Fragment z książki „Ja Cesarz kloszardów”
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ODEZWA 1 MAJOWA

nie płacących podatków. Napisałem prosto
z mostu: „łączcie się, robi się chujowo i coraz
gorzej!”. W następnych linijkach odezwy wyłuszczyłem powody. „Koleżanki kurwy dupy
dawać będą za papierosa z piwem”. Na drugim
miejscu wymieniłem moje środowisko – „żebraków coraz więcej i nikogo nie namówisz
na zakup gazety o tak zwanych bezdomnych”.
Ostatnim adresem nieszczęśnicy najwięcej poszkodowani: „a z artystów można sformować
parę dywizji wojskowych i najlepiej wysłać na
pomoc Amerykańcom jako cudowną broń, aby
deprawowali w koloniach”. Wyjaśnienie autorskie: Konstytucja Niemiecka nie pozwala brać
udziału we wszelakich zawieruchach imperialnych. Dobrze dla młodych śmiertelników, ale
społeczeństwu szkodzi utrzymywanie pasożytów. Na koniec konkludowałem „i byłby kłopot
z głowy, lecz nie można, a tak biedę klepią”. Początek odezwy jakoś logicznie się ułożył. Krytykować każdy potrafi, trzeba znaleźć wyjście,
coś zaproponować. Wydumałem w końcu, potrzebne wspólne działanie, pod jednym dachem
i sformułowałem tak: „Ja, Cesarz kloszardów
proponuję zbudowanie Domu Wolności”. Całe
życie coś tam buduję, więc wiem jak się zabrać
do dzieła. Do realizacji potrzebna siła robocza −
w tym przypadku nie ma zmartwienia, nadmiar
aż do przesytu i budulca pod dostatkiem. Pomyślałem chwilkę i zaproponowałem: „Mury postawimy z niepotrzebnych nikomu rzeźb i przystroimy malowanymi plastykami”. Mam informację
z pierwszej ręki, od Nieudaczników, tam żaden
artysta malarz nigdy nie zarobił, a wręcz stracił
stawiając wódę na wernisażu. Ale jak wyposa-

yję w ciągłym stresie, berlińczycy strasznie wredni, dokuczają wiecznie, żebym
coś świeżego wykręcił. A przecież nie
maszyna lecz człowiek, do tego parias. Żaden
tam intelektualista, lecz artysta przeżycia. Ciągle przez te lata trapi gorączka, co wykombinować? Zrobiłem się nerwowy. Gadam do siebie,
jak coś jem lub piję − jakby kto gonił, z ludźmi
normalnie porozmawiać nie potrafię. Do tego
opryskliwy i zarozumiały. Oj, zniszczyli psychikę berlińczycy, podnosząc poprzeczkę wyżej
i wyżej. Kiedyś spadnę głową w dół i wyląduję
w wariatkowie. Święty spokój wszystkim zafunduję, ale póki co i przy zdrowych zmysłach nie
poddaję się w walce przegranej, a myśli ciągle
zaprzątnięte: co nowego? A trzeba z wyprzedzeniem paru miesięcy, współpracownicy, z nazwy
i działania, rzeczywiście nieudacznicy. Praca
z nimi − krzyż pański. W czasie Wigilii, najprzyjemniejszego święta, stół zastawiony. Podbudowany kolędami radosnymi poczęcia życia,
zamyśliłem się, po zadumie niestety naszła rozterka. Przezimuję w kraju, ale koniec kwietnia
znowu Berlin. Z czym tam pojadę? Wigilię popsułem kłopotem. W strachu do maja trzeba coś
wymodzić. Gdy w myślach padło słowo „maj”,
wpadł pomysł − wykorzystam święto klasy robotniczej. Z komunistami, partią władzy – niewiele wspólnego, ale z filozofią Marksa tak.
Należę do lumpenproletariatu, do tej grupy postanowiłem się odwołać.
W tytule nagłówka plakatu „Odezwa 1-Majowa”, dużymi czerwonymi literami. Poniżej zaadresowałem: „Kurwy, żebracy i artyści”, czyli
zbratałem wszystkich pasożytów społecznych,
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i podziałem zysku czuwać będą wyrzuceni reżyserzy z Babelsbergu. Kurwa! ręce mam czyste,
niech wyrobnicy się użerają. Wszystko co chciałem osiągnąć, zdobyłem, trzeba odezwę dobrze
zakończyć. Zacząłem drapać się z nerwów po
dupie i pomysł przyszedł: „I chuj, dalej żyć będziemy!”. Podpisał: „Dyrektor Domu Wolności
Cesarz Kloszardów Kasimir”. Uuuu! co za ulga,
odezwa gotowa. Utrę nosa mądralom, a berlińczycy na pewien czas dadzą spokój.
Euforia powoli opadała, pomysł − tylko pół
drogi do celu, a realizacja droga cierniowa, użerka z tłumaczami, grafikami, drukarnią i innymi
naciągaczami. Postanowiłem plakat dla widoczności liter wykonać w formacie A3, kolorowy
z naniesionym portretem oficjalnego wizerunku cesarskiego. Doradca, „dyktator” Krystyna
uparła się, żeby mój wygląd zaciemnić. Ja do tej
kategorii nie należę, ale jak tak sklasyfikowano,
pokornie ze skruchą przyjąłem krytykę, wolałem na wizerunku być barwny, zresztą do takich
należę, ale po co z babą się kłócić! Ustąpiłem
dla świętego spokoju. Nie patyczkując się, zamówiłem trzy tysiące sztuk. Zresztą, co to dla
Berlina? kropla w morzu. Po jednym plakacieodezwie nie starczy na wszystkie ulice, a gdzie
fani, zbieracze wypocin? Jak pogodzić skłócone strony? Obrzeża miasta zlekceważyłem, olewam zaścianki, zresztą, tam nie bywam. Postanowiłem skoncentrować się na miejscach, gdzie
działam, o nieprzyjaznym Charlottenburgu nie
zapominając, żeby nosa utrzeć mieszczuchom
skostniałym i podrażnić. Tak dziwnie się składa, że mieszkają tam wymienione koleżanki −
kurwy. Po domach nie będę chodził. Cesarz nie
poczta. Więc w okolicy Savigny Platz poprzyklejałem odezwę. Kiedyś tam nosem wyniuchają i przeczytają, wówczas zgłoszą się. Podałem
adres internetowy: www.niebo-św.Piotr.
Komuniści grupują się przy Oranienburger
Strasse. Żeby nie myśleli, że mają monopol na
sianie zamętu i robienie wody z mózgu, ponad
setkę poprzyklejałem. Żebracy zawsze w centrum każdego miasta, więc na Mitte przeznaczyłem parę setek. Pozostali artyści − wiadomo,
Prenzlauer Berg i „Friedrichschwein” − tam
też tyle samo. Zanim zabrałem się do rozplaka-

żyć Dom Wolności w środku? Wpadłem na niegłupi pomysł, gołe dupy zawsze atrakcją, pod
warunkiem, że ładne. Napisałem: „Wewnętrzne
ściany przystroją nagie tancerki, żeby nie fikały
i zamieszania nie siały, poprzybijane gwoździami do ścian”. Rozwiązałem w ten sposób problemy architektoniczne.
Dalej zacząłem się zastanawiać, skrobiąc
głupią łepetynę, jak ma instytucja funkcjonować, żeby z tego jakiś pożytek. Widziałem wiele fundacji, zawsze na garnuszku państwowym,
nas nie przygarną, sami musimy dać radę. Moje
stowarzyszenie nie liże dupy. Na salony wejście
wzbronione. A czort z wami! Poradzimy sami.
W złości na biurokrację wymyśliłem: przechodniów atakować będą sprzedawcy gazet o tak zwanych bezdomnych, naganiając w otwarte drzwi
„Domu Wolności”. Zacząłem rozmyślać nad
dalszym scenariuszem wydarzeń, co zrobić ze
zgarniętymi w łapance klientami i wydumałem:
„W pierwszym pomieszczeniu złapanego gościa przywita orkiestra przestrachu, każdy muzyk
na własne kopyto grający. Ogłuszony przesunie
się w następne pomieszczenie. Tam przywitają
go aktorzy dramatyczni, popełniający harakiri,
z obrzydzenia ucieknie dalej. Znudzony ciągłym wymyślaniem postanowiłem wykończyć
delikwenta: w ostatnim pomieszczeniu kurwy
zabiorą portfele, podział zysków ... Co zrobić,
żeby najmniej kwasu? Poradzić się nie ma kogo
w kraju, jakoś brak kontaktu ze Świętym Piotrem i starym wróblem. Walnąłem dwa głębsze,
umysł rozjaśnił i odsłonił pomysł salomonowy,
uszeregowując potrzeby. Ująłem następująco:
papierki powyżej pięćdziesiątki – kurwy; poniżej artyści, drobniaki − żebracy. Westchnąłem
z ulgą. Kasa największy problem ludzkości,
a udało się rozwiązać kłopot. Dobrze, ale jak
sprawę trzymać w ryzach pod kontrolą, przecież
Cesarz nie buchalter. Kogo obarczyć egzekucją postanowienia. Zacząłem nerwowo dłubać
w nosie i zamiast kluka wyciągnąłem pomysł.
Przecież najlepszymi karbowymi − reżyserzy.
Jak dostaną scenariusz, twardo będą realizować,
a w dzieleniu kasy wprawę mają ogromną i na
tak marne grosze nie polecą. Więc bez wahania
podjąłem decyzję: nad scenariuszem wydarzeń
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towywania, popytałem, jak to prawnie wygląda. Okazuje się, trzeba mieć zgodę biurokracji
miasta. A cmoknijcie w ...... ! Od kiedy Cesarz
słucha się kogokolwiek? Gdzie tylko można,
przeważnie na innych plakatach, zakotwiczałem
odezwę. Nauczyłem się robić miksturę klejową
i dużym pędzlem ciach, ciach upatrzone miejsce,
nieopatrznie siebie też. Dla kontroli jak się klej
trzyma, w dniu następnym sprawdziłem i osłupiałem – połowy plakatów nie ma! Co do piernika, zerwane? Ponownie przykleiłem i zaczaiłem
na wandali. W nie całą godzinę inni plakatowcy
poprzyklejali swoje. Pewnikiem ich skasowali
następni, słowem rozbój w biały dzień. Prawo
dżungli, ostatni ma rację. Dla pewności na dzień
przed świętem majowym zrobiłem powtórkę.
Istnieje prawdopodobieństwo − do jutra dotrzymają. Niektórzy przyjaźni knajpiarze do wrót
poprzyczepiali lub w środku, na honorowym
miejscu, przy kranie do piwa. Na tydzień przed
dniem uciskanych, swoim fanom rozdawałem
te obwieszczenie, żeby pocztą pantoflową poinformowali zainteresowanych. Z przykrością, ale
muszę wspomnieć: niektórzy obłudnicy chcieli
wyciągnąć korzyści ze szczytnej sprawy, prosząc o adres wesołych panienek „za papierosa
i piwo”. Mnie obowiązuje tajemnica spowiedzi
i nie pozwolę wykorzystywać poddanych przyciśniętych biedą. Spływaj gnoju! Zawarczałem.
Pochód miał być sformowany na Torstrasse,
gdzie miejsce postoju trybuny cesarskiej, czyli
wózka, vis-à-vis szyb Stowarzyszenia Berlińskich Nieudaczników. W ostatnim dniu przed
świętem spojrzałem na adres internetowy: www.
niebo-św.Piotr, tam krach! Nikogo. Wróbel doniósł: żebraków przekupił urząd pracy na dzień
przed manifestacją, dostali zapomogę pieniężną. Zajęci konsumowaniem. Pozostałe zawody
zwaśnione. Dostałem cynk od komornika. Artyści zalegają w płatnościach panienkom za „przejechane milion kilometrów” i ciągle powiększają

przebieg. Poszkodowane postawiły veto: żadnej
ugody z dłużnikami! Podjąłem się roli mediatora w sporze płatniczym i przedzwoniłem na
plac zabaw dla dzieci na Kollwitz Platz. Siedziba Senatu Upośledzonych Artystów. Zapytałem:
kiedy uregulują kurwom? Odpowiedź: Spadaj!
Z wrażenia słuchawka z rąk wyskoczyła, w nerwach pobiegłem przygrzmocić berłem, lecz nikogo nie zastałem.
Czułem wiszące w powietrzu fiasko. Tyle dobrej woli, idea zajebista i słuszna, a strony zwaśnione i olewają Pierwszy Maja. Czekałem cierpliwie pod drzwiami siedziby Nieudaczników,
a obok policja w sukach – powiadomiłem dla
ochrony i godzenia zwaśnionych stron. Z nudów
czytała tekst odezwy dla zapoznania z tematyką.
Nikt nie przyszedł, poza jedną osobą. Przedstawił się: Mącik. Pomyślałem, imię podejrzane,
wygląd tajemniczy. Do diaska, Kripo nasłali!
Zacząłem odpowiedzi przepuszczać przez wagę,
a wiadomo co knują? Może nagrywa. Prawie
milczałem. On cały czas trala trala, że spać się
zachciało. Myślami gdzie indziej, trawiąc z goryczą klęskę. Tyle wysiłku i nic. W końcu zmęczony szczekaniem mądrali zapytałem bez osłony, czemu pokrzywdzone zawody nie łączą się
w słusznej sprawie. Mącik natychmiast odpowiedział: ego. Jakie „ego” i co ono znaczy? Wtedy wyrzucił z siebie pojedyncze słowo: egoizm.
I zamknął mordę. Zacząłem odmieniać odpowiedź we wszystkich przypadkach. Nie zwróciłem uwagi kiedy się zmył. Zaprzątnięty gramatyką nie mogłem zrozumieć co miał na myśli.
Podkurwiony zrozumieniem sensu wypowiedzi,
w rozterce musiałem walnąć piwko i przywołać
Świętego Piotra. Ten, mimo że zapracowany,
przybył za moment. Piwa nie spróbował – sesja parlamentu niebiańskiego, nie wypada, żeby
z ust śmierdziało, ale objaśnił filozofa: sami sobie dołki kopią. I znikł
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