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Dedykuję Listy Żurnalisty najbliż-
szym. Tu poznacie mnie innego 
niż zawsze. Innego, bo samotnego 
w domu, kiedy zamykam drzwi. Smu-
tek przygnębia mnie, kiedy myślę 
o przeszłości czy teraźniejszości. Cie-
szę się tym, co mam, ale nie potrafię 
zapomnieć, kogo miałem. Czas nie 
leczy ran, tylko pozwala o nich zapo-
mnieć. Są rzeczy, których nie potrafię 
zataić przed swoją świadomością. Tu 
o nich poczytacie. O depresji, z którą 
długo walczyłem.
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Chcesz poznać prawdę? 

Dlaczego tych listów nie było tak długo? 

Wymyśliłem, że napiszę je do najbliższych, a w dzień premiery 
skończę to, co zaczęło się 23 kwietnia. 

Skończę to wszystko, czego nie potrafiłem tak naprawdę zacząć. 

Zrzucę z siebie ciężar, pod którym i tak uginają mi się kolana. Eg zy-
stencja mnie przerasta. Wreszcie przestanę myśleć, jak przeżyć. 

A może czytasz to, kiedy już nie żyję..? 

Czy moi przyjaciele, czytając tę publikację, będą czuć ból, czy może 
ulgę? Często słyszę, że tak wiele osób chciałoby być mną. 

Przeczytaj Sny z Bournemouth i poczuj ból, z którym się budzę 
i zasypiam. 

Życie, które dostałem, było karą. Jako dziecko byłem bity, jako 
na stolatek – bezdomny, a gdy dorosłem? Opisuję ból, o którym 
nie mogę chociażby na chwilę zapomnieć. Zaufać ludziom, bo ja 
ich skrzywdziłem. Oni mnie. 

Moje zasady okazały się pułapką na mnie samego; jestem w po trza-
sku. Już niedługo. Na szczęście? 

Szczęście… mało precyzyjny splot wielu znaczeń jak patchworko-
 wy dywan, który wstyd byłoby położyć w mieszkaniu. Chyba że 
byłby to domek na drzewie, daleko w dżungli. Słowo, które jest czy-
stą abstrakcją, domyślną przypowiastką, którą przekazujemy sobie 
z ust do ust, z ust do ust i z ust do ust. Jak sztuczny oddech – pró-
bujesz utrzymać w płucach jak najwięcej, ale zawsze spękasz. 

Balon odleci prędzej czy później. 
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1. 

Przez tyle lat czułem się jak pierdolony śmieć. 

Niedoskonała wersja kogoś, kim chciałem być; dzisiaj nie będę 
kropkował kurw albo, jak wolisz, wulgaryzmów, bo to ja. Taki, jaki 
kiedyś byłem. 
Gdzieś tam w głowie miałem, że może ojciec tłukł mnie jak worek 
treningowy, bo nie o takiego syna mu chodziło. Mama nie chciała 
mi pomóc, bo wiedziała, że nie ma dla mnie ratunku. Chodzi-
łem w kółko, martwiąc się wszystkim, czym nie powinienem, nie 
zwra cając uwagi na rzeczy, które upokarzały mnie najbardziej. Do 
sa mego dna jak uderzenie kieliszkiem mocno w bar. Do dna, bo 
co ma wisieć... 

Jestem. 

Zastanawiasz się, dlaczego publikacja Listów Żurnalisty była prze-
suwana? Bo była jak obdzieranie ze skóry. Bo prawda, kurwa, 
boli... Boję się spojrzeć w oczy matce, prosić kogoś o pomoc. Życie 
zwery fikowało ludzi obok mnie; kiedy jestem spragniony, to widzę 
stru mień, ale gdy podchodzę – znika. 

Fatamorgana. 

Pamiętam, jak zmarł mój dziadek. Zazdrościłem mu śmierci, cho
ciaż byłem dzieckiem. Zazdrościłeś komuś śmierci? Nie miałem siły 
spojrzeć sobie w oczy i widzieć w nich strachu, którego nie widział 
nikt poza mną. Leżałem na kanapie i ryczałem w poduszkę jak 
wtedy, gdy okładał mnie ojciec. Po prostu z bezsilności. 

Tak zaczynam Listy Żurnalisty i wiedz, że wchodzisz tam, dokąd boję 
się sam zajrzeć. Przeczytasz listy do mojej siostry, za którą od dał-
bym duszę, gdybym ją miał. Wyrwałbym dla niej serce z gardła. 
Są tam listy do moich przyjaciół, wrogów i samego siebie z daw
nych lat. Jak mówił Gotthold Ephraim Lessing: „Nie ma wielkości, 
gdzie nie ma prawdy”. 

Witaj w moim świecie. 
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2. 

Miałem sześć lat, a śni mi się to nadal. Przez to, że wywaliłem się 
na rowerze, zaciągnąłeś mnie do domu i katowałeś skórzanym 
paskiem całe popołudnie. W nocy byłem tak obolały, że wolałem 
stać, niż le żeć w łóżku, bo siniaki przypominały mi, że nie mogę 
upadać, tato. 

Nauczyłem się przez Ciebie być czujny jak pies przy drzwiach. 
Czy nie idziesz znowu spuścić mi wpierdol, bo coś Ci nie wyszło. 
Współczułem mamie, ale ja nauczyłem się wracać do domu jak 
najpóźniej. Chociaż i tak wracałem wcześniej, bo nie chciałem, byś 
wyżywał się tylko na niej. 

Jesteś osobą, do której przyłożyłbym pistolet i nie zapytał o nic 
jak w filmach. Strzeliłbym Ci w kolana i kazał wstać jak wtedy, 
gdy mnie tłukłeś z uśmiechem na ustach, bo byłem słabszy. Byłem 
dzieckiem, kurwa. Tłukłbym Cię tak, jak biłeś mnie i mamę. Ob darł 
ze skóry, skurwysynu. Byś poczuł strach i niechęć do ludzi, którą 
mam dzisiaj w sobie przez Ciebie. 

Byś zrozumiał, że córka studiuje prawo, by zostać sędziną i znisz
czyć takich ludzi jak Ty. Jeżeli można nazwać Cię człowiekiem. 
Uciekaliśmy przed Tobą do domu samotnej matki przez schroni
ska dla bezdomnych. Płakałeś, przepraszałeś; jak już miałem sześć 
lat, wiedziałem, że ludzie kłamią. 

I się nie zmieniają. 

Chciałbym, byś żył, ale czuł strach, który mi zostało czuć. Strach 
przed ludźmi, by ktoś obiecał Ci tyle razy ile Ty nam. Zmianę, pre
zenty czy wizytę. Nigdy Cię nie było i to kłamstwo. Bo wolałbym, 
by Cię nigdy nie było. Całe zło, które w sobie mam, jest Tobą. Nie
nawidzę siebie za to. Nie chcę spotykać się z kimś „normalnym”, 
bo boję się kogoś skrzywdzić tym, jaki jestem zamknięty. 

I chciałbym Cię zamknąć na jeden dzień w moim życiu. 

Byś wiedział jak jest w piekle. 
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3. 

Zbliża się premiera. 

Po prostu obudziłem się, płacząc. Wiem, że to powoli koniec i niby 
go pragnę, ale przyciąga mnie grawitacja. Odkładam to tak długo. 
Czas to zrobić, wydać Listy Żurnalisty. Równy rok po tym, jak wy da-
łem jedną ze swoich książek. Piszę to jeszcze na telefonie, sły sząc 
szum przejeżdżających samochodów za oknem. 

Miałem naprawdę dziwne i ciekawe życie. Trudne i wspaniałe. Spo-
tkałem tyle pięknych i mądrych kobiet na swojej drodze, ale to 
zawsze wybierałem te złe. Zło jest sexi – chce się je klepnąć w tyłek 
i chwycić za gardło. 

Tyle że nie za bardzo chodzić za rękę. 

Pisały do mnie dziesiątki celebrytek. Stacje radiowe czy telewizy-
j ne. Jedne chciały umówić się na seks, ktoś na kawę, a ci najlepsi 
po prostu pogadać. Wybrałem pierwsze lepsze. Dobro we mnie 
umarło, gdy ode mnie odeszła. Szukałem siebie w odbijającym się 
ekranie komputera, gdy pisałem. 

Znalazłem tylko więcej bólu, smutku i przygnębienia. 

Największą karą jest to, że nie potrafię zapomnieć. O niej, sobie 
z przeszłości i dać szansę. Na sukces jak Wojciech Mann. Komuś, 
kto wczoraj był jeszcze nikim dla mnie znanym. 

Żałuję, że poznałem się tak szybko na sobie. 

Bo gdybym dalej potrafił kłamać, mógłbym żyć sam ze sobą. 
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4. 

Droga Przyjaciółko, 

super jesteś, ale gdzieś gubisz się w tym egzystencjalnym świe cie. 
Tak bardzo chcesz wierzyć w miłość, że wierzysz we wszystkie kom-
plementy. Jesteś tak kurewsko dobra, masz przezroczyste ser ce. To 
nie serce, to kryształ. 

Życie nie jest proste, kartki mają pozaginane rogi. Drogi – zakręty, 
a Ty – mnie. Nie piszę tego, by dopierdolić jak zawsze. Piszę to po 
to, żebyś płakała, przyszła się przytulić i na następny dzień wzięła 
życie w swoje ręce. 

Przestała stać w miejscu. 

Bo masz więcej w sobie dobra, niż może Ci się wydawać. Masz wię
cej do oddania komuś, niż myślisz, że możesz dać. 

Tylko czas przestać myśleć, a zacząć działać. Nie będę tutaj używał 
wyszukanych słów, trudnych rozwiązań i pięknych metafor. Chcę, 
byś brała z życia pełnymi garściami. Przestała udawać, że tutaj, 
gdzie jesteś, jest super. 

Pamiętaj, że w życiu chodzi o szczegóły, tak myślę. Zbliżanie się na 
niewielkie odległości i przyglądanie się tkaninie dnia codzienne-
 go. O niewiele więcej, może jeszcze o równy oddech, ufność wobec 
siebie samego, nawet naciąganą, wmówioną, byle na przekór nie
pewności. 

Wszystkie najpiękniejsze słowa świata zostały już wypowiedziane, 
ale wyjątkowe to te, które odczytujesz między wersami. 

Pomyślisz, mówiąc to na głos: 

„Jestem szczęśliwa i wielu ludzi chciałoby być mną”. 
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5. 

Stoję naprzeciwko szczególnej klatki – to w niej zostawiłem serce, 
teraz wmurowane w kamień; kiedyś używane z dużą regularno ścią, 
dziś nieczynne, nieczułe. 

Korciło mnie, by zapukać do drzwi, w których zostawiłem miłość. 

Pamiętam dokładnie każdą noc, kiedy ryczałem w poduszkę, 
tę skniąc. Mając świadomość, że nawet nie będzie kto miał mnie 
po żegnać. I nie zrobiłem tego tylko dlatego, żebyś nigdy nie 
musiała pomyśleć, że zrobiłem to przez Ciebie. 

Są dni, że za Wami tęsknię. Ciężko było zamknąć drzwi i być pew
nym, że ich nigdy nie otworzę. Wtedy nie wiedziałem, że na niko go 
innego się nie otworzę. Nie zaufam, nie pokocham? Nie wiem, pró-
buję. Daję szansę. Rzucam monetą. 

Orzeł czy reszka? 

Dzisiaj nie rzucam. Może słowa na wiatr, bo to była miłość bez gra
nic. Zgubiłem gdzieś to, czego nie mogę znaleźć w nikim innym. 
Wiatr śpiewa swoje, a ja idę dalej. 

Pierwsza miłość. Moja największa porażka, chociaż nie wiem, czy 
byśmy się dzisiaj dogadali. Choć byśmy chcieli oglądać masę seria-
 li, spali przytuleni i całowali się przez cały dzień, to i tak tęsknię. 

Ty kochasz kogoś innego, a ja? 

Proszę, nie pytaj. 

Bo nie chcę więcej kłamać. 
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6. 

Mamo, leżę na podłodze i wiem, ile mi zostało jeszcze. Ostatni raz 
Twój głos słyszałem 3598 dni temu; nie pytaj, czy liczę. Nauczyłaś 
mnie liczyć na siebie, kiedy musiałem wynosić się z domu. Tęskni
łem, później umarłaś dla mnie. Wiem, że miniemy się w przejściu. 

Nie chcę Cię znać i siebie samego, takiego, jakim byłem. 

Zamknąłem się na emocje i ludzi. Wpuszczam tych, którzy się 
puszczają. Ona wychodzi przed czwartą, ja siadam na balkonie 
i zaczynam pisać. I robię to tylko po to, by coś poczuć. Poza niena
wiścią, którą katuję się, patrząc w lustro. Byłem spragniony tego, 
by ktoś chociaż raz udawał, że jestem dla niego ważny. 

Napełniam szklankę; rozcieńczam rzeczywistość. 

Jestem jak uzależniony, który musi przyjąć emocje, inaczej zwa riuje. 
Ludzie pytają mnie, czym jest dla mnie miłość, a mnie ko jarzy się 
ona tylko ze stałą tęsknotą, za tymi, którzy nie chcą mnie znać. 

Ty, ona. 

Brakuje mi Was. Macie przestrzeń do uprawy własnego szczęścia 
i nie chcę jej zaśmiecać. Czasami po prostu chcę do Was napisać. 
Brakuje mi raptem kilku słów, które z Waszych ust brzmiały ina czej 
niż z innych. Słów, których już nie słyszę. 

Nawet, gdy ktoś mi je powtarza, odklejają się od pierwotnego zna
czenia i przestają symbolizować cokolwiek. 
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7. 

Mam oczy pełne obaw. Piekło jest tu, gdzie się budzimy. Tu, 
gdzie chodzimy na zakupy i padamy do snu. Otoczeni kłamstwem 
i po zorami. Bo uśmiechasz się do mnie ustami, które przed chwilą 
po większyłaś. Nie jesteśmy sobą w swojej skórze. Prawda nęka nas 
w snach, a gdy dostajemy rachunek sumienia... 

…płacimy za niego kartą kredytową. 

Życie na debet. Topimy się w procentach z prosecco i kont ban
kowych. Kochamy się krótko i głównie przelotnie, skórę mamy 
podszytą wiecznym pożądaniem, którego nie można zaspokoić. 
W łóżku oraz poza nim. Poza to najważniejsze, co mamy. Tatuaże, 
stylówka i podróże. 

Zapominamy o emocjach. 

Drugim człowieku, bliskości. Słuchamy o tym, jak odnieść sukces 
i zapominamy, jak to jest być człowiekiem. Stajemy się statystycz ną 
jednostką, która biegnie do celu. I gdy ktoś upada, widzimy jed
nego mniej w rywalizacji. Nie jednego więcej, któremu możemy 
pomóc. 

Dlatego nas nienawidzę. Nie lubię miejsc pełnych ludzi. Bo wszy
scy tacy jesteśmy. Ja też. Zło ma twarz każdego z nas. Każdy z nas 
skłamał. Pomyślał w jakiejś sytuacji tylko o sobie. 

Dlatego nienawidzę siebie. 

Bo za każdym razem, kiedy próbuję się od tego zakłamania odda
lić, kończę w najgorszej czeluści. W lustrzanej sali, w której mienią 
się wszystkie moje uczynki – dobre i złe. Przeszłość i przyszłość. 

Chciałbym być żaden. A gdyby to ode mnie zależało, chciałbym 
nie być w ogóle. 
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8. 

Słucham ulubionej audycji radiowej; miłość do radia odziedzi
czyłem po dziadku. Babcia miała w sobie tyle dobra, ile dziadek 
miał gorzkości. Piliśmy czarną kawę i słuchaliśmy Trójki. Później – 
zimne piwo i boks na kanapie. Dorastałem jak każde dziecko, ale 
szukałem u dziadka więcej. Więcej, niż pokazywała mi codzien ność. 
Dostrzegałem, jak zwracał się do babci. 

Jak bez przerwy ją kochał. 

Widziałem, jak traktowali go inni i ile serca wkładał nawet w naj
prostszą pracę. Dzisiaj, kiedy piszę, czasami czuję, że na mnie pa trzy 
z ciekawością, lekkim zakłopotaniem nawet, ale czule i z wia rą. 

Jego pracowitość daje mi tę szansę osiągnięcia miejsca, w którym 
się znajduję. Piszę, byś wiedziała, że nie odziedziczyłem żadnych 
dóbr materialnych, ale dostałem coś więcej. I od kogo? Od ludzi, 
którzy wychowali mojego ojca. Równie dobrze mógłbym być dla 
nich obcym. 

Pamiętam te jedenaście dni ciszy, kiedy przepadłem. Wróciłem 
w Dzień Babci. Nie wierzę w Boga, ale w dziadków nigdy nie wąt
piłem. Są gwiazdami w nocy, a w dzień ufają moim wyborom. 

Są wiatrem w moich płucach – rozwijam je na żaglach jak płachty 
materiału, a oni dmą w nie anielskim szeptem. 

Chcę wierzyć, że Ty też kogoś takiego masz. Kto patrzy na Ciebie, 
gdy śpisz. 

Zostaniesz sam, ale oni nigdy Cię nie opuszczą. 
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9. 

Damianie, 

ciężko dzisiaj naciskać na klawiaturę, bo nie wiem nawet, czy je ste-
śmy po tej samej stronie. 

Jaką podjąłem decyzję: czy patrzę na Ciebie z góry, jak na innych, 
czy możemy sobie spojrzeć w oczy? Świat pokazał mi środkowy 
palec, a ludzie – że nie można na nich liczyć. Jeśli przyjaźń ma 
jakąś definicję, to jest to nasz uścisk dłoni i uśmiech, gdy mogę 
Cię spotkać. 

Poznaliśmy się przez przypadek, przez który zresztą odmienia liśmy 
kobiety – jedna po drugiej. Próbowałeś mnie postawić na nogi, 
kiedy jeździłem na intelektualnym wózku inwalidzkim. Po trafiłeś 
po mnie pojechać, kiedy ja nawet nie chciałem wsiadać do auta. To 
najtrudniejszy list, jaki piszę. Bo boję się, że wiesz – nie ma mnie, 
gdy już to czytasz. 

Z drugiej strony nie wiem, czy czuję ulgę. Bo ja nie jestem szczę
śliwy. Niby mam wszystko, o czym mogłem marzyć, ale nie potra fię 
zaufać. Stać się bliskim dla bliskich. Ciągle ubieram jakąś ma skę 
pod kolor butów i sam nie wiem już, co jest prawdą. W domu 
jestem przygnębiony, a na mieście głównie piję, patrzę na ludzi 
i kończę, gdzie mi pozwolą. 

Najczęściej w ustach i nie o to mi chyba chodziło. 

Długo pytałeś, co napisałem w liście do Ciebie. Ciężko było mi 
o tym mówić. Podniosłeś mnie z depresji dużo głębszej niż to, co 
czuję dzisiaj. To pokazuje, że mam jeszcze szansę. 

Mam? 

Charles Morgan napisał, że kłamstwo zabija przyjaźń, prawda zaś 
zabija miłość. 

Więc wolę to napisać, niż odejść w ciszy. 
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10. 

Zdychałem z głodu na ulicy. Jak podręcznikowy bezdomny, cię-
ż ko się tam wraca. Nawet pisząc. Dzisiaj leżę w łóżku, ale zdycham 
z samotności, skarbie. 

Byłaś ze mną, kiedy nie miałem gdzie mieszkać. Kiedy w kiesze
niach miałem tylko marzenia. Dzisiaj patrzę na miasto z budynku, 
pod którym kiedyś spałem. Mój świat się zmienił i to chyba czy-
ste szaleństwo. 

I może to naiwne, trudno. Nie każdy musi mi wierzyć, zależy mi 
tylko na Twoim zdaniu. Chciałbym, abyś tutaj była i mnie przytu
liła. Chcę powiedzieć Ci tyle rzeczy, ile im nie chcę napisać. Bo co 
z tego, że jestem popularny? Skoro sam siebie nie poznaję. 

Patrzę w lustro. 

Widzę tęsknotę do Ciebie. 

Zacząłem pisać ten, list czytając książkę Honoriusza Balzaca, gdzie 
trafiłem na fragment, że kobieta kocha tylko raz w życiu. Nie licz my 
dalej. Poddaję się, odklepuję ring. Przestańmy udawać, że się nie 
widzimy i nie czujemy nic. 

Czuję na tyle dużo, że wylewam łzy na kartkę, którą teraz zapisuję. 
I teraz rozumiem, jak cierpiałaś, gdy byłem sobą. Dzisiaj siebie nie 
poznaję. Ty mnie również. 

Więc chciałbym się Tobie przedstawić 
i zaprosić na kawę. 
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11. 

Mamo, często ostatnio myślę o śmierci. O życiu zapominam, za 
dużo w nim nabałaganiłem. Na razie wolę je zamieść pod dywan. 
Patrzę przed siebie; trzeba umyć okna, ale boli mnie kark od nie
wygodnego fotela w biurze, który celowo kupiłem, bym nie siedział 
tam po czternaście godzin. Ostatnio pękłem, wiesz? Położyłem się 
o dwudziestej drugiej i płakałem w poduszkę jak dziecko. 

Sprzątam po kimś, kto zawiódł. Kolejny powód, by nie ufać lu dziom, 
ale chcę. Ci, co mnie czytają, mają wielkie serca, chcę być jak oni. 
Oni chcą, by ktoś pokochał ich jak ja ją. Wiesz, o kim piszę – o TEJ. 

Dla której dalej bije moje serce. 

Biję się w pierś. 

Smutek zalewa kartki. Ja siebie. Szukam kogoś do pracy. Szukam 
kogoś albo chociaż czegoś, co pokocham. Wieczne poszukiwania są 
męczące. Siadam na balkonie. Opierając się o ścianę, piję whi sky 
i myślę, że chcę kochać, ale nie mogę nikogo skrzywdzić. Oka leczać 
tym, że będę sobą. Bo nienawidzę się za to, że jestem szczę śliwy, 
będąc sobą. 

Znasz rozwiązanie, mamo? 

Bo nie znam na to wzoru. 
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12. 

Krystianie, 

nie pij. Przyjacielu, zmieniasz się wtedy w kogoś innego. Nie wra caj 
do Polski. Ułóż sobie tam życie, o którym marzyłeś. Wiem, że pra-
gniesz ognia na mieście i spokoju w domu. Daj sobie czas, popatrz 
na mnie. Nikt nie wróżył mi niczego dobrego. Sukcesu, popularno-
ści i pięknego widoku z okna. Najedz się do syta i zro zumiesz, co 
jest najlepsze dla Ciebie. Czego potrzebujesz w danej chwili. Prze-
stań pracować jak wół i odpręż się. 

Wyjdź na randkę – piszę to jako starszy brat i przyjaciel. 

Widzę w Tobie siebie z kiedyś. Kiedy bardziej chciałem udowodnić 
coś komuś niż sobie. Rozepnij koszulę i pokaż muskulaturę. Tyle 
że nie na Instagramie, a przed lustrem. Zobacz, gdzie jesteś i że 
doszedłeś tu sam. 

Nie każdy miał takie cojones. 

Z czasem dostrzeżesz w sobie piękno, które nosisz w sercu. Jak bar-
dzo potrafisz kochać. Przestań tylko udawać kogoś, kim nie je steś 
dla innych. Zrzuć ten ciężar i zacznij żyć. Martwię się o Ciebie, bo 
w pracy łatwiej się zatracić niż w używkach. 

Tylko kiedy chodzi o życie. 

To chodzi o pracę czy o wspomnienia? 

Pięknie było Cię poznać. 
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13. 

„Tęsknie za Tobą, kochanie”. 

Ile razy to słyszałaś? Pewnie już tym rzygasz. Sam mam tego do syć 
– moja tęsknota staje się groteskowa, absurdalna, chorobliwa 
wręcz! Uwikłany w noc, szamocę się z samym sobą, z cholernym 
zamkiem od kurtki. Mokre chodniki Bydgoszczy powoli oddają wil-
goć, wschodzi słońce. 

Z rozbitego telefonu puszczam muzykę faceta, który umarł, zanim 
się narodziłem, i z każdym kolejnym dźwiękiem umiera część mnie. 
Wracam do domu; wchodzę w lepką mgłę, nawet nie wiem kiedy, 
gęstniejącą jak mleko z każdym kolejnym krokiem. Nagle dostaję 
potężne uderzenie butelką w łeb – tryska krew, słyszę krzyk, rżenie 
śmiechu i w końcu czuję ulgę. 

Siadam na krawężniku, kompletnie pijany. Osuwam się na plecy. 

Czuję, jak ciepła ciecz zalewa mi twarz i ścieka po szyi. To jak upusz-
czone powietrze ze zbytnio napompowanej piłki – pojawia się ulga. 
Mijają kolejne minuty i ulga przeradza się w błogość, kompletną. 

Karma wraca. Wymiotuję. Tracę krew. 

Obudziłem się w szpitalu z uczuciem zawodu, kiedy zdałem sobie 
sprawę, że wciąż żyję. To przecież byłoby doskonałe – umrzeć tyl
ko dlatego, że nie zatamowałem banalnego krwotoku! A jednak 
i na to jestem za głupi. Za miękki. Zbyt rozkojarzony. 

Wyciągałem ręce do Boga, zapomniałem, że nie istnieje. Chciałem 
przestać oddychać i odetchnąć z ulgą. Przestać się martwić. Wziąć 
zadośćuczynienie na klatę, by mnie zmiażdżyło. 

Raz na zawsze. 
Ale nie mogę. Jestem za głupi. 
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14. 

Mamo, 

znienawidź mnie, proszę. 

Nie przyszedłbym na Twój pogrzeb. Z szacunku do Ciebie, wybacz. 
Darzyłaś mnie obojętnością, której oddałbym szacunek. Więc i Ty 
nie przychodź na mój. Niech będzie tam jedna osoba, ale taka, 
któ ra będzie za mną tęsknić naprawdę. Bo nas dzisiaj nie łączy nic 
poza nazwiskiem i nienawiścią do ojca. 

Damian, Kinga czy Rafał – oni będą mnie wspominać. Myśleć, 
ile głupich rzeczy razem zrobiliśmy. Ile razy powiedziałem coś 
mą drego, a zrobiłem zupełnie inaczej. Pierwszemu stworzyłem fol-
der z rzeczami, których nigdy nie opublikowałem, by wspomnienia 
mogły żyć o mnie dłużej niż świat beze mnie. Kinga zrozumie, że 
miłość jest przed nią, a za nią został szkic, który trzeba dokończyć. 
A Rafał? 

Doceni to, co ma dookoła siebie. Syna i Martę, dla których musi 
schować dumę do kieszeni. Walczyć jak lew. Nawet gdy wybiją mu 
zęby. Nauczył mnie, jak rzucać kurwy nie tylko w powietrze. Pew
nie teraz sam nie rozumie, dlaczego się poddałem. 

Nie rozumiał mojego sukcesu, nie musi zrozumieć porażki. 

O Tobie nie potrafię napisać nic. Bo mniej więcej tyle jest między 
nami – przeszłość. I nie musi to dla mnie dużo znaczyć, bo łączy 
mnie z kimś jeszcze przeszłość. 

O kim nie mogę zapomnieć. 

Jak o Tobie. 
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15. 

Za dużo autorów nazywa się artystami, celebrytów – gwiazdami. 
Łatwiej jest się przespać z kobietą, niż obok niej się obudzić. Świat 
absurdu, który nie daje mi zasnąć. Dokładam do niego cegiełkę. 
Poeta bez twarzy z sercem, które zamarzło ostatniej jesieni. 

Moim sukcesem jest moja porażka. Świat sobie kpi i robi to regu
larnie; ostatnio, kiedy byłem już bliski, by z niego odejść. Rzucić 
ręcznik z narożnika i oddać pas. Już na zawsze będzie kojarzył mi 
się z ojcem. 

Dzisiaj myślę, czy zgodzić się na okładkę w gazecie. Pokazać swoje 
tatuaże i serce, o którym tyle piszę. I chyba nie chcę, przepraszam. 
Czasami naprawdę chcę wcisnąć słuchawki, nie słyszeć w nich nic 
i pisać to, co czuję, ale się boję. Tego, co myślę o sobie. Emocjach, 
które są we mnie. 

Boję się miłości, bo poprzednia mnie prawie zniszczyła. 

Bez „prawie”. 

To, co tu odnajdujesz, to zagrzebane między słowami cząstki mojej 
osobowości. Myślałem, że poszerzam pole walki jak Houellebecq, 
a tak naprawdę z każdym kolejnym słowem, każdą kolejną decy
zją, zamykałem się w coraz mniejszym pudełku. W końcu implo zja 
– kataklizmiczny wstrząs, który rozszarpał mnie od środka, na 
zewnątrz nie dając żadnego znaku. 

Poza morzem butelek, którymi tankowałem zepsute serce. 

Dziwne, nie ruszyło do przodu. 
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16. 

Dziwne uczucie – prosić Boga, w którego nie wierzysz, o śmierć, bo 
jedyni ludzie, którzy cię kochali, nie żyją. Tęsknię za ich ciepłem. 

Stawiam kroki po spękanych chodnikach, w przerwach robię sobie 
tatuaże. Uprawiam seks, jem kolacje – rzadko w odwrotnej kolej
ności. Tylko że wolałbym z kimś wyjść na spacer, trzymać kogoś 
za rękę i bym to ja nie mógł oderwać od niej wzroku niż inni ode 
mnie. Chcę prostego życia. 

Chciałem. 

Dzisiaj nie chcę żadnego. Ciężko mi to zrozumieć, bo ja nigdy się 
nie poddaję. Napisałem stertę książek, dokładnie takich, jakie 
chciałem przeczytać. Chociaż nigdy nie chciałem czuć tego, co czu
ję; nie prosiłem o to. 

A może jednak? Jestem tylko narratorem. 

Później rozumiesz, że nosisz w sercu kamień. Na którym wygrawe
rowano jej inicjały i nikt inny się tam nie zmieści. Widzę, że mam 
z tym problem i wiesz, co jest najgorsze? Że ja nie chcę tego zmie
niać, bo to jedyne wspomnienie o człowieku, który ze mnie chciał 
zrobić człowieka. 

Miała w sobie tyle dobra, że i ono było w moim sercu. 

Dzisiaj to kamień, który ma jej inicjały. 
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17. 

Widzę w Pani matkę, której nie miałem od tak długiego czasu. 
Też Pani pali. Mieliśmy mówić sobie po imieniu. Jakoś nie potra-
fię. Widzę w tych oczach za dużo bólu, który rozumiem, i o którym 
chcę zapomnieć. Ma Pani tyle ciepła. 

By kogoś przytulić. 

Znaleźć kogoś na dłużej niż chwilę i przestać mówić, że tak jak jest 
– jest dobrze. Nie jest. Jesteśmy zwierzętami, które walczą, by prze-
trwać wśród innych drapieżników. Widzę w Pani lwicę, która patrzy 
z góry na swoje dzieci. I nawet jeżeli one dorosną i zaczną podej-
mować swoje decyzje, to za nimi będzie poruszał się cień, który 
pozostawi Pani za nimi. 

To piękne. 

I zazdroszczę im tego. Mam nadzieję, że nauczyłem Panią zaci skać 
pięści i walić mocno w mur. Bo każdą porażkę da się przekuć w suk-
ces. Nawet pięściami. Przez każdy mur da się przebić jak Michael 
Scofield. Czas być samą dla siebie, bohaterką swojego serialu. 
Kochać pełnym sercem, do ciskać nogę do gazu i nie patrzeć na 
innych. 

Tylko patrzeć, jak inni patrzą na nas. 

Nie znamy się długo, ale to nie czas określa emocje między ludź mi, 
a chemia. Podjąłem decyzję, która na pewno dotknie Panią, bo 
emocjonalne wulkany prędzej czy później wybuchają. 

Dziękuję. 
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18. 

Sorry, pierdolę Netflixa. Nie oglądajmy w łóżku seriali, zamiast tego 
– nie dajmy spać sąsiadom. Niech sąsiadka słyszy, jak krzy czysz 
i tęskni za mężem, który nie wrócił jeszcze z pracy od dwu dziestu lat. 
Nie chcę tak żyć, weź mnie za rękę i zaprowadź dokądś, dokąd sam 
boję się wejść. Stworzyć coś, co widziałem tylko w ame rykańskich 
komediach romantycznych. Rodzinę, dwójkę ludzi, którzy wstają 
rano i szepcą sobie do ucha: „dzień dobry, kocham Cię”. 

Tego mi brakuje. 

Chodźmy na spacer. Później wejdźmy do jakiekolwiek hotelu, weź
my go nad ranem na dobę i opróżnijmy barek. Wyjdziemy po kilku 
godzinach, zalani w trupa, i przed szesnastą ockniemy się w na szym 
domu. Naszym, rozumiesz? Róbmy bezsens, celebrujmy pa stisz, 
opowiedzmy sobie dowcip o nas samych. 

Kocham Cię. 

Nakręćmy serial. Ty w głównej roli – kochanej matki i żony. Ja jako 
ten facet, który wychodzi z kumplem na whisky, by później popi-
sać o bólu, o którym nie ma odwagi mówić. Będę zły, zdołowa ny 
i słaby, a gdy poznamy się, będę najlepszą wersją siebie. O któ rej 
marzę jak o słowach. 

Kocham Cię. 
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19. 

Kupiłem sobie broń. 

Pamiętam ją jeszcze z bardzo starych czasów. Nigdy nie myślałem, 
że posłuży mi do tego. Eh, każdy tak dokładnie myśli o śmierci. Co 
jest po niej; a pomyśl o tym, kto przyjdzie na Twój pogrzeb. Będą 
myśleć, dlaczego się zabił. 

Nie myślcie. 

Nie przez miłość. 

Przez bagaż doświadczeń, który połamał mi kręgosłup. Nie po tra-
fię mieć słabości. Chcę być silny jak dziadek. Mieć w sobie tyle 
dobra, co babcia. I nie mieć żadnej cechy swojego ojca. Gdyby on 
tam przeszedł, znalazłbym siłę, by wyjść i napluć mu w twarz. Naj
gorszy człowiek, jaki jest na tym świecie, to ktoś, kto uśmiecha się 
zawsze do momentu, gdy nie mówi się o nim. 

Andrzej Zaucha rozbrzmiewa przez gramofon. Zginął przez kulę. 
Piękny głos trudnego serca, który miał słabości. Lubił cudze ko biety 
i aksamitne używki. Dzisiaj idziemy przez ten wieczór razem. Ramię 
w ramię; ja piszę, on śpiewa. 

Po to, byś czuł, rodzisz się; 
po to, byś szedł, 
po to, byś czuł, 
rodzisz się tu. 

Wydał Cię świat na 
ból, abyś żył, 
abyś czuł. 

Pułapka. 
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20. 

Przyjacielu, 

jestem zaszczycony, mogąc Cię tak nazwać. Pomogłeś mi, kiedy 
nawet nie śmiałem o to prosić. Dziękuję Ci i to nie za tę jedną sytu
ację, lecz za całokształt. Chodzi mi o chwile, w których kiedy nawet 
nie mówiłem nic, tylko wątpiłem w siebie, to myślałem o Twoich 
słowach. 

Frank Herbert napisał kiedyś, że czymże jest syn, jak nie przedłu
żeniem ojca? Ja chciałbym mieć takiego ojca jak Ty. Nieidealnego, 
ale wiem, że zabiłbyś dla najbliższych. 

Świat jest popierdolony, zepsuty przez ludzi, którym często musi my 
podawać rękę. Nie naprawimy go, ale możemy się napić, poga dać 
o boksie i stworzyć własne legendy. 

W ten sposób chcę dać Ci te dwie koszulki z numerem dwadzie ścia 
sześć; nie dziesięć, ani jeden czy jedenaście. Marzę, byście Ty i Olek 
stworzyli własne historie numeru, który będzie tylko Wasz. Czysta 
karta, na której zapiszecie rzeczywistość interpretowaną przez syna 
i ojca. Będą tam porażki i zwycięstwa, ale szczególnie chodzi mi 
o te pierwsze. 

Gdy będzie popełniał błędy, które popełniliśmy Ty i ja, niech ma 
osobę, której nie mieliśmy Ty i ja. 

Ojca z prawdziwego zdarzenia. 
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21. 

Hank by się pewnie uśmiechnął, a wcześniej wciągnął kreskę przez 
zrulowany banknot. Ja już nie chcę; nawet najwierniejszy rozpra
szacz złych snów potrafi mnie znudzić i zmęczyć. 

Byłaś źródłem dobroci – punktem odniesienia, kręgosłupem mo ral-
nym. Dzisiaj jeżdżę na wózku i jestem zbyt dumny, by ktokol wiek 
pomógł mi go pchać, chociaż mam odciski na dłoniach. Boję się 
jutra, przepraszam. Ciężko jest być mną bez Ciebie. 

Listy wyjdą w Twoje urodziny. 

Mój ostatni prezent. Dla mojej ostatniej miłości. Chociaż chcę 
ko chać kogoś innego. Przestać się męczyć i nosić ciężar, który gru
chocze mi kolana. Chyba pomyliłem je z sercem, bo jego też nie 
czuję. Ono chce pamiętać opowieść o Tobie, a ja, by iść do przodu, 
muszę zapomnieć. 

Wieczne wewnętrzne przeciąganie liny, która zawsze pęka. Musi. 

Napisałem te wszystkie książki i myślę, że Ty w nie... nie wierzysz. 
O ile o nich w ogóle wiesz. Piszę do cienia, który chodzi za mną, ale 
nigdy nie może stanąć w tym samym punkcie. Nie przytuli mnie, 
kiedy czuję chłód rzeczywistości. Tyle się u mnie zmieniło, a Ty cią-
gle w tym samym punkcie. 

Sercu, którego nie czuję. 
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22. 

4:17 

Słownie: jedenaście dni byłem w śpiączce. Co noc śniło mi się, 
że goni mnie śmierć. I ja jej nie chciałem uciekać. Wyszedłem 
w jej stronę i uśmiechnąłem się tak, jak zapomniałem, że jeszcze 
potra fię. Gdy już się zobaczyliśmy, chciała usiąść i porozmawiać – 
dla czego? Każdy z zewnątrz pragnie tego życia, które mam, a ja 
nie? Dopóki nie wszedłby w tę skórę pełną tatuaży i bólu. Wydaje 
się być tu idealnie. 

Cytując nowy PRO8L3M: „Nie trzeba być zamknięty, by być więź
niem”. 

Próbowałem wielokrotnie o wszystkim zapomnieć. Zacząć od nowa. 
I jeżeli urodziłeś się już raz, to nigdy nie zaczniesz od nowa. Para-
frazując Kaplińskiego – tylko raz możesz to przeczytać pierw szy raz. 

Obudziłem się. 

Wróciłem do domu i miałem sny, że muszę żyć. Nie mogłem spać, 
ciągle się budziłem, przewracałem z boku na bok. Wydać to, czego 
nie napisałem. Przeprosić się, patrząc w lustro. 

Na koniec zrozumiałem, że to tylko sny. 

Które zabierają mi noc, bym mógł tworzyć. 
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23. 

Świat nas nie chce. To znaczy gości takich jak ja. Miłość jest w miej
scu, gdzie nie myśli o wzajemności. My nie myślimy o nikim innym 
niż o kimś, kto nas nie chce, co? Patologiczni idealiści, pragnący 
poczuć coś, co da uśmiech. Kiedy wiecznie karmimy się łzami, czas 
napić się whisky, zapomnieć chociaż jeden dzień na świecie, który 
ma jej imię. 

I chcę krzyczeć, kurwa. 

Pocałować ją, przytulić i rzucić na łóżko. Pogodzić się tak jak sto 
razy wcześniej. Patrzeć na nią po wszystkim, wejść razem pod prysz-
nic. Zrobić to tam jeszcze raz. Całować ją po szyi i zasnąć razem. 
Dlaczego nie mam więcej szans? Teraz naprawdę bym się powstrzy-
mał. Ugryzł w język. Teraz już naprawdę, naprawdę nie musiałbym 
wygrywać. Oddałbym pola, potulnie złożył głowę na pierś i robił, 
co do mnie należy. Naprawdę, obiecuję. Dlaczego nie mam wię-
cej szans? 

Teraz mam Ciebie – czytelnika. Znamy się z hashtagów, kojarzy-
 my po tatuażach i pragniemy miłości jak poprzednia, w następnej. 

Czas niedokonany, czas niespełniony. 

Rzucony w przestrzeń, która nie istnieje. Ból wręcz przeciwnie. 
Myślę, ile dzieli nas kilometrów. I nawet gdyby to był cały świat... 
Dlatego cierpię, bo ja nie mogę przestać Cię kochać. 

Gdy Ty nie możesz mnie pokochać. 
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24. 

„Mamo” – mogę do Ciebie jeszcze tak napisać? 

Cisza potrafi zabić wszystko. Mnie niszczy stres. Raczej nie sy piam, 
a gdy już mi się uda, to i tak budzę się zmęczony; jakbym śnił 
z wielką prędkością, jakbym z ogromnym wysiłkiem przerzu cał 
miękkie baranki ciepłego snu. Abstrakcyjne? Poczekaj, aż zaj rzysz 
głębiej. 

Serce boli, bo martwię się tym wszystkim. Nie leczę się, bo nie mam 
odwagi – stanąć przed lustrem i przerabiać krok po kroku historii 
bólu mojego powszedniego. 

Wczoraj widziałem, jak znajomi kochają swoje dziecko i chyba 
po trzebuję takiej miłości. Nieuzależnionej od niczego. Bezwarunko
wej. 

Wtedy przypominasz mi się Ty. 

Nie ma sensu udawać. Jesteśmy dorośli, mój monolog to jak emo
cje między nami. Droga donikąd. I piszę, chociaż nie wiem, czy po 
to, by Cię zabolało, czy po to, by było mi lżej. 

I tak nie czytasz. 

Chyba pomagam ludziom, oni chcą mnie takiego, jakim jestem. 
Kim w takim razie są oni? Jestem sobą, tym, który obiecał, że nie 
wybacza zdrady, bólu i ciężkich grzechów innym, ale gdy będę 
miał dziecko... 

…wybaczę mu wszystko. By mogło wybaczyć innym. 
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25. 

Mateuszu, 

jesteś moim młodszym bratem i czuję do Ciebie niewiele. Zawio
dłeś mnie, świat i siebie. Miałeś wielkie marzenia, które stały się 
karłem rzucanym w tarczę jak w Wilku z Wall Street. Nie napiszę Ci 
tutaj nic mądrego. A w każdym razie nic, czego byś sam nie od krył. 
Jedno nas łączy – byłem w Twoim miejscu, czyli tam, gdzie innym 
było wstyd podać Ci rękę. 

Nie wierzę w to, że się zmienisz. Chociaż życzę Ci tego. Byś wziął 
krzyż, który już zacząłeś sobie przybijać i wniósł go na górę, gdzie 
zmartwychwstaniesz. Walcz i nie poddawaj się tak jak ja. Pokaż 
matce, że się da. Wstać nawet z najgorszego gówna, którym dzi-
siaj jesteś. 

Stałeś się ojcem, którego mieliśmy, ale tylko z nazwy. 

W pewnym momencie życia zabiłbym Cię bez wahania, bo spra
wiłeś mi tyle bólu, ile on. Świat nie potrzebuje takich ludzi jak Ty, 
ale ja nie zawsze mam rację. Pokaż mi, że się mylę. Zacznij walczyć 

o swoje marzenia i swoją ludzką stronę, zakopaną tak głęboko, że 
dziś zdaje się nie istnieć. Choć ja wierzę, że istnieje. 

Ale ja też chcę Cię przeprosić za dzieciństwo. Byłem fatalnym bra-
tem, który nie potrafił znaleźć własnej tożsamości i budował ją 
do koła słabości młodszego brata. 

Wybaczam i proszę o wybaczenie. 

Czy to nie za wiele? 
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26. 

Miłość jest pragnieniem, ale odwrotnym – chcesz dawać, a nie 
otrzymywać. 

Wielu jednak jawi się to dokładnie na odwrót i zamiast słuchać, 
żądają. Zamiast uwierzyć, wiedzą lepiej. Roszczą sobie prawa do 
zarządzania życiem drugiej osoby, a przecież jeszcze niedawno, nie 
tak dawno temu, minęlibyście się na ulicy, nawet na siebie nie spoj-
rzawszy! Poza stanem mentalnym nic was nie łączy – ani geny, ani 
wspólnota doświadczeń. 

To kiedy uznałeś, że czas przejąć władzę? „Tamto” – obce zastąpić 
„tym” – bliskim, znanym, twoim? 

Codziennie dostaję od Was dziesiątki wiadomości, że ktoś prze padł. 
Znowu zdradził i przestał się odzywać. Każdy przypadek jest inny – 
tak długo, aż je ze sobą zestawisz. I nagle okazuje się, że wszyscy 
jesteśmy identyczni. Coś tam pierdolimy, coś tam nam się wydaje, 
coś udajemy i oddzielamy fikcyjną grubą kreską. 

A potem przychodzi diabeł i ją wciąga lewą dziurką. 

Proszę, przynajmniej nie kłam. Przynajmniej nie udawaj. Nie 
za ciemniaj wniosków jasnych jak słońce. 

Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo zżera duszę. 
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27. 

Nikt we mnie nie wierzył poza Tobą, kochanie. 

I chyba dlatego tak tęsknię – wbity w stary fotel na balkonie, piszą-
 cy ten list zmarzniętymi palcami. Czuję, jak ma mrozie naprężają mi 
się mięśnie niczym kable rozwleczone między słupami wyso kiego 
napięcia. Środek ciężkości prześlizguje się po barkach. 

Boli mnie to wszystko, czego nie mogę poczuć do kogoś innego. 
Może jest teraz pięknie, ale nic nie ma błysku Twojego spojrzenia. 
Zakochałem się w Twojej mądrości i tym, że zawsze uważałaś, że 
i tak Cię nie posłucham. Słuchałem, ale głupio było mi się przy
znać. Prędzej czy później dochodziłem do wniosku, że miałaś rację. 

Haruki Murakami powiedział kiedyś o tworzeniu coś takiego, że 
z pisaniem jest tak, że albo ma się wrodzony talent, albo człowiek 
desperacko się stara i w końcu się nauczy. My siebie nie musieli śmy 
się uczyć, od razu jak przecięły się nasze spojrzenia, wiedzieli śmy, 
że to „to”. Pamiętam każde Twoje łzy i uśmiech. 

Tęsknię. 

Nikt nie przytulał jak Ty po porażkach. Nikt jak Ty nie potrafił 
po wiedzieć, że nawet gdy jest dobrze, można iść wyżej i dalej. 
Byli śmy fajnym zespołem, potrafiliśmy siebie zrozumieć. Dlatego 
tak tęsknię i wszystko odnoszę do Ciebie, bo zawsze kazałaś mi się 
po równywać do najlepszych. 

Dlatego mają tak ciężko. 

Bo zawsze będzie ciężko się z Tobą równać, bo jaka miłość – taki 
człowiek, a Ty byłaś szczera. 
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28. 

Najdroższa, 

jest środek nocy, gdy to piszę. Mam uchylone okno w swoim ga bi-
necie, próbowałem czytać jakąś starą książkę Bukowskiego, ale 
nie potrafiłem. Chcę napisać list i wrzucić go do naszej wspólnej 
skrzynki pocztowej, a później patrzeć na Twój uśmiech, który pew
nie teraz się pojawi. Nigdy Ci tego nie mówiłem, ale gdy budzę się 
przed Tobą, biorę Twoją rękę i wyobrażam sobie na niej pierścio
nek, bo jak pisał Welz: „Jedno serce wystarczy do życia. Na miłość 
to za mało”. 

Cieszę się, że tutaj jesteś. Nawet jak życie mnie przerasta, a czas 
idzie do przodu, kręcąc się dookoła tarczy zegarka. Ja jestem 
w kółko w tym samym miejscu. 
Najważniejsze, że to miejsce jest obok Ciebie. 

Bo wszędzie dobrze, 
ale obok Ciebie najlepiej. 

Przestałem myśleć o przeszłości. Zacząłem o Tobie i kocham mó wić 
do Ciebie po imieniu. Patrzeć na Twój błysk w oku, kiedy czytasz 
moje teksty. Patrzeć na zniesmaczenie, kiedy widzisz coś o kimś 
innym niż o Tobie i na końcu zawsze kwitujesz, że „mogę być lep-
szy”. 
Dlatego, cytując Twojego ulubionego pisarza: „Jeżeli już o coś 
za biegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj”. 

Dlatego może zróbmy to i bądź moją żoną. 
Zróbmy szalone wesele. My i świadkowie, a później pojedźmy 
gdzieś na plażę i pijmy wódkę prosto z butelki. 
Później przeżyjemy najlepszy seks w życiu, a nad ranem obudzimy 
się jako mąż i żona. 
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29. 

Nie chcę Cię prosić o wybaczenie. Tym bardziej nie mam odwa-
 gi, by prosić o chwilę uwagi. Mińmy się na przejściu dla pieszych 
i uśmiechnijmy się tylko do siebie, zostawiając niedomówienie. Ja 
będę chodził tygodniami przez to samo przejście, szukając Twoje-
 go uśmiechu, a Ty bądź tam przypadkiem. Nie przetniemy się już 
tam nigdy, a mi w głowie zostanie Twój uśmiech. 

Bo jak pisał Kornel Makuszyński: „uśmiech to pół pocałunku”. 

Więc już czuję Twoją szminkę na ustach. Dotyk na dłoni; wracam 
do czasów, kiedy chodziliśmy na długie jesienne spacery. Nigdy 
żadne z nas nie myślało, że to może się tak skończyć, co? 

Pusta cisza dookoła mnie. 

Czyż koniec przystosowuje się do początku? Może zakocham się 
w kimś, kto pozwoli mi sobie wybaczyć? I nie będę czuł tego, że 
zniszczę jej życie sobą (?). Jest tak dużo pytań, na które nie mam 
odpowiedzi. Cieszę się z Twojego szczęścia, że masz kogoś, kto nie 
tylko zastąpił mnie, ale otworzył Ci serce, bo moje to nadal drzwi 
obrotowe. 

Tańczę między słowami, a taniec to droga donikąd. 

Było pięknie. 
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30. 

Nie tak miało być; piję Heinekena i myślę o nas. Gapiąc się w nie
bo usiane gwiazdami, myślę, że też nie możesz spać. Patrzysz 
w ten sam punkt i myślisz o mnie, skarbie. Może i nam nie wyszło. 
Musimy z tym żyć, ale zdefiniowałaś mi miłość. Te książki czy to 
wszystko, co mam, jest dzięki Tobie. Bo dopóki kochałem Ciebie, 
nie widziałem nic. 

Są wieczory jak te, że tęsknię. Biję się w pierś i próbuję wybaczyć 
wszystkim. By na końcu móc wybaczyć sobie. Dalej nienawidzę 
w sobie tak wielu rzeczy. Pragnę tylko jednej osoby, ale może za ko-
cham się kiedyś w innym uśmiechu i wiem, że przez „może” ni gdzie 
nie dopłynę. 

Tylko że ja chcę utonąć w czyichś objęciach. 

Czuć się swobodnie, a tak naprawdę bezpiecznie. Brakuje mi tego, 
bym mógł komuś tak zaufać jak Tobie i nie bać się o żadną ta jem-
nicę. Chociaż one są niczym przy uczuciach, a przy Tobie moje 
uczucia były bezpieczne jak nic innego. Bo co z tego, że tak wiele 
kobiet mnie pragnie? 

Skoro ja widzę tylko Ciebie. 

Patrząc w niebo. 
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31. 

Jestem w biurze otoczony przez zakurzone książki, kiedy noc 
od biera mi sen. Słucham Hey Wy Korteza, patrząc na to, jak kręci 
się płyta winylowa. I też nie mam prawa być już smutnym jak on, 
ale ja się boję. Po ludzku, czuję się jak inni, gdy nie lubię ludzi 
dookoła mnie. Świat czasami mnie przerasta, a moje decyzje są 
odważniej sze ode mnie. 

Potrafię napisać o bólu, gdy nie mam odwagi pokochać. 

Patrzę w jakieś oczy, widzę tam miłość i po „i” nie ma nic. Uciekam 
jak tchórz z podkulonym ogonem. Chwytam maszynę do pisania, 
a nie ją za rękę. Chociaż chciałbym dokądś wyjechać, zapomnieć 
o wszystkim. 

I dać się pokochać. 

Dać coś więcej niż słowa. Zapisane zeszyty. Pisać o czymś, co czuję 
teraz, co różni się od bólu, którym przesiąkłem. Pielęgnując ból, 
nie zaznamy ukojenia. Za to gdy milczę, to nie chcę też nic słyszeć. 
Jestem jak dumny ślepiec, który woli iść bez laski, obijając się od 
ludzi, niż przyznać się do tego, że straciłem coś. 

Kogoś, kto nie wróci. 

Szukam w innych. Kogoś, kogo już nie mam. Nie wróci, a echo jej 
słów dalej obija się o miejsca, w których ją całowałem. 
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32. 

Dziadku, 

nie będę pisał „najdroższy” czy „szanowny”. Każdy tytuł to tro chę 
za mało, żeby wynagrodzić to, jakiego faceta ze mnie zrobiłeś. 
Piszę to i mam gęsią skórkę. Płaczę jak wtedy, gdy wyjeżdżałem 
do Norwegii i się rozstawaliśmy. Nasza przyjaźń była chropowa-
 ta, szorstka i męska w każdym calu. Kochaliśmy tę samą kobietę 
w inny sposób i jej śmierć nas połączyła. Pół roku z Tobą było si nu-
soidą piekła i czyśćca. 
Dzisiaj piszę list do Ciebie, patrząc w niebo. 

Pamiętam, jak ściąłem dredy na jej pogrzeb. Pamiętam, jak ubra
łem garnitur i pamiętam zawsze, gdy go ubieram. O Tobie. O tym, 
jak mówiłeś mi, że mam nie mówić, a zrobić tak, byś zobaczył efe-
k ty. Dlatego jest we mnie cząstka wiary, że jest tam ktoś kurewsko 
niesprawiedliwy i daje Ci patrzeć na mnie, bo ja oddałbym każdy 
wers, każdą z książek, by móc zobaczyć Ciebie z babcią jeszcze raz 
i nie mówić nic. 

Stanąć i zasugerować, byś zobaczył. 

To ja. Syn Twojego syna. Chociaż Ciebie traktowałem jak ojca. 
Za Tobą tęsknię, od niedawna mówię o Tobie bez łez. Miałem 
depresję po tym, jak zmarłeś. Pogubiłem się, ale wiesz, co mnie 
rozśmiesza. Jak można drugi raz się pogubić, skoro przechodziłem 
już tę dro gę, prosto do piekła. Dlatego wstałem z kolan, zacisną-
łem zęby i nie powiedziałem, że wstanę. 
Wstałem. 

Dalej trzymam się tego samego. Jeżeli będę miał syna, będzie 
no sił Twoje imię, a córka – jej. Jeżdżę do Was na cmentarz, zawsze 
w ciszy zalany łzami. Wychodzę i czuję, jakbyś klepał mnie po 
ra mieniu i uśmiechając się, mówił: 
„faceci nie płaczą”. 

Tęsknię, 
Dziadku. 
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33. 

Uderzam głową w mur, którego nie potrafię rozbić. Chcę kochać, 
tęsknić. Budzić się – nieważne gdzie, ważne obok kogo. Piszę ten 
tekst, marznąc na przystanku i patrząc na ludzi. Długo tego nie 
ro biłem. Chcę popatrzeć, jacy jesteście różni i tacy sami. Jaki jestem 
w Waszych oczach, w których odbijają się moje tatuaże. Każdy ma 
jakąś historię. Każdy każdego ocenia. Ja Was, Wy mnie. Ocenia my, 
patrząc, bo nie mamy odwagi się zapytać? 

Bukowski powiedział, że życie jest tak dobre, jak dobrym pozwa lasz 
mu być. Więc może czas spuścić je ze smyczy? Też pękam, że coś 
mi ucieknie. Patrzę na świat przez palce, trzymając dłonie na twa-
rzy, bo boję się kochać. Tego, że nie podołam. Ktoś mnie porzuci 
jak psa, który będzie tęsknił za właścicielem, który go nie chce. 

Tak się czuję. 

Chcą mnie inni ludzie. Dają szczęście, a ja ciągle stoję przed 
drzwiami i wierzę, że mój właściciel się zmieni i wróci. 

Nie wraca, a echo ciszy przyprawia mnie o gęsią skórkę. Dlatego 
zacząłem zbierać winyle. By zabić ciszę. Słuchać utworów z emo
cjami, których już nie doznaję. Przezroczysty świat o ciemnych 
kolorach umorusany w barwach strachu, który paraliżuje. I wiesz, 
jeżeli przeraża Cię śmierć, nawet nie myśl o życiu. 

Gdy boisz się bólu, 
nigdy nie pokochasz. 
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34. 

Jedyna, 

chciałbym, by ktoś dostrzegł we mnie coś, czego sam nie widzę 
w sobie. I chciałbym, byś była to Ty. Nikt inny, wiesz? Chciałbym, 
byś była moim uśmiechem, gdy zasypiam i się budzę. Była kimś, 
będąc sobą. Bo o tym, czego nie dam rady ogarnąć umysłem, chcę 
za pomnieć w Twoich ramionach. Płakać jak dziecko i cieszyć się jak 
dziecko przy Tobie. 

By wszystko, co kocham, było zamknięte w jednej osobie – Tobie. 

Długo nie miałem czasu pisać do Ciebie, eh. Brakowało mi tego 
tak, jak brakuje Twojego dotyku i zdjęcia na biurku. Dzisiaj, kiedy 
tęsknię, brakuje mi nawet ciszy, w której był Twój oddech. Pragnę 
poznać Cię jeszcze raz i zrobić wszystko tak samo w zupełnie inny 
sposób. Chwycić Cię za rękę, pocałować ją i spojrzeć w Twoje oczy. 

Obiecać miłość i przytulić. 

Nie patrzeć na zegarek, nie liczyć wspólnych miesięcy czy lat. Po 
prostu pisać codziennie karteczkę na lodówce, że kocham Twój 
uśmiech na mój widok. 

Miłość zaślepia, a ja chcę iść w światło, którym jesteś. 

Jedyna. 
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35. 

Bydgoszcz, dzisiejsza noc zalewa się łzami. Burza nie daje mi spać, 
pies boi się zasnąć i przychodzi się przytulić, a ja myślę o chwili 
wcześniej. Kiedy chciałem zejść z Ciebie, ubrać koszulkę i wrócić 
do swojego mieszkania, bo, kurwa, nie czuję już tego. Whisky sma
kuje jak woda, seks jak miłość, a Twoje usta nadal nie są tymi, 
które chcę całować. 

Gubię się, a dochodzę gdzieś między Twoim pępkiem a piersiami. 
Idę w marszu niepodległości, który depcze po mnie. Chociaż czuję 
się jego częścią. Wznoszę sztandar miłości, którego nikt nie potrafi 
zauważyć. 

Bo ja nie potrafię nic poczuć. 

N i c. Jak echo pośród gór. Odbijam się od miejsc, kobiet i alko
holu. 

Dzisiaj to kończę, zamykam drzwi. Zamykam je kluczem i pocią gam 
za klamkę, by sprawdzić, czy dzisiaj na pewno położę się spać sam 
i obudzę się sam. 

Bo nawet jeżeli tutaj byłaś i łączyła nas noc, 
to nie łączyło nas nic. 

Poza pożądaniem. 

Chcę jutro wstać, pójść gdzieś na śniadanie i uśmiechać się do 
przypadkowej kobiety, która będzie na śniadaniu z przyjaciółką, 
i zaprosić ją na kawę. Zacząć ten dzień jak żaden inny wcześniej. 

Idę na śniadanie, patrz uważnie. 

Bo będę się uśmiechał. 
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36. 

Kiedy postanowisz, że umierasz – już jesteś martwy. Tak się czuję, 
siostro. 
Nie poznaliśmy się zbyt dobrze, Ominęło mnie Twoje dojrzewanie. 
Pierwszy chłopak i Twój debiutancki kac. Zawsze byłaś kimś, kim 
chciałem być. Idealnym dzieckiem, które studiuje prawo z lekko
ścią. Może ja z taką samą piszę, ale spójrz o czym. 

Opisuję klatkę, w której się zatrzasnąłem. 

Kąt po kącie celi, w której odbija się moje życie. 

Nie wiem, czym jest szczęśliwa rodzina. Prawdziwa, trwała miłość 
i bezpieczeństwo. Najbardziej przez całe moje życie brakowało 
mi ostatniego. Niszczyło mnie to, kiedy co chwilę nie wiedziałem, 
czym zapłacić za czynsz. Czy wytrzymam jeszcze jeden dzień bez 
jedzenia i jak spełnić swoje sny, kiedy moje życie było koszmarem. 

To wszystko pisze się tak ciężko. Bo co, jeżeli to ostatni list, ja kakol-
wiek wiadomość, którą wysyłam? Będziesz ją czytać dziesięć razy, 
a może ani razu? Zbyt dużo znaków zapytania jak u Quebo nafide. 
Bądź sobą i idź przez życie z pewnością siebie, którą mia łem, kiedy 
wierzyłem w każde swoje marzenie. 

Chciałem być piłkarzem – zostałem. 

Chciałem zostać pisarzem – zostałem. 

Tylko nie mogłem zostać Tobą. Proszę, zrób tak, bym nigdy nie 
mógł być taki jak Ty. Idź tam, gdzie nie widać światła, byś sama 
mogła je zapalić i wejść na szczyt, z którego widać piękny widok 
na jutro, siostro. 

Kocham Cię. 
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37. 

Przytul mnie, proszę. 

Leżę tutaj i chciałbym, byś była obok. Dała mi przypomnieć swój 
zapach i ciepło. Moja Pani psycholog martwi się o mnie. Gdzieś 
między słowami mówi, że potrzebuję bodźca, który da mi siłę. Pró
bowałem alkoholu i seksu – bez sensu. 
Gdzieś się zgubiłem. Czekam, aż mnie znajdziesz, bo leżę i umie
ram na podłodze, która zalewa się moimi łzami. 

Przestałem się wstydzić płakać, naprawdę. Pamiętam, jak często się 
o to kłóciliśmy, kiedy nie mówiłem nic, bo nie potrafiłem. Ba łem się 
słów, które mogłyby doprowadzić do tego, co wyizolowała cisza. 
Świat mnie nie zrozumiał; to jakaś nieumiejętna gra słów pokazana 
językiem migowym, kiedy ja chciałem się tylko całować. 

Czuję się tak bardzo sam pośród ludzi. Boli mnie to, że piszę tylko 
o sobie. Nie wiem, jak u Ciebie. Poza tym, że nosisz jego dzie-
c ko. Jutro są Twoje urodziny, a mi zostało tylko myśleć. O miejscu, 
w którym byłem. I nigdy tam nie wrócę. 

Do Twojego serca. 

Twój autor, bo jesteś inspiracją do wszystkiego, co mam w sobie. 
Bólu i piękna, które mi pokazałaś. Pamiętam, jak leżeliśmy na 
górce w jedną z naszych rocznic i patrzyliśmy w błękitne niebo. 
Chciałbym tam wrócić. 

Do Twojego serca. 

By móc znowu poczuć Twój zapach i ciepło. 
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38. 

Dochodzi już piąta, dwa razy próbowałem zasnąć. By się nie obu
dzić. Zaplanowałem, że jutro pójdę do psychologa. Chociaż kiedyś 
się bałem tego, bo jak opowiem mu o wszystkim, to o czym tutaj 
pisać, eh. Ostatnio nawet nie mam ochoty na ludzi i seks. Siedzę, 
dłubię te listy w notatniku i wkurwiam się na świat. Bo nie patrzę, 
jakie umowy podpisuję. 

I mam nadzieję, że to czytasz. 

Zmienię temat. Chciałbym malować. Patrzę na obrazy i widzę 
w nich emocje. Czuję, że tam mógłbym je lepiej przekazać poprzez 
płótno. Dostrzegam w tym tyle bólu, pociągnięć pędzlem, ile było 
butelek wódki wylanych na chodnik za przyjaciół, którzy odeszli. 

Jedni nie żyją. 

Inni oddychają, chociaż dla mnie są martwi. 

Dlatego rozumiem ból kogoś, kogo kochałem. I to dlaczego mnie 
nie chce. Ta świadomość nie daje mi zasnąć. Obudzić się i pójść 
dalej. Stagnacja nie buduje mojego pomnika, tylko niszczy mnie od 
wewnątrz. Dlatego jutro pójdę tam. Może Pani psycholog bę dzie 
wysoką brunetką w okularach, która pomoże nabrać mi ocho ty na 
ludzi i seks? 

Brak perspektyw nie oznacza braku marzeń. 





l i s t y  ż u r n a l i s t y 83

39. 

Czuję już tak blisko premierę, że zaczynam się wahać. Myśleć 
o wszystkim, co zaczyna przeistaczać się w rzeczywistość. Ile w tym 
moim życiu było przypadków. Nie wierzę w Boga, bo przeczytałem 
każdą możliwą księgę. Biblię, Koran – wszystko, co mogłem. Za czą-
łem wierzyć w siebie i dzisiaj przestaję. 

Zacznę być powietrzem, które codziennie zanieczyszczamy i wdy
chamy je do płuc. Będę tęsknił za życiem, jakie miałem. Nie wiem, 
co mnie czeka. Nie mam pojęcia i wcale mnie to nie przeraża; to 
najbardziej pokazuje, jak tu mi źle. 

Że biorę wszystko, 
co jest inne od tego, co mam; tu spełniłem swoje marzenia. Chciał
bym wyjść z ciała, w którym zostałem uwięziony. Nie potrafię 
wie rzyć w nic. Od spontaniczności po siebie, dzisiaj. Kiedyś wąt-
piłem w każdego poza swoim ruchem. Nie wiem, czy zostawię po 
sobie coś niż książki? 

Będziesz może do nich wracać? 

Co, jak mój Instagram zawieje pustką? Facebook przestanie przy
pominać Ci długie listy pisane do miłości mojego życia? Będziesz 
to czytać nadal? Łączą nas litery, które postanowiłem zostawić na 
kartce, by wyrzucić z siebie cierpienie. 

Wyrzuciłem je. 

I wraca jak bumerang. 
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Do przyjaciół 

Śmiałem się z Boga. Nie chowajcie mnie poprzez kościół. Spalcie 
ciało i rozrzućcie je do morza, lejąc whisky. Weźcie wielką butelkę 
tego, co piliśmy razem, i pijmy. Ostatni raz. Powspominajcie, jak 
kurewsko chamski byłem dla innych. Ile razy nie dałem się złamać. 
I to, czego nie pamiętaliśmy następnego dnia. 

Miałem piękne życie. 

Dzięki Wam, pięknym przyjaciołom. 

Każdy do czegoś się przyczynił. Dzięki Krystianowi doceniłem tra
dycje rodzinne, Damian dał mi więcej spokoju, Kinga pokazała, 
jak można kochać, a Rafał z Martą – że nawet w słoneczny dzień 
może spaść grad. Z Wami wszystkimi nie było rzeczy niemożli wych. 
Spójrzcie przez zaszklone oczy w niebo. 

Patrzę na Was. 

Pewnie teraz siedzę i rozmawiam z Czubaszek o świecie, który tak 
potwornie się psuje. Nie wierzę w nic. Nie wiem, kim i czym teraz 
jestem, ale proszę. Czasami patrzymy w niebo i myślmy o sobie. Ja 
o Was, Wy o mnie. 

Przepraszam Was, że tyle razy przekładałem premierę Listów Żur
nalisty, ale zrozumcie, jak ciężko było zrezygnować z oglądania 
Was na co dzień. I może nie muszę tego robić, ale znacie mnie. Czy 
zmieniłem kiedyś zdanie? 

Kocham Was. 

Gdziekolwiek będę, 
będę obok. 





Przeczytałem od Was tysiące wiadomości, w których 
pisaliście o próbach samobójczych. Załamaniu, leczeniu depresji. 

Jak ja pomogłem Wam. Tym bardziej mi 
ciężko. Lecą mi łzy, z którymi nie potrafię sobie poradzić.  

 
Patrzę na Wasze wiadomości. 

I zostanę z Wami.  
 

Póki w naszych sercach nie zamieszka uśmiech  
 

kogoś, kto nas pokocha. 




