w³anie jego dom, a oni s¹ mê¿em
i ¿on¹: wczoraj zapisano ich w sielsowiecie, a weselisko siê wyprawi, gdy Misza przywiezie pieni¹dze z rejsu.
Od tamtego dnia ¿ycie Miszy potoczy³o siê po garbach i wybojach. W Tallinie ostatecznie wyrzucono go z marynarki, nieoczekiwana ¿ona urodzi³a mu krzykliwego dzieciaka i wci¹¿ domaga³a siê pieniêdzy, a teciowa grozi³a, ¿e poda go do s¹du za paso¿ytnictwo, bowiem do pracy na roli Buhor z jego morskim charakterem by³ przystosowany jak kaszalot do mulistej sadzawki.
Te wybitnie niesprzyjaj¹ce okolicznoci powodowa³y, ¿e Misza regularnie, raz na miesi¹c, ucieka³ spod Wilejki, ¿eby dostaæ
siê do W³adywostoku. Po drodze wpada³ do naszego akademika,
230

Opowieæ syberyjska

¿eby odwiedziæ brata i zaprasza³ nas do restauracji w starym hotelu Bie³aru.
Owe wieczory z gadatliwym i przepe³nionym ¿yciow¹ m¹droci¹ Misz¹ mia³y nieocenion¹ wartoæ, gdyby nie ta jedna
okolicznoæ: Misza nigdy nie mia³ pieniêdzy ¿eby zap³aciæ rachunek wiêc wyk³adalimy swoje stypendialne rublówki i trojaki, wymóg³szy obietnicê, ¿e do W³adywostoku wybierze siê
nastêpnym razem, a nazajutrz rano wsi¹dzie do elektryczniaka na Mo³odeczno.
Pojawienie siê Miszy w oddziale budowlanym Victoria by³o
efektem jego kolejnej ucieczki od ¿ony. Tu Misza otrzyma³ przydomek Buhor, który przyrós³ do by³ego marynarza na trwa³e.
Tak wiêc na Dzieñ Budowniczego Buhor z Tolkiem Raslinskim
zapragnêli wiêtowaæ ju¿ od samego rana. Tolek u³o¿y³ plan, zgodnie z którym najpierw trzeba by³o podpoiæ naszego ziomka ¯eniê Szaniana z Osipowiczów, kierowcê, który chemiczy³ za spowodowanie miertelnego wypadku. Nie bacz¹c na nasze niemrawe protesty, junacy Harelik i Raslinski uzbroili siê w dwie flaszki jabola i wyruszyli na poszukiwania, obiecuj¹c spotkaæ siê z nami na tarasie, gdzie podochocony chemik ¯enia z pewnoci¹ napoi wszystkich a¿ do upadu.
W po³udnie trójka moczymordów mignê³a przed naszymi oknami. Przysadzisty i krêpy Misza szed³ w miarê równo, ale st¹pa³ ostro¿nie, jak gdyby po k³adce przez wezbran¹ rzekê. Tolek
w jednym rêku niós³ kobia³kê z trzema flaszkami i nie wiadomo
czemu z bokserskimi rêkawicami, a drug¹ podtrzymywa³ osi³ka
¯eniê o rumianych policzkach. Gdy zdobêdziemy w³adzê  krzycza³ Raslinski do g³uchawego chemika  zostaniesz ministrem
finansów! ¯enia ciska³ w potê¿nej piêci niebieski zwitek pi¹taków. By³o niejasne, czy s³owa Tolka by³y pochwa³¹, czy te¿ dopiero zachêt¹ mieszkañca Osipowicz do hojnoci.
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Kiedy wyci¹gnêlimy przechowan¹ specjalnie na wi¹teczn¹
okazjê skrzynkê 777 na ganek i, rozsiad³szy siê malowniczo na
niej i doko³a niej, zapalilimy papierosy w oczekiwaniu na przybycie naszych przyjació³ek, od strony osiedla chemików raptem
powia³o groz¹. Na drodze ukaza³a siê najpierw magazynierka Pantielejewna. Jej postaæ przypomina³a olbrzymi¹ beczkê na kapustê, do której z do³u, z góry i z boków jako tako przymocowano
jeszcze piêæ beczu³ek. Tym niemniej Pantielejewna porusza³a
siê nad podziw ¿wawo i ju¿ z daleka krzycza³a, ¿ebymy siê natychmiast pochowali. Skapowaæ dok³adnie o co chodzi uda³o siê
jednak dopiero wtedy, gdy dotoczy³a siê do ganku.
Magazynierka z bulgotaniem w piersi wychrypia³a, ¿e chemicy
porz¹dnie dali sobie w gaz i id¹ tu ca³¹ band¹, ¿eby nas wyr¿n¹æ.
Najwidoczniej krajan ¯enia nie zdecydowa³ siê otworzyæ piêci z pi¹takami, wiêc Tolek Raslinski wci¹gn¹³ rêkawice i spra³
niegodnego kandydata na ministra finansów na kwane jab³ko.
Nasze ochlajtusy gdzie siê zaszy³y, a chemicy lada moment bêd¹ tutaj. Ko³o budynku szko³y spróbowa³ ich powstrzymaæ nauczyciel Sacuk, ale jeden z m³odych chemików wyci¹gn¹³ no¿yk
i nakreli³ Sacukowi piêcioramienn¹ gwiazdê na czole.
 Kryjcie siê, ... wasza maæ!  lamentowa³a Pantielejewna.
I bez jej przeraliwego wrzasku by³o jasne, ¿e sprawy wygl¹daj¹
le. Gienek rzuci³ siê po strzelbê. Czarni³owicz chwyci³ klucz francuski, ja wyci¹gn¹³em z plecaka turystyczn¹ siekierkê, a rudy Lawon, inaczej John Halak, wydosta³ zza pazuchy solidn¹ finkê, niby iluzjonista zaj¹ca z kapelusza. Do domu!  rykn¹³ w kierunku wiet³anki (któr¹ by³ odbi³ u kierownika robót budowlanych)
i do innych amazonek. Nieoczekiwanie te postawi³y siê twardo
i odmówi³y ucieczki. Poczulimy siê trochê raniej. Co wiêcej,
nasze rzadkie szeregi niespodziewanie uzupe³ni³a wojowniczo zarumieniona Tatarka Amina z dubeltówk¹.
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Maleñka Wika wspiê³a siê na paluszki i szepnê³a mi z oddaniem, ¿e w razie czego ma ze sob¹ apteczkê.
 Id¹! Mordercy!  g³ucho wrzasnê³a nasza dobrodziejka Pantielejewna wskazuj¹c na drogê i potoczy³a siê po cie¿ce do tajgi.
Chemicy szli powolnym, przera¿aj¹cym krokiem. Dwadziecia trzy  policzy³ szlachetnie opanowany Gienek, odci¹gaj¹c
kurek strzelby.
Razem z mê¿nymi córami syberyjskiej ziemi by³o nas dziewiêcioro plus dwie strzelby. Dziewczêtom, ¿eby ich obecnoæ za bardzo nie prowokowa³a goci, kazalimy siê ukryæ w saloonie Johna Barleycorna, zaopatrzywszy ich w butelkê 777 dla podtrzymania mêstwa.
Amina kategorycznie odmówi³a oddaæ dubeltówkê bojow¹ mê¿czyznom i pozosta³a razem z nami na ganku.
Chemicy, obserwowani przez piêæ par oczu i dwie pary luf,
rozst¹pili siê w odleg³oci jakich trzydziestu kroków od nas
i przepucili do przodu wujka Kolê z Moskwy. Niektórzy z nieproszonych goci byli ju¿ porz¹dnie wstawieni, ale nie wiadomo
by³o, czy warto siê z tego cieszyæ: pijani bardziej sk³onni s¹ ryzykowaæ. Ten i ów z pewnoci¹ nie przypadkiem trzyma³ praw¹ rêkê w kieszeni i móg³ wyci¹gn¹æ j¹ znacznie szybciej, ni¿ zd¹¿ylibymy kogo postrzeliæ.
Powiedzieæ tylko, ¿e siê przestraszy³em, by³oby zbytnim
uproszczeniem.
Przypomnia³a mi siê nasza niewinna dzieciêca zabawa: trafiæ
w ko³o pi³k¹ siatkow¹. Za ka¿dym razem, gdy przyjmuj¹c pi³kê
odstêpowa³em krok do ty³u, ogarnia³o mnie pijane uczucie znikomoci istnienia, bo bawilimy siê nie na ciep³ym piasku pla¿y
czy na szkolnym boisku, lecz na p³askim, bitumicznym dachu
naszego piêciopiêtrowego bloku w Po³ocku. Ka¿dym krêgiem krêgos³upa odczuwa³o siê wysokoæ i jej magnetyczne pole, które
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z ka¿dym nastêpnym krokiem ku krawêdzi wywiera³o coraz potê¿niejszy wp³yw.
Wtedy, na ganku w Jagodnoje, mój krêgos³up prze¿y³ takie samo uczucie.
Na dodatek chorobliwie napiêta wyobrania wywietli³a przed
oczyma pe³nometra¿owy film: przestrzeñ zasnuta prochowym dymem, stosy trupów, gard³a rozchlastane od ucha do ucha, wypuszczone z trzewi sinobia³e flaki i malutka Wika, która nie zd¹¿y³a opatrzyæ naszych ran, bowiem zwyciêzcy dopadli j¹ i z ohydnym rechotaniem bior¹ na fretkê, ale ja ju¿ tego nie widzê, bo
moja dusza zd¹¿y³a rozp³yn¹æ siê w wysokim b³êkicie i z³ocie tego dnia, a w moich zeszklonych renicach zastyg³y mikroskopijne cedry i osierocony maszt bez flagi, odciêtej razem z workiem
pe³nym kotów.
 Hej, studenci!  przemówi³ wujek Kola, ciê¿ko obracaj¹c
jêzykiem.  Tymi oto rêkami  hutaj¹c siê lekko na grubych
jak bierwiona nogach, wujek Kola rozcapierzy³ wielgachne d³onie z krótkimi i miêsistymi jak serdelki palcami  tymi oto rêkami siedmiu frajerów wykoñczy³em. Zona dla mnie to jak wolnoæ dla was, a chemia tylko tak sobie, ni pies ni wydra, ni tajga
ni tundra.
Na mojej prawej flance us³ysza³em jakie dziwne dwiêki. Zerkn¹³em z ukosa: Tatarka Amina kurczowo ciska³a strzelbê i pó³g³osem piewa³a pieñ wojenn¹ swego narodu.
 S³uchajcie no  kontynuowa³ wujek Kola.  Wydajcie nam
tego szajbusa, pierd...go boksera, a sami mo¿ecie sobie iæ do
ch...ja...
Wytar³em spocone rêce o nogawki junackich spodni i pomyla³em, ¿e spotkanie ze mierci¹ zosta³o prze³o¿one. Odkrzyknêlimy, ¿e szajbusa, to znaczy Tolka, w domu nie ma i wujek Kola
mo¿e wys³aæ do nas dwóch chemików na kontrolê.
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Zaczêta dramatyczn¹ nut¹ przygoda skoñczy³a siê burlesk¹.
Kontrolerzy przeszukali domek, strasz¹c dziewczyny w saloonie,
bez powodzenia spróbowali uszczypn¹æ Aminê, po czym nad wyraz elegancko chwycili nasz¹ skrzynkê z wiñskiem i specjalnie
siê nie piesz¹c ruszyli do swoich towarzyszy. Córa tatarskich
stepów unios³a dubeltówkê. Amina! Wal po dupach!  rozpaczliwie wykrzykn¹³ Micha Czarni³owicz, ale Gienek z Johnem Halakiem natychmiast uczepili siê r¹k Tatarki.
Impreza straci³a ca³y rozpêd. W odró¿nieniu od okolic, gdzie
s³u¿y³ w wojsku Misza Buhor, tutaj nikogo nie zar¿niêto. Raslinski z rêkawicami bokserskimi chowa³ siê gdzie przed wujkiem
Kol¹ z Moskwy; nauczyciel Sacuk z piêcioramienn¹ gwiazd¹ na
czole zgrzyta³ zêbami z bólu, Amina siedzia³a na ganku i piewa³a gard³ow¹ tatarsk¹ pieñ zwyciêstwa, a w saloonie nasze nieustraszone przyjació³ki z przejêcia ¿u³y bia³orusk¹ s³oninê, zapijaj¹c j¹ ciep³aw¹ alpag¹.
W poniedzia³ek wojowniczy chemicy wytrzewieli i dowiedzieli
siê, ¿e szajbusa wraz z Buhorem przerzucono helikopterem do
Pier. Do³a, a z uwagi na to, ¿e wujek Kola mia³ d³ugie rêce i nie
rzuca³ s³ów na wiatr, bohaterów Dnia Budowniczego wyrzucono
z oddzia³u za pijañstwo i szybciutko odprawiono do ojczystego
Miñska. Wujek Kola za niedopatrzenie rozkaza³ zrobiæ samokszta³t kilku swoim ludziom, a sam, miotany sprzecznymi uczuciami, zamkn¹³ siê na ca³¹ noc z dwiema chemiczkami.
Tymczasem za progiem sta³ ju¿ sierpieñ, nieub³aganie zbli¿a³a
siê jesieñ i gorzkawa chwila rozstania. Woda w gliniankach zrobi³a
siê wyranie ch³odniejsza, a wieczorne ogniska stawa³y siê coraz
cichsze i smutniejsze. Chemicy nam zazdrocili, zd¹¿ylimy przywykn¹æ do amazonek, a serca niektórych z nich, jak potwierdzi³y
przysz³e wydarzenia, o¿ywia³a nadzieja na ci¹g dalszy. Milcz¹co
wpatrywa³ siê w ogieñ trudny ma³olat Witia, który w ci¹gu dwóch
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miesiêcy zaliczy³ kilka lat mêskich uniwersytetów. Nawet wyrostki z osady przestali siê zgrywaæ i niemia³o wypytywali, jakie s¹
uczelnie w Miñsku i czy trudno siê tam dostaæ na studia.
Ostatniego dnia malutka Wika, rozczesuj¹c swoje kêdziory,
wyrzek³a dr¿¹cym g³osikiem: To ju¿ wszystko. Teraz pozosta³y
nam tylko wspomnienia  a potem cicho, jak myszka, zap³aka³a. Drobniutkie ³zy kapa³y do szklanki z trzema siódemkami, ja
za nie p³aka³em, lecz przysz³a mi do g³owy bezsensowna myl,
¿e nawet gdyby ³zy Wiki kapa³y do szklanki przez ca³y dzieñ i tak
nie zmieni³yby koloru wina.
Czarni³owicz umówi³ siê ze swoj¹ Nasti¹, ustalili, ¿e dziewczyna przyjedzie do Miñska, po czym pójd¹ do urzêdu stanu cywilnego. John Halak z czarniutk¹ wiet³ank¹ znikli gdzie do samego wieczora. Warwara te¿ p³aka³a z nie³adnie wykrzywion¹ twarz¹, a Amina, któr¹ po Dniu Budowniczego przyjêlimy do naszej paczki, wypi³a trzy szklanki alpagi i trzy razy wygarnê³a z dubeltówki w ciemne niebo.
Strzelaj¹ca spalinowa lokomotywka zawioz³a nas po naszej
w¹skotorówce do Pier. Do³a, gdzie ujrzelimy oddzia³ budowlany Victoria w apogeum rozk³adu i moralnego upadku. Szerokoæ frontu robót okrela³o zamówienie na wybudowanie dwóch,
podobnych do szpaczych domków, ustêpów dla potrzeb lotniska,
w których nam z Gienkiem, jako ju¿ uznanym specjalistom, z marszu powierzono wykonanie poczesnej cz¹stki pracy. Nie maj¹c
prawie nic do roboty, junacy SOB-u pili, r¿nêli w karty, zadzierali z miejscow¹ ferajn¹ i ³owili wiêcierzem rybê w starorzeczu. Dowódca oddzia³u, doktorant Wo³odia Zasochin napi³ siê koniaku
na krzywy ryj, zapragn¹³ pojedziæ ciê¿arówk¹ i rozwali³ po³owê
zbitej z desek sto³ówki.
Docent Riepin w miêdzyczasie wyszed³ na wolnoæ, a przypominaj¹cy Cygana Saszka wróci³ do zony: zrobi³ porz¹dn¹ dziurê
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w ³upkowym dachu sklepu z artyku³ami spo¿ywczymi w osadzie,
po czym wyniós³ stamt¹d dwie butelki gorza³y i parê ledzi, wypi³ alkohol na trawie od razu pod cian¹ sklepu, prze¿u³ dwa rybie ogony i beztrosko kimn¹³ na miejscu przestêpstwa, sk¹d po
godzinie zwinêli go dwaj milicjanci.
Ostatnim godnym odnotowania wydarzeniem w przeddzieñ powrotu do ojczyzny sta³a siê moja idiotyczna bójka z Czesiem Mikulskim o podzia³ z³owionych szczupaków. Mocowalimy siê na brzegu starej odnogi rzecznej, usi³uj¹c wepchn¹æ jeden drugiego do
przybrze¿nej breji z gêstymi wodorostami. Zwyciê¿y³em, ale potem do koñca studiów mêczy³y mnie wyrzuty sumienia, bo Cze
po Nowym Roku umar³ na raka, a powiadano, ¿e ju¿ jad¹c do oddzia³u budowlanego wiedzia³, ¿e niewiele mu ¿ycia zosta³o.
Gdzie tam w górze zapad³o postanowienie, ¿e zebranie ca³ej
kilkutysiêcznej braci junackiej w stolicy obwodu mo¿e byæ niebezpieczne, wiêc eszelony formowano i wyprawiano na zachód
w miasteczku Osina, które przesz³o próbê porównywaln¹ tylko
z czasami wojny domowej i obcej interwencji.
Po pierwsze, w sklepach wykupiono wszystkie aktualne artyku³y w³¹cznie  a mo¿e przede wszystkim  z mêtnym jak woda w ka³u¿y miejscowym piwem, gdzie, jak siê zdawa³o, nawet go³ym okiem
mo¿na by³o dostrzec poruszaj¹ce siê bakterie i mikroby.
Pó³ biedy, gdyby z t¹ b³otnisto-¿ó³t¹ ciecz¹ mia³y do czynienia
jedynie zahartowane studenckie g³owy i ¿o³¹dki, ale kto poczêstowa³ ni¹ tak¿e dwa ju¿ podroniête niedwiadki, które zabrali ze
sob¹ ch³opaki z instytutu lotnictwa cywilnego w Rydze. Oszo³omione piwem zwierzaki urwa³y siê w nocy z ³añcuchów i pohula³y sobie do woli po niskopiennym parku, gdzie na ³awkach i bezporednio na trawie spali junacy z oddzia³ów budowlanych. W efekcie mo¿e
z tuzin junaków wsiada³ do eszelonu z obanda¿owanymi rêkami
i g³owami, a inny tuzin przez d³ugi czas nie móg³ siê pozbyæ j¹ka237
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nia. Niedwiadki mia³y szansê uratowania siê i powrotu do rodzimej tajgi, ale nieznana ciemna si³a skierowa³a ich z parku do gmachu rejkomu partii, gdzie dy¿uruj¹cy milicjanci przywitali dywersantów gêstym ogniem zaporowym z karabinów.
Na swoim wagonie przymocowalimy has³o z pieriechodnodolskiej zony o uczciwej pracy skracaj¹cej drogê do domu.
W drodze do domu cierpielimy g³ód, bo poci¹g mia³ d³ugie
przestoje w dzikiej tajdze, a stacje, na których junacy mogli co
kupiæ do jedzenia, mija³ z szybkoci¹ ekspresu. W Nowosybirsku
zrobiono wyj¹tek i plac dworcowy sta³ siê wiadkiem widowiska
przypominaj¹cego szturm na Pa³ac Zimowy, znany z filmów o rewolucji: junacy w zielonkawych mundurach z rozpêdu wskakiwali na wysok¹ bramê dworca, rozwalali zamek i wdzierali siê z pustymi plecakami do sklepów. Tymczasem eszelonowi dano czym
prêdzej zielone wiat³o i co najmniej pluton junaków z na³adowanymi plecakami ujrza³ jedynie umykaj¹cy ogon poci¹gu.
Za Nowosybirskiem serce kolejowego naczalstwa zmiêk³o i poci¹g zacz¹³ przystawaæ na niewielkich stacjach, gdzie do wagonów podbiega³y zgraje handlarek. Ka¿dy towar  trzy rozgotowane ziemniaki z kiszonym ogórkiem, zabiedzona wêdzona p³otka
albo paczka zesz³orocznych herbatników  kosztowa³ rubla.
Tê obrzyd³¹ monotoniê zaopatrzeniow¹ przerwa³o pojawienie
siê produktu bardziej delikatesowego.
Towar mia³ nazwê Katiusza.
Dawno ju¿ wypilimy podejrzanie przezroczyste piwo z Nowosybirska i nasze smutne spojrzenia szuka³y ukojenia w nastrojowych, jesiennych uralskich pejza¿ach, gdy raptem do przedzia³u wtargnê³a jêdrna dziewoja z zadartym nosem. W rêku mia³a
koszyk z waflami, policzki p³onê³y czerwieni¹ ró¿, a g³os brzmia³
jak szczebiot wiosennej sikorki: Sie manko, ch³optasie, biedne,
zag³odzone, trzewe robaczki... Czemu takie markotne? Po dzie238
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si¹taku i jestem wasza. Mylcie, ch³optasie, mylcie, inni ju¿ siê
namylili. Potrz¹snê³a wspania³¹ sztuczn¹ ondulacj¹ i po chwili
jej trajkotanie dolecia³o do nas z s¹siedniego przedzia³u.
Nie nale¿elimy do tych, kogo mo¿na podejrzewaæ o sk¹pstwo
albo przesadn¹ moralnoæ. Tym niemniej nasz przedzia³ solidarnie odmówi³ przyjêcia kusz¹cej propozycji (jeli nie liczyæ bolesnych wahañ Czarni³owicza). Widocznie kierowa³a nami intuicja.
Przeliczywszy sumiennie zapracowane dziesi¹taki Katiusza wysiad³a z poci¹gu daleko za Uralem. Junacy z trzech wagonów
krzyknêli jej hip-hip-hura! na po¿egnanie i pojedynczo rozeszli
siê dzieliæ wspomnieniami o alkowianych wygibasach syberyjskiej
hetery i nowymi mêskimi dowiadczeniami. Wyczyny trzech oddzia³ów miñskich junaków wygl¹da³y tak niewiarygodnie, ¿e dla
ich urzeczywistnienia nie wystarczy³oby nawet dziesiêciu Katiusz.
Takie opowieci wyranie wnerwia³y Michasia Czarni³owicza
i nasz kolega rzuca³ wrogie spojrzenia w naszym kierunku.
Gdy poci¹g wjecha³ na zaniedbane obszary Rosji o glebach ubogich w czarnoziem, tytani kolejowego seksu raptownie posmutnieli i przez wagony przelecia³ podmuch paniki...
Teraz Czarni³owicz chodzi³ z zadart¹ g³ow¹ po obcych przedzia³ach i, z³oliwie przesadzaj¹c, malowa³ wizje najró¿niejszych
potwornoci, jakie czekaj¹ cierpi¹cych, oraz bezinteresownie proponowa³ konsultacje medyczne.
W tym ogólnym nieszczêciu utonê³o pragnienie zemsty na
naszym towarzyszu Jurku Osinowskim, które zaw³adnê³o wagonem jeszcze wród uralskich odnó¿y górskich.
Gdzie na granicy Europy i Azji skromny junak Jurka wyszed³
ze swego przedzia³u z pobiela³¹ twarz¹ i za³amuj¹cym siê g³osem
poprosi³ o pilne zwo³anie zebrania ca³ego oddzia³u. Dowiedzielimy siê, ¿e Osinowskiemu skradziono z walizki wszystkie pieni¹dze. Nieweso³¹ wiadomoæ uzupe³ni³y informacje o chorych
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rodzicach, niezbyt zdrowej siostrzyczce i w dodatku choruj¹cej
na jak¹ skomplikowan¹ chorobê krówce. Do listy rodzinnych
chorób nieborak doda³ wzruszaj¹cy szczegó³: ze zmartwienia rozstroi³ mu siê ¿o³¹dek i chwyci³a go krwawa biegunka.
Najwiêksz¹ litoæ wywo³a³ nie sam cierpi¹cy Jurka i jego chorzy swojacy, lecz biedna krówka, która nie doczeka pieniêdzy
zapracowanych ciê¿k¹ harów¹ w oddziale budowlanym.
Kiedy podczas g³osowania nad zbiórk¹ pieniêdzy dwie rêceniezdecydowanie wstrzyma³y siê, zebrani zapa³ali szlachetnym
oburzeniem. W rezultacie Jurka dosta³ o trzy stówy wiêcej ni¿
inni junacy i jego m³ody, znów uskrzydlony organizm szybko pokona³ biegunkê.
Jakkolwiek gorzko jest prze¿yæ rozczarowanie innymi ludmi (podobnie jak rozczarowaæ swoich blinich), prawda jednak wymaga,
¿eby wypiæ jej pio³unowy kielich do samego dna. Skromny junak
Jurka po prostu wstawi³ zwyk³y kit. Ci dwaj junacy, którzy na zebraniu nie chcieli g³osowaæ za, jechali z Jurk¹ w jednym przedziale, a ponadto przemieszkali z nim rok w jednym pokoju w akademiku, dlatego te¿ dysponowali wiêksz¹ iloci¹ danych do analizy. Dlatego nie
uwa¿ali ca³ej sprawy za zakoñczon¹. Jeden z nich spi³ uskrzydlonego towarzysza do nieprzytomnoci, a drugi gruntownie przeszuka³
baga¿e Jurki i znalaz³ rzekomo skradzione pieni¹dze na dnie walizki
w kokonie z kilku par mierdz¹cych skarpetek.
Z powodu fatalnych w skutkach amorów z Katiusz¹-bufetow¹
Victoria nie spe³ni³a do koñca oczekiwañ rodzimego akademika. Zamiast hucznych balang z udzia³em miejscowych bachantek
i salw szampana czeka³y junaków wizyty u wenerologów i ró¿ne
ma³o przyjemne zabiegi.
Swoich kolegów zrehabilitowa³ do pewnego stopnia student czwartego roku Wasia Maksimienka, który nie bacz¹c na swoj¹ dolegliwoæ wieczorem wspi¹³ siê z butelk¹ szampana na s³up ze wiat³a240
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mi na skrzy¿owaniu Swierd³owa z Uljanowsk¹ i recytowa³ stamt¹d
wiersze Michai³a Lermontowa dla rzadkich o tej porze przechodniów. W protokole, którym Wasia siê szczyci³, dy¿urny na posterunku zapisa³, ¿e podczas zatrzymania obywatel Maksimienka okaza³
opór poprzez otwarcie butelki radzieckiego szampana i polanie nim
pracowników milicji. (Od wyrzucenia z uniwersytetu naszego kolegê uratowa³ nie tylko fakt, ¿e szampan by³ radzieckiej produkcji,
ale tak¿e pomoc kuzyna, który by³ prorektorem.)
Inny junak ws³awi³ siê tym, ¿e na zajêcia jedzi³ rodkami uspo³ecznionej komunikacji na gapê, a gdy ³apa³y go kanary, wydostawa³ przywiezion¹ z Syberii sturublówkê, z której kontrolerzy, rzecz jasna, nie mogli wydaæ reszty. Gapowicz zalaz³ im jednak porz¹dnie za skórê i skoñczy³o siê tym, ¿e pewien kanar wspólnie z kierowc¹ po prostu odebrali ów nierozmienialny banknot,
a jego w³aciciela poturbowali i wyrzucili z trolejbusu na us³any
¿ó³tymi liæmi trawnik.
Ciep³y wrzesieñ w Po³ocku, który mign¹³ w przerwie miêdzy
moim powrotem z Syberii i pocz¹tkiem zajêæ, zosta³ w pamiêci
przede wszystkim dziêki obskurnemu barowi Przylaszczka i koktajlowi o takiej samej nazwie i niewyranym smaku. Wypijalimy
go z przyjacielem mego dzieciñstwa Sani¹ Makiedonskim przed
zabaw¹ w domu kultury fabryki w³ókien szklanych. (To, co zwykle  niedbale, niby starzy bywalcy rzucalimy barmance.) W domu kultury czeka³y na nas uczennice drugiej klasy technikum
spó³dzielczoci Zina i Ilona.
wiat jeszcze raz potwierdzi³, ¿e nie jest doskona³y: mnie
podoba³a siê szatynka Zina, a Makiedonskiemu blondynka Ilona, ale u dziewczyn by³o dok³adnie na odwrót. Niech wybiera
kobieta  proponowa³ fatalista Sania, ale moja podgrzana koktajlem natura buntowa³a siê i kontynuowalimy chodzenie we
czwórkê.
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Rozpaczliw¹ prób¹ wyrwania siê z zaczarowanego czworok¹ta
sta³a siê nocna eskapada taksówk¹ do zamkniêtego na wszystkie
cztery spusty Spasowskiego Monasteru. Nie odmawialimy tam
modlitw, lecz pilimy szampana, ¿eby potem  przebacz nam,
jeli mo¿esz, Bo¿e, i ty, nasza niebiañska orêdowniczko, Eufrozyno  roztrzaskaæ butelkê i szklanki o upstrzony nieprzyzwoitymi napisami mur monasteru.
Potem w Miñsku dosta³em od Ziny a¿ dwa listy, które zrobi³y
na mnie g³êbokie wra¿enie nie tyle demonstrowaniem nieoczekiwanej wiernoci, ile poziomem filologicznego przygotowania
przysz³ych aktywistek spó³dzielczoci. Zina pisa³a, ¿e Ilona podobno ma nowego pszyjaciela, lecz ona ci¹gle pamiêta o mnie
i o pikniku na chrabiowskich rujinach, jednak¿e na wszystko
pszychodzi kres. Nale¿a³o siê spodziewaæ, ¿e wkrótce i Zina bêdzie mia³a pszyjaciela.
Zanim wróci³em do Miñska, byli junacy oddzia³u budowlanego Victoria zd¹¿yli ju¿ wykurowaæ rze¿¹czkê i przepuciæ syberyjskie zarobki.
Niebawem Czarni³owicz i starocina naszej grupy Lila zg³osili
chêæ zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego w urzêdzie stanu cywilnego. U cichego Jury Asinowskiego pewnej nocy miertelnie zaczadzieli rodzice, co zmusi³o ch³opaka do przeniesienia siê na
wydzia³ zaoczny i zamieszkania w domu na wsi. Machnêlimy rêk¹ na stare porachunki z oddzia³u budowlanego i z pierwszego
stypendium zebralimy sto rubli, ¿eby pomóc m³odszej siostrzyczce Jury i chorej krówce.
W Chile w³adzê obj¹³ Augusto Pinochet. W ZSRR wzmaga³a
siê walka z pijañstwem i alkoholizmem. Nasz Klub Przyjació³ Piwa na wydziale historycznym ukry³ siê za skrótem KPP i, podobnie ja bratnia partia komunistyczna w Chile, dzia³a³ w podziemiu.
Uniwersytetem wstrz¹sa³y frontalne naloty i kontrole.
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Podczas jednego z nalotów na akademik aktywici partyjni,
komsomolscy i zwi¹zkowi us³yszeli podejrzane odg³osy dobiegaj¹ce zza zamkniêtych drzwi i osaczyli pokój jak charty. Gdy sfora
kontrolerów wpad³a do pokoju, wykry³a tam przelêk³ego studenta, który udawa³, ¿e siê przygotowuje do seminarium z historii
KPZR. Z szafy w cianie sekretarz organizacji partyjnej triumfalnie wyci¹gn¹³ jeszcze bardziej przelêk³¹ studentkê w stroju Ewy.
My siê kolegujemy  tylko tyle zdo³a³ wydusiæ z siebie m³ody
s³uga Klio, po czym razem z kole¿ank¹ zosta³ niezw³ocznie wysiedlony z akademika. Od tamtego dnia wystarczy³o, ¿eby jaka
para pokaza³a siê razem wród wydzia³owej braci, ¿eby zewsz¹d
lecia³o zjadliwe pytanko: Kolegujecie siê, co?
Podczas jednej z kontroli pracy wychowawczej zosta³ rozgromiony nasz totalizator, jaki urz¹dzilimy w pokoju leninowskim
akademika. Na trzech zsuniêtych stolikach do cichej nauki odbywa³y siê gonitwy karaluchów. Nasi w¹saci wspó³lokatorzy cigali siê po torach wy³o¿onych o³ówkami. Stawki siêga³y nawet
dwóch czerwoñców. Podniecenie by³o tak ogromne, ¿e zdawa³o
siê, i¿ za moment do zak³adów przyst¹pi¹ tak¿e klasycy marksizmu-leninizmu, przygl¹daj¹cy siê wycigom z topornych portretów na cianach. Dok³adnie w tym momencie, gdy faworyt Bill
Szalona Krowa w g³êbokim zamyleniu zatrzyma³ siê w po³owie
dystansu, do cichacza wpad³a kontrola, która mia³a spore k³opoty z odwróceniem naszej uwagi, bowiem wszystkie spojrzenia
zbieg³y siê w punkcie, gdzie Bill ni z tego ni z owego zdecydowa³ oddaæ siê medytacji.
Opanowawszy sytuacjê, lotna brygada wyzwa³a nas od przysz³ych bojowników frontu ideologicznego, od razu jednak zaznaczaj¹c, ¿e nikt z nas nie zas³uguje na to zaszczytne miano. Oburzone tyrady zaczyna³y siê mniej wiêcej tak: Tu, pod portretami wodzów...
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Krótko mówi¹c, ¿ycie toczy³o siê zwyczajnym nurtem.
Wytê¿aj¹c si³y twórcze wydalimy najpierw organ swojego pokoju nr 25  gazetkê cienn¹ Aligater (za nazwê pos³u¿y³a nalepka od jabola z domalowan¹ literk¹ r), a potem kolejny numer naszego almanachu Mi³awica. O naszym ciennym organie natychmiast doniesiono naczalstwu, a Mi³awicê zabra³ do
poczytania sekretarz komsomo³u Karagin i almanach wsi¹k³ na
ca³y miesi¹c.
Potem zupe³nie bezpodstawnie oskar¿ono nas o autorstwo rebusu, namalowanego na kawa³ku brystolu, który w przeddzieñ
sesji kto przypi¹³ na tablicy obok rozk³adu zajêæ: trzy roz³o¿yste
dêby, przed ka¿dym stoi butelka, a w dole odwrócone do góry
nogami rozwi¹zanie  Nowy Rok na katedrze wojskowej.
Od zawarcia bli¿szej znajomoci z towarzyszem majorem dzieli³a nas jedna sesja i wakacje.
Wspomnienia o Syberii, chemikach, piaszczystych sadzawkach
i gor¹cych ustach amazonek nawiedza³y nas coraz rzadziej. Co
prawda, amazonki przys³a³y nam pocztówkê z ¿yczeniami z okazji
rocznicy Wielkiego Padziernika. Nie odpowiedzielimy na ni¹:
nasze nadawczynie powinny by³y zrozumieæ, ¿e wrócilimy do
domu na dobre.
One jednak nie zrozumia³y.
Gdzie w okolicach Nowego Roku na wyk³ad naukowego komunizmu nieoczekiwanie przylecia³ zdyszany Micha Czarni³owicz, który z powodu grypy wylegiwa³ siê w akademiku. Oprócz
ko¿uszka mia³ na sobie tylko wyp³owia³y sportowy trykot, przetarty na kolanach i buty na bos¹ nogê.
Sekrety naukowego komunizmu zg³êbialimy w audytorium przypominaj¹cym amfiteatr, który mia³ zapasowe wyjcie na samym
szczycie. Na zas³oniêtych przegródk¹ stopniach kto zazwyczaj s¹czy³ piwo albo gra³ w karty. W tym zacisznym zak¹tku, dok¹d bez
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szczególnych problemów mo¿na siê by³o wymkn¹æ z górnych rzêdów w czasie wyk³adu, zebra³ nas spocony jak mysz Czarni³owicz.
Amazonki przyjecha³y...  wydysza³. Okaza³o siê, ¿e Micha dojrza³ sybiraczki z naszego okna na parterze, kiedy by³y ju¿ ca³kiem
blisko akademika. Zd¹¿y³ jedynie wsun¹æ buty i narzuciæ ko¿uszek,
po czym wlaz³ na parapet i skoczy³ w zaspê przed oknem. Wród
trójki nieproszonych goci by³a Nastia, której Czarni³owicz latem
obieca³ wizytê w urzêdzie stanu cywilnego w Miñsku.
Z olbrzymi¹ ulg¹ dowiedzia³em siê, ¿e malutka Wika mia³a doæ
rozumu, ¿eby tu nie przyje¿d¿aæ. Razem z Nasti¹ przyjecha³a komisarz amazonek, pulchna Nonna, niew¹tpliwie zas³u¿ona w wychowaniu trudnego ma³olata Witi. Trzeci¹ by³a Ellen.
Sytuacja nie pozostawia³a w³aciwie ¿adnej swobody manewru.
Natychmiast po dostarczeniu mu bardziej przyzwoitego przyodziewku Czarni³owicz zosta³ cichaczem wyprawiony do rodzinnej wsi.
Gienek, J. Halak i ja mê¿nie stawilimy czo³a przyby³ym amazonkom. Odegrawszy scenê ciep³ego powitania po d³ugiej roz³¹ce, zaprosilimy amazonki do najlepszej miñskiej restauracji.
Ta rola przypad³a pobliskiej restauracji w starym hotelu Bia³oru, która pamiêta³a morskie opowieci Miszy Buhora.
Ustalilimy najpierw wersjê oficjaln¹, zgodnie z któr¹ Czarni³owicz wyby³ na studenck¹ konferencjê naukow¹ do Taszkientu.
Jako najbli¿szy przyjaciel m³odego naukowca miñszczanin Gienek
zaprosi³ Nastiê do zatrzymania siê u niego. Ellen zosta³a dla mnie.
Restauracyjny ko³owrót bytu wniós³ pewne korekty. Nonnê,
nie zwracaj¹c najmniejszej uwagi na leniwe protesty J. Halaka,
bezustannie zaprasza³ do tañca jaki dryblasowaty koszykarz
i w koñcu znikn¹³ z ni¹ na dobre. Kiedy orkiestra po¿egna³a siê
z publicznoci¹, a potem wróci³a, ¿eby zagraæ gociom ze s³onecznego Uzbekistanu, którzy wyci¹gali zza cholew zawiniête w cuchn¹ce szmaty paczki banknotów, osierocony J. Halak i Nastia
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z Gienkiem postanowili ruszyæ do Gienkowej Sierabranki. Ja i Ellen bez specjalnego entuzjazmu wrócilimy do akademika, gdzie
przeszmuglowa³em j¹ przez okno do naszego pokoju.
Zapaliwszy papierosa, Ellen wyrzek³a swoim zwyk³ym, bezbarwnym tonem: Bydlak z tego waszego Michasia. Tylko takiej idiotce jak Nastia mo¿na wcisn¹æ te g³odne kawa³ki o Taszkiencie.
Zaci¹gnê³a siê i kontynuowa³a swoj¹ demaskatorsk¹ mowê: Twoja Wika, nawiasem mówi¹c, bzyka siê na ca³ego z synem dziekana. Nawet pozdrowiæ ciê nie prosi³a. Zajê³a siê w³asn¹ karier¹.
Po kilku dalszych sztachniêciach otrzyma³em kolejny policzek:
A propos, nadstawi³am uszu i nie s³ysza³am, ¿eby w ogóle tu
ktokolwiek mówi³ w tym twoim jêzyku bia³oruskim. W jej g³osie
pobrzmiewa³a z³oliwa satysfakcja.
Czarni³owicz okaza³ siê bydlakiem. Wika bzyka³a siê z synem
dziekana i robi³a karierê, a w Miñsku nikt nie mówi³ po bia³orusku. Co mia³em robiæ? Pos³aæ tego prokuratora w kraciastej spódnicy maksi w tê mron¹ noc do jej skandynawskich przodków? Zamiast tego spróbowa³em o¿ywiæ w pamiêci wspomnienia ciep³ego
zmierzchu nad gliniank¹ i ha³asowania burunduków w zagajniku...
Wkrótce po odjedzie amazonek elektryczniak z Mo³odeczna
przywióz³ do Miñska chronicznego uciekiniera od ¿ony Miszê
Buhora. Akurat odbywalimy wyjazdowe posiedzenie Klubu Przyjació³ Piwa na daczy Gienka. Misza na pró¿no czeka³ na nas a¿ do
wieczora w ch³odnym holu akademika, wypi³ wiêc samotnie butelkê wódki i w koñcu wsiad³ do moskiewskiego poci¹gu.
Uda³o mu siê dotrzeæ do W³adywostoku, zaci¹gn¹æ na statek
handlowy, odbywaj¹cy rejsy do Japonii, rzuciæ picie i zebraæ przez
rok kupê szmalu.
Kupiwszy bilet powrotny na samolot i spakowawszy dwie walizy prezentów, Misza wyszed³ w wieczór sylwestrowy na spacer
po miecie i trafi³ na bezdomnego-bicza.
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Bicz wylaz³ ze studzienki kanalizacyjnej i poprosi³ o dwadziecia kopiejek na kino. Buhor zainteresowa³ siê cz³owiekiem i da³
mu dwadziecia rubli. Bicz zaproponowa³ pogawêdkê. Znajomoæ
trwa³a a¿ do wiosny.
Wiosn¹ na kabota¿owej ³ajbie Misza zarobi³ trochê pieniêdzy na
drogê powrotn¹ i  dawno ju¿ op³akany przez ¿onê i krewnych,
a tak¿e i przez nas  zjawi³ siê tu¿ przed letni¹ sesj¹ w naszym
pokoju jak zwiastun z innego wiata. Pi³ piwo zagryzaj¹c wêdzon¹
p³otk¹ i opowiada³ niesamowite historie o ¿yciu we w³adywostockich kana³ach i podziemiach, gdzie bicze spali na rurach centralnego ogrzewania i w srogie mrozy marli dziesi¹tkami z powodu
olbrzymiej ró¿nicy temperatur pomiêdzy doln¹ i górn¹ czêci¹ cia³a,
a dozorcy potem wyci¹gali ich bosakami przez w³azy.
Z kieszeni Misza wytrz¹sn¹³ garæ zmieszanych z tytoniem cedrowych orzechów.
To by³o ostatnie pozdrowienie z Syberii.
Jan Maksymiuk
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