
 1 

Knajpa  
 

Poszliśmy do jednej z tych nieduŜych knajp na obrzeŜach starówki, gdzie ślepi 
pianiści grają muzykę smutnych. Tabliczka przed wejściem mówiła, Ŝe o dwudziestej drugiej 
zagra Johny Vanitas. W środku cicho płynął blues i papierosowy dym, masz ognia?, nie, 
niestety, nie mam. Usiedliśmy w kącie, odizolowani doniczką. 
 - Opowiadaj – powiedziałem. 
 Spojrzał gdzieś ponad mną, jakby dostrzegł starego znajomego, chociaŜ przecieŜ to ja 
byłem jego starym znajomym. Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem tylko zawalony szklankami 
stolik. Przypominał makietę opuszczonego, szklanego miasta. Z niedopalonego papierosa 
leciał dym, jak z komina. 
 Minęło jeszcze kilka chwil ciszy, zanim Damian zaczął mówić. Dobrał odpowiednie 
słowa, myśli – alchemik odmierzający idealne ilości składników – i rzekł: 
 - Pierwszy raz odwiedziłem ptasią werandę trzynaście lat temu. 
 Uniosłem brwi. 
 - W podstawówce?  
 - Tak. Dokładniej w wakacje. 
 Milczałem chwilę, zbierając myśli. 
 - Przekonaj mnie – powiedziałem wreszcie, a on się uśmiechnął: 
 - To będzie trudne. 
 
Ptasia weranda 1 

 
 Pierwsze, co czuje Damian, to dotyk mchu, kiedy wbija dłonie i kolana w podłoŜe. 
Gdyby był starszy, porównałby ten dotyk z pieszczotą. Oczy ma zaciśnięte. Boi się zobaczyć, 
co teŜ mogło się stać. A jest pewny, Ŝe coś się stało, na pewno, aŜ cały drŜy ze strachu. Gdyby 
był starszy, zacytowałby Pratchetta: wyobraźnia to straszna rzecz, kiedy zabiera się ją w takie 
miejsca. 
 Gdzie jestem?, gdzie jestem? – pulsuje pytanie, tańczy z wizjami pod tłustym, bladym 
księŜycem. Jestem tylko dzieckiem, nie zrobiłem nic złego. BoŜe, co powiem mamie?  

C o  s i ę  d z i e j e ? 
 Nadal nie otwiera oczu, wierząc naiwnie, Ŝe to odgrodzi go od rzeczywistości. Słyszy 
ćwierkanie ptaków, bardzo przyjemne, moŜe właśnie wyznają sobie miłość? Nieco dalej 
szuranie i dyszenie – psy? Brzmi jak zgraja psów. A jeśli go pogryzą? MoŜe to dzikie, 
nieszczepione psy? Mama zawsze mówi, Ŝeby na takie uwaŜał, jasne, mamo, tylko skąd mam, 
kurwa, wiedzieć, który jest szczepiony, a który nie? Pomyślał przekleństwo. Lubi 
przekleństwa. 
 - Kurwa, kurwa, kurwa… - mruczy pod nosem, dłonie zaciśnięte na mchu, powieki 
sklejone strachem. Nic się nie zmienia. Zmierz się z tym, siusiumajtku. Jak sobie pościeliłeś, 
tak się wyśpisz, dodaje wspomnienie babci, odleglejsze niŜ kiedykolwiek. 
 Kiedy juŜ upewnia się, Ŝe ani wszechobecne przyjemne ćwierkanie, ani dyszenie psów 
nie ulega zmianie i poza tym panuje cisza, i nikt nie próbuje go porŜnąć noŜem na kawałki, i 
nic nie wybucha, kiedy to wszystko juŜ do niego dochodzi, zaczyna powoli uchylać powieki.  
 Zakochuje się w ptasiej werandzie od pierwszego wejrzenia, chociaŜ wtedy jeszcze 
oczywiście tego nie wie, a nawet gdyby wiedział, wstydziłby się nazwać to miłością. Jest 
jedenastoletnim chłopcem, ma swoje zasady.  
 Ptasia weranda jest polaną na szczycie wzniesienia, które porasta i otacza las. Na 
samej polanie równieŜ rośnie kilka drzew – są jednak bezlistne, nagie, a ich blada kora 
sprawia, Ŝe wyglądają jak wyrzeźbione w kamieniu. Cała ptasia weranda skąpana jest w 
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róŜnych odcieniach szarości i nawet zieleń mchu czy ziemia są tutaj tak wyblakłe, Ŝe wydają 
się szare. MoŜna by pomyśleć, Ŝe ktoś tutaj zaklął nieruchomego ducha jesieni. 
 I Damian czuje niesamowity spokój. Kojarzy mu się to z tym momentem, kiedy juŜ 
leŜy w łóŜku, zaraz ma zasnąć i wie, Ŝe nikt mu juŜ nie będzie dzisiaj przeszkadzał, Ŝe jest 
bezpieczny. Przypomina teŜ sobie, jak miesiąc temu rzucał z chłopakami w pewnego starego 
Ŝula.  

Mają taką wspaniałą zabawę. Zrywają duŜo zielonych jabłek z osiedlowej jabłoni i 
rzucają nimi w Ŝuli, którzy ucztują w pobliskich krzakach. śule krzyczą, groŜą, wreszcie 
zaczynają ich gonić, a oni uciekają. Uciekają! Adrenalina pędzi przez Ŝyły, wzburza krew, 
Ŝycie, myśli, nerwy. U c i e k a ć ! Wszystko sprowadza się do biegu, nikt nigdy jeszcze nie 
biegł tak szybko, o kurwa! UCIEKAĆ! Co za wspaniały narkotyk! Tacy młodzi, a tacy 
zaćpani.  

Miesiąc temu jeden z tych Ŝuli, okropny typ z reklamówką, wielkim burchlem na 
nosie i startymi do mięsa łapami, dorwał Damiana przed jednym ze sklepów. Zaczął coś 
charczeć w swoim chorym, pijackim dialekcie i szarpać dzieckiem, a Damian piszczał jak 
sprzęgająca gitara elektryczna i płakał, i błagał, przepraszam, proszę pana, proszę pana, to nie 
ja, nie ja, naprawdę, nie ja, nie ja!, nie ja! Jakimś cudem wyślizgnął się z jego mięsnych łap i 
wbiegł do sklepu. Oszołomiony zaczął krąŜyć między półkami i wyglądać przez szyby, czy 
tego śmierdzącego winem potwora nie ma gdzieś w pobliŜu, na bank jest, pobije mnie, pobije 
mnie tak, Ŝe umrę. Na skórze czuł jeszcze jego bolesny uścisk. Wreszcie podeszła jedna z 
kasjerek, która chyba widziała całe zajście i powiedziała, Ŝe otworzy mu drzwi na tyłach 
sklepu, tamtędy sobie uciekniesz, mały. Damian spojrzał na nią przez łzy i kiwnął głową, a 
potem pamięta juŜ tylko, jak pędził do domu, pal licho, Ŝe nikt go nie gonił, biegł, ile sił w 
nogach, w końcu rozkładający się Ŝul z reklamówką mógł wypaść z kaŜdego kąta. Kto wie, co 
ukrywał w tej reklamówce? I kiedy juŜ wszedł do domu, i poszedł do pustego pokoju swojego 
wujka, wyjrzał przez okno na miejski krajobraz oblany wakacyjnym słońcem – poczuł 
niesamowite, nieziemskie wręcz b e z p i e c z e ń s t w o. Nic złego nie mogło go tutaj 
spotkać. Nigdy. 

I tak samo czuje się teraz, tutaj, patrząc na drzewa jak wyrzeźbione w kamieniu, 
chłonąc sobą majestat i spokój ptasiej werandy. Czuje się bezpieczny jak w domu. 
 
Knajpa 
 
 Pamiętałem, jak rzucaliśmy w Ŝuli. To były bardzo miłe wspomnienia.  
 - Ale jak ty się tam w ogóle dostałeś? – spytałem, upijając łyk martini.  
 Damian przez chwilę wracał do knajpy, tak się wkręcił w swoją historię. Był moment, 
kiedy naprawdę miałem wraŜenie, Ŝe zniknie, rozpłynie się w ptasiej werandzie. Hej, stary, 
wracaj!, miałem ochotę krzyknąć, ale wrodzona nieśmiałość mnie powstrzymała. Nie 
chciałem zwrócić na siebie uwagi. 
 - Co? – spytał Damian, kiedy juŜ wrócił. 
 - Spytałem, jak ty się tam w ogóle dostałeś. Na… ptasią werandę. 
 Musiał usłyszeć coś w moim głosie, bo pokręcił głową z jakimś krzywym 
uśmieszkiem. Potem zaczął mówić: 
 - Znalazłem pióro. Któregoś dnia rano wyszedłem na osiedle i nikogo jeszcze nie było. 
Wiesz, Ŝe zawsze wstawałem najwcześniej. Szwendałem się, szukałem jakiś klawych kamieni 
i nawet znalazłem z dwa ładne, a potem zobaczyłem pod wierzbą to pióro. LeŜało tuŜ obok 
resztek dla psów, co je zawsze ktoś wywalał i było inne od tych czarnych, kruczych piórek, 
które sobie wsadzaliśmy we włosy, jak jeszcze bawiliśmy się w Indian. Było… świeŜe i, i… 
silne. I piękne. No i większe niŜ normalne, miało dwadzieścia osiem centymetrów, wiem, bo 
mierzyłem. 
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 - Jak wyglądało? 
 Pokręcił głową. 
 - Nie opiszę ci tego. To znaczy powiem: białe z czarnymi obwódkami i taką jedną, 
fioletową plamką przy końcu. Ale to nie pokaŜe tego, co to pióro robiło z głową. A robiło, 
stary. Dlatego je wziąłem i ukryłem najlepiej, jak mogłem. Bo wiedziałem, Ŝe mam do 
czynienia z czymś magicznym. Po prostu. 
 Zamilkł na chwilę, by napić się swojego piwa, więc wykorzystałem ten moment by 
zadać pytanie: 
 - Nie moŜesz mi go pokazać? 
 - Nie mogę. Oddałem je. 
 - Komu? 
 - Właścicielowi.  
 Nie wiedziałem, jak się do tego odnieść. Bluesowa solówka nie pomagała. 
 - Ale o tym potem – podjął Damian. – Pytałeś się mnie, jak się dostałem na ptasią 
werandę. 
 Przełknąłem ślinę z jakąś dziwną ulgą. 
 - Tak. 
 - Przez kilka dni wracałem do tego pióra i gapiłem się na nie, i gładziłem, jakbym był 
jakimś Gollumem, a to był mój Pierścień. Fascynowało mnie. Szczególnie ta fioletowa 
plamka na obwódce, tak bardzo nie pasowała… dlatego patrzyłem się w nią coraz 
intensywniej. Któregoś dnia, kiedy miałem pewność, Ŝe jestem sam w domu i gapiłem się na 
pióro, a w szczególności na plamkę, pomyślałem: ptasia weranda. 
 - Ot tak? 
 - Ot tak. I poczułem, jak coś we mnie zadrŜało. Wiedziałem, Ŝe coś się dzieje. To było 
bardzo… 
 Instynktowne, pomyślałem. 
 - … bardzo instynktowne. Płynne. Działo się. 
 - To wtedy się tam dostałeś? 
 - Tak. Myślałem: ptasia weranda i nie wiedziałem, co to znaczy, a jednocześnie 
gapiłem się w pióro, w plamkę i wiedziałem, byłem pewny, Ŝe c o ś się zbliŜa. 
 Podszedł kelner zabrać szklankę, a ja poprosiłem o drugie martini, Damian o drugie 
piwo. 
 - Wróciłem w ten sam sposób. I nie pojawiłem się na ptasiej werandzie przez prawie 
dwa lata. 
 - Czemu? 
 - Chyba nie byłem gotowy. 
 
Ptasia weranda 2 
 
 Damian wraca tutaj jako trzynastolatek. Podrósł, trochę zmęŜniał, trochę zgłupiał. 
Nadal lubi kreskówki i bawi się starym, róŜowym Power Rangersem. Dwa miesiące temu 
zapalił papierosa.  
 Kiedy tylko pojawia się na ptasiej werandzie, tym razem wyprostowany, nie moŜe 
nadziwić się, jak mógł tak długo unikać tego miejsca. Owszem, bał się. Jako jedenastolatek 
zakochał się w tym miejscu, ale gdy tylko wrócił do domu, był przeraŜony. Wiedział, Ŝe nikt 
mu nie uwierzy i Ŝe, choćby nie wiadomo, jak świetnie się czuł, na ptasiej werandzie jest 
zupełnie sam. Dlatego ukrył pióro najlepiej, jak umiał i Ŝył dalej, czując czasami satysfakcję, 
Ŝe wie o czymś, o czym inni nie mają pojęcia. 
 A teraz wrócił. Stoi na burej ziemi, tuŜ obok mchu, na którym wylądował dwa lata 
temu. N i c się nie zmieniło. Poza nim.  
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 Atmosfera absolutnego spokoju. 
 I Damian zaczyna wracać tutaj regularnie, co najmniej dwa razy w miesiącu, kiedy 
nikogo nie ma w domu. Poznaje ptasią werandę lepiej niŜ własny dom i na niej odnajduje 
ukojenie oraz bezpieczeństwo. Podczas swoich odwiedzin ogląda kaŜdy skrawek wzniesienia, 
nadając wszystkiemu nazwę i sens. Lubi wmawiać sobie, Ŝe ma tutaj jakieś znaczenie, a ptaki 
frunące na werandę czarnobiałym gąszczem są mu dozgonnie wdzięczne za jego wkład w 
kreowaniu tego miejsca.    
 Są tutaj cztery drzewa, wszystkie bezlistne i jak wykute w kamieniu. Dwa z nich 
Damian nazywa Drzewodomami, poniewaŜ w ich gałęziach tkwi kilka gniazd 
przypominających plątaniny drewnianych kabli. Ptaki przesiadują na nich, dziobiąc 
powietrze. Niektóre lubią teŜ wodzić spojrzeniem za Damianem.  
 Obok miejsca, w którym Damian najczęściej pojawia się na ptasiej werandzie, rośnie 
Drzewo Bociana, prawdopodobnie najwaŜniejsze z nich wszystkich. Jego pozbawiony gałęzi 
czterometrowy pień wieńczy potęŜne gniazdo, do którego czasami, ale tylko czasami, 
przylatuje Bocian. Według Damiana jest znacznie większy od zwykłych bocianów, jakie 
widywał w swoim Ŝyciu. I dostojniejszy. Jeśli juŜ przybywa, wylatując z gęstej mgły, jaka 
otacza ptasią werandę, staje w swoim gnieździe wyprostowany i nie zmienia pozycji. Patrzy 
gdzieś w dal, we mgłę, z której przybył, spojrzeniem mądrym i starym, piękny dziób 
wycelowany w pustkę. Jakby pozował do jakiegoś niesamowicie wzniosłego zdjęcia.  

Damian ma wraŜenie, Ŝe Bocian moŜe być kimś w rodzaju dozorcy werandy, toteŜ 
czasami, jeśli ma odwagę, pyta, Panie Bocianie, o Wielki Bocianie, kim jesteś?, co to za 
miejsce?, opiekujesz się nim?, czy przeszkadza wam to, Ŝe tu przychodzę?, wiesz, Bocianie, 
lubię to miejsce, tak tu spokojnie, bardzo lubię. Bocian nie odpowiada. Nie zaszczyca go 
nawet krótkim spojrzeniem. Patrzy w jeden punkt, godzinę, czasem dwie, wreszcie 
rozpościera ogromne skrzydła i odfruwa tam, skąd przybył.  
 Najdziwniejszym z drzew jest Drzewo Muszla. Ma niecałe dwa metry i jego stara, 
popękana kora wydaje się jeszcze starsza od kor innych drzew. Poza tym nadaje drzewu 
dziwnie opływowy kształt. Drzewo Muszla równieŜ nie posiada gałęzi, tylko pięć grubych 
kikutów i dwie dziuple, z których wygląda jedynie ciemność. Nic nigdy tam nie wchodzi, nic 
nie wychodzi. Jest w tym drzewie coś złowieszczego, toteŜ Damian stara się do niego nie 
podchodzić. 
 Na ptasiej werandzie znajduje się równieŜ dół, w którym krąŜą niespokojnie trzy bure 
kundle. Na początku Damian bał się choćby podejść do dołu. Potem nie mógł się nadziwić, 
czemu psy nigdy zeń nie wyskakują. Wreszcie zaakceptował rzeczywistość. Trzy kundle 
ganiające się w dole, wilgotnymi nosami sunące nad powierzchnią ziemi – nie ma rady, widać 
tak musi być. Zdarza się, Ŝe śpią, ale kiedy nie śpią – krąŜą, krąŜą, krąŜą. Skąd się bierze ich 
nieustanna ekscytacja? Są najgwałtowniejszym elementem ptasiej werandy. Nigdy nie 
wyskakują z dołu. 
 Przy Drzewie Bociana z ziemi wyrasta czarne obramowanie przypominające framugę 
drzwi. Damian czasami jest niemal pewny, Ŝe to framuga drzwi, ale nigdy nie ma 
wystarczająco duŜo odwagi, by przez nią 
 
 
 
Knajpa 
 
 - Późno się robi – przerwałem, dopijając drugie martini. Chciałem przejść do sedna 
jego historii, jutro miałem waŜne spotkanie z samego rana. 
 Damianowi znowu zajęło chwilę, zanim wrócił. Spojrzał na mnie jakoś tak bez 
nadziei. 



 5 

 - Rzeczywiście – przytaknął. 
 Cisza. 
 - No to? 
 - Hm? 
 - MoŜe opowiesz, jak straciłeś to pióro? Co miałeś na myśli mówiąc, Ŝe oddałeś je 
właścicielowi? 
  
Ptasia weranda 3 
 
 Rok po tym jak Damian zaczął odwiedzać ptasią werandę regularnie, Bocian po raz 
pierwszy nie ląduje w swoim gnieździe na Drzewie Bociana. Zamiast tego staje naprzeciw 
Damiana. Nogi zanurza w mchu. PrzewyŜsza chłopca wzrostem o kilka centymetrów. Jest 
ogromny i dostojny. Dziób ma jak róŜdŜka. Patrzy na pióro, które Damian trzyma w dłoni. 
 - Witaj, królu ptasiej werandy – ryzykuje Damian. 
 Bocian kłapie dziobem, jakby parskał śmiechem. 
 M o j e, mówi. 
 - Słucham? 
 Łopot skrzydeł, ptaki ulatują z obu Drzewodomów. 
 O d d a j, dodaje. P t a s i a  w e r a n d a,  p r a w d a ? 
 - Prawda. Proszę. 
 
Knajpa 
 
 - I od tamtego czasu nie moŜesz się tam dostać? – spytałem, mając przeczucie, Ŝe to 
jest sednem problemu. 
 Damian dopił drugie piwo. 
 - Nie, coś ty – odpowiedział. – Ciągle mogę. Odkryłem, Ŝe pióro juŜ nie jest mi 
potrzebne. 
 - Naprawdę? – Byłem zbity z tropu.  
 - Tak. Oddałem Bocianowi pióro, a on je wziął w dziób i potem znowu pojawiał się na 
Drzewie Bociana, zawsze w tej samej pozycji. Świetny kawałek, prawda? 
 Nie zrozumiałem. Dopiero po kilku sekundach doszło do mnie, Ŝe mówi o muzyce w 
knajpie. Grał Johny Vanitas. 
 - Rzeczywiście, świetne. 
 Zamilkliśmy.  
 - I co dalej? – przerwałem ciszę. – Co się stało? 
 
Ptasia weranda 4 
 
 Damian wraca na ptasią werandę za kaŜdym razem, kiedy potrzebuje spokoju. Tutaj 
podejmuje wszystkie waŜne Ŝyciowe decyzje. JuŜ nie potrzebuje pióra, nauczył się przenosić 
samą siłą myśli. Zawsze unika czarnej framugi drzwi i Drzewa Muszli, bo się boi, znajduje za 
to ukojenie we wszystkich tych ptakach, które tutaj przylatują – z mgły i lasu otaczających 
ptasią werandę. Czasami zaczyna 
 
Knajpa 
 
 - Damian – przerwałem oschle, rozglądając się po pustoszejącej z wolna knajpie. 
Wstęgi papierosowego dymu były juŜ znacznie rzadsze, tak samo stukot szklanek oraz szmer 
rozmów. – Ja naprawdę nie mam czasu. Przejdź do sedna – co się tam stało? 
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 Damian uśmiechnął się niepewnie – pierwszy raz tego wieczoru. 
 - Nie rozumiem – powiedział. 
 Zaczynałem się irytować. 
 - No chyba w końcu mi po coś o tym wszystkim mówisz, prawda? Masz jakiś 
problem, inaczej byś mi tego wszystkiego tak nie wyjawiał. KrąŜysz wokół tego, jak te ptaki, 
o których opowiadasz, jak gdyby były sednem tej historii. Boisz się, czy jak? Wyduś to z 
siebie. 
 Damian roześmiał się i w tym momencie zastanowiłem się, czy kiedykolwiek 
słyszałem, Ŝeby Damian się roześmiał. Chyba nie. Uśmiech, parsknięcie – jasne. Ale 
roześmianie? Nigdy. Jak mogłem znać człowieka paręnaście lat i nigdy nie słyszeć, jak się 
śmieje? 
 - Nie ma sedna – powiedział Damian przez falę śmiechu. – Przepraszam. Tutaj nie 
chodzi o sedno. 
 - Co? 
 SpowaŜniał równie nagle, jak się roześmiał. 
 - Dobra, zmieniam zdanie. Jest sedno: jestem szczęśliwy. Układa mi się w Ŝyciu, 
jestem zakochany w kobiecie i miejscu, od wielu lat mam ptasią werandę do swojej 
dyspozycji. Chciałem ci to opowiedzieć. Podzielić się tym. 
 Otworzyłem usta, chcąc coś powiedzieć, potem zamknąłem. Znowu otworzyłem. 
Strasznie posmutniałem. Czemu wydaje mi się to takie dziwne? Czemu nie mogę tego 
zrozumieć?  

Kelner za moimi plecami zbierał ze stołu makietę szklanego, opuszczonego miasta. 
Zgasł ostatni komin. 
 
Ptasia weranda 5 
 
 Damian wraca na ptasią werandę przez całe Ŝycie. Czasami częściej, czasami rzadziej. 
Ciche, szare wzniesienie pełne ptaków i mchu jest dla niego drugim domem. Bocian nigdy go 
nie wygania. Trzy kundle ciągle ganiają się w dole i Damian nigdy nie zrozumie, czemu to 
robią. 
 Dziwne, tutaj zawsze jest dzień. Świat zastygły w trakcie głębokiego wdechu. 
  


