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z kluczami na szyjach

cie była to czysta formalność, bo skoro nikt
mnie nie zna, to wiadomo, że nie z tej, co
trzeba.

Trudno było spokojnie wysiedzieć po swoich
stronach ulicy?

Trudno. Poza wymierzaniem sprawied-
liwościzawkroczenienanieswójteren,by-
ły też swego rodzaju wojenki podjazdowe.
Grupki kilkunastu osób wybierały się na
stronę przeciwną w poszukiwaniu kogoś,
kogo można stłuc. Najlepiej narolkach albo
rowerach, żeby szybko uciec. Zdarzały się
też wjazdy z innych dzielnic, ale wtedy lali
jak leci.

Policja spała?
Interweniowała w ostateczności, gdy

ktośzsąsiadówjużniewytrzymałizadzwo-
nił. Nie było tak, jak dzisiaj, gdy radiowozy
wciąż jeżdżą i patrolują ulice.

Czy to były złe dzieciaki, te stojące pod klatka-
mi?

Właśnie nie. Wszystko zależy od śro-
dowiska, kiedy idziesz między wrony,
musisz krakać tak jak one, albo zostajesz
zepchnięty na margines. Takie jest niepi-
sane prawo dzielnicy. Te same dzieciaki,

gdyby się urodziły w spokojniejszym
miejscu, byłyby zupełnie inne. Środowi-
sko, które zbierało się codziennie pod klat-
kami, było bardzo hermetyczne. Spędza-
liśmy ze sobą lwią część dnia, wypadało
„bywać” codziennie, dłuższa nieobecność
rodziła nieufność. Losy moich kolegów
układają się teraz przeróżnie, ale w więk-
szości dobrze.

A co porabia ten, który napadł z siekierą
na kiosk?

Muszę panią zaskoczyć, bo to bardzo
uśmiechniętychłopak.Uporządkowałsobie
życie,przemyślałróżnerzeczy,pracujei jest
zadowolony z życia. Jest doskonałym przy-
kładem tego, że można wyjść na prostą.

Pierwszypapieros,pierwszyalkohol?
Alkohol w podstawówce, jedno piwo

na dziesięciu, w szkolnej toalecie, przy oka-
zji jakiejśdyskoteki.Tylko żepodstawówka
była wtedy ośmioklasowa. Palić zacząłem
w liceum, coś około pierwszej klasy. Mam
wrażenie, że dzisiaj ta granica się znacznie
obniżyła.

Aborcjabezznieczuleniaw piwnicyna LSMwy-
darzyłasięnaprawdę?

Tak, z tym, że ja w tym wszystkim nie
uczestniczyłem, a poznałem tę historię
z opowieści mojego znajomego. Każde sło-
wojestprawdziwe.Wtamtychczasachpod-
ziemie aborcyjne działało w taki niecywili-
zowany sposób, podejrzewam, że obecnie
bardziej musi nadążać za potrzebami klien-
teli.

Powiedział Pan na początku naszej rozmowy,
że miał Pan szczęśliwe dzieciństwo. Dużo Pan
jednak pisze o sytuacjach skrajnie traumatycz-
nych,o alkoholui przemocy.

Nie miałem łatwo w domu, ale kto miał?
Teraz takie problemy są wstydliwe, ludzie
chowająjewdomachizamiatająpoddywan,
aspołeczeństwonazywajepatologią.Wtam-
tych latach nie było to żadną tajemnicą, że
mój ojciec pije, że inni ojcowie piją, bo ogól-
nie wszyscy, młodzi i starzy, pili. Na osiedlu
i w domu było ciężko. Pół biedy, jeśli ktoś
miał trudną sytuację na dzielnicy, ale w do-
mu mógł odetchnąć. Większość z nas miała
pod górkę w obu tych rzeczywistościach.

Ostojąbyłamama?
Tak,mamnadzieję,żeudałomisiętood-

dać. Nawet w scenie, w której spuszcza mi
lanieplastikowątrzepaczkąjestcośztejmat-
czynejczułości.Botrzebatopowiedziećgłoś-
no – nie biła mnie, tamta sytuacja była wy-
jątkowa,boizłyczynbyłwyjątkowy.Toby-

ła kara, na którą w pocie czoła, rzetelnie za-
pracowałem.Nieraz,bojaktylkocośsięzłe-
go stało, ktoś pomazał klatkę czy wyłamał
drzwi od piwnicy, to ludzie zaraz gadali, że
to pewnie znowu te Cywki…

Relacjez ojcem–Zbyszkiemzataczająkoło.Ma-
teuszcałelatajestbękartem,po to,żebydowie-
dziećsię,żenimniejest.Poznał Panojcana no-
wopojegośmierci?

Gdy byłem mały, był moim bohaterem,
zabierałmnienamecze,uczyłjeździćnaro-
werze.Tewspomnieniastaramsiępielęgno-
wać,chociażsięzacierają,bozacząłpić,gdy
byłemwpodstawówce.Odtejporynaszere-
lacje coraz bardziej się psuły. Gdy człowiek
słyszy przynajmniej dziesięć razy dziennie,
że jest bękartem, to zaczyna się nad tym za-
stanawiaćinicniepomagaewidentnepodo-
bieństwo…Zakończeniemksiążkichciałem
się z nim pojednać. Nie udało mi się to za je-
go życia, był bezpowrotnym alkoholikiem.
Sambędęchciałbyćsupertatą,gdymojacór-
ka się urodzi.

Nie chciałby Pan jednak tego wszystkiego wy-
mazać?

Nie, myślę, że w tamtych czasach i tam-
tych doświadczeniach było coś na tyle cen-
nego, żeby o tym opowiadać. a
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