
Fragment z książki „Ja Cesarz kloszardów”
WŁÓCZĘGA (część I)

Przez ostatnich kilkanaście lat przed śmiercią 
komuny – rzemieślnik, producent ceramiki. 
Coraz większy i większy. Aż do agonii ustro-

ju. Aż się zesrałem. W samouwielbieniu zapatrzony 
w swoją wartość, nie zwracałem uwagi co słychać 
w polityce. Poprzednio na wszelakich zawieru-
chach korzystaliśmy. Za komuny traktowani po 
macoszemu, jak zło konieczne: zaopatrzenie ma-
teriałowe według rozdzielnika. Ze sprzedażą pro-
duktów bez problemu, ale czuliśmy się obco jako 
prywaciarze-pasożyty. W pierwszych –  niezupeł-
nie demokratycznych – wyborach na jakie pozwo-
lono, stanęliśmy murem za inną Polską. Większość 
kolegów bez namowy. Zacięliśmy się na Ruskich 
i na komunę. My do kapitalizmu. A tu problem.  
Z wolnością i demokracją, podwyżka energii i żar-
cia o jedno zero w ciągu miesiąca, procenty od kre-
dytów bankowych o dwa zera. Taki zafundowano 
koszt transformacji ustrojowej. Wszystko zaczęło 
bankrutować. W szpitalach za leczenie zmuszono 
płacić z własnej kieszeni. W szkołach, aby dzieci 
nie zamarzły, należało dać składkę na opał. A je-
śliś biedny i nie stać, przytargać chrust z lasu. Jed-
no dziecko kradło drugiemu jedzenie. Proboszcz  
w kościele opieprzał parafian, nie dają na tacę – za 
co księża kupią wino mszalne i paliwo do merce-
desa? Grabarz nie narzekał, ale kamieniarz już ow-
szem; co do cholery? zawsze miał kupę pracy, a tu 
nikt nie stawia pomników nagrobnych! 

My, polscy rzemieślnicy, przetrzymaliśmy 
przeklętą komunę, zbaranieliśmy! Wykiwano nas 
i wystawiono czek do zapłaty za wprowadzone 
nowinki. Teraz prymitywny samorząd rzemieśl-
niczy samo-kredytujący zastąpiły pijawki ban-
kowe. Myśleliśmy, że będziemy materiałem na 
kapitalistów, a tu co chwila któryś z nas idzie  
z torbami. Nasza organizacja spółdzielcza i ce-
chowa traciła grunt pod nogami, szeregi topniały 
jak lody na rzece; nie mieliśmy recepty na przy-

szłość w tym bałaganie. Ilość zrzeszonych człon-
ków zbliżała się do zera. Nie wszyscy dostali po 
nosie. Wśród szczęśliwców znalazł się  producent 
spławików na ryby, ten nie mógł podołać zamó-
wieniom. Momentalnie, niczym wybuch wulka-
nu pojawiło się bezrobocie. Głodni dla zdobycia 
żarcia i uspokojenia nerwów zajęli się łowieniem 
ryb. Niestety reszta producentów niczego nie mo-
gła sprzedać. W usługach wszelakich to samo, nie 
szło żyć. Naród w większości ograbiony z forsy 
przez transformację ustrojową, a na biednym nie 
pożyjesz. Część z nas, co miała odłożonego gro-
sza, bez wstydu zmieniła branżę na handel: kapu-
stą, kaszanką lub gaciami .... 

Jeden bardzo słaby fotograf, pijaczyna ostatni, 
założył burdel i stanął na nogi. Pierwszy raz w ży-
ciu przestał pożyczać pieniądze na wieczne nieod-
danie. Osobnicy podobnej kategorii – prominenci 
wszelakiej maści, aferzyści i ludzie bez skrupułów, 
teraz zwani biznesmenami, zaczęli robić w kraju 
interesy, dla nabrania siły w pierwszym rzędzie 
położyli łapę na reprywatyzację. Zresztą pierwszy 
prezydent Trzeciej Rzeczypospolitej oświadczył 
publicznie: „pierwszy milion trzeba ukraść”. Mą-
drale rządowi podpowiadali: teraz należy sprze-
dawać produkty do Paryża, Londynu i Hamburga,  
w kraju długo nie znajdziemy zbytu. Urzędasom ła-
two mówić. My, dyskryminowani za komuny pry-
waciarze, jeździliśmy na technologii zdezelowanej 
pabiedy, oni na nowych mercedesach. Z czym star-
tować? Jakby mało jednej biedy, komornik na kar-
ku, a niewierna ślubna oczekiwała na spłatę „dział-
ki”. Wśród kolegów też nie lepiej. Dwóch dobrych 
rzemieślników założyło sznurówkę na szyję. Paru 
darowało wille na skarb państwa i zasiliło szeregi 
bezdomnych. W kraju nowi desperaci ideologiczni 
zrobili spis ludności i mamony. Wyszło parę mi-
lionów Polaków za dużo. Nie mieścili się w limi-
cie układów wszelakich. Załadowano w pociągi 
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zdesperowanych i pechowych rodaków, a zwrot-
nice szyn kolejowych przestawiono na Zachód  
i kłopot z głowy. Wracajcie z kasą albo wcale. Na 
mnie też wypadło, taki los wyciągnąłem. Widząc 
co grane i że nie przelewki, zacząłem poprawiać 
tężyznę fizyczną, jako dawny atleta wiem na czym 
polega trening. Zawzięcie trenowałem biegi przez 
przeszkody, przeprawy przez rzeki, w pełnym 
oporządzeniu oraz czołganie. Trzeba wsiadać do 
niechcianego pociągu. Sygnałem – wezwanie ko-
mornicze. Ogień przypalał pięty. Ze strachu szyb-
ko pobiegłem na stację, wyposażony jak koman-
dos. Trzeba szukać zbytu na ceramikę w Wiedniu, 
chociaż nigdy poza kraj nosa nie wychyliłem. I co  
z tego? Przecie przygotowany kondycyjnie do 
walki z konkurencją. I tak odważyłem się wyje-
chać z ojczyzny „pociągiem wolności”. Austria 
– pierwszy kraj, który podniósł semafor. Niemcy 
w tym czasie drogę na wolny wjazd zamknęli. Oni 
na etapie zjednoczenia, mieli kłopoty z przyjęciem 
pociągów ze strony swoich „Osi”.

 Jak polska husaria ruszyła na Wiedeń, tubylcy 
o mały włos nie zostali mniejszością narodową. 
Przejście przez granicę przypominało wejście do 
raju. Ich celnicy-sędziowie popychali rodaków 
jak stado baranów, przeklinali i krzyczeli jak na 
dzieci, pluli śliną jak na kurwy. My mieliśmy to 
w dupie. Cel jeden przyświecał – kraj dobrobytu. 
Ulokowałem się pod Wiedniem, w Traiskirchen. 
Jak podpowiedziano na miejscu, lagier politycz-
ny dla azylantów. Nas nie przyjmowano, a szkoda 
– niby, że w kraju ojczystym wolność. Chyba gło-
dowa. Byłaby jakaś szansa na spokojne przeżycie, 
jeśli by przyjęli, niestety nic z tego. Przydało się 
przygotowanie kondycyjne i czytanie literatury, 
jak przeżyć w paranoi. Wiecznie miałem kłopo-
ty, zawsze komuś przeszkadzałem. A to królikom,  
a to jeżom w lesie, chłopu też nie pasowało spa-
nie w zbożu, zaś policji pobyt nad rzeką. Ciągle 
zmieniałem miejsce zakwaterowania, po żołnier-
sku zwane postojem, szukając sposobu na spłatę 
długów. Dobrze, że lato. Pod lagier podjeżdżały 
samochody chlebodawców. Robiłem jak niewol-
nik, zaciskając zęby, aby praca. Widocznie kara 
za grzechy. Źle mieliście w komunie? Kiedyś 
trafił się nierozgarnięty tubylec, który głośno po-
wiedział (idiota!): daję pracę. Drzwi samochodu 
urwali głupkowi, tak się chętni pchali. Bywały sy-
tuacje ciekawe, gdy po skończeniu zadanej pracy 
zażądałem zapłaty. Odpowiedziano: Jak śmiesz, 
praca „na czarno” zabroniona. W myślach za-

kląłem i zgrzytając zębami odszedłem. Raz dra-
łowałem na piechotę całą noc, nie miałem za co 
wrócić. 

Spadł śnieg, w piersiach mroźno, włosy stawa-
ły dęba. Wiadomo z czego: ze strachu. Wyniucha-
łem darmowy hotel, którego zostałem dyrektorem. 
To nieczynna fabryka. Jedyne co dobre: dach, nie 
ciekło na głowę. Hotel międzynarodowy, bez 
gwiazdki i nikt nie płacił. Latem wybornie, zimą 
polarnie. Nasze stare kołdry i koce pokryte szro-
nem sztywniały jak tafla lodu. Oddychaliśmy pod 
przykryciem i to nas grzało. Oczywiście nikt poza 
butami niczego nie ściągał, trzeba być przygoto-
wanym na atak napastników. Rzeka zamarznięta, 
o toalecie porannej pomarzyć. Zresztą warstwa 
brudu to tłuszcz, chroni przed zimnem. Straci-
łem kontakt z wodą na parę miesięcy. Ale oczy co 
dzień starannie przemywałem śniegiem, usuwając 
kurz, żeby dojrzeć wroga. Jak kolega przygarnął 
na kwaterę normalną, pływałem w wannie kilka 
dni, zmywając smrodliwy tłuszcz z ciała. Życie 
bezdomnego ma uroki. Gdy się niczego nie po-
siada, wolnym jak ptaszek, z tym że świat widać 
tylko przez szybę wystawową. 

Po tej miejscowości kursowały wszelakie kon-
trole policyjne. Nie szło spokojnie pospacero-
wać lub posiedzieć na ławce w parku. Jak tylko 
wyniuchaliśmy patrol policji, rozpraszaliśmy się 
we wszystkich kierunkach ile tylko sił w nogach. 
Wyścig o życie. Przyłapani na pobycie powyżej 
dwóch tygodni „bezdomni turyści” podlegali 
deportacji. Znowu w biedzie, pozbawieni raju.  
I kłopot. Z czego żyć? Nie powiem żebyśmy byli 
z tego powodu załamani, trzymały nas się też ka-
wały. Pewnego razu w dużej grupie obciągaliśmy 
dwulitrową butelczynę czerwonego wina, prze-
zwaną „krową”. Ktoś w żartach krzyknął: Policja! 
W ułamku sekundy zamieniliśmy się w nicość. Po 
kilkunastu minutach wychylaliśmy głowy z pobli-
skich krzaków, a tu nic. Ostrożnie powróciliśmy 
do przerwanej biesiady. Wtedy jeden z kolegów 
uderzył się w piersi skruszony winą, zrobił numer 
dla hecy. Stare konie, a zagrania gówniarzy. 

Ze względu na święty spokój, punktem stałym 
naszych posiedzeń towarzyskich – amerykańska 
misja religijna. Jedyne bezpieczne miejsce przed 
spotkaniem z policją. Tylko tam można bez za-
kłóceń pogadać wieczorem, zagrzać się zimą przy 
gorącej kawie. Zawsze tak, że coś za coś: próbo-
wano nawracać na jakąś odmianę wiary chrześ-
cijańskiej. Nie napotykali z naszej strony opo-
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ru, tylko wkurzało, gdy w trakcie akcji misyjnej 
przeszkadzano  pić wino pod stolikiem. Wtedy 
koniec kazań. Słaby mieli wynik misyjny wśród 
rodaków, później przestali lubić. Mimo wszystko 
przychodziliśmy, bo i gdzie? wszędzie łapanki. 
Na misji religijnej potężnego państwa jak u „Pana 
Boga za piecem”, w dupie austriacka „władza” 
upierdliwa. 

Nie zawsze żyliśmy w strachu, mieliśmy też 
rozrywki. Ciekawie działo się na kwaterze. Na-
sze tobołki z całym majątkiem dla bezpieczeństwa 
trzymaliśmy pod głową. Chowaliśmy tam też je-
dzenie. Nocą mieliśmy niepożądanych gości, zło-
dziei – polne myszki. Upodobały świeże bułeczki, 
nie przeszkadzało, że plecaki służyły za poduszkę. 
Robiły dziurkę w tobołku i do żarcia! Chrobotanie 
mysich ząbków budziło w nocy. Kompletna bez-
czelność i ignorowanie człowieka. Prowadziliśmy 
walkę na różne sposoby. I tak robiły w konia. 

Drugie miejsce spotkań rodaków – u Józefa, 
chłopa austriackiego, porządnego i uczciwego 
człowieka. On naszym bankiem, zarobione pie-
niądze deponowaliśmy u niego i nadawaliśmy 
pocztę, kto kogo szuka. Od czasu do czasu dawał 
jakąś robotę. Tej nigdy w gospodarstwie nie brak, 
ale słabo płacił. Sam nie miał, mimo że dobry 
gospodarz. Znośnie płatną pracę łapaliśmy pod 
lagrem, od bogatych wiedeńczyków szukających 
białych murzynów. Z tym, że raz mieliśmy robo-
tę, a w pechowym przypadku gliniarzy na karku, 
nie wiadomo skąd wyskakiwali. Nie można było 
dać się capnąć, nie uśmiechała się deportacja. 
Zimą, jak policja goniła, aby zgubić prześladow-
ców przepłynąłem rzekę w ubraniu – a no prze-
cież instruktor nurkowania. Uciekłem w las i tam 
zgubiłem pogoń. W tej Nowej Europie poczułem 
wolność w zaroślach leśnych. Nawet nie czułem 
zimna, mimo siarczystego mrozu i wody lecącej 
ciurkiem z ubrania. W hotelu gwiazdkowym – 
minus dwadzieścia. Wszystko z siebie zrzuciłem  
i pod lodowate kołdry. Koledzy dali zapasowe 
ciuchy. W dniu następnym zdrów jak ryba. Od 
tego dostałem pietra i przez pewien czas unikałem 
lagru. Nie uśmiechała się następna przygoda.

Później ściągnąłem kolegę ceramika. Specja-
lizował się w dużych wazonach. W komunie za 

sztukę dostawał dziesięć butelek wódki, w kapi-
talizmie pół butelki. Komu w biedzie potrzebne 
garnki? Nie miał konkurenta, zbytu też, zbankru-
tował, a że miał dwoje małych dzieci, zabrałem 
na własny koszt. Dał radę, chociaż języka nie znał 
ani w ząb. Potem – tragedia. Pijany autochton miał 
kaprys w nocy nastraszyć idących szosą obcokra-
jowców. Dwóch zdążyło odskoczyć, a jego poca-
łował śmiercią. Pijany kierowca BMW-morderca 
wywinął się, od czego adwokaci? Jaki problem? 
O jednego włóczęgę ze Wschodu mniej! Nie sie-
dział. Wdowa niewiele dostała, o własnych siłach 
chowała dwójkę dzieci. 

W tym czasie w Wiedniu naszym ambasado-
rem – strasznie zasłużony człowiek. Ale jeszcze 
bardziej ambitny, zajęty pływaniem po szerokich 
wodach. Z braku czasu rzadko spoglądał na am-
basadę. Jak kota zabrakło, myszy harcowały. To-
też bałagan tam wielki, o śmierci kolegi zawia-
domiono rodzinę dopiero po dwóch tygodniach. 
Pewnie Austriacy opieprzyli, chłodnie przepeł-
nione trupami. Nasze przedstawicielstwo wresz-
cie oderwało się od przyjemności i po telefonie 
do Polski: Wypadek! 

 Boleśnie odczułem stratę kolegi. W jednym 
czasie zaczynaliśmy ceramikę. Mimo, że obaj nie 
mieliśmy zielonego pojęcia, daliśmy radę. Łączy-
ło nas zawsze wielkie koleżeństwo. Często razem 
pchaliśmy „wózek życia”. Nie pisane kiedy komu, 
los wybrał jego. Muszę stwierdzić, przeczuwał 
koniec. Na krótko przed tragedią cały czas dzia-
dział: śnią się szczęki. A to niedobry znak. Ruga-
łem, uspokój się wariacie, nachlany.

 Przydarzyły mi się trzy deportacje z kraju wol-
ności, powód: nadmierna ilość turystów wschod-
nich. Tyleż razy wracałem przez zieloną granicę, 
tak tęskniłem do wiedeńskiego powietrza.  Muszę 
stwierdzić autorytatywnie:  na strażnicach śpią. 
Tam się nie przejmują rolą, leci jak za „Wojaka 
Szwejka”. W końcu przerwano nieszczęsną pasję 
przytulania do Austriaków, dając zakaz wjazdu. 
Ja obecnie obywatel Unii i w nosie poprzednie 
ukazy. Obiecuję: odwiedzę Wiedeń i lagier też. 
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