
W Arabiach (I)

Siostra wróciła z Tunezji śpiewając o niej pochwalne hymny -
o czystości, przyjaznym nastawieniu ludzi, o ich znajomości
języków (nawet kaszubskiego) oraz punktualności. Nie
miałem czym jej zaimponować, bo moje 24 godziny w
Arabiach trwały 20 godzin i było pięknie, bo uciekłem z
europejskiej zimy - ale jak długo można opowiadać, że
gdzieś było ciepło.

No, mogę dodać, że byłem tam, bo z nocą w Casablance lot
kosztował dużo mniej niż lot bezpośredni. Pytania o sens
tego nie byłyby stosowne, ekonomia to religia byznesu i albo
się w nią wierzy albo wychodzi się na paluszkach. W
samolocie zapowiadało się bardzo miło, bo mająca w
Hiszpanii sklep Arabka powiedziała, że mogłem u niej
przenocować - jej mąż i dzieci bardzo by się ucieszyli.
Spytałem skąd wiedziała. Wyjaśniła, że znała dobrze
swojego męża i że oboje lubili Polaków. Rzeczywiście na
lotnisku stojący obok niej przystojny Arab uśmiechał się do
mnie sympatycznie, ale przez kratę, bo ja byłem w klatce,
czyli w części lotniska, z której nie mogłem wyjść. Więc oni
po pół godzinie poszli. A ja dwie godziny tłumaczyłem
urzędnikowi, że rozumiem i szanuję ich prawo wymagające
od posiadaczy titre de voyage  wizy, ale jeśli nie wejdę do ich
kraju to jak ja będę opowiadał później dobre i ciepłe rzeczy o
nim. Odniosłem znaczny dydaktyczny sukces - czternaste
powtórzenie argumentu przekonało go. Charterowy autobus
był już całkiem gdzie indziej, ale życzliwy taksówkarz zgodził
się zedrzeć ze mnie skórę w zamian za dostarczenie mnie i
bagażu do hotelu.

Po chwilce snu miałem krótką telekonferencję z recepcją.
Byłem w dwójce i miałem ratować przed spaniem na dywanie
innego człowieka z mojego lotu. Byłem zbyt zmęczony, by
zrozumieć co go uwięziło na lotnisku do północy. Musiałem
mu pomóc, bo się przedstawił - z pochodzenia był



Ukraińcem, a słowiańska solidarność w Arabiach to rzecz
święta. I za to przez pół godziny słuchałem po angielsku o
jego przygodach. Zapisałem sobie jego adres. Po dwóch
latach go odwiedziłem. We wzroku jego współmieszkańca
był niepokój i zazdrość i dziwiłem się, że owej nocy nie
zauważyłem jego preferencji. Może dlatego, że był tak
wściekły, że jego strona kobieca schowała się gdzieś na dnie
walizki.

Cały dzień chodziłem po szerokich alejach i patrzyłem jak
Arabowie pili ze szklaneczek żółtą herbatę. Wypiłem i ja ten
ulepek i spytałem czemu wszyscy piją tak gorącą ciecz.
Usłyszałem, że to jest bardzo dobre na potencję. Zdziwiło
mnie to, bo pili cały dzień - to jakby samochód spędził dzień
na stacji benzynowej, żeby móc wieczorem dojechać do
domu. Ale europejskie kategorie nie są stosowne do
rozumienia innych kultur.

W pewnym momencie znalazłem się na jakimś odludziu. Na
odludziu była kobieta. Ta była prostytutką, śliczną jak
marzenie. Gdy ustaliła nasz wspólny język wyjaśniła, że to z
nią odkryję światy, których nie znałem jeszcze. Dziwiło mnie
gdzie to miałoby nastąpić, bo nie widziałem w okolicy
domów, łódek ani namiotów. Wyznałem, że wolałbym
przedtem zakochać się w niej, ale za godzinę musiałem
wracać na lotnisko - nawet jeśli zdołałbym tak szybko
zakochać się to zabrakłoby czasu na szczęśliwy finał tej
miłości. Sugerowała, że finał mógł odbyć się najpierw, ale
moja babcia zawsze mi mówiła, żeby wszystko było we
właściwym miejscu i czasie. Więc spytała czy mogłem jej dać
20 czegośtam, by kupiła jedzenie dla córki. Mogłem. Potem
pojechałem na lotnisko i tyle mam własnych doświadczeń z
Arabii.

niedziela, 11 marca 2007

Komentarze



antrim 2007/03/11 10:55:00

Sliczny bloguś i wspaniałe opowieści z 1001 nocy. Albo jak
mówią Rzymianie "si non a vero, e ben trovato" :-)) Miłej
niedzieli.

andsol-br 2007/03/11 11:40:12

Dzięki, drogi Antrimie, za moralne wsparcie. Potrzebne mi
ono, bo najtrudniejszy jest pierwszy rok, gdy z braku
czytelników autor sam sobie głośno czyta własne zapiski.

Co do „vero”, może nie przypadkiem bliskie jest dźwiękowo
naszej „wiary”? Ale ufaj mi, gdyby prawda była totkiem to
stawiając na moje historyjki często byś dostawał pomniejsze
wygrane.

antrim 2007/03/11 11:49:02

Softly, softly catchee monkey. Jeden wabik to zostawianie
komentarzy na tych blogach, które Cię interesują tak aby
stworzyć własną grupkę. Albo jak mówią w tych stronach:
liczy się kogo znasz a nie co wiesz hehe

W Arabiach (II)

Gdy leżąc w łóżku słuchamy o świecie, wierzymy tym
opowieściom bardziej niż własnym oczom. Ale wstając
zawierzamy częściej wzrokowi. Łatwo to wyjaśnić: w
pionowej pozycji oczy są troszeczkę wyżej niż uszy i to je
czyni bardziej wiarogodnymi.

Ale czego moje oczy napatrzyły się w Arabiach już tu
przekazałem i reszta, z konieczności, jest z drugiej ręki,
gdzie ręką jest ucho. Proszę jednak wierzyć w rzetelność tej
narracji, bo mi ją przekazał ktoś z Nowej Zelandii
(Nowozelandczyk chyba nie kłamie, bo i tak ma wszystko
poprzestawiane), a był to filozof (filozofowie jedynie
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interpretują świat i rzadko wymyślają dobre historyjki) i jego
żona ziewała przy słuchaniu (czyli słyszała to setki razy bez
odmian, więc mogła to być prawda).

Mówił Harvey, że jego przyjaciółka blondynka Kelly pojechała
z narzeczonym do paru Arabii i wszystko im się podobało, ale
w pewnym kraju o długiej nazwie i znacznej ilości książąt
pewien arabski książę raz na Kelly spojrzał i bardzo się
zapożądał. Poprosił parę, by siadła przy nim i szczerze
przedstawił swe uczucia: chciał Kelly za żonę, narzeczony
zrzekając się jej dostałby na rękę sto tysięcy funtów czyli była
to prawdziwa miłość. Książę upewnił się czy warunki były
jasne: narzeczony bierze pieniądze i znika, Kelly dostaje
miłość i pozostaje. I co on na to?

Zdumiony narzeczony rzekł, że nie. Wrócili do hotelu i po
krótkiej konferencji zdecydowali pierwszym możliwym
samolotem wracać do Londynu. Pełni obaw (bo książę miał
pieniądze i władzę nie na żarty) aż do końca lotu patrzyli za
siebie i na boki. Wreszcie na lotnisku przeszli obok customs
officer, który wbrew nazwie nie zajmował się ich obyczajami
ale wnętrzem plecaków. Wtedy odetchnęli, ale Kelly
odetchnęła głębiej i powiedziała swemu narzeczonemu, a
właściwie to od tego momentu byłemu narzeczonemu:

„Nigdy więcej nie chcę cię widzieć.”

„Czemu, co się stało? Przecież odmówiłem przyjęcia tych
pieniędzy!”

„Tak, odmówiłeś mu, ale parę sekund za późno.”

poniedziałek, 12 marca 2007

Komentarze

ewazawadzka47 2007/03/12 22:44:02

czytam sobie .......
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andsol-br 2007/03/12 23:23:05

Witaj i czytaj :) Dobrze jest wiedzieć, że nas piszących to
(jedna sztuka) nie jest więcej niż czytających...

antrim 2007/03/13 21:22:23

andsol_br: ktoś gdzieś kiedyś napisał, że jest ileś tam (skutki
czadu?)głównych tematow powieściowo-filmowych.
To jest jeden z nich:bogacz chce kupić żonę/narzeczoną na
stałe lub na jedną upojną noc. Odwieczny męski dylemat -
sprzedać czy nie...

W Arabiach (III)

W czasie odwiedzin Andrzeja ta historyjka o Kelly sama
wypłynęła na powierzchnię i rzekł on: „jasne, że wierzę, bo
miałem prawie to samo”. Później przyzwolił mi na
powtarzenie o ile nie będę wmawiał, że to mi się przydarzyło.

Nie wmawiam, ale muszę wyjaśnić (bo są przecież ludzie nie
znający z zapachu i dotyku owego świata), że działo się to za
czasów PRL. Wtedy wszystko było jak teraz, tylko tamten
Rydzyk inaczej się nazywał i gdzie indziej trzeba było jechać
na kazanie oraz inne dzieła były cenione przy zakupach do
szkolnych bibliotek.

Więc Andrzej z narzeczoną pojechali do Libanu. Zauroczył
ich Bejrut i dopisało szczęście - poznali w kawiarni
dziewczynę poliglotkę, która chętnie im opowiadała o kraju i
mieście i pokazywała ciekawe miejsca, a potem zaprosiła ich
do swojego domu.

W pustym prawie mieszkaniu dziewczyna zamilkła we
wszystkich językach, jeśli nie liczyć tłumaczenia z arabskiego
uwag swojego brata, który był bardzo miły, ale nie dla siostry,
bo bezustatnie wysyłał ją do przynoszenia czy
przygotowywania czegoś. Po paru minutach uważnego
przypatrywania się narzeczonej Andrzeja przykazał siostrze
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przetłumaczyć, że się bardzo w dziewczynie zakochał i za
pozwolenie wzięcia jej za swoją pierwszą żonę da Andrzejowi
wszystko co ma, czyli kałasznikowa oraz Dzieła Zebrane
Marksa. Andrzej nie chwalił mi się, ale chyba miał czas
reakcji dużo lepszy niż Anglik, bo wszystko skończyło się
dobrze: on nie musiał szmuglować broni przez granice, ona
chętnie została żoną Andrzeja (a później cenioną w Z.G.
panią ginekolog) a doceniający urodę jasnowłosej Polki
Szybki Arab nie musiał rozstawać się ani z dziełami
ulubionego autora ani z ulubioną zabawką. A co by było
warte życie Araba w Bejrucie bez kałasznikowa?

wtorek, 13 marca 2007

Komentarze

vierablu 2007/03/13 09:09:26

No wiesz.... oferta byla jakby mniejsza, to i czas reakcji
szybszy :)

W pierwszym odcinku brakowalo mi wlasnie 'kwestii kobiecej'
w Arabiach, ktora to kwestia powoduje, ze mimo tego iz
'czysto, milo i nowoczesnie' wizyta moze byc raczej meczaca.
Nie kazda dobrze znosi dziesiec propozycji malzenstwa
dziennie. Zmiana stroju i przeobrazenie sie w Black Moving
Object moze pomoc, ale....

W Arabiach (IV)

Urywków o Arabiach miało być cztery. Zaskakującą intuicją
Vierablu uczyniła swą uwagę odcinkiem trzy i pół. Bo tylko o
tym chciałem tu mówić, o „kwestii kobiecej”. A może o sobie,
ale finał to wyjaśni.

Zabójczo celne określenie Black Moving Object, wie kto
widział. Ostatni raz widziałem rok temu, przy wodospadach.
Tam żyje wielu Arabów, nawet pewien prezydent chciał je
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włączyć do strasznie pokręconej Osi Zła, potem odczepił się.
Więc w kolejce do kasy stał rozchełstany Arab, jak i inni
ociekał potem, bo 41°C nie przebaczało nikomu. Był dobrym
mężem, bo swój Obiekt brał do parku. Obiekt stał pokazując
stopy i twarz. Twarz mówiła o 16 czy 18 latach. Dwie takie
żony zrównałyby go wiekiem. Obiekt chyba nie miał prawa
dotykać pieniędzy, a może było ryzyko, że w kasie spotka
mężczyznę. O stopach później.

Piszę, że jednotematyczny był to zamiar, bo po 2001 temat
stał się jazgotem i wojną postaw i nie mam ani kawałka
spójnej wizji, którą (jak mi się zdawało) miałem przedtem. I
do okruchów chciałbym niekiedy tu wracać, ale tym razem nic
o 1001 nocy (zresztą perskich), ani o użyciu potęgi dżinów
przez uczonych z Pakistanu, ani o łaźniach publicznych z
arabskiej Hiszpanii ani o książce George'a Antoniusa.

Jeden temat. Wpada do niego przemilczany przed 2001
moment, bo to niepostępowo mówić źle o uciskanych ludach,
ale okazało się, że te ludy wycinają swoim dziewczynkom
łechtaczki. I kwestia od razu stawia na scenie statystyków,
którzy delikatnie wyszacują czy to tylko w dwóch czy w
siedmiu procentach się zdarza. A tu nie trzeba procentów a
wyobraźni, trzeba pomyśleć sobie o dziwnym rytuale, który by
wymagał, by młodym chłopcom doświadczeni w procedurze
starcy urywali lewe jądro. Bardzo szybko dyskutanci płci
męskiej dostrzegliby jądro problemu.

Bolałem nad hipokryzją organizacji, które tysiącami listów
walczyły o wolność jednego więźnia lecz nie zauważały
powszechnego niewolnictwa. I owe Naftowe Królestwo, które
nigdy nie zgodziło się podpisać świstka o równych prawach
kobiet... Dawałem sobie piątkę za moją empatię, lecz
rozsądek mówił, że może czwórka wystarczy. A kto wie czy i
nie cztery minus, bo mi kiedyś jedna pani powiedziała, że
owego dnia nie byłem dla niej dobrym towarzyszem... Nie,
nie chodziło o punktualne płacenie składek partyjnych. Ale
jakoś znajdowałem punkt przed lustrem tak, by ten drugi



całkiem życzliwie na mnie spoglądał.

I kiedyś w La Paz zobaczyłem jak Boliwijka strzeliła z całej
siły w mordę swego kompana. Byłem przy sąsiednim stoliku,
akcję widziałem kątem oka, ale dźwięk sugerował, że
oderwana głowa potoczy się po podłodze baru. Nie,
zachwiała ciałem, ciało zachwiało stołkiem i człowiek
utrzymał się w pionie. Oboje zaśmiewali się, jedno z nich
bardziej energicznie. Alkohol pomagał tak w biciu jak i w
znoszeniu ciosu.

Scenka wlepiła się składnie w wiele innych stamtąd i
pomyślałem jak różne możliwości w różnych stronach mają
kobiety. W tym barze nikt, absolutnie nikt nie obrócił głowy. A
przecież taki gest w paru miejscach byłby wyrokiem śmierci.
A przynajmniej tortur.

W niezrozumiały sposób skojarzyłem to kiedyś z bajką z
Arabii. O tym jak na pustyni dwóch Arabów, syn i ojciec,
zoczyli ślady dwóch par kobiecych stóp i postanowili, że
właścicielka większych czyli starsza będzie kobietą ojca.
Lecz, ironia losu, młódka miała wielkie stopy. Śmieszna,
przewrotna bajka.

Wrócił w pamięci dźwięk ciosu Boliwijki i nie wiem czemu
dopiero wtedy dostrzegłem stojący w bajce wielki jak góra a
niewidoczny motyw. Podzielili się.

Szli, o, tu są dwie kobiety, jedna moja, druga twoja. Jak to
mogło być, że słuchałem i nie słyszałem? Słyszałem i nie
rozumiałem?

Tak, to tu jest całkiem niewesoły finał. O mnie.

Przez tyle lat byłem Arabem i nie wiedziałem o tym.

środa, 14 marca 2007

Komentarze



antrim 2007/03/15 00:52:52

Nie martw się, bo ładnie gawędzisz, a przecież o to tutaj
chodzi. Wielu z nas było albo chciało być Arabami. Larewnce
of Arabia ubierał się jak Arab, ale on miał inne fantazje. Ja
czasem bywam Hindusem - nie wiedząc.
dobrej nocy/dnia

andsol-br 2007/03/15 01:52:33

Wiesz, w porównaniu z Tobą to jestem nieskomplikowany jak
frytki. Ale nie będę tu mówił o Twoim mistycyzmie, bo
brzydko by wypadło, że tak mile dodajesz mi otuchy a ja
zdradzam elementy Twojej tożsamości. Ale ważne dla mnie,
że za mistyczny jak na moje wewnętrzne potrzeby czy nie, to
mówisz tak, że zawsze Cię uważnie słucham. I dziwne, to Ty
miałeś kłopoty z kuchenką, a całkiem inni piszą jak z lekka
zaczadzeni. I co gorsza sadzą sadzy do buzi. Aż przychodzi
ochota parafrazować starą anegdotę o radzieckim uczonym,
że jak wyrzucił czteroliterowe słowa ze słownika to autorzy
stracili zdolność ruchu.

To tylko jeszcze małe wyznanie: chcę nauczyć się pisać
krótko. Tak, żeby się mieściło na jednym monitorze. Ale bez
emotikonów. 
Śpij spokojnie. 
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