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Nigdy w!ten sposób nie my"la#em o!tym, co robi$. Zawsze chcia-
#em by% wy&ej. 
Pokora. Tego nam brakuje.
A!mo&e tylko mnie?

Do wczoraj my"la#em, &e przeci$tny angielski komik jest lep-
szy od nas wszystkich razem wzi$tych. Okazuje si$, &e nie do 
ko'ca.
Wczorajsi podobali mi si$ "rednio. A! by#o ich sporo. ()cznie 
z!prowadz)cym – a& sze"ciu. Wi$kszo"% mówi#a o!zwi)zkach, 
seksie i!totalnych pierdo#ach. Jedynie Rob Deering – kole" z!gi-
tar) – autentycznie mnie rozbawi#, a! jego porównanie alkoholu 
i!religii by#o znakomite.
Kiedy wróci#em do pokoju hotelowego, zacz)#em szpera% 
w!necie. 
Okazuje si$, &e materia#, który gra#, to by#a sk#adanka jego naj-
lepszych kawa#ków. Najstarsze fragmenty mia#y ponad siedem 
lat. Siedem lat! Zanudzi#bym si$, mówi)c co" przez siedem lat. 
Kapelusze wrzucam do netu po o"miu miesi)cach. To akurat 
przegi$cie w!drug) stron$ – jeszcze pó# roku móg#bym z!nimi 
je*dzi%. Ale kiedy czuj$ jak)" zmian$ w! swoim &yciu, próbuj$ 
wdro&y% j) te& w!siebie na scenie. Czasem teksty, które mówi$, 
nie wytrzymuj) tej minimalnej, ale jednak, próby czasu.

***

Siedz$ w!pokoju. Hotel jest w!Londynie. Wy w!lobby celebrujecie 
koniec trasy. Taki przynajmniej by# plan.
Ja nie mam si#y. 
Musz$ dzi" sko'czy% tego mejla i! wsta% o! czwartej rano, bo 
o!czwartej trzydzie"ci ruszamy na lotnisko.
Tak jak pisa#em na pocz)tku tego listu. By#o dobrze!
Manchester podbity, a!Londyn spalony do go#ej ziemi (cho% chy-
ba nie ma takiego wyra&enia). 

!"#
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Daj! kopa, adrenalin" i#wra$enie, $e mo$esz wszystko. Widownia 
ci" niesie i#w#tym momencie nie chcesz my%le&, $e najlepiej id! 
najprostsze historie i#tematy. Dopóki ci" kochaj!, jeste% w#niebie 
i#masz w#dupie ca'! reszt". Kochamy by& kochani. Nikt nie chce 
ciszy cho&by przez pi"tna%cie sekund.
Gala jest d$ungl!. Wygrywaj! najsilniejsi. Nie znosz" takiego po-
dej%cia. Ale jest w#tym wszystkim te$ co% podniecaj!cego.
No i#dobrze. Kokaina raz na rok te$ chyba nikomu nie zaszkodzi.

Zaraz... Ty przecie$ gra'e% w#Klubie Komediowym. 
Nie mia'em poj"cia, $e lubisz latte.

!"#
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My, (prawdziwi!) komicy, tak mamy. Wolimy ma!e kluby. To tam 
mieszka kwintesencja stand-upu. Natomiast Gala jest wyda-
rzeniem, które (na chwil") wzmaga pewno#$ siebie i% (na nieco 
d!u&ej) stan konta. Do tego sprawia frajd" obcowania z%t!umem 
rzeczywi#cie bardzo entuzjastycznym czekaj'cym na g!o#ny, dy-
namiczny show. 

Moje do#wiadczenia z%grania w%UK s' jak na razie wy!'cznie do-
bre. Byli#my we wrze#niu w%klubach. By!o zajebi#cie. Gal" rów-
nie& zaliczam do wydarze( udanych. I%te& zajebi#cie.

Niemniej stand-up to tylko drobny dodatek do &ycia – tak o%nim 
od czasu do czasu my#l". Ludzi, którzy &yj' stand-upem, jest ma-
lutko. Od komików, poprzez organizatorów (&yj'cych g!ównie 
komercyjn' i%w!a#nie organizatorsk' stron' tej dzia!alno#ci), a& 
do widzów – to garstka. Podejrzewam, &e wi"kszo#$ ludzi chodzi 
na stand-up, poniewa& to rozrywka &ywa, pozbawiona snobizmu, 
oferuj'ca tre#ci, których czasem nie wypada porusza$ w% towa-
rzystwie; #wietny sposób na wieczorne, takie „doros!e”, nieco nie-
grzeczne, acz lekko artystyczne zabicie czasu.

By$ mo&e pami"tasz Dave’a%Attella mówi'cego w%swoim specia-
lu Road Work do jakich# typów na widowni: „Tych kolesi nie sta$ 
na striptiz, dlatego przyszli na mój wyst"p”. Jak to mówi' ludzie, 
co# w%tym jest.

Gdyby stand-up, z% chwil' postawienia kropki na ko(cu tego 
zdania, nagle przesta! istnie$, wi"kszo#$ ludzi chodz'cych na 
stand-up by!aby smutna mo&e tyle czasu, ile zajmuje lektura tej 
wiadomo#ci. 

Co do smutnych ludzi – o% Klubie Komediowym, tworzonym 
przez warszawkowych snobków, ju& raz czy dwa razy szerzej 
wypowiedzia!em si" na swoim blogu. Tutaj polecam wszystkim 
teksty Fiut nad Wis!" i%Or!y, #wietliki. Wi"cej wypowiada$ mi si" 
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