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Jak powstaÆa Stajnia Literacka SPP

Tomik ten jest pierwszå wspólnå publikacjå grupy, która wziæÆa udziaÆ
w warsztatach literackich, wykÆadach i konferencjach Warszawskiej
SzkoÆy Pisania, zaÆoºonej przez OddziaÆ Warszawski Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich w 2012 r.
Ksiåºka zawiera utwory róºnej jako¥ci, bardzo dobre i sÆabsze, wiemy
o tym. Takie så prawa poczåtków, takie teº byÆy zaÆoºenia wstæpne:
chcieli¥my uwzglædniì wszystkich, którzy zdecydowali siæ na druk. Publikacja ta co prawda nikogo nie wyróºnia, jest jednak waºnym dokumentem. W wyborze utworów kierowali¥my siæ gÆównie tak zwanå drukowalno¥ciå (i ze wzglædu na ograniczone ¥rodki finansowe takºe objæto¥ciå),
poniewaº potrzebna jest zachæta, a druk — dla wielu pierwszy w ºyciu —
jest rodzajem nagrody. Niejeden wybitny dzi¥ pisarz zaczynaÆ od ogÆaszania tekstów mniej istotnych, gdyº na poczåtku kariery nie orientowaÆ siæ,
w jaki sposób korzystaì ze swojego talentu, jakim torem powinna pój¥ì jego aktywno¥ì twórcza, gdzie jest jego droga. Gdyby zostaÆ niegdy¥ odrzucony juº na wstæpie, pewnie w literaturze dzi¥ by go nie byÆo.
Konfrontacja z kolegami, a przede wszystkim kontakt ze znawcami,
pisarzami do¥wiadczonymi, którzy umiejå doradziì i pokierowaì rozwojem, w przeszÆo¥ci dawaÆy znakomite rezultaty. Tak przecieº byÆo w latach 60. i 70. XX w. w Kole MÆodych Zwiåzku Literatów Polskich, które
wydaÆo wiele naprawdæ ¥wietnych pisarskich nazwisk. Tå my¥lå kierujemy siæ i dzisiaj w Zarzådzie OddziaÆu Warszawskiego Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, choì czasy så zupeÆnie inne. Uwaºamy, ºe pomaganie
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mÆodym (a nawet i starym, ale dopiero dzi¥ rozpoczynajåcym przygodæ
z literaturå) jest naszym ¥wiætym obowiåzkiem. Chcemy pomóc, doradziì tym, którzy czujå wewnætrznå potrzebæ pisania, majå wiele do powiedzenia, lecz borykajå siæ z problemami warsztatowymi lub nie odnaleªli „swojego sposobu na wÆasny styl”. Dzi¥ nie ma ani dawnego KoÆa
MÆodych, ani nawet kawiarni literackiej, w których kieÆkowaÆy kierunki
i prådy artystyczne, mody literackie, nowe poglådy, warto¥ciowe standardy i — co najwaºniejsze — dojrzewaÆy wielkie indywidualno¥ci. Jest natomiast nasza grupa, a ºe jest ona bardzo obiecujåca, wiemy z osobistych
kontaktów z jej czÆonkami. Na pytanie o szanse mÆodej literatury, literatury zwiåzanej z Warszawå, wreszcie o przyszÆo¥ì Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich moºna bodaj po raz pierwszy od dwóch dziesiæcioleci
odpowiedzieì: co¥ drgnæÆo, zaczyna byì coraz lepiej.
Grupa liczy ponad 50 osób.
Zaproponowali¥my nazwæ: „Stajnia Literacka SPP”. Znacznå wiækszo¥ciå gÆosów zostaÆa ona przyjæta na Konferencji w dniu 18 grudnia
2012 r. w Domu Literatury w Warszawie. Wprowadzamy Stajniæ do nieformalnych struktur SPP, na razie warszawskich. Byì moºe w przyszÆo¥ci uda siæ jå umie¥ciì w statucie stowarzyszenia.
Zarzådowi OddziaÆu Warszawskiego z prezesem Jackiem Moskwå na
czele marzy siæ, aby przyszli czÆonkowie SPP rekrutowali siæ miædzy innymi wÆa¥nie z tej grupy. Towarzyszenia uczestnikom Stajni w ich literackim rozwoju, a wiæc prowadzenia Warszawskiej SzkoÆy Pisania SPP
podjæli siæ Katarzyna Boruñ Jagodziñska, MaÆgorzata Strækowska-Zaremba, Agnieszka Syska pod kierunkiem niºej podpisanego jako wiceprezesa,
który ma w swoich obowiåzkach opiekæ nad mÆodymi, poczåtkujåcymi.
W organizacji SzkoÆy biorå udziaÆ takºe pozostali czÆonkowie Zarzådu:
wiceprezes Grzegorz £atuszyñski, MaÆgorzata Piekarska, Zbigniew Taranienko, Eugeniusz Kasjanowicz, Jan Kazimierz Siwek oraz koleºanki i koledzy z SPP, którzy z wÆasnej inicjatywy pojawiali siæ na zajæciach
choìby jako obserwatorzy. Wzruszajåce to byÆy chwile...
W warsztatach literackich, wykÆadach i konferencjach Warszawskiej
SzkoÆy Pisania w 2012 r. wziæli udziaÆ pisarze, profesorowie literatury,
redaktorzy: Ernest Bryll, Katarzyna Boruñ-Jagodziñska, Janusz Drzewucki,
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Dariusz Foks, Magdalena Jankowska, Marek £awrynowicz, Krzysztof
Koehler, Wojciech Kudyba, Piotr Matywiecki, Jacek Moskwa, Piotr Müldner-Nieckowski, Magdalena Saganiak, MaÆgorzata Strækowska-Zaremba,
Agnieszka Syska, Leszek Szaruga, Janusz Zaorski.
Wszystkim z caÆego serca dziækujemy.
Szczególne podziækowania naleºå siæ Miastu StoÆecznemu Warszawie, Biuru Kultury Urzædu m. st. Warszawy, które sfinansowaÆo projekt.
Piotr Müldner-Nieckowski

Katarzyna Marta Chrzanowska

Opowiedz mi o echu
milczymy
o echu
juº nawet na siebie nie patrzymy
nie mieszamy oddechów
milczymy
o echu
udajemy ºe nie ma
miÆo¥ci
ºe ona nie wykracza
spoza czuÆej senno¥ci
udajemy ºe nie ma
nas
i milczymy o echu
zaciemniamy skutków blask
udajemy ºe nie ma
nawet milczenia

W jedno¥ci bez sÆów
w skomplikowanym dialogu cisz
czai siæ wieloznaczno¥ì
morze bez wysp
bez przystani
jest przed nami
jest za plecami
ja ciæ nie dotykam
wÆosów swoich szalem
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ty mnie nie dotykasz
to po prostu fale
nie wiem na ile w sobie jeste¥my
nie wiem jak dÆugo w sobie zostaniemy
wiæc teraz wÆa¥nie teraz siæ pie¥ìmy
nie patrzåc dokåd zaraz dopÆyniemy
rozmawiajmy dalej
niech trwa dialog cisz
ja sÆyszæ to co chcæ
ty to samo sÆysz

Religie / Niebo jest niebieskie
nasze palce wskazujåce
na niebo
sieci wijå z dÆoni
w blasku sÆoñca kaºde z nas
traci
wszystkie wytyczane na chmurach
szlaki
pokazujesz
pokazujæ
nie tædy
droga
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MichaÆ Kamiñski
Hip-hop

Grafoman
Jestem grafomanem,
Nie tak jak ty naukowym panem,
íadnym znanym Wojciechem Mannem.
Nie czekam na oklaski,
Nie mam z tego ºadnej kaski.
Mówiæ zawsze prosto z serca,
Nie dyktuje mi tego komercja,
Co nad prawdziwym artystå siæ znæca,
Ich kit jest czym¥, co masom siæ wkræca.
Nie piszæ tego dla szpanu,
Tyle mam do powiedzenia panu,
Nigdy nie dorównam poziomem
Korze z Maanamu.
I tak jestem lepszy niº wiækszo¥ì znanego chÆamu,
Nieraz majåcego od kasy wraºenie omamu.
Psycha bardziej zryta niº wieczne wojny Omanu.
Nie ºalæ siæ po krytyce, chamie.
Ma dusza, serce nigdy nie kÆamie.
Ten krótki wiersz ko¥ciå tobie w gardle stanie.
Nie my¥l wiæcej o mnie w kwestii „ty baranie”.
Nie wywyºszam siæ, ºe mieszkam w Wawie,
Jak kaºdy tutaj prawie.
Na rozdaniu ZÆotego Pióra nigdy siæ nie zjawiæ,
Nawet gdybym widziaÆ to na jawie.
Czy tym tekstem juº Ciæ dÆawiæ?
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Beata Komarnicka

Wolæ
Wolæ, Panie Boºe, wyraªne wskazówki.
Jak w prawo — to w prawo,
Jak w lewo — to w lewo,
A nie „jak chcesz”,
Bo wtedy wychodzi najgorzej.

SÆowa
SÆowa mnie atakujå,
WyÆaºå spod Æóºka,
Zza lustra,
Z szafy.
Siedzå pod poduszkå i nie dajå zasnåì.
Przyszpilam je prædko dÆugopisem do kartek
I mam chwilæ spokoju.

WyspaÆam siæ na zapas
WyspaÆam siæ na zapas.
CzytaÆam, ºe siæ nie da.
A tu póÆ nocy bez snu.
Trzeba byÆo tamtego dnia zagrabiì li¥cie
Albo pój¥ì na spacer.
Mówiå, ºe to pomaga.
Nastæpnym razem, gdy zapomnæ
I znowu wy¥piæ siæ na zapas,
Przekopiæ caÆy ogród.
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ZgubiÆam wiersz
ZgubiÆam wiersz.
Pamiætam tylko tytuÆ
I kilka sÆów ze ¥rodka.
PrzejrzaÆam wszystkie kartki na biurku,
Torebkæ, szuflady,
ZnalazÆam inny, teº niezÆy
I ¥mieszny tekst dziecka, zapisany na pamiåtkæ,
I notes.
Gdy pisaÆam w notesie,
Nie gubiÆam wierszy.
Wyszukiwarka robi, co moºe,
Ale ciågle „trwa wyszukiwanie”
Albo „zmieñ nazwæ pliku lub sÆowa kluczowe”.
SÆodki ten ºóÆty piesio.
W koñcu napisaÆam go jeszcze raz.
Chyba lepszy od tamtego.
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Maria Ko¥ciuszko

A jednak
zdarzyÆo siæ raz ºe
byÆam poetkå
w sobotæ
o godzinie dziesiåtej piætna¥cie
miædzy jednå a drugå asanå
poczuÆam to
lekkie mu¥niæcie
wÆa¥nie uwalniaÆam oddech
pÆynæÆy przeze mnie
sÆowa i obrazy
nie zdåºyÆam zapisaì
poszukiwaÆam w sobie
¥rodka ciæºko¥ci
to wina zegara
ruch wskazówki spÆoszyÆ
skrzydlatå muzæ
siedzi teraz na
wysokiej so¥nie
i kracze
a jednak
przez jednå krótkå chwilæ
byÆam poetkå
2005
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Wierzæ starym poetom
Po lekturze tomiku Tadeusza Róºewicza „Wyj¥cie”
Stary Poeta wie juº
wszystko
ºyjå w nim wszystkie
pory mroku
sÆowa i znaki nie majå
przed nim tajemnic
uºywa ich oszczædnie
niepotrzebne przecinki kropki
wykrzykniki et caetera
zostawia innym
którzy nie wiedzå
jak wyraziì
miÆo¥ì
skrywa w duszy traumæ przeszÆo¥ci
ale nie patrzy wstecz
widzi biel bieli
sÆyszy jak deszcz pada
pisze ºe nie wie
co to jest prawda
sam jest prawdziwy
mówi
zawsze jest przed nami
jakie¥ wyj¥cie i wej¥cie
tylko ulica jest coraz dÆuºsza
2005
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Strona ¥wiatÆa
Pamiæci Jerzego Ficowskiego
czas poetów nie ma poczåtku ni koñca
ale i oni podåºajå za ¥wiatÆem w tunelu
gdzie¥ na pograniczach
zawczasu z poniewczasem
¥niÆy mu siæ cygañskie bezdroºa
i tajemnica Brunona Schulza
nie miaÆ wåtpliwo¥ci — inni to my
tak sami nadzy i bezbronni
i ruszaÆ pod pråd
nie krzyczåc — to ja
niì poezji na wÆasnych
rozsnuwaÆ ¥cieºkach
odszedÆ
cicho bezszelestnie
a my
samotniejemy
2006

Sabat
spotkaÆy¥my siæ
choì los rzuciÆ nas w cztery strony ¥wiata
wædrujemy teraz pætlå czasu
tam i z powrotem
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sÆowa jak serie z szybkostrzelnych dziaÆ
rozpryskujå siæ miædzy nami
zapadajå w krótkie chwile ciszy
såczymy wino ¥miech i Æzy na przemian
chÆoniemy przy¥pieszony kurs historii tyle siæ zdarzyÆo
chwile szczæ¥cia i traumy losu narodziny i ¥mierci
dorosÆe dzieci i wnuki
i mæºczyªni
ach ci mæºczyªni tacy wspaniali i tacy nieudani
miÆo¥ì i samotno¥ì
i znowu Æzy
kaºda pÆacze do swego lustra
a potem znowu ¥miech
tamte wagary — pamiætasz
chcesz dam ci przepis na ¥ledzie
pod pierzynkå
czas zatoczyÆ pætlæ
znów mamy na¥cie lat
ciemne warkocze zmagajå siæ
z dzisiejszå siwiznå
za rok znów musimy siæ spotkaì
przyrzekamy solennie
i kaºda wraca
w swoje koleiny
2009
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Waldemara Kossak-Chodnicka

Punktualna
Jestem punktualna.
Tak wszyscy mówiå.
I za to mnie lubiå.
Aº tu wpadka fatalna!
Gdzie byÆam, nie wymieniæ.
Dom Kultury, który to, który.
Mury så takie same,
A napisy zamazane.
Ja z nich szydzæ,
Próºne patrzenie,
Bo niewiele widzæ.
A pytaì ja siæ wstydzæ.
Przepraszam za spóªnienie.
16.10.2012

Leciwy
Chód dostojny,
Wysokie czoÆo,
Na skroni nawet nie siwizna.
Leciwy, a wciåº goni... goni
Mnie to dziwi,
íe siæ nie przyzna,
íe nie wie za czym...
Uraz do niego skrywam.
Kråºy wkoÆo
I wciåº siæ krzywi.
Do czego dåºy?
Choì siæ nie odzywam,
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Powie w gniewie:
Jeszcze ¥wiat przede mnå...
UmysÆ ¥cisÆy,
A pomysÆy w gÆowie!...
I jestem przystojny.
Wreszcie chodª ze mnå,
Choì raz
W tym mie¥cie.
No, nareszcie...
Ale po co...
To leniwy mæºczyzna
Jak nieºywy ¥pi nocå!...
16.10.2012
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Ewa Kubiak-Kokoszko

Jeste¥
jeste¥ w klubie kolekcjonerów
jeste¥ w sklepie, kupujesz dÆugi, skórzany pÆaszcz
jeste¥ w budynku z pilastym dachem, przy sztalugach
jeste¥ na wycieczce przed ¥wiåtyniå cystersów, wzrokiem
badasz i nazywasz cegÆæ
jeste¥, a ja pÆaczæ — na wiæcej jestem za sÆaba
jedna noc: blada, poraniona, zrozpaczona
przeniosÆa mi ciebie na drugå stronæ Styksu
dzi¥ w gÆæbokim ¥nie zbliºyÆe¥ siæ do mnie
twoja dÆoñ — smuga cienia
serce uderzyÆo mocno — modliÆam siæ —
¥wiatÆo spaliÆo wizjæ
— nie usÆyszæ ciebie

Wydmy
Nurt my¥li jak wædrowne wydmy
wiatr rzeªbi i usypuje rozlegÆe wzniesienia
rzeªbiarzem så moje stopy
na moment
¥piewajå ruchome wydmy
sÆyszæ ich szum
biegnæ po nich wysoko
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Strachy na wróble
ÿcigane naszym sentymentem
tkwiå w krajobrazie
baba jaga, diabeÆ, jastrzåb
dziad w parze z babå
twór fantazji
niezbadany wizerunek straszydÆa
jeszcze dojrzewajå sady, ogrody i pola
pod dozorem strachów
ucieka zgÆodniaÆe ptactwo
strachy na wróble
pamiæì im wciåº Æaskawa

***
Noc szczæ¥liwa naciåga atrament
miÆo¥ì
wiatrem na skrzydÆach mew
ramionami wiosny
warkoczem wierzby u ªródÆa
porannå roså na Æåkach
mówiå za siebie
twoje ciaÆo
moje wargi
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Renata Lipiñska-Kondratowicz

Dusza mojego domu
SprawdziÆam po wielokroì:
Ile razy wyjeºdºam,
Dusza mojego domu umiera.
Umiera po piæciu dniach.
Gdy wracam wcze¥niej,
íyje. Skurczona i poszarzaÆa.
Jednak pachnie, oddycha,
Chociaº chowa siæ gdzie¥ po kåtach.
Gdy wracam po tygodniu,
Wita mnie zimny zapach tynku,
Ksiåºkowego kurzu.
Obojætne spojrzenia szyb w oknach
I jakby nie moje rzeczy na wieszakach.
Obrazy odwracajå ode mnie wzrok,
Nie poznaje strelicja.
Wtedy gotujæ obiad,
GÆaszczæ ksiåºki po grzbietach,
Pijæ kawæ
I sÆyszæ jak zmartwychwstaÆa dusza
Zaczyna mruczeì
Na moich kolanach.

Jesienne szarugi
Na zielonych listkach marzeñ.
Rdzawe plamy niepowodzeñ.
Juº nie zakwitnæ,
Nie wydam owoców.
Na parapet my¥li
Przylatujå goÆæbie,
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Które zgubiÆy po drodze
Okruchy chwil szczæ¥liwych.
Nikt nie stuka do drzwi.
Zimno mi. Otulam siæ
dziurowym kocem wspomnieñ
i czekam wciåº na goråcå szklankæ herbaty
z sokiem malinowych sÆów.

Magic woman
Zima. Góry. Przydroºna kafejka.
Grajåca szafa. ByÆy kiedy¥ takie.
On wrzuciÆ do niej grosz albo dwa.
I popÆynæÆy dªwiæki:
d, d, d, a... d, d, d, g...
W zielonej po¥wiacie
ZaczæÆy wyrastaì palmy,
árenice jej oczu
zrobiÆy siæ prawie czarne.
I zaczæÆa czarowaì,
Owijaì wokóÆ palca,
Wzbijaì siæ do góry,
I wibrujåc opadaì.
Jego niebieskie oczy
po hiszpañsku prosiÆy:
— nie patrz tak na mnie,
bo kræci mi siæ w gÆowie,
bo nie mam siÆ ci siæ oprzeì,
bo bædæ musiaÆ ciæ kochaì,
i twojej miÆo¥ci
bædzie mi ciågle za maÆo.
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— To nie ja, to Santana
— powiedziaÆa white woman.
— Popatrz...
Idzie odwilº...

24

Edyta Moskwa

Nie odchodª
Zrobiì co¥ bardzo szybko, to prawie jakby nic nie zrobiì. Kiedy zabijam
owada, robiæ to bÆyskawicznie. Wtedy on nawet nie poczuje, nie zdåºy
zorientowaì siæ, ºe nie ºyje. Zdziwiony mógÆby zapytaì: to juº?
Tå filozofiå kierowaÆem siæ w ºyciu. Nim kto¥ zadaÆ cios, atakowaÆem; rzucaÆem, zanim zrobiÆa to ona. RaniÆem ludzi. Kariera i pieniådze,
to byÆ mój cel. MogÆem mieì wszystko, ale ja zachÆannie zagarniaÆem
swoje i nie swoje. OdgryzaÆem wiæcej, niº mogÆem przeÆknåì. ZaÆoºyÆem
wÆasny ogródek, ogródek niegodziwo¥ci. MogÆem obserwowaì, jak wzrastajå wszelkie odmiany pielægnowanej nienawi¥ci, jak mnoºå siæ i krzyºujå. A wszystko po to, ºeby stwierdziì, ºe nie osiågnåÆem nic. ZarosÆo
moje sumienie. ZagubiÆem siæ w tym gåszczu. Najlepsze lata zmarnowaÆem. Szybko, ale na pewno nie bezbole¥nie.
Sam nie mogæ wykonaì najmniejszego wysiÆku. Duszæ siæ we wÆasnym ciele, ogranicza mnie klatka piersiowa, uciska i uwiera. Mówienie
to ciæºka praca, mozolny proces, do którego musiaÆem siæ przygotowaì
porcjå tlenu. Towarzyszy mi tuzin opakowañ z wypukÆymi znakami
Braille’a. Nie zostawiå mnie. Mrugajå za zamkniætymi powiekami z pozÆotki. Grzechoczå przysiægæ wierno¥ci — i nie opu¥cimy ciæ aº do ¥mierci. PrzyszedÆ czas refleksji, czas na spowiedª.
MiaÆem naprawdæ duºo szczæ¥cia. ByÆem wychowywany w cudownej atmosferze. Ludzie mówili na nas „¥wiæta rodzina” i matka byÆa z tego dumna. Dom, jak mawiaÆ ojciec, to „¥wiåtynia”. MiaÆem do¥ì tej atmosfery, rodziców, brata, a nawet Boga. Cnoty byÆy mi obce. Nie znaÆem
ich, a one nie chciaÆy poznaì mnie. Sumienie mówiÆo mi: „czyñ to, tamtego unikaj”. UdawaÆem, ºe nic nie sÆyszæ. UciekÆem. StaÆem siæ niezaleºny. Wtedy pieniådze i bycie kim¥ staÆy siæ ºyciowå pasjå. To wtedy robiÆem najgorsze rzeczy. Bez opamiætania i bez hamulców niszczyÆem
ludzkie marzenia, przestawiaÆem sÆowa w ºyciorysach, bawiÆem siæ.
A gdy sytuacja mnie przerosÆa, znalazÆem alkohol. KlepaÆ mnie po ramieniu jak przyjaciel. ZapraszaÆ do kafejek. PozwalaÆ nie my¥leì. Nie
czuì. PrzygarniaÆ, mamiÆ, aº w koñcu poÆknåÆ caÆego. PrzetrawiÆ bole¥nie i wypluÆ pod sklepem. PorzuciÆ jak marnå ludzkå szmatæ.
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TrafiÆem do szpitala. WykåpaÆy mnie obce kobiety. ObciæÆy zapuszczone paznokcie, ogoliÆy. PrzestaÆy mieì dla mnie znaczenie przestrzeñ
i czas. PochÆaniaÆy mnie wÆasna sÆabo¥ì i szpitalne Æóºko. ZaczåÆem obserwowaì. Wåchaì. Smakowaì. íyÆem zmysÆami. Jak zwierzæ ºerowaÆem i zaÆatwiaÆem podstawowe potrzeby. Nic wiæcej. Przeniesiono mnie
na inny oddziaÆ. Do miejsca, gdzie siæ nie biega. WidziaÆem skupione
twarze, a z czasem dostrzegÆem za nimi ludzi. KråºyÆy wokóÆ pielægniarki, uwijali siæ lekarze. Byli powietrzem, które mnie przenikaÆo. Wchodzili w mojå psychikæ, moje ºyÆy i tætnice. Zaglådali w pÆuca i serce.
Obejrzeli moje komórki i wysÆali wycinki. Aº w koñcu opisali mój przypadek. RozpoczæÆa siæ gra. Gra w: masz raka. Potem zostaÆem wtajemniczony w jej reguÆy. Nie podobaÆo mi siæ tylko, ºe i tak przegram.
SpoglådaÆem trzeªwo na ludzi, zdziwiony, ºe så bezinteresownie
dobrzy. TæskniÆem do bliskich mi osób i po raz pierwszy od bardzo dawna zastanawiaÆem siæ, co sÆychaì u mojej rodziny. OkoÆo miesiåca temu
dzwoniÆ mój starszy brat (cudowne dziecko, duma rodziców, mój najlepszy przyjaciel), nie odebraÆem telefonu. NagraÆ wiadomo¥ì, ale nie
miaÆem do¥ì siÆ, ºeby jå odsÆuchaì.
ZaczåÆem wypatrywaì cnót w ludziach. PrzysiadaÆem na krzesÆach.
OgarniaÆem wzrokiem sale i ich wnætrza. ZmieniaÆem siæ.
ByÆ w siódemce staruszek. MiaÆ cudowne dzieci (takºe wiekowe),
które przychodziÆy na zmianæ. PrzynosiÆy mu zakupy, zabieraÆy jego
brudne koszule. CaÆowaÆy go, choì byÆ stary i niezno¥ny. On chciaÆ wiæcej. Przychodzå tu po pieniådze — powtarzaÆ. A ja mu zazdro¥ciÆem.
W såsiedniej sali leºaÆ mæºczyzna, któremu niedawno zmarÆo dziecko. Mówili, ºe miaÆ depresjæ, czy co¥ podobnego. Choì mógÆby wszystko
robiì sam, trzeba byÆo go zmuszaì. Nie rozmawiaÆ. Tylko leºaÆ zniechæcony i patrzyÆ. WyglådaÆ jakby umarÆ razem ze swoim ukochanym dzieckiem. To, co leºaÆo na tym Æóºku, to jedynie jego ziemska powÆoka, którå
porzuciÆ. CiaÆo porzucone przez duszæ. BaÆem siæ tego ciaÆa. BaÆem siæ,
ºe mnie zauwaºy. MiaÆem wraºenie, ºe jest ono w stanie przewierciì na
wylot innych ludzi. Jakby szukaÆo nowej duszy. ZaczåÆem siæ modliì
w obronie mojej.
Najwiæksze wraºenie zrobiÆ na mnie mój såsiad z trójki. Gdy trafiÆ
na oddziaÆ, byÆ zagubiony. íona bÆagaÆa go, ºeby jej nie opuszczaÆ. Gdy
wychodziÆa, mógÆ wyrzucaì z siebie smutek. Wiem, ºe nie chciaÆ siæ przy
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niej rozklejaì. Przy niej zawsze byÆ odwaºny. Silny do koñca. DojrzewaÆ
do swojej ¥mierci szybko. Po tygodniu pocieszaÆ ºonæ i innych beznadziejnych. W tym mnie. Nie wiem, jak to robiÆ, ºe udawaÆo mu siæ cieszyì z tych ostatnich chwil. GÆadzåc gÆówkæ najmÆodszego dziecka,
u¥miechaÆ siæ.
— Mam wspaniaÆe dzieci — mówiÆ. Zostawiam po sobie ºycie.
Znów prosiÆa, ºeby jej nie opuszczaÆ.
— Ja ciæ nie opuszczam — krzyczaÆ — tylko umieram!
UdaÆo mu siæ przerwaì jej odrætwienie. ZaczæÆa my¥leì. I tak przyjæÆa do wiadomo¥ci, ºe så rzeczy nieuchronne, ºe musi siæ spieszyì. PrzywiozÆa ksiædza, który wyspowiadaÆ go i rozdaÆ komuniæ ¥wiætå. I ja, choì
nie powinienem, przyjåÆem jå zachÆannie.
Gdy umieraÆ, czekaÆem. Na ten moment w ºyciu. Taki byÆ odwaºny,
a odszedÆ cicho.
ObserwowaÆem pewnå pielægniarkæ. ByÆa urocza, nie¥miaÆa, zwyczajna. Z maÆymi delikatnymi dÆoñmi. Siostra Anna. PrzychodziÆa tu ze
spuszczonymi oczami. Inna niº pozostaÆe kobiety w moim ºyciu. Tamte
byÆy wulgarne, narzucaÆy siæ. ChciaÆy byì zauwaºone. Moja Ania (jak jå
nazywaÆem w my¥lach) uciekaÆa przed spojrzeniami, rumieniÆa siæ. Nie
wiedziaÆem na poczåtku, co mnie oprócz tej powierzchowno¥ci w niej
pociåga. WypatrywaÆem tego czego¥. Jej widok cieszyÆ, przyciågaÆ. WnosiÆa ze sobå ciepÆo. Po¥wiæcaÆa chorym czas. RozmawiaÆa z nimi. GÆadziÆa nierówno¥ci, aº ludziom miækÆy serca. PÆakali jej w te drobne ræce,
a ona przyjmowaÆa to chætnie. Moja Ania omijaÆa naszå salæ z sobie znanych powodów. Z pewno¥ciå czuÆa przy mnie skræpowanie, bo nie patrzyÆa nigdy w mojå stronæ. Mimo to, a moºe wÆa¥nie dlatego, ºycie nabieraÆo sensu i warto¥ci.
— Pani Aniu, proszæ pobraì badania u pana Tomka — wskazaÆ mnie
doktor.
Ania wyszÆa, aby wróciì w rækawiczkach, uzbrojona w igÆæ. PochyliÆa
siæ i spojrzaÆa na mnie po raz pierwszy.
— UkÆujæ, zaboli — powiedziaÆa. ZarumieniÆa siæ na dªwiæk wÆasnego gÆosu.
— Nie szkodzi — odparÆem.
— ZaÆoºyÆam panu nowe wkÆucie.
— Czy to taki staÆy dostæp do mojego wnætrza?
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U¥miechnæÆa siæ.
— Nie my¥laÆam tak o tym, ale to prawda. Jest to sposób na szybkie
dostanie siæ do czyjego¥ ciaÆa.
Nagle posmutniaÆa.
— Dlaczego pani jest smutna?
— Przykro mi — odparÆa i wyszÆa.
Tego dnia my¥laÆem o tej chwili. Pie¥ciÆem w sobie zÆudne nadzieje.
To wyglådaÆo tak, jakby jej zaleºaÆo. Po poÆudniu poszedÆem do lekarza,
aby jeszcze raz porozmawiaì o moich szansach na wyzdrowienie.
— Próbujemy robiì, co w naszej mocy — rozwlekaÆ siæ — ale wyniki
nie dajå zbyt duºej nadziei. Oczywi¥cie nie wolno siæ poddawaì, jednak
trzeba mieì teº na uwadze...
...Próbujemy tego i owego, nie bædzie pan cierpiaÆ i tak dalej... przykro mi... Po co to wszystko? — my¥laÆem. Jaki jestem naiwny. Wiæcej nie
musiaÆem wiedzieì. WyszedÆem nie widzåc nikogo. WiedziaÆem wystarczajåco duºo. WypisaÆem siæ na wÆasne ºådanie.
Moje mieszkanie jak i ja zmarniaÆo. Razem ze mnå psuÆa siæ ºywno¥ì, w lodówce. PÆakaÆ kran w Æazience. Wszystko uschÆo, skurczyÆo siæ.
PadÆem na Æóºko i zamknåÆem oczy, wyobraºajåc sobie, ºe juº umarÆem.
Ale nie wiedzieì czemu, tak bardzo bolaÆo mnie istnienie. Wieczorem
w kuchni, robiåc kolacjæ, rozsypaÆem buÆkæ. RozbiegÆa siæ we wszystkie
zakamarki podÆogi, pod szafki. MusiaÆem wyglådaì ºaÆo¥nie próbujåc jå
zebraì. UsiadÆem zrezygnowany na posadzce. RozsypaÆem siæ i ja. Nie
miaÆem szans na pozbieranie. ZawyÆem jak ranne zwierzæ.
Nie jadÆem. PrzewracaÆem siæ po wstaniu. WstawaÆem, aby znów siæ
przewróciì. DzwoniÆ telefon, ale zerwaÆem kontakty ze ¥wiatem. Przecieº i tak mnie juº prawie nie ma. I lepiej. Tak bædzie lepiej. ZwÆaszcza
dla pewnej pielægniarki. To bædzie najlepsze, co w ºyciu zrobiÆem. Zrezygnujæ z niej, nie dopuszczæ do tego, ºebym jå do siebie przywiåzaÆ.
Nie chcæ, ºeby pÆakaÆa. Wtedy zdawaÆo mi siæ to szczytem mojego mæstwa, rozwagi, roztropno¥ci, a nawet wstrzemiæªliwo¥ci. Po¥wiæciÆem
przecieº moje ostatnie chwile ºycia w szczæ¥ciu z Annå. Nie mogÆem daì
juº nic wiæcej — tak my¥laÆem.
Nie liczyÆem juº na nic. Nie miaÆem przyjacióÆ, nikogo. Jakå niespodziankå byÆ dla mnie fakt, ºe ktokolwiek zaglåda do mnie. Kto¥ wszedÆ
po cichu jak zÆodziej. Nie poruszyÆem siæ, nie odezwaÆem. BrakowaÆo mi
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siÆ na gesty. Wchodªcie — my¥laÆem — bierzcie, co wam siæ podoba. Zostawcie mnie tylko w spokoju.
Kto¥ zajrzaÆ do sypialni, sÆyszaÆem drobne kroki, otworzyÆem odwaºnie oczy, ºeby spojrzeì natrætowi w twarz i nie wierzyÆem wÆasnym
oczom: Anna. Moja Ania. To nie prawda — zaprzeczyÆem sobie. Jak?
Skåd? Nie jadÆem od kilku dni, mogÆem mieì przywidzenia. PatrzyÆem
na niå, nie wierzåc wÆasnym oczom. UsiadÆa obok mnie, przyjrzaÆa siæ
mojej zaro¥niætej, wychudzonej twarzy, obrzuciÆa spojrzeniem pomieszczenie. Bez sÆowa podeszÆa do okna i staÆa tam przez dÆuºszy czas.
WstrzåsaÆy niå niewypowiedziane sÆowa. SzarpaÆy siæ w niej. Ja ¥ledziÆem ten piækny obraz jak we ¥nie. ChciaÆem co¥ powiedzieì, lecz nie
mogÆem, chciaÆem siæ ruszyì, ale moje czÆonki ociæºaÆe nie pozwoliÆy na
najmniejszy wysiÆek. A wiæc ¥niæ — tÆumaczyÆem sobie.
OtworzyÆa okno. Potem poszÆa do kuchni, sÆyszaÆem, jak pluszcze
woda w zlewie. Dªwiæki ºycia wypeÆniÆy mieszkanie. Potem wyszÆa. Cisza dzwoniÆa mi w uszach. Wszystko zamarÆo. Nie wstaÆem. Nie upewniÆem siæ, czy to sen. BaÆem siæ rozczarowania. CzekaÆem na powrót,
a ona wróciÆa szybko. KlaskaÆa jej lodówka. TañczyÆy kluski w garnku.
WróciÆa¥ — ¥piewaÆo mieszkanie. OºywiÆa¥ nas — cieszyÆy siæ szafki.
PrzyszÆa do mnie. PoprawiÆa poduszki. ZmieniÆa koszulæ. MusiaÆa mnie
karmiì, ºebym co¥ przeÆknåÆ. KrztusiÆem siæ, dÆawiÆ mnie wstyd, sÆowa
staÆy mi koÆkiem. Nie zdziwiÆa siæ, ºe wszystko zwracam. PodaÆa mi
ræcznik, przytrzymaÆa opadajåcå gÆowæ. PosprzåtaÆa mój baÆagan. OsÆabiÆo mnie to obserwowanie jej, ¥nienie takich snów bardzo wyczerpuje.
Nie powiedziaÆem „nie odchodª”, ale i tak zostaÆa. ZasnåÆem.
Pobudka byÆa bolesna. íoÆådek ¥ci¥niæty jak wyschniæte jabÆko nie
chciaÆ przyjmowaì pokarmów. Ania wÆa¥ciwie nie rozmawiaÆa ze mnå,
nic nie tÆumaczyÆa. Sam zrozumiaÆem, ºe adres mogÆa wziåì z dokumentów szpitalnych. W moim ºyciu na nowo pojawiÆ siæ brat. PrzyjechaÆ
na szczæ¥cie po tym, jak Anna poprawiÆa mój wizerunek, ale i tak musiaÆem wyglådaì ºaÆo¥nie. WidziaÆem to po jego minie. Co mu jest — pytaÆ
Aniæ? Od jak dawna jest z nim tak ªle? (Kim jeste¥? Jak ci dziækowaì? —
pytaÆy jego oczy). ByÆ piækny ten mój brat, Piotr. Prawdziwa skaÆa. DorósÆ do swojego imienia.
Razem owinæli mnie kocem, brat wziåÆ jak dziecko na ræce, niósÆ
mnie do samochodu. Ania dreptaÆa wkoÆo, pilnujåc, ºebym nie odleciaÆ.
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Taki byÆem lekki. Koc rozÆoºyÆ siæ jak skrzydÆa. MinåÆem zdziwionå såsiadkæ, niczym wielki ptak. W samochodzie milczenie rosÆo i wypeÆniaÆo
oczy, piekÆo. Piotrkowi, skale, drºaÆy dÆonie.
Siedzæ tu z nogami w ciepÆych skarpetach, uÆoºony jak lalka. Walczæ
o kaºdå godzinæ. O oddech, o moje zbawienie. Po raz kolejny szukam
wsparcia w widoku za oknem. Kusi podwórze w wiosennej zieleni, trawa zaprasza w ukÆonach. Mój wzrok ucieka dalej. Szukam obÆoków,
miækkich ksztaÆtów, ciepÆych kolorów przebaczenia. Tam chcæ i¥ì. Zieleñ nie koi moich nerwów, to dla mnie za maÆo.
Ania i Piotr kochajå siæ. Ukrywajå to przede mnå, jakby to mogÆo co¥
zmieniì. Så wspaniali, piækni, nie mogÆo byì inaczej. Jak mógÆbym siæ na
nich gniewaì? Troszczå siæ o mnie jak o wÆasne dziecko. Karmiå, przewijajå, ubierajå. SzukaÆem cnót i oto så. Widzæ je w nich. Czasem tylko
napada mnie niepewno¥ì, trudna do opanowania panika. Szukam wtedy
oparcia pod nogi i ræce, znów duszæ siæ sam w sobie. Tracæ siÆy. Wiaræ.
A je¥li zostali¥my oszukani? Je¥li nie ma TAM nic? Boºe, z m i Æ u j siæ
nade mnå sÆabym.
I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
Fundacji Gargano 2012
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Tomasz Mroczkowski

Wygnañcy
Pod dach przyjæÆa¥ tych których nie chciaÆ nikt
Taki zwykÆy ludzki gest
ZapÆaciliby lecz nie mieli czym
Bóg im dumne serca daÆ
A tu w kieszeniach pustka
I na spækanych ustach z drogi kurz
I kark zÆamany i na stopach rany nie bolå juº
Tylko gniew rozgrzany za ojczyzny kajdany
Odbiera sen i wylewa siæ na caÆy ¥wiat
Drogi dwie — na nich krew
Walczyì?
Poddaì siæ?
ÿlepa noc ¥lepy dzieñ
A na plecach zimny oddech zÆa
Odeszli skoro ¥wit
Nie zatrzymaÆ nikt
W sercach zostaÆ smutek ºal
ZapÆaciliby lecz nie mieli czym
Bóg im dumne serca daÆ
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Roussana Alexandrova-Nowakowska

Komunikat budowlany
Siódme niebo
zawaliÆo siæ
pod ciæºarem nastæpnych piæter oczekiwañ wszystkiego najlepszego.
Spod gruzów wypeÆzÆy nadzieje
na jeszcze wiæcej.

Godziny szczytu
Korek pæcznieje,
najeºony samochodami.
Skrzyºowanie krzyºuje plany
i opuszczone ræce wiåºe w supeÆ.
Na zewnåtrz warczå maski,
¥wiszczå skróty wiadomo¥ci.
Korek pæcznieje.

Fart
WygraÆe¥! Dajå!
Przecieº nie posiadasz!
Dostaniesz za nic! Musisz! Masz!
Nie moºna nie chcieì — wszyscy chcå!
Okazja na wyczerpaniu.
Jutro nie bædzie!
Kaºdy weªmie.
Ostatnia szansa.
Podpis...
Juº.
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Kasia Pietrzak

Gdy diabeÆ dzieci koÆysze
Dawno temu, w naszym ¥wiecie, tym prawdziwym, a nie wymy¥lonym,
ºyÆa sobie dziewczyna. ByÆa piækna i mådra, a majætna tak bardzo, ºe do
dzi¥ nikt w bogactwie jej nie dorównuje. Wielu spieraÆo siæ o to, czy urodæ odziedziczyÆa po dziadku, sÆynnym amancie, czy po ojcu, walecznym
uwodzicielu. Panowie byli jednak pewni, ºe po kådzieli, czyli po matce
czy prababkach nie dostaÆa w schedzie niczego warto¥ciowego prócz majåtku. W tamtych czasach kobiety nie posiadaÆy innych zalet niº te materialne, w ziemiach i zÆocie wyliczalnych. Oczywi¥cie byÆo lepiej, gdy
miaÆy urodæ, choì ta, jak powszechnie wiadomo, ulotnå jest, byÆa i bædzie, wiæc koniecznie musiaÆy mieì pieniådze.
Nasza bohaterka takich problemów nie miaÆa. MartwiÆ jå raczej nadmiar wszystkiego. Zarówno pieniædzy, jak i urody. Mådro¥ì swå sprytnie
ukrywaÆa, gdyº wiedziaÆa, ºe ºaden måº nie poÆakomi siæ na dobrodziejstwa rozumu. Sprawa jej maÆºeñstwa byÆa bardzo waºna, poniewaº
mniej wiæcej trzy czwarte terenów królestwa naleºaÆo do niej. Nie byÆy to
obszary lenne tylko alodium, dziedziczone z dziada i pradziada. Jedynym kandydatem godnym akceptacji byÆ sam król. W podróº po¥lubnå,
troszkæ spóªnionå, pojechali na bliski wschód. HasÆo ekskursji brzmiaÆo:
Polityka, sport i rozrywka. Ot, taka pielgrzymka poÆåczona z zabiciem
paru niewiernych i kilku Maurów. W tamtych czasach podobne voyages
byÆy w¥ród rycerstwa cenione i popularne.
Niestety juº w czasie morskiej przeprawy okazaÆo siæ, ºe zwiåzek jest
nieudany. Królowa pochodziÆa znad morza poÆudniowego — miaÆa
skÆonno¥ci raczej do tañca, a król wychowany nad morzem póÆnocnym
byÆ raczej do róºañca. Nawet kolejne dziecko (znowu córka) nie poprawiÆo stosunków maÆºeñskich. Rozwiedli siæ. Tylko czy piækna i zasobna
w bogactwa rozwódka moºe dÆugo cieszyì siæ wolno¥ciå?
Prawie natychmiast zaczæli kråºyì wokóÆ niej zalotnicy, a co jeden to
lepszy i bogatszy. ByÆej królowej nie zaleºaÆo juº tak bardzo na splendorze i majåtku, oczekiwaÆa tylko miÆo¥ci. ZdecydowaÆa siæ na Henryka,
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który pochodziÆ z dobrej, starej rodziny i co prawda nie byÆ za bogaty (jak
na jej standardy), ale z perspektywami. Nie chciaÆa juº byì królowå,
pragnæÆa tylko prawdziwych uczuì i to goråcych.
Wybrany przez niå kandydat, pomimo ºe pochodziÆ znad morza
póÆnocnego, okazaÆ siæ przeciwieñstwem swojego poprzednika. Niestety
zanim urodziÆa mu pierwsze dziecko, znowu zostaÆa koronowana − zostaÆa królowå Deszczowego Pañstwa poÆoºonego na wyspie i tam musiaÆa zamieszkaì. Niechætnie opuszczaÆa swe rodowe wÆo¥ci, ale inaczej poståpiì nie mogÆa. PocieszaÆa jå my¥l, ºe bædzie przecieº tam wracaì, by
zarzådzaì majåtkiem.
Obydwoje z mæºem okazali siæ ¥wietnymi wÆadcami. Mæºowi co
prawda trochæ przeszkadzaÆa mådro¥ì i zaradno¥ì ºony, ale czego siæ nie
robi dla korzy¥ci. Po dwóch czy trzech dekadach mogli stwierdziì, ºe odnie¥li sukces. Panowali i zarzådzali najnowocze¥niejszym i najwiækszym terenem, który przynosiÆ znaczne zyski. Królowa rodziÆa kolejne
dzieci. Ich przeznaczeniem byÆo bycie wÆadcå lub ºonå wÆadcy. Córki
juº jako dzieci byÆy zaræczane i wysyÆane na såsiadujåce dwory królewskie. Synowie za¥ − po odchowaniu przez preceptorów przyjeºdºali na
rodzinny dwór, by uczyì siæ fachu.
Dopiero gdy progenitura wróciÆa, królowa zdaÆa sobie sprawæ, ºe wydaÆa na ¥wiat zupeÆnie niezÆå gromadkæ. I to bardzo róºnorodnå. Dumni
rodzice z rado¥ciå pomy¥leli, ºe majå z czego wybieraì nastæpcæ.
Najstarszy, Henryk (imiæ odziedziczyÆ po ojcu) wyrósÆ na piæknego
i silnego mæºczyznæ. ÿwietne wyksztaÆcenie, jakie otrzymaÆ, predysponowaÆo go do przejæcia schedy po ojcu. Niestety zarzådzanie nie bardzo
go interesowaÆo i caÆy swój wolny czas po¥wiæcaÆ pojedynkom konnym.
W krótkim czasie polegÆ w turnieju. PozostaÆa po nim narzeczona, którå
zaopiekowaÆ siæ jego tatu¥. Moºemy domniemywaì, ºe poczuÆa siæ niepotrzebna. Bole¥nie do¥wiadczyÆa tego uczucia, o którym wiedziaÆa od
dzieciñstwa, ale rzadko zdawaÆa sobie z niego sprawæ: ºe jest warta tyle,
ile ma majåtku.
Kolejny syn serce miaÆ waleczne niczym lew, ale bardzo lubiÆ zamorskie podróºe, bo ªle znosiÆ zimny klimat wyspiarskiego Deszczowego
Królestwa. ByÆ faworytem matki, która uwielbiaÆa go za urok i wdziæk
oraz za to, ºe bardzo przypominaÆ jej mæºa. Ale nie tego, jakim siæ staÆ
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po wspólnie przeºytych dwudziestu latach, tylko tego mÆodego: piæknego mæºczyznæ, z którym siæ kiedy¥ zaræczyÆa.
W przeciwieñstwie do ojca mÆody Rysio nie byÆ podrywaczem i uwodzicielem mÆodych dam. WolaÆ wojaczkæ z kolegami. KochaÆ kumpli,
zÆoto i walkæ. ChwaÆa naleºaÆa mu siæ niejako z przydziaÆu. TraktowaÆ
sÆawæ jak naturalny bonus od losu. Rodzicom trudno byÆo utrzymaì takiego syna w domowych pieleszach.
Trzeci z kolei Gotfryd byÆ mniejszy i drobniejszy od swoich braci, ale
za to miaÆ niezwykle bÆyskotliwy umysÆ, dar wymowy i przekonywania.
Te umiejætno¥ci zdobyÆ juº w dzieciñstwie, gdy starszym braciom musiaÆ ustæpowaì, bo jako silniejsi wymuszali posÆuszeñstwo, a mÆodszemu, bo byÆ sÆabszy i gÆupszy. MÆode lata spædzone na negocjacjach
i kompromisach sprawiÆy, ºe byÆ najlepszym kandydatem na wÆadcæ, ale
ojciec go nie lubiÆ. Zresztå trudno mu siæ dziwiì, królewska ambicja ªle
znosiÆa ¥wiadomo¥ì, ºe potencjalny nastæpca okaºe siæ lepszy niº on
sam.
NajmÆodszy syn okazaÆ siæ najmniej atrakcyjnym kandydatem. Nie
zachwycaÆ ani wyglådem, ani inteligencjå. ByÆ gnu¥ny i podstæpny, ale
tatu¥ szalenie go kochaÆ.
Zresztå król swojå progenituræ traktowaÆ jako najwiæksze zagroºenie, zawsze czyhajåcå na niego konkurencjæ. Patrzåc na swój ulubiony
arras, przedstawiajåcy orÆa walczåcego z czterema sepami, zwykÆ mawiaì: to ja i moi synowie.
Tak − od podejrzeñ i nadmiaru − zaczæÆy siæ prawdziwe kÆopoty
z wyborem. Kaºdy, kto posiada licznå rodzinæ, wie, co oznaczajå rodzinne wa¥nie, a wszyscy, którzy majå rodzeñstwo, wiedzå jak krwawe i bezwzglædne mogå byì kÆótnie o suty spadek.
Król autorytarnie racjæ przyznawaÆ zawsze sobie, ale królowa byÆa
mådrzejsza. Niestety w jej wieku nie mogÆa juº liczyì na swój najwiækszy atut, urodæ. Jednak uparcie sama chciaÆa decydowaì o wÆasnym majåtku, a na takie fanaberie prawdziwy mæºczyzna nie mógÆ pozwoliì.
Do¥ì powiedzieì, ºe królowa zostaÆa osadzona w wiæzieniu na lat
piætna¥cie. A ojciec i synowie kontynuowali bataliæ. Gdyby nie dziaÆania
siÆy nadprzyrodzonej, na której istnienie nie znaleziono jak dotåd twardych dowodów, nie wiadomo jak skoñczyÆaby siæ ta historia. Jednak
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skoñczyÆa siæ dobrze. Wierzcie mi, ºe tak. Nie naståpiÆ koniec ¥wiata...
Nawet diabeÆ, który zbyt pobÆaºliwym wychowaniem zepsuÆ charaktery
ksiåºåt (przecieº rodzice nie mogå byì winni, zawsze chcå dla swoich
dzieci jak najlepiej), nie zapanowaÆ nad wszystkim i wszystkimi.
Ciåg dalszy moºe naståpi, chociaº jak to bywa w bajkach, nastæpnym
królem zostaÆ najgÆupszy.
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Anna Ræbosz

Szukanie
— Ona zrobi wszystko, aby go ocaliì. Jest na to gotowa. Pójdzie za
nim wszædzie i wytrwa, a ja bædæ przy nich. Jeszcze zobaczysz, ºe moja
Lidia zadziwi caÆe Niebiosa. Zmierzy siæ z demonami i zwyciæºy.
— A wiæc to jeszcze nie jest koniec?
— Skådºe, moja droga! Kiedy on naståpi, wszystko bædzie dobrze.
A je¥li teraz nie jest, to tylko znaczy, ºe to jeszcze nie koniec. — Pat przeciågnæÆa siæ, zamknæÆa skoñczonå powie¥ì i wyjrzaÆa przez okno na mikroskopijny taras z ich wÆasnym, bordowym hamakiem rozpiætym pod
dachem drewnianego domku. Po przymkniæciu okiennic pokój mógÆ dawaì namiastkæ intymno¥ci, pomimo ºe z hostelowego baru pod podÆogå
dochodziÆ gwar mÆodzieºy zajadajåcej siæ hamburgerami. — Je¥li nie jest
dobrze, to tylko oznacza, ºe to jeszcze nie koniec... — powtórzyÆa Pat mimo woli.
— Musimy ståd szybko wyj¥ì, zapachy z kuchni så nie do wytrzymania. — Vincent potknåÆ siæ o jej ciæºki plecak i przestawiÆ go na drugå
stronæ Æóºka. — A na dole podajå zimne piwo.
— W porzådku. — Pat zamknæÆa okiennice, przebraÆa siæ w czystå,
czerwonå koszulkæ i wsunæÆa szczoteczkæ do zæbów do kieszeni czarnych bojówek.
Po wåskich, skrzypiåcych schodach zeszli wprost na hostelowe patio.
Kiedy minæli wiatæ z materacami po dwa dolary za noc, Pat przystanæÆa
zauroczona. Jednå ze ¥cian patio tworzyÆy grube pnie drzew, nad stolikami i fotelami z surowego drewna koÆysaÆy siæ li¥cie palmy, a belkæ pod
zadaszeniem, ozdobionym indiañskimi tkaninami, okupowaÆy dwie kolorowe papugi, sprzeczajåc siæ gÆo¥no i bez skræpowania. MÆodzieºowy
hostel tonåÆ w zieleni i wakacyjnej, niczym nieskræpowanej swobodzie,
podczas gdy promienie zachodzåcego sÆoñca graÆy w berka z kroplami
deszczu na li¥ciach rozÆoºystego bananowca. W rzædzie starych, wysiedzianych foteli, dÆugowÆosa blondynka czytaÆa gruby przewodnik, a tuº
obok skupiony czterdziestolatek nie przestawaÆ uderzaì w klawisze podróºnego laptopa.
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Vincent usiadÆ na kanapie niedbale przykrytej dziurawå kapå w niebiesko-zielone pasy i niemal natychmiast zaczåÆ wdziæczyì siæ do biaÆego kota leºåcego na oparciu. Pat znaÆa jego sÆabo¥ì do kotów. Kiedy na
tajemniczå chorobæ zdechÆ jego ukochany Pers z Niebieskimi Oczami,
przygarnåÆ z podwórka rudego, zabiedzonego dachowca. Dziki, podwórkowy kociak nie pozwalaÆ trzymaì siæ w ryzach i Patrycja nie poznawaÆa Vincenta, gdy z bÆyskiem w oku opowiadaÆ o SÆodkiej Kici, która wylegiwaÆa siæ w jego pachnåcej, adamaszkowej po¥cieli i kaºdego poranka dosÆownie wchodziÆa mu na gÆowæ. Teraz kåtem oka obserwowaÆa
jak Vincent delikatnie gÆaszcze mruczåcego malca po pyszczku, choì kot
zdawaÆ siæ tego w ogóle nie zauwaºaì.
PoÆoºyÆa swój dziennik podróºy na wielkim stole uwaºajåc, by nie
znaleªì siæ w bezpo¥rednim zasiægu wciåº kÆócåcych siæ papug i wyjæÆa
z kieszeni dÆugopis.
— Kawa? — Vincent nagle straciÆ zainteresowanie niewdziæcznym
kociakiem.
— Tak, poproszæ — odpowiedziaÆa. W chwilæ póªniej postawiÆ przed
niå kubek kawy, dokÆadnie takiej, jakå lubiÆa. SÆodkiej, parujåcej, z duºå
ilo¥ciå spienionego mleka. — Zrobiæ ci zdjæcie. — PoszedÆ do pokoju po
aparat fotograficzny i cyknåÆ kilka fotek. — Wieczorem wy¥wietlajå tu
„Apocalypto” — przeczytaÆ ogÆoszenie przybite duºym gwoªdziem do
drewnianego sÆupa. — OglådaÆa¥?
— Tak. Opowie¥ì o owianej tajemnicå cywilizacji Majów wedÆug wizji Mela Gibsona. Indiañski Schwarzenegger, wielka namiætno¥ì, dramat i walka o ºycie w sercu jukatañskiej dºungli. — Pat podniosÆa gÆowæ
znad cienkiego zeszytu. — Ale mnie film siæ nie podobaÆ. A juº ostatnia
scena rozbawiÆa mnie do Æez, przerysowana, jakby wyciæta z taniego komiksu. Lecz w tym miejscu to odpowiedni film. W koñcu jeste¥my na terenie Imperium Majów. — U¥miechnæÆa siæ. — Jutro obejrzymy piramidy,
z których spÆywaÆy rzeki krwi, a odciæte gÆowy spadaÆy wprost pod nogi
peÆnego nadziei tÆumu. Nadziei na deszcz i wieczne zbawienie oczywi¥cie. — Gdy juº Patrycja zaczæÆa mówiì, trudno jå byÆo zatrzymaì.
Vincent u¥miechnåÆ siæ, ale nie podjåÆ tematu. SkupiÆ siæ na przeglådaniu ksiåºek, które na regale pod ¥cianå zostawiali go¥cie z caÆego ¥wiata.
Historia nie byÆa jego pasjå, bardziej interesowaÆy go wspóÆczesne sto-
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sunki spoÆeczne i gospodarcze, zwÆaszcza w krajach Trzeciego ÿwiata.
A te tematy byÆy Patrycji caÆkowicie obce.
Pat
W ich wspólnych wÆóczægach po ¥wiecie byÆo co¥ magicznego i nieuchwytnego. Co¥, co niepokoiÆo Pat, draºniÆo jå i wymykaÆo siæ spod
kontroli. Bo Vincent dbaÆ o niå i jej bezpieczeñstwo, byÆ czujny i troskliwy. I niezmiennie zdystansowany. A Pat, choì nadal wiedziaÆa o nim tak
niewiele, ulegaÆa urokowi kaºdego kilometra przemierzonych razem
dróg. LubiÆa godziny milczenia w dusznych, rzæºåcych ze staro¥ci lokalnych minibusach, dzielenie siæ ostatnimi kroplami wody i ukÆadanie
wieczornych planów na kolejne dni. Nie przeszkadzaÆo jej, gdy wpadaÆ
w irytacjæ bez powodu i bawiÆo jå nawet, gdy wielokrotnie w ciågu dnia
zaprzeczaÆ sam sobie.
Tymczasem wyszli na spacer wokóÆ maÆej wyspy, ciasno zabudowanej pensjonatami i restauracyjkami serwujåcymi meksykañskie przysmaki. Po popoÆudniowej ulewie rozkopana droga cuchnæÆa muÆem. SÆoñce
schowaÆo siæ juº za taflæ jeziora, a na niebie pojawiÆ siæ ksiæºyc w peÆni.
— Masz swojå peÆniæ ksiæºyca. — Vincent zatrzymaÆ siæ, by popatrzeì
w czyste, wieczorne niebo. — Gdzie byli¥my w tym czasie w ubiegÆym roku? — spytaÆ.
— Miesiåc ksiæºycowy ma tylko 28 dni, wiæc to nie byÆo dokÆadnie rok
temu — powiedziaÆa Pat, natychmiast zÆa na siebie za znane ukÆucie blisko serca i læk przed snuciem jakichkolwiek wspomnieñ. WiedziaÆa, ºe
najdrobniejsze dotkniæcie wspólnej przeszÆo¥ci naruszy jej utrzymywanå
z wielkim trudem równowagæ. Nie chciaÆa rozmawiaì o Azji, nie chciaÆa
o niej nawet my¥leì. Sama przed sobå udawaÆa, ºe nie interesuje jej pancerz, pod którym ukrywaÆ siæ Vincent. I nie pytaÆa go nigdy o nic, choì
wciåº miaÆa nadziejæ, ºe kiedy¥ jej o sobie opowie.
Patrycja chciaÆa tylko jednego. ChciaÆa, by Vincent jå kochaÆ. A on
kochaÆ siæ z niå, ale nie kochaÆ jej. Tak przynajmniej sådziÆa Pat.
W restauracji nad brzegiem jeziora zjedli wczesnå kolacjæ. Nic specjalnego, burrito z miæsa wieprzowego. Tym razem Pat skubnæÆa tylko
trochæ saÆaty i patrzyÆa, jak Vincent pochÆania ogromnå, tÆustå porcjæ.
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LubiÆa patrzeì jak je. ByÆ jednå z nielicznych osób, które pochÆaniaÆy jedzenie tak szybko jak ona. Pat uwaºaÆa, ºe ludzie biesiadujåcy przy stole
bez koñca w podobny sposób okazujå swój apetyt na ºycie — pow¥ciågliwy i opanowany. Ona miaÆa apetyt nieposkromiony. Vincent teº.
Nie byÆ pierwszym mæºczyznå w jej ºyciu, ale pierwszym, który
przejawiaÆ tak nieograniczonå potrzebæ pochÆaniania do¥wiadczeñ,
przestrzeni i doznañ. UmiaÆ byì przy tym czarujåcy, ale nie zdarzyÆo mu
siæ przekroczyì wyznaczonej granicy.
— Jedz, proszæ. Przecieº to wspólna kolacja. — Vincent podsunåÆ jej
pachnåce smaºone miæso z warzywami, zawiniæte w przypieczony, kukurydziany placek. Patrzåc mu w oczy ugryzÆa wielki, smakowity kæs, bo
Vincent bardzo dbaÆ, by wszystko dzielili na póÆ. TrzymaÆ ich wakacyjnå
kasæ i bardzo waºna byÆa dla niego wspólnota wymienianych w kantorach dolarów. SzukaÆ najbardziej korzystnego kursu i kaºdego wieczoru
z wielkå powagå zdawaÆ jej sprawozdanie z wydatków, a ona uprzejmie
udawaÆa, ºe sÆucha. Czasem tylko ¥miaÆa siæ, ºe bez niego wydaÆaby
wiækszo¥ì pieniædzy juº w pierwszym tygodniu podróºy.
Kolacja byÆa skoñczona. HaÆas coraz czæ¥ciej przejeºdºajåcych samochodów staÆ siæ nie do zniesienia, wiæc zaczæli szwendaì siæ po wåskich uliczkach wewnåtrz wyspy. MÆodzi Amerykanie, Kanadyjczycy,
Brytyjczycy i Niemcy chodzili gromadnie, ¥miejåc siæ gÆo¥no, a Vincent
po akcencie bezbÆædnie poznawaÆ, skåd pochodzå. W koñcu przemierzyÆ
niemal póÆ ¥wiata, mieszkaÆ w kilku krajach i mówiÆ sze¥cioma jæzykami.
Pat zastanawiaÆa siæ, dlaczego Vincent wybraÆ mÆodzieºowy hostel,
skoro na wyspie niemal w kaºdym budynku mie¥ciÆ siæ przytulny hotel
lub kuszåcy domowå atmosferå pensjonat. Ale musiaÆa przyznaì, ºe hostel bardzo jej siæ podobaÆ. WolaÆa niezobowiåzujåcy luz niº obco¥ì eleganckiego, hotelowego pokoju, w którym co najwyºej moºna byÆo wymieniì uprzejme „hello” z recepcjonistå.
Wreszcie znaleªli nowoczesnå pralniæ z kuszåcym szyldem „Czyste
ubrania w jednå godzinæ”. MÆody Meksykañczyk wziåÆ od Vincenta
plastikowå torbæ z przepoconymi koszulkami, omiótÆ ich spojrzeniem
i zapytaÆ wprost — Jak dÆugo jeste¥cie maÆºeñstwem?
Pat odwróciÆa siæ szybko, by obejrzeì ogromne bæbny suszarek stojåcych wzdÆuº przeciwlegÆej ¥ciany. — Nie jeste¥my maÆºeñstwem —
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Vincent odebraÆ od Meksykañczyka kwit i ustaliÆ, o której odbierze wysuszone ubrania.
Przed rozpoczæciem „Apocalypto” wziæli zimny prysznic w idealnie
pachnåcych, przestronnych Æazienkach.
— WÆa¥cicielem jest Holender, a oni fanatycznie dbajå o czysto¥ì
w sanitariatach — powiedziaÆ Vincent i dÆugo ¥miali siæ z obrazkowej instrukcji „jak-nie-uºywaì-klozetów”.
— Mnie najbardziej podoba siæ, ºeby nie sikaì „na pieska” — zanosiÆ
siæ ze ¥miechu. — A popatrz tutaj, nie wolno Æowiì ryb w toalecie. — Pat
rozmazaÆa makijaº ocierajåc pÆynåce ze ¥miechu Æzy.
W zielonym patio mÆodzieº wciåº popijaÆa zimne piwo, ale udaÆo im
siæ znaleªì dwa wolne fotele i Vincent niemal natychmiast skomentowaÆ
bieºåce wiadomo¥ci CNN i zaczåÆ rozwodziì siæ nad sytuacjå gospodarczå na Kubie. Dawno temu skoñczyÆ politologiæ, wiæc zasypywaÆ jå
mnóstwem gospodarczych i politycznych faktów ze ¥wiata. Zazwyczaj
chÆonæÆa nowe dla siebie informacje, ale teraz byÆy jej caÆkowicie obojætne. I choì lubiÆa sÆuchaì jego prze¥miewczych opinii, zwÆaszcza tych
o europejskim snobizmie, kompleksach i nieu¥wiadamianej klaustrofobii, skupiaÆa uwagæ wyÆåcznie na sÆuchaniu jego niskiego gÆosu i przyglådaniu siæ silnym palcom, na których nigdy nie nosiÆ obråczki. Co
mogÆa obchodziì jå Kuba, je¥li nie mogÆa lecieì tam z nim? A nie mogÆa
i wiedzieli o tym oboje, poniewaº nie byÆ to czas, gdy Amerykanie bezkarnie spædzali na Kubie wakacje.
Nastrój i luz dusznego wieczoru powoli udzieliÆ siæ Vincentowi. Po
dwóch piwach, z butelkå zimnej coli zajåÆ miejsce na kolorowej kanapie
pomiædzy piæknå, opalonå brunetkå a czterdziestoletnim, podróºujåcym
samotnie Kanadyjczykiem, który przyleciaÆ na Jukatan, by — przy okazji
wakacji — wyleczyì w Meksyku zæby. ZaczåÆ siæ sens filmowy.
— UzupeÆniæ dziennik podróºy — szepnæÆa mu do ucha Pat, bo Vincent lubiÆ wiedzieì, gdzie byÆ i co robiÆ. — Mam zalegÆo¥ci od dnia mojej
wycieczki na wulkan.
Kiedy szÆa poprzez plåtaninæ drabin i schodków, wciåº miaÆa
w oczach jego spojrzenie i u¥miech.
— Szczæ¥cie ma zapach hamburgerów — napisaÆa i zaczæÆa przyglådaì siæ wielkiemu, staremu psu, który pochrapywaÆ na klombie pod
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kwitnåcym kaktusem. — Szczæ¥cie brzmi ¥miechem mÆodych ludzi
w rytm latynoskiej muzyki. Szczæ¥cie smakuje jak rum z sokiem z melona i sól na szyi kochanego faceta. Czasem jest cieniem na duszy, a czasem cieniem przygaszonej ºarówki otulonej pasiastå tkaninå. Szczæ¥cie
to cykanie cykad i poczucie blisko¥ci bez sÆów — my¥li Pat rozwiewaÆy siæ
nieuczesane, a ona nie chciaÆa ich porzådkowaì.
— Choì przecieº brakuje mi wÆa¥nie tych sÆów — westchnæÆa, ale
ostatniego zdania nie zapisaÆa.
Swej wycieczki na wulkan Patrycja nie opisaÆa w dzienniku podróºy
nigdy. WystarczyÆo, ºe czuÆa pod stopami ciepÆå jeszcze krew Ziemi, gdy
tylko o wulkanie pomy¥laÆa. I sÆyszaÆa metaliczny dªwiæk, jaki towarzyszyÆ uderzeniom drewnianego kija w jæzor zastygÆej juº lawy. Kij dawaÆ
oparcie, gdy przeskakiwaÆa ponad szczelinami peÆnymi czerwonego ºaru, a kaºde osuniæcie siæ nogi w szczelinæ gwarantowaÆo nadpalenie nogawki pÆóciennych spodni.
Nie opisaÆa teº, jak Vincent ºegnaÆ siæ z niå o poranku, gdy wyjeºdºaÆ na swojå wycieczkæ nad jezioro. OdgarnåÆ prze¥cieradÆo, którym
byÆa przykryta, podwinåÆ jedwabnå koszulkæ i pocaÆowaÆ jej lewy, goÆy
po¥ladek. — Uwaºaj na siebie i baw siæ dobrze! — powiedziaÆ.
To wtedy zostawiÆa mu na poduszcze karteczkæ z jednym zdaniem,
napisanym zielonym dÆugopisem. A potem nastaÆa cisza.
Patrycja zamknæÆa oczy, rozgoniÆa wspomnienia, dopiÆa ciepÆå juº
colæ i zÆoºyÆa zeszyt oraz dÆugopisy. Tak, „Apocalyto” byÆo ¥wietnym
wprowadzeniem do jutrzejszej wizyty w Tikal, ruinach wielkiej metropolii Majów.
— Don’t be afraid — dªwiæczaÆo jej w uszach, gdy szÆa na góræ do maleñkiego pokoju.

Vincent
Vincent nigdy nie zastanawiaÆ siæ, dlaczego poprosiÆ Pat, by spædzili
razem kolejne wakacje. Od czasu powrotu z Azji nie widzieli siæ przez
jedena¥cie miesiæcy, choì dzieliÆo ich tak niewiele ulic i kilka stacji metra. Ale po roku spotykania siæ z róºnymi kobietami wiedziaÆ, ºe chce
podróºowaì tylko z niå.
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Nie znaÆ Patrycji zbyt dobrze. Wciåº nie wiedziaÆ, co robi ani gdzie
pracuje. Nie zadawaÆ jej pytañ, a ona opowiadaÆa tylko to, o czym sama
chciaÆa mówiì. PodobaÆo mu siæ, ºe umiaÆa takºe milczeì i dobrze siæ
z tym czuÆa. Czasami, jadåc po bezdroºach kolejnych krajów, nie rozmawiali ze sobå caÆymi godzinami. Ale lubiÆa pisaì. W niezliczonych kilobajtach e-maili, które napisaÆa w ciågu tych jedenastu miesiæcy, poznaÆ
czæ¥ì jej smutnej przeszÆo¥ci. To pewnie ta przeszÆo¥ì sprawiaÆa, ºe Pat
popÆakaÆa siæ na promenadzie spacerowej w Hong Kongu. PamiætaÆ, jak
staÆa zachwycona przed panoramå roz¥wietlonego o póÆnocy wybrzeºa
i ukradkiem ocieraÆa Æzy. MilczaÆ wtedy, bo co mógÆ powiedzieì? Nie
umiaÆ i nie chciaÆ umieì pocieszaì zapÆakanych kobiet, choì wiedziaÆ,
jak waºna jest dla Patrycji jego blisko¥ì. — Przy tobie czujæ siæ prawdziwå kobietå — mówiÆa, a on wciåº nie miaÆ pojæcia, co to w jej ustach znaczyÆo.
Sam nigdy nie odwaºyÆ siæ zapytaì siebie, jak bardzo bycie z Patrycjå
jest waºne dla niego.
MiaÆ do¥ì kobiet, z którymi dotychczas podróºowaÆ. KÆóciÆy siæ
o wszystko, choì nigdy nie wiedziaÆ, o co tak naprawdæ im chodziÆo. Zawsze chciaÆy rzådziì i mieì ostatnie sÆowo. WtråcaÆy siæ do jego planów,
nie chciaÆy ani zwiedzaì, ani szwendaì siæ po bezdroºach bez celu. WolaÆy spædzaì czas w eleganckich knajpkach i wybieraÆy zwykle najdroºsze hotele, na jakie mogli sobie pozwoliì. Dlatego z ºadnå nie wytrzymaÆ w spokoju dÆuºej niº trzy czy cztery dni. I jako¥ nigdy nie przyszÆo mu do gÆowy, ºe to one nie wytrzymywaÆy z nim.
Patrycja byÆa inna. Nie straszne jej byÆo maszerowaì w upale caÆy
dzieñ i niemal wcale nie narzekaÆa. ByÆa wraºlliwa i delikatna, choì
skrywaÆa swojå wraºliwo¥ì pod maskå cynizmu i chÆodu. Ale Vincent nie
chciaÆ wiedzieì, dlaczego Patrycja to robi.
Teraz, kiedy siedziaÆ na kanapie oglådajåc kolejne sceny „Apocalypto”, przypomniaÆ sobie ostatniå noc ubiegÆorocznej podróºy do Azji.
W za¥mieconym i niebotycznie drogim hotelu w Hong Kongu dostali
pokój z dwoma pojedynczymi Æóºkami. WidziaÆ, jak Pat ukryÆa grymas
niezadowolenia, ale na dalsze poszukania hotelu nie mieli juº siÆ ani
ochoty.
Kiedy opÆukali siæ w zimnej wodzie i Vincent zgasiÆ ¥wiatÆo, poczuÆ
ogromnå potrzebæ, aby znów dotknåì Patrycji. Byì moºe juº wtedy wie43

dziaÆ — spotkajå siæ dopiero nastæpnej jesieni, bo baÆ siæ blisko¥ci kobiet
i jakiegokolwiek emocjonalnego zaangaºowania. CierpÆa mu skóra na
samå my¥l, ºe Pat mogÆaby znów zostawiaì w jego zlewie brudne talerze
i zatÆuszczonå, upaìkanå patelniæ, jak wtedy, po pierwszej i jedynej kolacji, którå pozwoliÆ jej przygotowaì w swoim domu.
PodobaÆy mu siæ relacje z niektórymi poznanymi w klubie dziewczynami. ChodziÆ z nimi na piwo i na spacery do rozlegÆego parku, w którym moºna byÆo znaleªì spokojne, nieuczæszczane zakåtki. Te znajomo¥ci koñczyÆ po dwóch, trzech spotkaniach i szybkim seksie bez zobowiåzañ.
— Szukam czego¥, co byì moºe nie istnieje, niemniej szukam — napisaÆ do Pat pewnego letniego poranka. OdpisaÆa, ºe rozumie, ºe ona teº
wciåº biegnie naprzód, czasem nie wie nawet dokåd i po co. — Jak ¥wietliki na wietrze — pamiætaÆ dokÆadnie jej sÆowa — gdzie¥ daleko, rozedrgane, przed siebie.
Tamtej nocy w Hong Kongu czekaÆ, aº przyjdzie i przylgnie do niego caÆym ciaÆem, jak to zazwyczaj robiÆa. Ale Patrycja leºaÆa na swoim
Æóºku bez ruchu, byì moºe nawet juº spaÆa. I wtedy to on, Vincent, po
raz pierwszy w ºyciu zÆamaÆ swå niepisanå zasadæ.
— Jako¥ po mojej stronie wieje od klimatyzacji — powiedziaÆ, siadajåc
obok niej na po¥cieli i natychmiast uznaÆ to za idiotyczne tÆumaczenie.
— Przytul siæ — powiedziaÆa po prostu. £óºko byÆo tak wåskie, ºe
przez caÆå noc nie mogÆa siæ pewnie poruszyì. Zasnæli prawie natychmiast, zmæczeni caÆodziennym zwiedzaniem Hanoi, dÆugim wieczornym lotem i nocnym spacerem po promenadzie w Hong Kongu.
Miasto wstawaÆo juº bladym ¥witem, haÆas z ulicy siægaÆ ich ósmego
czy dziewiåtego piætra. I tam, w Hong Kongu, o ¥wicie, obejmujåc ¥piåcå
kobietæ, o której nic nie wiedziaÆ, zdaÆ sobie sprawæ, ºe nigdy wcze¥niej
nie byÆo mu z nikim tak dobrze.
Teraz, kiedy oglådaÆ „Apocalypto”, teº nie chciaÆ o tym pamiætaì.
Z przestrachem odsunåÆ od siebie ubiegÆoroczne wspomnienia, ale zupeÆnie nie mógÆ skupiì siæ na filmie.
Nie przyznaÆ siæ ani Pat, ani tym bardziej samemu sobie, jak bardzo
obawiaÆ siæ ich pierwszej wspólnej nocy w Meksyku. A teraz my¥laÆ tylko
o zapachu jej wÆosów, gdy objæli siæ na lotnisku.
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— Juº siæ baÆem, ºe nie przylecisz, sterczæ tutaj od póÆtorej godziny,
oczy mnie bolå od wypatrywania ciæ w tÆumie — powiedziaÆ, a Pat stanæÆa
na palcach, pocaÆowaÆa go w szyjæ i odpowiedziaÆa w niezmiennie
w swoim stylu — To przecieº takie miÆe, ºe masz na kogo czekaì,
prawda?
Wspomnienia przychodziÆy, wiæc odrzucaÆ je od siebie jak najszybciej i z caÆych siÆ staraÆ siæ skupiì uwagæ na ekranie plazmowego telewizora. Vincent nie naleºaÆ do mæºczyzn, którzy zbyt dÆugo pozwalali sobie na sentymenty. Juº nie. Kiedy¥ moºe tak. Ale o dziewczynie sprzed
dwudziestu lat takºe staraÆ siæ nie pamiætaì.
— Don’t be afraid — na ekranie narastaÆo napiæcie. Syn wodza indiañskiego plemienia wiedziaÆ, ºe przed nadej¥ciem pory deszczowej
musi uratowaì swojå ciæºarnå ºonæ i maÆego synka, ukrytych w gÆæbokiej
studni. WiedziaÆ teº, ºe w obliczu miÆo¥ci nie wolno okazaì strachu, ºe
jest mæºczyznå i to sprawa honoru, by wÆasnym lækom spojrzeì prosto
w twarz.
Vincent przyglådaÆ siæ, oszoÆomiony, jego szalonej ucieczce przez
gæstwinæ dºungli. WiedziaÆ, ºe ta dºungla jest mu znana, wiele razy
w ºyciu czuÆ oplatajåce go pnåcza, z których za wszystkie skarby ¥wiata
chciaÆ siæ jak najszybciej uwolniì. PoczuÆ, jak znów brakuje mu tchu na
wspomnienie dziewczyny sprzed dwudziestu lat, której nigdy nie odwaºyÆ siæ powiedzieì sÆów, których rozpaczliwie oczekiwaÆa i których nigdy
nie odwaºyÆ siæ powiedzieì komukolwiek. SiægnåÆ po Æyk ciepÆej juº coli,
pogÆaskaÆ biaÆego kota, wciåº ¥piåcego na oparciu kanapy i juº do koñca
filmu przesiedziaÆ z zamkniætymi oczami.
Seans zakoñczyÆ siæ. Patio byÆo niemal puste, widocznie wiækszo¥ì
mÆodzieºy oglådaÆa film wcze¥niej, w kinach. Patrycji teº nie byÆo. Restauracjæ dawno zamkniæto, a to znaczyÆo, ºe w ich pokoju przestaÆo
¥mierdzieì przepalonym olejem.
Po drodze umyÆ ræce w lodowatej wodzie i znów roze¥miaÆ siæ, oglådajåc piktogamy z instrukcjå „jak-nie-uºywaì-klozetów”.
Pat bujaÆa siæ w hamaku na tarasie, zapatrzona w konary drzewa,
spoza których prze¥witywaÆa peÆnia ksiæºyca.
Rok wcze¥niej, podczas listopadowej peÆni, siedzieli nad brzegiem
Mekongu, w Luang Prabang w Laosie. — Ile razem pañstw przejechali-
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¥my i ile kontynentów? — lubiÆ rzucaì pytania, na które ona niezmiennie
odpowiadaÆa — A ile jeszcze przejedziemy...
Vincent zupeÆnie nie rozumiaÆ, dlaczego akurat dzi¥ nie mógÆ oderwaì siæ od wspomnieñ z Pat. NapÆywaÆy i odpÆywaÆy, przekraczajåc
nieuchwytnå i niezrozumialå dla niego granicæ. Na brzegu Mekongu
brzæczåca w uszach cisza otuliÆa szerokå rzekæ, na przeciwlegÆym brzegu
nie ¥wieciÆo siæ ani jedno ¥wiatÆo. Nad wodå osiadÆa mgÆa, z której zimne
¥wiatÆo ksiæºyca wykreowaÆo surrealistycznå przestrzeñ. Usiedli blisko
siebie na wielkim, zmurszaÆym pniu drzewa. — Aleº tu niesamowicie —
szepnæÆa w koñcu Patrycja, a on przysunåÆ siæ bliºej. ZadrºaÆa i poÆoºyÆa
mu gÆowæ na ramieniu. Pod koronami wielkich drzew byÆo tak ciemno,
ºe ledwie widzieli zarys swoich twarzy. ObjåÆ jå i pocaÆowaÆ w policzek.
A potem ona jego, zimna jak po¥wiata ksiæºyca.
ZadziwiÆo go to. WiedziaÆ, ºe dziewczyny dajå siæ ponie¥ì chwilom
peÆnym podobnej magii — naiwne, niepoprawne romantyczki. I Vincent
zapragnåÆ kochaì siæ z Pat, tam, po¥ród mgÆy i srebrzystej po¥wiaty.
ChciaÆ, by poruszaÆa siæ w rytmie u¥pionej przyrody, chciaÆ znów usÆyszeì, jak szeptem wy¥piewuje opowie¥ci o miÆo¥ci i rozkoszy, by jej ciaÆo
wyszÆo mu naprzeciw, by pochÆonæÆo ukÆucia w okolicy serca i jego odwieczne læki.
Ale — wbrew swoim do¥wiadczeniom i ku wÆasnemu zdziwieniu —
nie o¥mieliÆ siæ jej nawet dotknåì.
Teraz znów byÆa blisko i znów peÆnia ksiæºyca zalewaÆa ¥wiatÆem koronæ wielkiego drzewa, szumiåcego nad ich gÆowami. Wreszcie Pat spojrzaÆa na niego, tym swoim nieodgadnionym spojrzeniem, którego wolaÆ
zazwyczaj unikaì. Dzi¥ jednak jej oczy ociepliÆa Æagodna gÆæbia. ZmruºyÆa powieki, patrzyÆa na niego miækko i tak jako¥ nieobecnie. To byÆo
mgnienie, chwila dosÆownie, gdy przejrzaÆa go szóstym zmysÆem i oblaÆa
go fala goråca.
— Wiæc ona wie — pomy¥laÆ nagle spÆoszony i znów odniósÆ wraºenie, ºe oplatajå go pnåcza równikowej dºungli. PowróciÆa chæì oszalaÆej
ucieczki przed siebie, byle dalej od wrogów, ¥mierciono¥nych strzaÆ,
ukÆucia w okolicy serca, byle dalej od trupa we wÆasnej szafie, kota, który
budziÆ o poranku kÆadåc szorstkå Æapæ na jego zamkniætych powiekach.
ChciaÆ rzuciì siæ do ucieczki w swój wÆasny ºyciowy maraton, byle dalej,
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i jeszcze, i jeszcze, choì wÆa¥ciwie nie wiedziaÆ, przed czym ucieka ani
dokåd.
Patrycja wciåº patrzyÆa na niego ze spokojem, zatrzymaÆa w kadrze
bezÆadnå pogoñ jego my¥li i tylko lekko poruszyÆa ramionami. Nie odrywajåc od niej oczu zaczåÆ bujaì hamak i zanuciÆ starå, amerykañskå piosenkæ. Nagle odwróciÆ siæ i wszedÆ do pokoju. CzekaÆ, aº przyjdzie i wiedziaÆ, ºe nie przyjdzie od razu, ºe jeszcze pobuja siæ w sznurkowym hamaku, wpatrzona w niebo i w swoje wÆasne my¥li.
Gdy weszÆa do pokoju i pozamykaÆa szczelnie okiennice, podaÆ jej
szklankæ rumu z sokiem z melona. W blasku taniej ¥wiecy wci¥nietej
w butelkæ po coli jej oczy wydawaÆy siæ jeszcze bardziej nieobecne.
— ObiecaÆam, ºe tym razem pozwolæ ci spaì — powiedziaÆa, z u¥miechem såczåc kremowy pÆyn.
— Ale ja ci nie obiecywaÆem — powiedziaÆ.
Kochali siæ bardzo powoli i bardzo ksiæºycowo. Vincent uwielbiaÆ,
gdy Pat go dotykaÆa. ZanurzyÆa palce w jego wÆosy, zdmuchnæÆa niewidoczny cieñ z ucha, jæzykiem ledwo muskaÆa jego usta. Blask palåcej siæ
¥wiecy migotaÆ w jej zamglonych ªrenicach i Vincent zdaÆ sobie sprawæ,
ºe tyle czuÆo¥ci i rozkoszy nie dostaÆ od ºadnej innej kobiety. I ¥miaÆo
przekraczaÆa granice. Pat we wszystkim przekraczaÆa granice, wiæc tym
razem teº nie wahaÆa siæ szeptaì mu prosto do ucha sÆów, które miaÆy nie
padaì, które byÆy od zawsze zakazane.
— Kocham ciæ — powtarzaÆa, caÆujåc go tak, jak tylko ona potrafiÆa.
— Ja ciebie teº... Tak, ja ciebie teº — Vincent usÆyszaÆ swój wÆasny gÆos.
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Anna Skwierzyñska
Tylko ciebie mam

Na pewno znasz te poranki, gdy
Wszystko, co widzisz, obietnicå cudu jest,
Je¥li wiesz, co chcæ powiedzieì...
Poranki, gdy czujesz, ºe
Na obraz Boga stworzono ciæ,
Je¥li wiesz, co chcæ powiedzieì...
Kasia Nosowska

Osoby:
Nina
Czarny
Pan Tomasz – Klient
Pan Nikt
Pan Reºyserujåcy w tle
Wielki Brat – wielki nieobecny
Oboje mÆodzi, mieszkajå w duºym mie¥cie. Så zadbani, atrakcyjni,
w zwiåzku ze sobå od kilku lat. Oboje trudniå siæ najstarszym zawodem
¥wiata, który przynosi im znaczne dochody i pozwala na do¥ì luksusowe
ºycie. Jednak mimo pozornie idealnej równowagi i oddzielenia pracy od
ºycia uczuciowego budowana przez lata iluzja jest krucha jak domek z kart.
W koñcu nadchodzi moment, kiedy...
Na scenie minimum dekoracji. Jedna kanapa, elegancka, w dobrym stylu, w
kolorze czarnym, lub biaÆym. Okazjonalnie stolik, krzesÆo. Wszyscy
namiætnie palå papierosy.
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SCENA 1
Oboje w strojach sportowych w odlegÆo¥ci mniej wiæcej metra od siebie,
ubrani w obcisÆe legginsy i koszulki, ona ma na wÆosach opaskæ, on co chwila
zerka na zegarek. Biegnå w miejscu. Nagle Czarny podnosi lekko rækæ –
macha do mæºczyzny, który biegnie nieopodal. Widzowie nie widzå
nieznajomego.
CZARNY NadawaÆaby¥ siæ.
NINA Weª, przestañ.
CZARNY Tylko ºartowaÆem.
NINA Taaa. Znajomy?
CZARNY A jak my¥lisz?!
NINA Nie wiem, pytam tylko. Nie musisz siæ od razu tak wkurzaì.
CZARNY O tej porze biega wiele osób.
NINA WyglådaÆ na krawaciarza.
CZARNY Bo jest. Lubi teº byì ostro rºniætym.
Nina spoglåda przez dÆuºszå chwilæ na Czarnego.
CZARNY Do cholery, nie patrz w ten sposób.
Nina odwraca gÆowæ.
CZARNY Nie sypiam z kaºdym, kto biega w tym parku.
NINA Ale z nim tak.
CZARNY To przeszÆo¥ì. MiaÆ awansowaì i dostaì podwyºkæ. Ale nie
awansowaÆ. Teraz jeªdzi na íurawiå i wyrywa gówniarzy.
NINA Acha. A ty kiedy¥... tam... chodziÆe¥?
CZARNY Gdzie?! Na íurawiå? (wybucha krótkim, wymuszonym
¥miechem) Dziewczyno, nie zapominaj, ºe rozmawiasz z
ekskluzywnym facetem do towarzystwa. Tam siæ nie zrobi kariery.
To jak, biegniemy, czy dalej bædziemy pierdoliì o niczym?
NINA (nie odpowiada, przystaje, pochyla siæ, opiera dÆonie na kolanach,
szybko oddycha) Zróbmy przerwæ.
CZARNY (nie przestaje biec, spoglåda na zegarek) Teraz chcesz
przerwy? Najpierw nawijasz, a teraz siæ dziwisz, ºe juº nie
moºesz. Jeszcze piæì kilometrów, no dawaj maleñka.
Po chwili Czarny zwalania tempo.
NINA Nie dam rady, nie przejmuj siæ mnå, spotkamy siæ w domu.
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CZARNY Jak chcesz. Ale serio, nadawaÆaby¥ siæ do tego.
Zaczyna biec coraz szybciej. Nina pada na kolana, Æapczywie Æapie
powietrze, krztusi siæ. Powoli wstaje.
NINA Nie dam Ci tej satysfakcji. (Stoi, trzyma ræce na biodrach).
Zaczekaj!
Gasnå ¥wiatÆa.
SCENA 2
Nina i Czarny siedzå na kanapie, palå papierosy.
NINA Jak to jest?
CZARNY Co „jak to jest”?
NINA Jak to jest robiì to z facetem?
CZARNY Czemu wiedziaÆem, ºe spytasz wÆa¥nie o to. MógÆbym
ciebie zapytaì o to samo.
NINA Powiedz...
CZARNY Na poczåtku trochæ ciæºko, ale moºna siæ przyzwyczaiì. Na
pewno lepiej jest byì stronå aktywnå niº pasywnå.
NINA Co to znaczy strona aktywna?
CZARNY To wtedy jak ty komu¥ wsadzasz. A pasywna jak tobie
wsadzajå. (Odchyla gÆowæ do tyÆu na oparcie kanapy, na chwilæ
zamyka oczy. Bierze gÆæboki wdech,po czym siada normalnie).
CZARNY (jakby do siebie) Tak, zdecydowanie lepiej byì stronå
aktywnå. (Zaciåga siæ papierosem w kolorze czarnym i wypuszcza
kÆæby dymu, z zaciekawieniem oglåda papierosa). Zdecydowanie tak.
Tylko wiesz... czasem po prostu nie moºna wybraì.
NINA I co wtedy robisz?
CZARNY Nic. Zaciskam zæby.
NINA Czemu palisz czarne fajki?
CZARNY Z tego samego powodu co Ty.
NINA Czyli?
CZARNY íeby mieì namiastkæ czarnego penisa w swoich ustach.
(ÿmieje siæ).
NINA Spadaj. Wcale nie o to mi chodzi.
CZARNY Tak?! Kaºda o tym marzy. O wielkim czarnym kutasie.
Kaºda bez wyjåtku. I wielu facetów teº.
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NINA Skåd wiesz?
CZARNY A po co niby Twoim zdaniem robiå czarne wibratory?
NINA Dla tych, którzy nie palå fajek.
Oboje wybuchajå ¥miechem i nie mogå uspokoiì siæ przez dÆuºszå
chwilæ. Nagle powaºniejå.
CZARNY Nie, w ciågu caÆej swojej kariery nie miaÆem czarnego.
NINA Przecieº nic nie mówiæ.
CZARNY Nie musisz, i tak wiem o co chcesz zapytaì. Jezu, czy kaºda
nasza rozmowa musi siæ koñczyì na dupie albo kutasie.
NINA Nie wiem. A o czym chciaÆby¥ porozmawiaì?
CZARNY O dupach i kutasach, o czym innym moºna.
SCENA 3
Czarny siedzi i pali papierosa.
CZARNY Nie, nie moºna siæ przyzwyczaiì. Kurde, no nie moºna.
Nigdy. Przynajmniej ja nie mogæ. Nie rozumiem w ogóle bycia
pedaÆem, ciotå, homo. Wszystko to jedno i to samo. Jak moºna
lubiì, gdy kto¥ wkÆada wielkiego kutasa w twój tyÆek. Nawet kiedy
ten kutas nie jest wielki, to i tak kurewsko boli. Nie mógÆbym byì
pedaÆem, za ºadne pieniådze. Kaºdy kto mówi, ºe bædåc hetero,
moºna byì bi, pieprzy jak potÆuczony i na pewno ani razu w ºyciu
nikt mu nie przeoraÆ tyÆka. Co innego rimming, nawet hetero to
lubiå, ja niekoniecznie. Kurwa, nie patrz tak na mnie, chociaº
Ty... proszæ.
SCENA 4
Nina siedzi na kanapie, Czarny nerwowo chodzi w tæ i z powrotem.
CZARNY Fuck! Ja pierdolæ!
NINA Co siæ staÆo?
CZARNY Nie mogæ go straciì, kurwa, nie mogæ!!!!
NINA O co chodzi do cholery? Przestañ siæ kræciì i usiådª w koñcu.
Czarny siada, chowa twarz w dÆonie, po chwili mówi.
CZARNY Tomaszowi siæ dzisiaj zachciaÆo, panu wspaniaÆemu
tÆustemu pseudopedziowi zachciaÆo siæ, a ja nie mogæ choìbym
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stanåÆ na ch..., to nie dam rady. Jak mu odmówiæ, to znajdzie sobie
kogo¥ innego i mogæ siæ poºegnaì z kaså, za co bædziemy wtedy
ºyì, a mieszkanie, samochód... nie damy sobie rady.
NINA (cicho) Ja pójdæ.
CZARNY Co?!
NINA PowiedziaÆam, ºe ja pójdæ zamiast Ciebie.
CZARNY Wykluczone.
Nina podchodzi do Czarnego, opiera gÆowæ na jego ramieniu, przytula
siæ do niego.
NINA Zrobiæ dla ciebie wszystko, wiæc to tym bardziej. Sam
powiedziaÆe¥, ºe nie moºesz go straciì... Nie moºemy go straciì.
CZARNY No, nie mogæ....
CaÆuje Ninæ we wÆosy.
Zapada ciemno¥ì.
SCENA 5
PAN TOMASZ Powiedz mu, ºe ma szczæ¥cie, ºe trafiÆ w mój gust,
inaczej byÆbym bardzo niezadowolony. Nie rób takiej
u¥miechniætej buzi, jeszcze siæ nie zdecydowaÆem, nie tak szybko
SÆoneczko. (Zapala papierosa i gÆæboko siæ zaciåga) No ale do¥ì
gadania – rozbieraj siæ, raz, raz, szybciutko, nie mam caÆego dnia.
Nina posÆusznie rozbiera siæ do bielizny.
PAN TOMASZ A teraz chodª tu i pokaº, czy jeste¥ równie dobra jak
on...
Nina klæka, Pan Tomasz rozpina spodnie.
Zapada ciemno¥ì.
SCENA 6
Czarny siedzi na kanapie i pali papierosa, przyglåda siæ jak Nina stoi i
wybiera sukienkæ. PrzykÆada do siebie jakå¥, patrzy czy do niej pasuje,
przekrzywia gÆowæ, u¥miecha siæ, za chwilæ na jej twarzy pojawia siæ grymas
niezadowolenia. Zniecierpliwiona rzuca kolejnå sukienkæ na kanapæ i
przymierza dalej. Widownia jest lustrem, w którym siæ przeglåda.
CZARNY Nie ta. (Gasi papierosa).
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Nina odwraca siæ do niego i przyglåda mu siæ. Milczy. Czarny wstaje z
kanapy i zbliºa siæ do niedbale rzuconych sukienek, zaczyna przeglådaì
kaºdå po kolei, mruczåc do siebie.
CZARNY Ta nie, ta teº nie... tak... ta bædzie idealna.
W jego gÆosie sÆychaì tryumf. Bierze do ræki sukienkæ i podchodzi do Niny od
tyÆu. Ona caÆy czas stoi nieruchomo.
Czarny przykÆada do jej ciaÆa sukienkæ.
CZARNY Idealna, po prostu idealna (Szepce Ninie do ucha). Jeszcze
tylko wÆosy, najlepiej upiæte (mówiåc te sÆowa wsuwa rækæ we wÆosy
Niny i unosi do góry, formujåc z nich kok).
CZARNY Albo nie, w rozpuszczonych bædzie lepiej. No, a teraz
przygotuj siæ, chcæ Ciæ zobaczyì caÆå.
Nina bierze do ræki sukienkæ i znika. Po chwili pojawia siæ, piækna, w butach
na obcasie, mocno pomalowanych ustach, wÆosy rozpuszczone. Czarny
patrzy na niå z podziwem i nie moºe ukryì swojego zachwytu.
CZARNY (rozmarzony) Jaka¥ ty piækna.
Nina milczy, przeglåda siæ w lustrze jakby szukajåc potwierdzenia dla jego
sÆów, dotyka swojej twarzy, jej dÆonie powoli przesuwajå siæ coraz niºej, na
dekolt, piersi, brzuch, biodra, uda. Nina w koñcu u¥miecha siæ z tryumfem w
oczach, jakby wreszcie dostrzegÆa, ºe jest piækna.
CZARNY A teraz zamknij oczy. Wyobraª sobie, ºe mnie caÆujesz.
Staje za Ninå, obie dÆonie kÆadzie na jej gÆowie, którå odchyla lekko do tyÆu,
wsuwa palce w jej wÆosy zaciskajåc je mocno na jej czaszce.
Po chwili Nina wyrywa mu siæ.
NINA Nie!!! Nie mogæ, przepraszam...
CZARNY Nie moºesz choì raz zrobiì czego¥ dobrze, tak sama z
siebie? Czy za duºo wymagam?! Ogarnij siæ w koñcu kobieto, bo z
takim nastawieniem do ºycia to daleko nie zajdziesz. Musisz to
opanowaì, byì ponad to. Przecieº chcesz to zrobiì, dla nas,
prawda?!
NINA Tak, chcæ.
CZARNY A je¥li siæ czego¥ bardzo chce, to nie ma rzeczy
niemoºliwych...
NINA Nie ma...
CZARNY I razem sobie poradzimy, ze wszystkim...
NINA Poradzimy...
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CZARNY Obiecujæ, ºe bædziesz miaÆa wszystko. Tylko nie moºesz
mnie teraz zawie¥ì... tylko ciebie mam... tylko Ciebie... (Podchodzi
do Niny, przytula jå mocno, caÆuje we wÆosy).
SCENA 7
Nina czeka w bramie, chroni siæ przed deszczem, w ræku na wpóÆ zÆoºona
parasolka, pali papierosa, marznie. Ma na sobie cienkå, na wpóÆ
prze¥witujåcå sukienkæ, trzæsie siæ z zimna, przestæpuje z nogi na nogæ,
niecierpliwi siæ.
NINA Gdzie on kurde jest! Cholerny maÆy ksiåºæ z maÆym ptakiem.
Jak zwykle siæ spóªnia.
Dzwoni telefon. Nina pospiesznie otwiera torebkæ, szuka telefonu,
wypada jej z ræki papieros, jej komórka caÆy czas natarczywie
dzwoni.
NINA Fuck! (W koñcu znajduje telefon na dnie torebki. Chrzåka) Bådª
miÆa. Halo... Tak czekam... aha, rozumiem... u Ciebie, jasne,
oczywi¥cie. Bædæ za... dwadzie¥cia minut. (RozÆåcza siæ. Po chwili
chowa telefon do torebki. Otwiera parasolkæ).
NINA Zajebi¥cie, szykuje siæ mega-romantyczny wieczór. Przykro mi,
ºe musiaÆa¥ czekaì (ironicznie na¥laduje mæski gÆos), ale nie martw
siæ, wynagrodzæ Ci wszystko. Idiota. Cholerny idiota. (Rzuca
jeszcze kilka przekleñstw, otwiera parasol i rusza na poszukiwanie
taksówki).
SCENA 8
U niego. Pan Tomasz na kanapie. W ræku szklanka whisky, rozpiæte kilka
guzików koszuli. Poza zblazowana i znudzona. Wyciåga jednå rækæ
zachæcajåco do Niny.
PAN TOMASZ No chodª suczko, stæskniÆa¥ siæ za mnå, co?!
NINA (stoi plecami do niego) Wiesz, ºe tak. (Odpowiada
z wymuszonym u¥miechem, po chwili odwraca siæ w jego stronæ).
Pan Tomasz poklepuje kanapæ, tak jak robi siæ, gdy chcemy, ºeby przyszedÆ
do nas kot albo pies.
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PAN TOMASZ No juº siæ nie dåsaj laleczko, musiaÆa¥ trochæ
poczekaì i co, korona z gÆowy chyba nie spadÆa?!
NINA Przezornie zostawiÆam jå w domu.
PAN TOMASZ Mådra dziewczynka. No chodª, przywitaj siæ z
wujkiem. (Ponaglajåco wyciåga rækæ w jej stronæ, drugå rozpina
spodnie).
Nina podchodzi i kÆadzie mu gÆowæ na kolanie.
SCENA 9
Nina i Czarny stojå w odlegÆo¥ci mniej wiæcej metra od siebie, ubrani, ona w
kostium kåpielowy, on w spodenki kåpielowe, na oczach majå okulary do
opalania w solarium. Kaºde z nich jest o¥wietlone ostrym ¥wiatÆem, które ma
dawaì efekt jak lampy w solarium.
CZARNY Fuck, ale daje, chyba trafili¥my nowe lampy.
NINA Czujæ siæ jak boczek na patelni.
CZARNY (pyta ze ¥miechem) Zboczek? (z przekåsem) Nie marudª,
wytopisz trochæ tÆuszczyku z bioder.
NINA Spadaj, to chyba tobie ostatnio przybyÆo trochæ kilogramów.
CZARNY Ok, no nie gniewaj siæ juº (Ziewa i siæ przeciåga).
NINA Ile jeszcze, nie dam rady, to jest gorzej niº w saunie. Zaraz mi
siæ mózg ugotuje.
CZARNY Dziesiæì minut.
NINA Ech..
CZARNY Pomy¥l, ºe przynajmniej nie bædziesz wyglådaì jak córka
mÆynarza.
NINA Taa, za to jak córka murzynka bambo, super.
CZARNY Mhm, lubiæ Ciæ takå przypieczonå, Czekoladko.
NINA Tylko lubisz?
CZARNY Tylko, ºeby Ci siæ w gÆowie nie przewróciÆo.
NINA A jak bædæ mieì raka skóry, teº mnie bædziesz lubiì?
CZARNY No wtedy zacznæ siæ zastanawiaì (¥mieje siæ).
Oboje siæ ¥miejå. Po chwili zaczynajå medytowaì. Przybierajå pozycjæ
joginów, rozkÆadajå ræce, kaºde z nich podnosi prawå nogæ, ugina w kolanie i
opiera stopæ na drugiej nodze tworzåc trójkåt, Æåczå kciuki i palce wskazujåce
i wydajå z siebie charakterystyczne „mmmmm”, czy co¥ w tym rodzaju.
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Ga¥nie ¥wiatÆo.
SCENA 10
Nina leºy na kanapie, obok niej laptop, widaì, ºe siæ nudzi przeglådajåc
strony internetowe. Czarny chodzi w tæ i z powrotem, goli siæ maszynkå
elektrycznå (ma na sobie tylko bokserki, pod¥piewuje nieokre¥lonå melodiæ
pod nosem).
Nina podekscytowana, dotychczas leºaÆa, teraz podnosi siæ, siada po turecku
na kanapie, kÆadzie laptop na nogach
NINA Zobacz co znalazÆam.
CZARNY No dawaj.
NINA (odchrzåkuje) No to zaczynam: jestem dojrzaÆym,
wszechstronnie sprawnym, wyksztaÆconym, materialnie
niezaleºnym mæºczyznå...
CZARNY No, na poczåtek caÆkiem nieªle.
NINA Poszukujæ partnerki do staÆego zwiåzku towarzyskiego. Na
zwiåzek skÆada siæ: wzajemna sympatia, seks, staÆa pomoc
materialna dla partnerki. Oferowana staÆa pomoc materialna dla
partnerki powinna byì docelowo w rozmiarze pozwalajåcym na
dostatnie utrzymanie w Warszawie. Ponadto dofinansowanie
zdobywania wyksztaÆcenia oraz okoliczno¥ciowe upominki, w
dalszej kolejno¥ci trwaÆe inwestycje. Kurwa, inteligent, nie ma co.
CZARNY A nie szuka czasami fajnego faceta do towarzystwa?
NINA Rozczarujæ Ciæ, on jest hetero.
CZARNY Na pewno?
NINA Czytam dalej: naturalna, nieudawana skÆonno¥ì fizyczna do
innych kobiet preferowana. Dajåce siæ pokonaì opory przed
seksem w grupie. Lubiæ robiì erotyczne zdjæcia i wideo, oczywi¥cie
nie musi byì na pierwszym spotkaniu i nie do publikacji. Aaa i
jeszcze pisze, ºe ma ºonæ i dzieci.
CZARNY To nic nie znaczy.
NINA SÆuchaj, to jest dobre: SkÆonno¥ì do nadmiernego
samodzielnego imprezowania i bogatego ºycia towarzyskiego jest
ªle widziana.
CZARNY Ma racjæ facet.
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NINA (przybiera protekcjonalny ton) To ja mam byì Twoim partnerem
w okresie zwiåzku. Lepiej bædzie, je¥li w tym okresie skupisz siæ
na swoim rozwoju, zdobyciu wyksztaÆcenia i innych umiejætno¥ci.
Co¥, za co¥. Co¥ zyskujesz, co¥ tracisz.
CZARNY Do tego prawdziwy mecenas, nie chodzi mu tylko o
pieprzenie, ale i o rozwój, takie podej¥cie to rzadko¥ì.
NINA Nie przerywaj. OgÆoszenie adresowane jest tylko i wyÆåcznie do
kobiet peÆnoletnich. Preferowany praktycznie przedziaÆ wieku: od
osiemnastu do dwudziestu piæciu lat, w tym dolna granica wieku
jest ¥cisÆa, a górna elastyczna (jednak nie nadmiernie), kobiety så
przecieº róºne. Ja oczywi¥cie nie odrzucam takºe kobiet
trzydziestokilkuletnich, a nawet znam sporo kobiet w tym wieku,
które fizycznie podobajå mi siæ i majå dodatkowy walor dojrzaÆo¥ci
psychicznej. Wiem jednak z do¥wiadczenia, ºe w polskich
warunkach wiækszo¥ì kobiet po trzydziestce traci urodæ, nabiera
ciaÆa i ma inne, ºyciowe ograniczenia. Je¥li jeste¥ po trzydziestce,
ale zachowujesz ¥wieºo¥ì urody, to moºesz mi siæ spodobaì. To
nie bædzie mój pierwszy zwiåzek takiego rodzaju. Wiem, czego
oczekujæ, dokÆadnie znam swoje gusta.
CZARNY Nie wåtpiæ, ºe znasz.
NINA O! To jest ciekawe: oczekujæ wyÆåczno¥ci od partnerki, ale sam
jej nie dajæ. Lubiæ mieì równolegle wiæcej niº jeden taki zwiåzek.
Wspólne wyjazdy bædå czæsto w skÆadzie: ja i dwie kobiety,
apartament w porzådnym hotelu, jedno, duºe Æóºko dla trojga.
CZARNY Szczery, ale skurwysyn.
NINA To fakt. Tylko nie wziåÆ pod uwagæ, ºe nie znajdzie za wiele
panienek, którym bædzie siæ chciaÆo to wszystko czytaì, kurde kole¥
ma talent, moºe to jaki¥ dziennikarz?
CZARNY Albo po prostu wie czego chce.
NINA Taaak, ja Ci powiem czego on chce – dupy do wynajæcia i to
nie jednej. SÆuchaj, zakoñczenie jest najlepsze: Podane w tym
ogÆoszeniu informacje naleºy rozumieì dosÆownie. Nie ma tu
drugiego dna, ukrytych my¥li lub planów, fantastyki, czy obietnic
bez pokrycia. Nie piszæ o sobie wiele, ale wszystko co piszæ, jest
prawdå. Na pytania o u¥ci¥lenia chætnie odpowiem, ale proszæ
pytaì konkretnie (a nie ogólnikowo) i unikaì pytañ wynikajåcych z
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niedokÆadnej lektury ogÆoszenia. Zainteresowane proszæ o
zgÆoszenia z krótkå charakterystykå (ale nie chodzi tylko o
wymiary – interesuje mnie teº osobowo¥ì, wyksztaÆcenie,
do¥wiadczenia ºyciowe, stan cywilny, zobowiåzania) i z
fotografiami (wyraªny widok twarzy i caÆej sylwetki, chætnie wiæcej
niº jedna fotografia, w róºnych ujæciach, fotki niepoprawiane
Photoshopem). Tekst w rodzaju CV wzbogaconego fotografiami,
to takºe dobry pomysÆ. Podkre¥lam, ºe nie chodzæ na spotkania
zapoznawcze bez wstæpnego obejrzenia fotografii kandydatki. Ja
nie wysyÆam fotografii w zamian. Podsumujæ teraz cechy idealnej
kandydatki.
CZARNY Pan wspaniaÆomy¥lny.
NINA Im wiæcej cech kandydatki nie pasuje do ideaÆu, tym trudniej
nam bædzie porozumieì siæ, chociaº mam ¥wiadomo¥ì, ºe byì
moºe peÆny ideaÆ nie istnieje. Idealna kandydatka: zgrabna i
szczupÆa sylwetka; Æadna, miÆa, subtelna i inteligentna buzia;
umysÆ wyposaºony w inteligencjæ; kulturalna; rzeczowe podej¥cie
do ¥wiata; spokojna, zrównowaºona i niehisteryczna;
wspóÆpracujåca ze mnå; zorganizowana; sÆowna; ciekawa ¥wiata;
sprawna fizycznie; umiejætno¥ì lub chæì nauki nart zjazdowych i
nurkowania; dyspozycyjna; bezdzietna; wolna; wiek osiemna¥cie –
dwadzie¥cia piæì lat; bez „profesjonalnych” do¥wiadczeñ. Takiej
idealnej, lub zbliºonej do ideaÆu kobiecie jestem gotów daì wiele,
otoczyì jå swojå opiekå i ciepÆem... Taa, ciepÆem, wypÆywajåcym
wprost z przebogatego, pulsujåcego wnætrza..
Czarny podchodzi do Niny, zamyka jej laptop.
CZARNY Zostaw to juº. Chodª spaì.
NINA My¥laÆam, ºe wychodzisz.
CZARNY Za chwilæ...
SCENA 11
Opowiedz co¥ o sobie, jak masz na imiæ, ile masz lat, czym siæ zajmujesz...
NINA A wiæc (siada na krze¥le, ºuje gumæ z otwartymi ustami, jest lekko
zdenerwowana) mam na imiæ Paulina, wÆa¥ciwie Nina – tak mówiå
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do mnie znajomi, mam dwadzie¥cia trzy lata, mieszkam tu, co
jeszcze... hm, od kilku lat jestem w tym biznesie, bo przecieº taki
sam biznes jak kaºdy inny, no nie?! (zapala papierosa).
PrzyjechaÆam tu z nie swoimi dÆugami. WÆa¥ciwie trafiÆam tu
przez przypadek, ale to byÆ jeden z tych przypadków, które
pojawiajå siæ w ºyciu w odpowiednim czasie i po prostu trzeba je
wykorzystaì, prawda?! Z pracy jestem zadowolona, to znaczy nie
zawsze, ale zawsze z zarobków. Wiesz, ile mam nowych
kontaktów, a bywam w takich miejscach, o których bym nawet nie
pomy¥laÆa, ºe istniejå. Oprócz tego standard, kino, teatr, opera.
Jestem swoim wÆasnym szefem, nie podlegam nikomu, to znaczy
je¥li chodzi o pieniådze, w koñcu tylko ode mnie zaleºy, czy
zarobiæ i ile. Na razie mi to odpowiada. My¥læ, ºe mam wszystko.
Wszystko to, co zawsze chciaÆam mieì. I gdybym miaÆa jeszcze raz
wybieraì, podjæÆabym te same decyzje. Tak my¥læ... Nie no, takich
¥wiñstw nie robiæ, weª, no trzeba byì popierdolonym, ºeby daì to
sobie robiì, no chyba ºe jest z tego naprawdæ ekstra kasa.
Wstaje i wychodzi.
SCENA 12
NINA Podwieziesz mnie?
CZARNY Znowu?
NINA Proszæ...
CZARNY Znów mam tÆuc siæ w korkach przez godzinæ, ºeby Ciæ
zawieªì na drugi koniec miasta, potem tÆuc siæ do domu drugå
godzinæ i pewnie jeszcze mam po ciebie przyjechaì?
NINA Nie musisz...
CZARNY Po caÆym dniu, ostatniå rzeczå na jakå mam ochotæ jest
samochód, czy tak trudno to zrozumieì?
NINA Nie, ale my¥laÆam...
CZARNY Traktujesz mnie jak szofera.
NINA Zamówiæ taksówkæ, ale gdybym miaÆa samochód, nie
musiaÆabym juº nigdy Ciæ prosiì, ºeby¥ gdzie¥ mnie podwiózÆ.
CZARNY To moºe najpierw na niego zarób.
59

NINA Tak jak ty zarobiÆe¥ na swój?
CZARNY A znasz lepszy sposób? (Po chwili)To o której musisz byì u
niego?
SCENA 13
Nina i Czarny wrócili z zakupów. Oboje nioså takå samå ogromnå ilo¥ì
papierowych toreb peÆnych zakupów. Torby så takie, jakie zwykle dajå w
luksusowych sklepach. Rzucajå siæ bezsilnie na kanapæ. Så zmæczeni, ale
u¥miechniæci.
NINA ByÆo super.
CZARNY Nooo.
NINA Uwielbiam, kiedy jeste¥ taki wÆadczy. Nic innego Ciæ nie
obchodzi, idziesz tam gdzie chcesz, bierzesz co chcesz, bez
pytania, a potem kaºesz mi to samo robiì. Nie obchodzi Ciæ, ºe
inni na nas patrzå. Wræcz przeciwnie, jeszcze bardziej Ciæ to
nakræca. (Wybucha ¥miechem).
CZARNY Znasz mnie. Taki mam styl.
NINA To lepsze niº seks. (Wzdycha).
CZARNY I tym razem to my pÆacimy.
NINA I przynajmniej nie trzeba siæ potem od razu kåpaì.
CZARNY Nooo.
NINA Jest super (patrzy na niego). A moºe by¥my...
CZARNY Wiesz, moºe...
NINA Masz racjæ.
CZARNY Lepiej...
NINA Tak, zgadzam siæ.
CZARNY To nie tak, ºe...
NINA Rozumiem. Nie byÆo pytania.
CZARNY A moºe zamówimy co¥ do jedzenia?
NINA To dobry pomysÆ.
CZARNY A na co masz ochotæ?
NINA Na pizzæ. I na faceta od pizzy.
CZARNY Co?
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NINA Gdy zadzwoni do drzwi, porwiemy go, to znaczy wciågniemy
go siÆå do naszego mieszkania. Zwiåºemy, posadzimy na krze¥le i
kaºemy mu patrzeì, jak jemy. A potem go zabijemy.
CZARNY Lepiej nie.
NINA No OK, wypu¥cimy go przez okno, ale nie damy napiwku albo
damy mu bardzo duºy napiwek.
CZARNY A jakå pizzæ wÆa¥ciwie zamówimy?
NINA Pepperoni. Koniecznie.
SCENA 14
Oboje na kanapie. Czarny z laptopem na kolanach. Nina obok niego,
znudzona oglåda telewizjæ, beznamiætnie naciska guziki na pilocie i co
chwilæ zmienia programy.
CZARNY MogÆaby¥ co chwila nie zmieniaì kanaÆów?!
NINA (ºujåc gumæ) Nie-e-e (odpowiada z u¥miechem i coraz szybciej
przeskakuje z kanaÆu na kanaÆ). Gdzie dzi¥ byÆe¥.
CZARNY Kurwa, przestañ wreszcie! Zwariowaì moºna od tego! W
pracy, a gdzie miaÆem byì?
NINA (kieruje pilot w jego stronæ): Nie sÆyszæ nic. WÆa¥nie wyÆåczyÆam
Ci gÆos.
Czarny bierze pilot z jej ræki i rzuca go z caÆej siÆy na podÆogæ. Nina w
odwecie rozbija jego laptop.
NINA Teraz przynajmniej masz motywacjæ do pracy. Musisz zarobiì
na nowego kompa.
Nina wychodzi.
SCENA 15
NINA:
Jestem
Czæsto
ChciaÆabym
íaÆujæ
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SCENA 16
Pan Tomasz podchodzi do Niny. Staje za niå. Zaczyna jå dotykaì, caÆowaì,
ona nie reaguje, jest caÆkowicie bierna. On wsuwa jej jednå rækæ w majtki,
drugå chwyta za wÆosy i odchyla jej gÆowæ do tyÆu. Czarny stoi obok, caÆy czas
siæ przyglåda.
PAN TOMASZ Wiesz stæskniÆem siæ za Tobå, suczko...
NINA Wiem.
PAN TOMASZ A skåd wiesz?
NINA Bo mi to mówisz.
PAN TOMASZ No juº, rozluªnij nogi, jeste¥ spiæta jak jaka¥
czternastoletnia dziewica.
Szarpie jå. W koñcu zniecierpliwiony pomaga sobie kolanem, które wpycha
miædzy nogi Niny.
Pan Tomasz rozpina spodnie i po chwili wchodzi w niå. Ona caÆy czas
pozostaje bierna, co jednak w ogóle nie przeszkadza Panu Tomaszowi.
Zapada mrok.
Czarny znika.
SÆychaì jak Pan Tomasz dochodzi.
SCENA 17
Nina i Wielki Brat.
Na scenie krzesÆo i stolik. Podchodzi Nina, siada na krze¥le, nerwowo
zagryza wargi. Macha nogami jak dziecko, jest wyraªnie zdenerwowana.
NINA Chyba nie pogniewasz siæ, je¥li zapalæ. (Wyjmuje z kieszeni
eleganckå papiero¥nicæ w kolorze zÆota i zapala papierosa).
NINA (nie¥miaÆo, z wahaniem w gÆosie) Mam ostatnio problem,
wiesz... Potrzebujæ czego¥ na rozluªnienie miæ¥ni... tych miæ¥ni...
no przecieº wiesz...
podnosi rækæ do ust i chrzåka nerwowo. Podobno homo to uºywajå.
NINA Wiæc to jest to?! Hm, niepozorne... (Podchodzi do stolika i bierze
do ræki maÆe pudeÆeczko).
NINA Co siæ z tym robi? Wåcha? To chyba nie jakie¥ narkotyki? Uff,
to dobrze, nie lubiæ braì ºadnych ¥wiñstw. Dziæki, zmykam
(wychodzi z pudeÆeczkiem w ræce, mówi do siebie, caÆy czas oglådajåc
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je z zaciekawieniem). Czego to ludzie nie wymy¥lå, heh, dobre
dobre, ciekawe tylko czy skuteczne.
SCENA 18
NINA OK. Wiæc to byÆoby co¥ takiego: ty gnoju, to wszystko dla
ciebie, dla ciebie i przez ciebie, nienawidzæ tego, nienawidzæ
ciebie! PrzyjechaÆam tu z nie swoimi dÆugami. A teraz mam dÆug
wobec ciebie za to, ºe mi pomogÆe¥ i to jest jedyny mój sposób,
ºeby go spÆaciì. Prawda?! Moºe byì? (Siada, zapala papierosa).
SCENA 19
Nina leºy na kanapie, nieprzytomna, krew na nadgarstkach. Przychodzi
Czarny. Chce sprawdziì jej tætno, ale nie wie gdzie lepiej, czy na
zakrwawionych nadgarstkach czy na tætnicy szyjnej.
NINA (nagle wybucha ¥miechem. Po chwili) Szkoda, ºe siebie teraz nie
widzisz, achaaa, normalnie zdåºyÆabym siæ przekræciì ze trzy razy,
a wykrwawiì, to bym siæ na pewno wykrwawiÆa, do ostatniej
kropelki.
Czarny chwyta jå za ramiona i zaczyna szarpaì.
CZARNY Ty gÆupia cipo! ZwariowaÆa¥ juº do reszty?! Chcesz ºebym
dostaÆ zawaÆu, co!? My¥laÆem, ºe naprawdæ co¥ sobie zrobiÆa¥!
NINA (¥mieje siæ w gÆos. Po chwili dodaje juº spokojnie) Przecieº nie
mam powodu, ºeby sobie co¥ zrobiì, prawda?!
CZARNY Dlaczego mi to robisz, co?! Przecieº tylko ciebie mam... (z
rezygnacjå i rozpaczå chowa gÆowæ w swoje dÆonie).
NINA ChciaÆam zobaczyì, jak zareagujesz.
CZARNY Super, brawo za inwencjæ twórczå, jeste¥ popierdolona
wiesz.
NINA A ty nie znasz siæ na ºartach, sztywniaku. I na udzielaniu
pierwszej pomocy teº nie. Nienawidzæ Ciæ. (Pokazuje mu jæzyk jak
dziecko. W chwilæ potem zsuwa siæ z kanapy na podÆogæ, klæka i
wymiotuje).
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SCENA 20
NINA (chodzi w kóÆko i mówi do siebie, w wÆa¥ciwie nuci jak piosenkæ):
Kto ciæ jebaÆ, gdy mnie nie byÆo
Gdyby¥ byÆa sama, odebraÆaby¥ telefon
Chcæ wiedzieì, kto ciæ jebaÆ
Kræci mnie to
O tak i to bardzo
Wiem, ºe kto¥ byÆ
Nie waºne kto
Chce wiedzieì, jak rºnåÆ ciæ
Tak bardzo chcæ
Rºnåì ciæ...
SCENA 21
Na stole leºy biaÆa koperta. Nina zapina bluzkæ, podchodzi do stoÆu, otwiera
kopertæ. Zaczyna stukaì obcasami, stojåc tak w miejscu.
NINA Za maÆo.
PAN TOMASZ (wzdycha i wyciåga z portfela kilka banknotów)
ZapomniaÆem, no tak kryzys...
NINA Umówili¥my siæ przecieº.
PAN TOMASZ Wiem, wiem.
NINA Nie marudª. Jeste¥ chyba ostatniå osobå, którå ma powód do
narzekania.
Podchodzi do niego, opiera gÆowæ na jego ramieniu i wyciåga rækæ po
pieniådze
PAN TOMASZ Zostaniesz na noc?
NINA Nie.
Pan Tomasz wychodzi. Ona siada na kanapie, znudzona, zapala papierosa,
ziewa. Po chwili zasypia.
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SCENA 22
Wchodzi Pan Tomasz, ma na sobie garnitur, zdejmuje krawat, siada na
kanapie.
PAN TOMASZ MiaÆem dzi¥ ciæºki dzieñ (wzdycha).
Czarny podchodzi do niego, rozpina mu spodnie. Pan Tomasz odchyla
gÆowæ, zamyka oczy, jednå rækå chwyta Czarnego za wÆosy, przyciåga do
swojego krocza.
PAN TOMASZ: Tak to byÆ naprawdæ ciæºki dzieñ...
Ga¥nie ¥wiatÆo.
SCENA 23
Czarny i Nina siedzå na kanapie, oglådajå telewizjæ (na ich twarzach odbija
siæ niebieskie ¥wiatÆo z ekranu), ona kÆadzie gÆowæ na jego ramieniu, on pali
papierosa. Czarny caÆuje Ninæ w czoÆo, nie odrywa od niej ust. Pan Tomasz
stoi obok przyglåda siæ caÆy czas, palåc papierosa. Po chwili znaczåco
chrzåka, rzuca niedopaÆek i podchodzi do nich. Czarny i Nina rozsuwajå siæ
robiåc miejsce na kanapie Panu Tomaszowi, który siada pomiædzy nimi. We
trójkæ oglådajå telewizjæ. Nina i Czarny równocze¥nie zaczynajå caÆowaì
dÆonie Pana Tomasza. Wsuwajå sobie jego palce do ust, sså je, liºå. Nina
rozpina spodnie Panu Tomaszowi.
Ga¥nie ¥wiatÆo.
SCENA 24
Oboje na kanapie. Nina leºy, Czarny siedzi obok niej, ræka wsuniæta w jej
spodnie. Ona pali papierosa.
NINA Zostaw, nie mam ochoty.
Czarny coraz bardziej podniecony nie przestaje jej dotykaì.
CZARNY Juº mnie nie pragniesz?
NINA To nie tak.
CZARNY A jak do cholery? Wyja¥nij mi? Mam Ci zapÆaciì, ºeby¥ siæ
ze mnå przespaÆa?
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NINA (coraz bardziej zirytowana) Daj spokój, jestem zmæczona.
CZARNY Powiedz jak to jest, ºe skoro tylko zadzwoni telefon, jeste¥
gotowa i chætna, to czemu ze mnå nie chcesz, co?! Moºe mam
najpierw zadzwoniì i siæ umówiì, tak chcesz? Czy ºeby mieì Ciæ
na jednå noc, mam Ci zapÆaciì?
NINA (jednå rækå chwyta Czarnego za podbródek, patrzy mu w oczy)
Chcesz wiedzieì co mi dzi¥ zrobiÆ, jak mocno, jak gÆæboko,
chcesz?! Powiem Ci. A wiæc zerºnåÆ mnie jak stuprocentowå
dziwkæ, przerºnåÆ mnie na wylot i to nie raz, ledwo chodzæ,
rozumiesz?! (coraz mocniej zaciska dÆoñ na brodzie Czarnego,
którego twarz robi siæ purpurowa). Zrozum wiæc do jasnej cholery,
ºe ostatniå rzeczå na jakå mam dzi¥ ochotæ to pieprzyì siæ z Tobå
mimo, ºe jak wiesz, kocham Ciæ... bezgranicznie.
Czarny wyjmuje rækæ z jej spodni i siæ masturbuje. Nina spoglåda na niego
przez chwilæ.
NINA: Dupek, skoñczony dupek (Zrywa siæ gwaÆtownie z kanapy,
wychodzi).
SCENA 25
Pan Tomasz i Nina razem na kanapie. On w pozycji swobodnej, ona siedzi
obok i pali papierosa.
PAN TOMASZ Wiesz, ºe staram siæ byì dla ciebie dobry (chwyta
Ninæ mocno za wÆosy, zbliºa swojå twarz do jej twarzy, siÆå kÆadzie jej
gÆowæ na swoich kolanach i gÆaszcze po wÆosach), ale czasem po
prostu mi nie wychodzi, sama wiesz jak jest, mam ostatnio ciæºkie
dni. Chociaº, co ty moºesz o tym wiedzieì. Twoja ¥liczna gÆówka
nie jest od tego. Czasem ci nawet tego zazdroszczæ.
NINA Czasem lepiej jest nie wiedzieì.
PAN TOMASZ Zawsze chciaÆem mieì córkæ, wiesz.
NINA Dlaczego mi to mówisz?
PAN TOMASZ Nie wiem.
Zaczyna mocno i gwaÆtownie caÆowaì Ninæ.
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SCENA 26
CZARNY Muszæ wyjechaì na kilka dni, moºe nawet na dÆuºej.
NINA Jak to, przecieº...
CZARNY Pamiætam, ºe masz urodziny, ale...
NINA Ale wolisz zarobiì trochæ kasy, no nie?!
CZARNY A moºe chcæ zarobiì kasæ na jaki¥ fajny prezent dla Ciebie,
moºe na Twojå wymarzonå wycieczkæ do Paryºa?
NINA Pieprzæ Paryº!
CZARNY Nieprawda, od kiedy Ciæ znam zawsze mówiÆa¥ jak bardzo
chcesz tam pojechaì.
NINA To byÆo kiedy¥, teraz jest inaczej, wszystko jest inaczej.
CZARNY Kotku, pogadamy jak wrócæ, no nie zÆo¥ì siæ.
Przymila siæ do Niny, przysuwa twarz do jej policzka, caÆuje jå czule.
Nina milczy.
CZARNY Idª na jakie¥ fajne zakupy, weª ze sobå Magdæ.
GÆadzi Ninæ po gÆowie, caÆuje jej wÆosy.
NINA Mam kurwa do¥ì, rozumiesz! Do¥ì takiego ºycia. Nienawidzæ
tego wszystkiego, Boºe nienawidzæ tak mocno jak...
CZARNY Masz wszystko, przecieº tego chciaÆa¥ prawda?! Najlepsze
ciuchy, kosmetyki, meble, telewizor, wszystko. Tego wÆa¥nie
chciaÆa¥.... Rozluªnij siæ, idª na masaº, albo zrób cokolwiek
innego, pogadamy póªniej.
Nina milczy.
CZARNY Przecieº zawsze chciaÆa¥ tak ºyì, mieì wszystko, pozwoliì
sobie na wszystko, kupiì wszystko, nie martwiì siæ.
NINA Kiedy¥ „wszystko” zamykaÆo siæ w obræbie Twoich ramion.
SpeÆniÆe¥ moje marzenia nawet nie pytajåc mnie o zdanie, zabraÆe¥
mi tæ najwaºniejszå czæ¥ì, bez której wiem, ºe nie jestem w stanie
ºyì.
CZARNY Wiesz co, pierdol siæ.
Wstaje i wychodzi.
NINA Ja ciebie teº.
Zapala papierosa.
Po chwili Nina wyciåga z kieszeni komórkæ, Wybiera numer.
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NINA No cze¥ì kochana, co tam u Ciebie, wiesz co, poºådam
obÆædnie jednej kiecki w kolorze szampana w ZÆotych, my¥læ o niej
od tygodnia i wiesz, to chyba miÆo¥ì (¥mieje siæ). To jak, masz
ochotæ mi potowarzyszyì w rozpu¥cie? No to super, to do
zobaczenia, no buziak paaaa.
OdkÆada telefon, wstaje, po chwili znowu siada, po chwili orientuje siæ, ºe
zostawiÆa papierosa na oparciu kanapy.
NINA O nieee, to byÆ mój ostatni papieros.
SCENA 27
NINA Nie miaÆam jak, przysiægam. (ZasÆania twarz rækami).
PAN TOMASZ Zamknij siæ! (Z otwartej dÆoni uderza Ninæ w twarz,
dziewczyna upada na kanapæ. Podchodzi do niej, chwyta jå za
ramiona i szarpie z caÆej siÆy). Gówno mnie obchodzi czego nie
moºesz!!!! Rozumiesz, nie za to Ci kurwa pÆacæ. Czy tak trudno
jest zrobiì co¥ o co proszæ? Trudno? Co? (Wrzeszczy na caÆe
gardÆo).
Pan Tomasz podchodzi do stolika. Nalewa sobie whiskey i od razu wypija, do
tej samej szklanki nalewa ponownie alkohol, idzie do Niny, która kuli siæ w
rogu kanapy.
NINA Proszæ nie, obiecujæ, juº bædzie dobrze, wszystko bædzie
dobrze, tylko nie... nie chcæ (zasÆania twarz rækami w obawie przed
nastæpnym ciosem).
Pan Tomasz kolanem rozpycha ¥ci¥niæte nogi Niny, która caÆy czas siæ
wyrywa, klæka na kanapie, pomiædzy jej udami, jednå rækå siÆå
otwiera jej usta i wsuwa w nie dwa palce, drugå wlewa whiskey,
pÆynu jest tak duºo, ºe Nina nie moºe go przeÆknåì, wypÆywa z jej
ust, Pan Tomasz siÆå zaciska jej wargi. Nina w koñcu przeÆyka.
Wtedy on puszcza jå, dziewczyna gwaÆtownie opada na kanapæ,
rækå wyciera usta i zaÆzawione oczy, rozmazuje sobie tym samym
makijaº.
PAN TOMASZ Widzisz do czego mnie znowu doprowadziÆa¥! Wiæc
nastæpnym razem jak mówiæ, ºe masz co¥ wypiì zanim przyjadæ,
to zrób to do kurwy nædzy!!! To nie moja wina, ºe ostatnio jeste¥

68

do zniesienia tylko po kilku gÆæbszych. No, koniec tego dobrego,
ogarnij siæ, za kwadrans wychodzimy.
Juº ma wyj¥ì, kiedy nagle odwraca siæ, podchodzi do Niny, chwyta jå mocno
za podbródek.
PAN TOMASZ I wiæcej mi kurwa nie mów, ºe nie da rady. Jasne?!
Zapada ciemno¥ì.
SCENA 28
Nina leºy na kanapie. Wzdycha.
CZARNY Ciæºki dzieñ, co?!
NINA Yhm.
CZARNY (podchodzi i kÆadzie jej rækæ na gÆowæ) Co ciæ nie zabije, to
wzmocni, prawda?! (mówiåc to, chwyta jå delikatnie za podbródek i
patrzy gÆæboko w oczy).
NINA Wiem, ale czasami po prostu nie mam siÆy.
CZARNY Tyle razy o tym rozmawiali¥my, wiesz po co, to robimy.
NINA Wiem, bo...
CZARNY Pamiætasz jak mówiÆa¥: nie wyobraºam sobie pracy w
biurze po dziesiæì godzin za jakie¥ marne grosze? W koñcu nie po
to tu przyjechaÆa¥, ºeby byì byle asystentkå.
NINA I w ramach codziennych obowiåzków dawaì swojemu szefowi.
Wiem...
Czarny caÆuje jå w czoÆo.
CZARNY Grzeczna dziewczynka, no a teraz powiedz jak wyglådam?
NINA (z u¥miechem) Jak pierwszorzædne ciacho.
CZARNY To chciaÆem usÆyszeì. Nie czekaj na mnie. Kocham Ciæ.
NINA Wiem.
SCENA 29
Nina stoi naga pod prysznicem, z prysznica spÆywajå na niå goråce
strumienie wody, po chwili zaczyna zapalczywie trzeì swojå skóræ gåbkå,
najpierw twarz, potem szyjæ, dekolt, piersi, brzuch i uda. Robi to tak dÆugo
dopóki nie zobaczy, ºe jej skóra robi siæ czerwona. Efekt jednak jej nie
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zadowala, dlatego siæga po ryºowå szczotkæ i znowu zaczyna szorowaì swoje
ciaÆo, zaczynajåc tym razem od dekoltu, na którym po chwili pojawiajå siæ
kropelki krwi. Wchodzi Czarny, patrzy na Ninæ i gdy tylko orientuje siæ, co
dziewczyna robi, gwaÆtownie jednå rækå chwyta jå za ramiæ i wyciåga spod
prysznica, drugå zakræca kurek z wodå. Otula Ninæ ræcznikiem.
CZARNY Dlaczego to zrobiÆa¥?
NINA ChciaÆam byì czysta dla Ciebie.
CZARNY Przecieº jeste¥ gÆuptasie, kåpaÆa¥ siæ chyba z godzinæ.
Pieszczotliwie gÆaszcze Ninæ po gÆowie.
NINA (zrywa siæ na nogi) Nie skoñczyÆam jeszcze, jeszcze muszæ...
Czarny siÆå przytrzymuje jå na kanapie.
CZARNY SkoñczyÆa¥. A teraz trzeba to jako¥ zdezynfekowaì, zanim
wda siæ zakaºenie.
NINA Nie trzeba.
CZARNY Trzeba. Zrobiæ Ci drinka.
NINA On mnie...
CZARNY Wiem.
NINA Nie, nie wiesz, nic kurwa nie wiesz, bo Ciæ to gówno obchodzi!
Czarny podchodzi do Niny i chwyta jå za ramiona.
CZARNY (podrywa siæ z kanapy) My¥lisz, ºe kurwa nie wiem?!
WidziaÆem wszystko. Wszystko rozumiesz! KazaÆ mi patrzeì...
NINA Co?! Jak... mogÆe¥... ty
CZARNY PowiedziaÆ, ºe zapÆaci podwójnie.
NINA SkrzywdziÆ mnie, a ty mu na to pozwoliÆe¥.
Wstaje z kanapy.
CZARNY Ty mu pierwsza na to pozwoliÆa¥, wiedziaÆa¥, co Ci zrobi.
NINA Ale nie wiedziaÆam, ºe teº tam bædziesz, ºe bædziesz patrzeì.
Jezu, jeste¥ tak samo popaprany jak on. Pieprzony zboczeniec.
(podchodzi do Czarnego). Dobrze Ci byÆo, co?! ZwaliÆe¥ sobie?! No
powiedz, ¥miaÆo.
Zaczyna uderzaì piæ¥ciami w Czarnego.
CZARNY Przestañ.
Próbuje powstrzymaì Ninæ, chwyta jå za nadgarstki.
NINA Nie przestanæ, rozumiesz nie przestanæ. Jezu... jak mogÆe¥... ty
pierdolony hipokryto!!!
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SCENA 30
NINA Czasem mam wraºenie, ºe robiæ to od zawsze, tak jakby nie
byÆo nic przed i potem pewnie teº nic nie bædzie.
Powoli zaczyna siæ rozbieraì, Pan Reºyser zapala papierosa.
NINA Nie, nie mam wyrzutów sumienia. A przynajmniej nie mówiæ
o nich gÆo¥no... O przyjemno¥ì nikt mnie nie pyta. To znaczy
przyjemno¥ì zawsze ma on.
Nina zdejmuje spodnie.
NINA O moje zdanie i uczucia nikt nie dba.
Rozpina bluzkæ.
SCENA 31
Nina naga pod prysznicem. Stoi nieruchomo. Woda spÆywa po jej ciele.
Rozlega siæ pukanie do drzwi Æazienki, sÆychaì mæski gÆos:
PAN TOMASZ Jeste¥ gotowa?
Nina wyciera usta rækå, odsuwa mokre kosmyki wÆosów z twarzy:
NINA Zaraz wyjdæ.
PAN TOMASZ Pospiesz siæ, juº mi stoi.
Po chwili Nina wybucha pÆaczem, jej ciaÆem wstrzåsa dreszcz. Zsuwa siæ na
kolana. Krztusi siæ. Wymiotuje.
SCENA 32
CZARNY Chcesz zaczniemy wszystko od nowa, kupimy to
mieszkanie, albo jakie¥ inne, albo wyjedziemy ståd, gdzie¥ daleko i
wybudujemy dom.
NINA Dom... taki tylko nasz ...i co dalej? (patrzy wyzywajåco na
Czarnego).
CZARNY (z coraz wiækszym entuzjazmem) Jak to co?! Nowe ºycie
razem...
NINA Nowa praca... tak. Muszæ wyj¥ì. Czeka na mnie.
Wychodzi.
CZARNY (siedzi na krze¥le i pali papierosa) Dom... sporo spermy z
siebie zmyjæ, zanim wybudujæ dla nas ten dom, ale... (wzdycha).
Wstaje i wychodzi.
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SCENA 33
PAN TOMASZ Jeste¥ pewien, ºe chcesz to zrobiì?
CZARNY Tak.
PAN TOMASZ Nie chcæ ºadnych bzdur typu rozmy¥liÆem siæ w
trakcie i tak dalej.
CZARNY PowiedziaÆem przecieº, ºe to zrobiæ.
PAN TOMASZ Tylko pamiætaj, nie moºesz siæ teraz wycofaì, ani
teraz ani póªniej.
CZARNY Nie wycofam siæ.
PAN TOMASZ Przynie¥ sprzæt, w sypialni obok Æóºka jest torba.
Czarny wychodzi, po chwili wraca z czarnå, skórzanå torbå.
PAN TOMASZ Postaw tu. A teraz siæ rozbierz.
Czarny ma na sobie jeszcze tylko czarne bokserki.
PAN TOMASZ Stój, teraz wyjmij sprzæt i kÆadª wszystko na stole.
Czarny odpina skórzanå torbæ i zaczyna z niej wyjmowaì kajdanki (ale takie
bez kolorowego puszku), czarne skórzane rækawiczki, ¥rubokræt, nóº
my¥liwski, róºnej wielko¥ci pudeÆka, duºe opakowanie lubrykantu itp.
SÆychaì dzwonek do drzwi.
PAN TOMASZ Rozbierz siæ do koñca i nalej mi drinka. Dzi¥ jest
szczególny wieczór, wiæc zaprosiÆem kogo¥ naprawdæ
wyjåtkowego.
Czarny stoi nago. SÆychaì kroki, w póÆmroku pojawia siæ mæºczyzna – PAN
NIKT, wysoki i dobrze zbudowany, ubrany jest w czarny garnitur, na rækach
ma czarne skórzane rækawiczki. Ga¥nie ¥wiatÆo.
CZARNY Nie!
Juº po wszystkim Pan Tomasz siedzi na kanapie, ma na sobie tylko spodnie,
pali papierosa, jest znudzony, zblazowany. Czarny leºy nagi na podÆodze.
PAN TOMASZ Nie powiniene¥ juº i¥ì?
Czarny wstaje i zaczyna siæ ubieraì. Podchodzi do stoÆu, na którym leºy puste
opakowanie po prezerwatywach, a obok biaÆa koperta, zaglåda do ¥rodka,
liczy banknoty.
CZARNY Idæ.
PAN TOMASZ PocaÆuj mnie. Tyle chyba jeszcze moºe zrobiì.
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Czarny podchodzi do niego, prawå rækå mocno chwyta go za brodæ, unosi
jego gÆowæ, patrzy mu w oczy. CaÆuje go mocno, Pan Tomasz patrzy caÆy
czas w oczy Czarnego, ale nie oddaje mu pocaÆunku.
PAN TOMASZ ByÆo warto, prawda?!
CZARNEGO Jak zawsze.
Gdy Czarny odchodzi, Pan Tomasz patrzy za nim tæsknym wzrokiem.
SCENA 34
Nina siedzi na kanapie, oglåda telewizjæ, je popcorn. Przychodzi Czarny i
podaje jej maÆe pudeÆeczko.
NINA Co to jest? Je¥li to jaka¥ biºuteria, to on nie lubi kiedy
zakÆadam co¥, co nie jest od niego.
CZARNY Otwórz.
Nina powoli otwiera pudeÆeczko, a w jej oczach pojawia siæ bÆysk
zaskoczenia i rado¥ci, by po chwili zgasnåì. Dziewczyna wyjmuje kluczyki
do samochodu.
NINA To jest ten prezent?
CZARNY Rozumiem, ºe spodziewaÆa¥ siæ czego¥ innego, ale wybacz
nie mogæ go zwróciì.
NINA KupiÆe¥ mi samochód...
CZARNY Nie chwalåc siæ, tak, kupiÆem. Trzeba bædzie go jeszcze
pospÆacaì przez kilka miesiæcy, ale damy radæ.
NINA (zrywa siæ z kanapy i rzuca Czarnemu na szyjæ) Dziækujæ, tak
bardzo bardzo.
CZARNY CaÆa przyjemno¥ì po mojej stronie. Ale do¥ì tego gadania,
moºe zabierzesz mnie na maÆå przejaºdºkæ? Chyba zasÆuºyÆem,
prawda?!
NINA No pewnie, chodª.
Oboje wychodzå, trzymajåc siæ za ræce.
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SCENA 35
Czarny i Nina wchodzå, powoli siadajå na kanapæ, kaºde w innym rogu, nie
odzywajå siæ do siebie przez dÆuºszå chwilæ, nie patrzå na siebie.
NINA Ile za niego daÆe¥?
CZARNY Przestañ, przecieº to prezent, nie mogæ Ci powiedzieì.
NINA Wiæc ile?
CZARNY Przestañ! Jakie to ma znaczenie?
NINA Za ile mnie kupiÆe¥, powiedz. Co musiaÆe¥ zrobiì, ºeby za
niego zapÆaciì? Ile razy daÆe¥ dupy, no ¥miaÆo pochwal siæ. Boºe
jaki ty jeste¥ naiwny, my¥lisz, ºe wszystko moºesz kupiì, ot tak,
pstrykniesz palcami i juº jest. Ale wiesz, podziwiam Ciæ,
naprawdæ, dbasz o mnie jak najlepszy alfons. Po co dziwka ma
wydawaì pieniådze na taksówki, taniej wyjdzie jak kupi siæ jej
samochód. Wtedy bædzie mogÆa juº zawsze byì na czas i sama
dojechaì do klienta na drugi koniec miasta. Przykro mi, ºe
niepotrzebnie musiaÆe¥... to wszystko zrobiì (kÆadzie kluczyki na
oparciu kanapy).
Wychodzi.
CZARNY (bierze kluczyki do ræki) Tak, trzeba byÆo zostaì w domu...
SCENA 36
CZARNY Niektórzy to lubiå, w sensie lubiå pieprzenie tak bardzo, ºe
chcå mieì z tego co¥ wiæcej, Æåczå przyjemne z poºytecznym. Ja
tak nigdy nie potrafiÆem.
Wchodzi Nina, siada obok na kanapie, zaczynajå mówiì razem.
NINA i CZARNY Dla mnie zawsze to byÆa praca. PeÆen
profesjonalizm. A praca... czy koniecznie musi byì przyjemna,
skoro waºniejsze, ºe przynosi dochody, ºe daje spokój, ºe znowu
nie zablokujå mi telefonu, bo zalegam za trzy miesiåce z opÆatami.
CZARNY íe w koñcu mogæ sobie kupiì wymarzonego Maca
Nina gÆadzi go po gÆowie na znak, ºe rozumie, ºe Czarny wÆa¥nie, nic jej nie
mówiåc, kupiÆ sobie najnowszego Maca.
NINA íe w koñcu mogæ i¥ì do porzådnego fryzjera.
CZARNY Mieì dobry samochód.
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NINA Mieì oszczædno¥ci na dobry samochód.
CZARNY Kupiì Ci wszystko co chcesz.
NINA Kupiì sobie wszystko, co chcæ.
CZARNY Kupiì sobie wszystko, czego nie potrzebujæ.
NINA Nie czekaì na wyprzedaºe.
CZARNY Nie czekaì na promocje.
NINA Uwielbiaì torebki Armaniego (przytula siæ do Czarnego).
CZARNY Uwielbiaì koszulæ Tommiego Hilfigera.
NINA Perfumy Chanel.
CZARNY Zegarki Tissota.
NINA Zegarki Tissota.
U¥miechajå siæ i patrzå na siebie porozumiewawczo.
NINA zakupy spoºywcze duºe raz w tygodniu.
CZARNY zakupy spoºywcze mniejsze trzy razy w tygodniu.
NINA Sushi z dostawå do domu raz w tygodniu.
CZARNY SiÆownia raz w tygodniu.
NINA Solarium dwa razy w tygodniu.
CZARNY Wizyty u dentysty raz w miesiåcu.
NINA Ginekolog raz na dwa miesiåce.
CZARNY Paczka papierosów na dwa dni (nieco skruszonym tonem).
NINA Paczka papierosów na jeden dzieñ (nie¥miaÆo).
CZARNY Debet w koncie.
NINA Debet w koncie?
CZARNY Bokserki Calvina Kleina.
NINA Staniki La Perli.
CZARNY íeby mógÆ je zdejmowaì.
NINA íeby mógÆ je rozpinaì.
CZARNY i NINA íeby byÆa pralnia dwa razy w tygodniu.
NINA íeby kupowaì nowy lawendowy komplet, gdy podrze tamten
CZARNY íeby kupowaì nowe i wyrzuciì do kosza, ºeby znowu
kupiì nowe.
NINA íeby patrzeì, czy tym razem nie zrobiÆ mi skurczybyk ¥ladów.
CZARNY íeby zrobiì mu ¥lady tak, jak sobie tego ºyczy.
NINA íeby udawaì, ºe juº ¥piæ, kiedy przychodzisz do Æóºka.
CZARNY íeby wiedzieì, ºe udajesz, ºe juº ¥pisz, kiedy przychodzæ
do Æóºka i udawaì, ºe nie wiem.
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NINA íeby chcieì siæ z Tobå kochaì.
CZARNY íeby nie móc siæ z Tobå kochaì.
CZARNY I nie mieì nigdy orgazmu.
NINA I mieì czasem orgazm chociaº wcale tego nie chcæ.
CZARNY íeby dupczyì siæ za pieniådze, dla Ciebie, moja dupa jak
kasa z wielkiego supermarketu, ºeby nie móc Ciæ dotknåì i
jednocze¥nie nie wyobraºaì sobie tego jak on Ciæ dotykaÆ, ºeby nie
chcieì Ciæ caÆowaì, bo caÆowaÆa¥ wcze¥niej jego, bo ja caÆowaÆem
wcze¥niej jego i jeszcze nie umyÆem zæbów, ani nie zjadÆem
miætówki, ani nie popiÆem winem, a przecieº zrobiÆem mu laskæ,
ºeby zrobiì dla ciebie wszystko, wszystko co mogæ, ºeby¥ tylko ze
mnå byÆa, zbudowaì Ci dom, kupiì mieszkanie, wynajåì
architekta, zapÆaciì architektowi, przerºnåì architekta, urzådziì ten
dom, albo to mieszkanie, kupiì Ci psa, z którym mogÆaby¥
wychodziì na spacer, piì duºo ma¥lanki, nie musieì chodziì juº z
Tobå na spacer, bo przecieº masz psa, kupowaì, mieì, wyrzucaì,
zgniataì, rozrywaì, chowaì, szukaì, zastæpowaì, chwaliì siæ przed
znajomymi, skåd to masz, a dobrze ci siæ powodzi w pracy, tak
dobrze, zajebi¥cie, zapytajcie mojå dupæ, to wam powie jak dobrze
siæ powodzi, a jak dobrze siæ powodzi innym, bo mogå mi pÆaciì, i
nigdy nie powiedzå o sobie, ºe så pedaÆami, chociaº chcå, ºeby im
wkÆadaì palce w tyÆek i zastanawiaì siæ, czy tym razem czego¥ nie
zÆapaÆem, i czy ty czego¥ nie zÆapaÆa¥, i lepiej nie chcieì wiedzieì,
czy co¥ zÆapaÆem, i czy ty zÆapaÆa¥, i czy moºna od tego
wszystkiego zostaì pedaÆem na zawsze, i chodziì do sklepu, i
pÆaciì spermå, wymieniaì mojå spermæ na kolejnå sukienkæ dla
Ciebie, bez której nie mogÆa¥ ºyì, i widzieì rado¥ì w Twoich
oczach, i zastanawiaì siæ ile mi tej spermy jeszcze zostaÆo, czy ona
siæ kiedy¥ skoñczy, co wieczór ubieraì siæ we wÆasnå spermæ, je¥ì
wÆasnå spermæ noºem i widelcem, podawaì Ci rano w Twoim
ulubionym kubku ciepÆå spermæ z dwiema Æyºeczkami cukru tak
jak lubisz, jechaì spermå do pracy i wracaì z pracy, tankowaì
spermå spermæ, zmywaì z siebie spermæ wÆasnå spermå. Obudziì
siæ rano i nie musieì nigdzie jechaì, do nikogo i¥ì, nie rozmawiaì
z nikim, nie musieì pachnieì, u¥miechaì siæ, ukÆadaì wÆosów na
ºel, goliì siæ pod pachami i goliì sobie jåder, bo on tak lubi, znosiì
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jego nieogolone jådra w moich ustach i wyobraºaì sobie, ºe to
owoc kiwi, hamowaì odruch wymiotny za kaºdym razem i nie
móc siæ przyzwyczaiì, powodowaì wymioty, bo caÆy czas nie mogæ
siæ przyzwyczaiì, (doÆåcza siæ Nina, mówiå razem) udawaì, ºe to
lubiæ, udawaì, ºe mi nie przeszkadza, ºe nie lubiæ, zaciskaì zæby i
ræce na jego szyi, bo wtedy dochodzi szybciej, chodziì na kurs
angielskiego, ºeby tam w koñcu wyjechaì, zastanawiaì siæ, czy
godzina w funtach, to to samo co w zÆotówkach, zostawiì to
wszystko, ºeby nastæpnego dnia stwierdziì, ºe do niczego innego
siæ nie nadajæ.
CZARNY Naduºywaì alkoholu.
NINA Naduºywaì leków uspokajajåcych.
CZARNY Nie móc spaì w nocy.
NINA Spaì w dzieñ.
CZARNY Nienawidziì siebie.
NINA Nienawidziì Ciebie.
CZARNY Za to, ºe robisz to wszystko.
NINA Za to, ºe pokazaÆe¥ mi jak to wszystko robiì.
CZARNY (zaczyna nuciì piosenkæ MieczysÆawa Fogga): Bo to sie zwykle
tak zaczyna...
NINA Sam nawet nie wiesz, jak i gdzie.
CZARNY i NINA O caÆym ¥wiecie zapominasz...
Patrzå na siebie, dÆugo w milczeniu, zbliºajå siæ do siebie, ºeby siæ
pocaÆowaì, gdy nagle sÆychaì gÆo¥ny dªwiæk telefonu. Oboje w bezruchu.
Telefon nadal natarczywie dzwoni.
NINA No odbierz (rozglåda siæ w poszukiwaniu telefonu).
CZARNY Moºe... dzi¥ nie... Halo...
SCENA 37
Oboje leºå na kanapie, majå biaÆe maseczki na twarzach, a na oczach
plasterki ogórka.
CZARNY Jak tam, ºyjesz po dzisiejszym wosku?
NINA íyjæ, ale co to za ºycie. Kurczæ, boli mnie cipka.
CZARNY ChciaÆa¥ brazylijskå, to teraz nie narzekaj.
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NINA No chciaÆam, ale nie bædæ mogÆa pracowaì przez paræ dni. Na
pewno nie z takimi zaczerwienieniami.
CZARNY Weªmiesz korektor albo fluid i po sprawie. Nic nie bædzie
widaì.
NINA Dobry pomysÆ. Wiesz...
CZARNY Co?
NINA Zamiast wosku lepsza i w ogóle na dÆuºej byÆaby depilacja
laserem. To teraz modne.
CZARNY Hm...
NINA Mogliby¥my razem chodziì. I to mniej boli. Trzeba tylko zrobiì
sobie seriæ zabiegów, od czterech do sze¥ciu. I potem powtarzaì co
jaki¥ czas. Niedaleko nas jest taka fajna klinika i tam robiå te
zabiegi, to znaczy tå caÆå depilacjæ laserem. Moºe by¥my poszli.
Juº tam dzwoniÆam i siæ dowiadywaÆam, ile co kosztuje. Bikini
zaleºy czy pÆytkie czy gÆæbokie, to jest od stówy, nogi – i tak – same
Æydki kosztujå sto piæìdziesiåt, caÆe nogi dwie¥cie, brzuch to raczej
dla ciebie sto dwadzie¥cia, górna poÆowa pleców dziewiæìdziesiåt
dziewiæì, chyba w promocji, plecy dolna poÆowa do po¥ladków teº
dziewiæìdziesiåt dziewiæì. I jeszcze moºna dÆonie i stopy i...
CZARNY (zdejmuje pÆatki ogórka z oczu, patrzy z zaciekawieniem na
Ninæ) UczyÆa¥ siæ tego na pamiæì?
NINA (zdejmuje pÆatki ogórka z oczu, patrzy na Czarnego) No nie.
CZARNY To dobrze. Czyli tysiåc?
NINA No tak plus minus, ale przecieº jest nas dwoje, to razy dwa.
CZARNY No tak. Wyjeºdºam na weekend.
NINA Znowu? Ale mówiÆe¥...
CZARNY To mówisz, ºe ta klinika jest gdzie¥ blisko nas?
NINA Tak, nawet bardzo blisko.
SCENA 38
PóÆmrok. Na kanapie leºy Pan Tomasz, ma zamkniæte oczy, jest znudzony,
zblazowany, ma rozpiæte kilka guzików koszuli, widaì jego nagi owÆosiony
tors. W jednej ræce papieros, w drugiej szklanka whiskey. Nina tyÆem do Pana
Tomasza, w ræce trzyma maskæ klauna, ma na sobie mæski garnitur, jedna
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ræka powoli rozpina kilka guzików koszuli, w ustach papieros. Niedbale
tañczy i rozbiera siæ, w tle gra muzyka.
NINA To na co masz dzisiaj ochotæ...?
PAN TOMASZ Jeste¥ kurwå i nie wiesz, na co mam ochotæ? Na chuj
siæ tak ubraÆa¥? No chyba, ºe pod spodem nic nie masz...
NINA Dzisiaj ja bædæ Twoim klientem.
PAN TOMASZ Tak?!
NINA Tak, bædziesz robiÆ, co ci kaºæ.
PAN TOMASZ To ciekawe, bo to ja tobie pÆacæ.
NINA My¥laÆam, ºe lubisz przebieranki, lubisz jak ciæ posuwajå w
dupæ, lubisz udawaì, ºe jeste¥ kobietå.
PAN TOMASZ OdjebaÆo ci? BraÆa¥ co? Najlepiej zamknij siæ juº i do
roboty. Kurwa z inicjatywå, dobre sobie. (Popija whiskey).
NINA To na co masz dzisiaj ochotæ?
PAN TOMASZ Nie spotykamy siæ po raz pierwszy, takºe powinna¥
juº to wiedzieì.
Nina zaciåga siæ papierosem i rzuca go przed siebie. Podchodzi do Pana
Tomasza, rozpina mu koszulæ.
NINA Wiem, ale zawsze mogå siæ zmieniì upodobania, prawda?!
PAN TOMASZ: Dla Twojej informacji - nic siæ nie zmieniÆo.
NINA To na co masz dzisiaj ochotæ...?
PAN TOMASZ Nie pierdol tylko siæ rozbieraj. Jeste¥ kurwa
profesjonalistkå czy nie? Wiæc rób co mówiæ.
NINA (z naciskiem) Nie jestem kurwå.
PAN TOMASZ Jeste¥, jeste¥, ale jak wolisz, moºesz dzisiaj byì nawet
Mariå pieprzonå Antoninå.
NINA (z naciskiem) Nie jestem kurwå.
PAN TOMASZ (gwaÆtownie wstaje, zaczyna wymachiwaì rækami)
Jeste¥ takå samå kurwå jak te, co stojå pod Marriottem, z jednå
tylko róºnicå, ºe one nie udajå, ºe så paniami do towarzystwa. No
i zresztå ty bierzesz wiæcej kasy. Dziæki mnie masz drogie ciuchy i
kosmetyki. Bez tego wszystkiego byÆaby¥ nikim. A dziæki mnie
jeste¥ kim¥. Wiæc doceñ to kurwa trochæ i okaº mi naleºyty
szacunek. No dalej, rozbieraj siæ!
NINA (z naciskiem) Nie jestem kurwå.
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PAN TOMASZ Dajmy juº temu spokój, nie mam ochoty na takie
dyskusje. Zrozum, kaºdy ma swoje miejsce i powinien to
zaakceptowaì. Ja jestem tu, gdzie ty nigdy nie bædziesz. Ty jeste¥
kurwå, która dobrze robi laskæ i której pÆacæ i najwyºszy czas, ºeby
siæ z tym w koñcu oswoiì, zaakceptowaì taki stan rzeczy. ByÆa¥
kurwå, jeste¥ kurwå i bædziesz. Juº zawsze.
NINA (z jeszcze wiækszym naciskiem) Nie jestem kurwå.
Pan Tomasz traci cierpliwo¥ì, wstaje, podchodzi do Niny chwyta jå za wÆosy,
siÆå kaºe jej klæknåì.
Powtórz to jeszcze raz, a rozwalæ ci tå skådinåd ¥licznå, ale niestety pustå
gÆówkæ. Rozumiesz, kurwo?! Rozumiesz czy nie?!
Po chwili siada na kanapie.
PAN TOMASZ Moºesz to nazywaì tymczasowå prostytucjå,
sponsoringiem czy pomocå finansowå, ale to zawsze bædzie to
samo.
Cisza.
Nina wstaje, odwraca siæ do niego tyÆem, zakÆada maskæ u¥miechniætego
klauna.
NINA Pobawisz siæ ze mnå?
Odwraca siæ do niego twarzå.
PAN TOMASZ Jezu, co¥ ty ze sobå zrobiÆa?
Nina wyciåga nóº.
Pan Tomasz przeraºony wciska siæ w róg kanapy.
PAN TOMASZ Dziewczyno, odjebaÆo Ci do reszty? Przestañ, dam Ci
pieniådze je¥li o to chodzi...
Nina nagle wbija mu nóº w brzuch, po czym wyciåga ostrze z rany, zbliºa je
do swojej twarzy, patrzy z ciekawo¥ciå jak kapiå kropelki krwi. Pan Tomasz
jest tak zaskoczony, ºe nie potrafi wydobyì z siebie sÆowa. Dotyka brzucha,
patrzy na swoje zakrwawione palce.
PAN TOMASZ Co¥...ty... zrobiÆa...
Nina przechyla gÆowæ jak dziecko i raz za razem dªga go noºem. Najpierw
powoli, potem coraz bardziej zapalczywie.
Pan Tomasz jest caÆy we krwi, w koñcu traci przytomno¥ì i umiera.
Nina siada obok na kanapie. Zsuwa maskæ. Zapala papierosa.
NINA (zaczyna spokojnie nuciì piosenkæ, na¥ladujåc dziecinny gÆos) Stary
niedªwiedª mocno ¥pi, stary niedªwiedª mocno ¥pi (po chwili
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odwraca siæ do martwego Pana Tomasza i krzyczy mu prosto w
twarz), my siæ go boimy na palcach chodzimy, jak siæ zbudzi to
nas zje,
jak
siæ (coraz ciszej)
zbudzi
to
nas (szeptem)
zje...
OK, mamy to!
PóÆ godziny przerwy.
NINA No w koñcu. Padam z nóg (rozmasowuje sobie kark).
PAN TOMASZ: A ja z gÆodu. Czy jest tu jaki¥ catering, heloÆ?!
CZARNY (z offu) Obawiam siæ, ºe tak.
Pan Tomasz nadal siedzi na kanapie, wyciåga chusteczkæ z kieszeni i wyciera
spoconå twarz. Obok Nina przeciåga siæ i ziewa, jednå rækå wycierajå
jednocze¥nie usta. Z tyÆu kanapy podchodzi Czarny, przeskakuje przez
oparcie i siada obok Niny. Zapala papierosa. Wszyscy troje gestykulujå,
¥miejå siæ i rozmawiajå jak starzy przyjaciele. Jakby znali siæ od zawsze
i bardzo lubili. Jakby nikogo nie byÆo poza nimi.
SÆychaì piosenkæ zespoÆu The Zombies „Time of a season”.
Powoli ga¥nie ¥wiatÆo. Muzyka nadal gra.
2012
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Iwona ÿwierkula

Czwarte narodziny
(fragment)
WypÆywam. O tym, ºe sÆowa majå dwa koñce
Lubiæ jak wÆosy koÆyszå siæ w dziwnym tañcu, a potem nagle rosnå.
Rozwijajå siæ do rozmiarów skrzydeÆ i za chwilæ kurczå. Bez oddechów,
bezgÆo¥nie, bez jakichkolwiek kanciastych ruchów. Balet w ciszy. Niestety, wszystko ma swój koniec. Nie jestem syrenå. Potrzebujæ powietrza,
aby ºyì. Wtedy nastæpuje wynurzenie. CiepÆa woda kapie z jedwabnych
wodorostów. Koniec kåpieli. Zielone kafelki na ¥cianie så zadymione.
£azienkæ zasÆania nylon. Naciågam na wilgotne ciaÆo szlafrok i nadal
pÆynæ, bo powietrze jest wymieszane gæsto z wodå. Przechodzæ przez
drzwi i nagle wszystko staje siæ znowu zwyczajne.
Jestem w ciasnej kawalerce na dziewiåtym piætrze dwunastopiætrowego budynku, ale za to z widokiem szerokim jak morze. Z maÆego balkoniku jak z bocianiego gniazda roztacza siæ bezkres. Miædzy zielonymi
falami pÆynå dziaÆkowe domki. Ciasny ¥wiat uderza w ¥wiat bez granic.
A ja przypominam muchæ na szybie, bo nie mogæ odlecieì w bliskie, lecz
nie moje przestrzenie.
W lustrze wycieram zaparowanå twarz. To twarz mÆodej kobiety.
Nawet Æadnej. O skórze bez zmarszczek, niczym tafla jeziora w bezchmurny poranek, z odpÆywajåcymi oczami, z czóÆnem wygiætych z niezadowolenia ust i z wystajåcå wyspå opalonego nosa.
Z zadumy wyrywa mnie dzwonek do drzwi. Na progu staje cholernie przystojny mÆody mæºczyzna i jego wysokie, smukÆe ciaÆo poÆyka
moje. Znikam w wielkich ramionach, dokÆadnie tak, jak przed chwilå
znikaÆam pod taflå goråcej wody.
On juº wie. Tak, to prawda. Spodziewam siæ dziecka. Gdzie¥ w moim ciele wylæga siæ nowy ¥wiat. On cieszy siæ, ºe staÆ siæ prawdziwym
mæºczyznå. Ma obok kobietæ piæknå jak ze snu i na dodatek jest ojcem
maÆej istoty. Istoty wielko¥ci truskawki. ÿwiat nagle staÆ siæ piækny. ByÆby
jeszcze piækniejszy, gdyby to co¥ obok, ta ciasna kawalerka, urosÆa do
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wielko¥ci duºego apartamentu. Ale motyle z reguÆy nie så wÆa¥cicielami
Æåk. Wolno¥ì nie jest majætna. Wolno¥ì niesie bardzo malutki bagaº.
Tylko taki, jaki sama moºe unie¥ì. Ani jednej walizki wiæcej. Na razie to
niemoºliwe, aby cieszyì siæ z tego, co siæ ma.
Zasypiamy jak w matrioszce, we mnie ¥pi nasze dziecko, a ja ¥piæ
zamkniæta w duºego mæºczyznæ, który jest ojcem mego dziecka. Nad
nami ciasne mieszkanko, chrapie bulgocåca kanalizacja. Wieºowiec za¥
ukÆada siæ do snu w wielkim mie¥cie, a miasto wtula siæ w wielki kraj.
Kraj za¥ zapada siæ w poduszce ogromnego ¥wiata. A ¥wiat? ÿwiat teº siæ
gdzie¥ zapada.

Mycie okna
— muszæ umyì dzi¥ okno
aby zobaczyì —
po przetarciu szyby
¥wiat podchodzi
nasycajå siæ kolory
z cieni wychodzå kontury
i wtedy ¥wiat
zaglåda do ¥rodka...
czerwieniæ siæ
— chyba teraz muszæ
posprzåtaì pokój —
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Plecy wiatru
så bezbarwne
nie mogæ go poklepaì
choì miædzy Æåkami
drogi ma udeptane
lecz gdy siæ odwraca
ma oczy zamkniæte

Sugestie jesieni
coraz wolniej såczå siæ promienie
jesieñ wynosi ptaki i zieleñ
¥wiat jak wystygniæta zupa
ludzie wchodzå do domów
mijajå na progach pajåki
dzieñ znika w tiulach mroku
¥wiat marszczy nos z zimna
a wiatr warczy jakby chciaÆ ugryªì
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Wanda Szczypiorska

Czytanie Prousta
Wakacje spædzali¥my osobno. Nie mieli¥my pieniædzy i trzeba byÆo jechaì do kogo¥, przesiedzieì gdzie¥, przeºywiì siæ do czasu nowego stypendium. W czerwcu robiÆam z Andrzejem i Grzegorzem kukieÆki do
prywatnego teatrzyku. Kaºde z nas trojga przygotowaÆo projekt, ale
uznali, ºe tylko mój nadaje siæ do realizacji. Przez caÆy czerwiec ja szyÆam, a oni montowali. Dostali¥my pieniådze. Niezbyt wiele.
Wkrótce potem Grzegorz napisaÆ do mnie — do Jeleniej Góry, gdzie
byÆam u mojej siostry — ºe musi wyjechaì z Andrzejem do Lublina, bo
nie ma z czego ºyì. „W Warszawie sprawa wyglåda beznadziejnie”.
„Bardzo ciæºko, w ogóle nie mogæ malowaì”. I tak dalej. „Zazdroszczæ,
ºe masz spokój i wolny umysÆ...”. To nie byÆa prawda. Mnie takºe byÆo
bardzo ciæºko.
Z Grzegorzem nie mieszkali¥my nigdy razem, chociaº on miaÆ co¥
w rodzaju mieszkania w drewniaku na peryferiach. Od roku byli¥my
jednak nierozÆåczni, chociaº nie zawsze nocowaÆam u niego — czæsto
wracaÆam do domu, ºeby co¥ zje¥ì i siæ przebraì. Do niego jechali¥my po
zajæciach na ASP. Grzegorz miaÆ wprawdzie w domu jakie¥ jedzenie, ale
nie chciaÆam go objadaì. Dotychczas bardzo towarzyski, przy mnie zaczåÆ prowadziì ºycie samotnika i to nie tylko dlatego, ºe na rozrywki nie
byÆo pieniædzy. Chodzili¥my do teatrów, tylko we dwoje — wej¥ciówki po
3 zÆote, a u niego w domu czytywaÆam na gÆos „W poszukiwaniu straconego czasu”. SiedziaÆam wtedy na wåskim, ºelaznym Æóºku, a on gdzie¥
pod ¥cianå. SÆuchaÆ. £óºko z niezbyt ¥wieºå po¥cielå i wygniecionå poduszkå. ByÆam go¥ciem. Nie do mnie naleºaÆo sprzåtanie i gotowanie fasoli na maszynce. To on robiÆ herbatæ, bardzo mocnå. MdliÆo mnie od
niej, ale udawaÆam, ºe takå lubiæ.
Nie byÆo mowy o maÆºeñstwie. ByÆam trzeciå mieszkankå tej pracowni, trzeciå i najwaºniejszå. Ta pierwsza usiÆowaÆa go wychowywaì,
a druga siæ nie liczyÆa. Nigdy nie powiedziaÆam, ºe go kocham. Kochaì
oznacza zwiåzaì siæ, a ja wiedziaÆam, ºe z nim nie moºna siæ wiåzaì.
W poÆowie lata napisaÆ, ºe malujå z Andrzejem ¥wiæte obrazy i usiÆujå je sprzedaì, ale na razie siæ to nie udaje. GÆodowaÆ. „CzÆowiek przesta85

je my¥leì i reagowaì na cokolwiek oprócz wystawy u rzeªnika. Jedyne, co
czasem odczuwam, to tæsknota”. PisaÆ, ºaliÆ siæ. Pewno. Teº tæskniÆam.
Potem pisaÆ z Lublina, ºe majå nowå pracæ, malujå freski w przedszkolu za tysiåc piæìset zÆotych z wyºywieniem. Nastrój mu siæ poprawiÆ.
Mniej byÆo w listach o tæsknocie, a wiæcej o miÆo¥ci. PisaÆ ºe sÆyszy mnie
czytajåcå Prousta — „...i teraz, ilekroì przypomnæ sobie jaki¥ moment
z Prousta, sÆyszæ twój gÆos, który chciaÆbym zatrzymaì i tak siæ w nim zatraciì...”.
Wzmianka o czytaniu przeze mnie Prousta byÆa w kaºdym li¥cie, tak
samo jak wzmianka o moim ciele. Pamiæì o lekturze byÆa jednak dominujåca, wedÆug niego uciele¥niaÆam jå. „MógÆbym my¥leì, ºe nie ma
ºadnej ksiåºki, a ten wspaniaÆy ¥wiat istnieje tylko za sprawå twoich
warg”. Ja teº pisaÆam o tæsknocie, ale nigdy nie napisaÆam, ºe go kocham. To byÆo jak obrona twierdzy. My¥laÆam, ºe gdybym to zrobiÆa, poczuÆabym siæ bezbronna. Wiæc pisaÆam mu tylko o tym, co robiæ w ciågu
dnia.
TæskniÆam do tego ºelaznego Æóºka, które bywaÆo moim drugim domem. Wakacje siæ dÆuºyÆy, w Jeleniej Górze miaÆam byì do poczåtku
wrze¥nia. Kiedy dowiedziaÆam siæ, ºe Grzegorz przyjechaÆ do Warszawy, poczuÆam zniecierpliwienie, gwaÆtownå potrzebæ powrotu. Ale zanim wróciÆam, minæÆo kilka dni.
JechaÆam na przedmie¥cie, gdzie staÆ ten kwaterunkowy drewniak,
z pewnym lækiem. Po dwóch miesiåcach rozÆåki byli¥my juº trochæ inni.
Bardziej stæsknieni, bardziej sobie bliscy, a jednocze¥nie jakby obcy. WyobraºaÆam sobie rado¥ì, czuÆo¥ì i poznawanie siæ od nowa. ByÆo przedpoÆudnie. Dzieñ prze¥wietlony z ukosa wrze¥niowym, jaskrawym sÆoñcem. Na miejsce dojechaÆam pociågiem elektrycznym. CiepÆo. ZaczynaÆy opadaì li¥cie. Otwarte drzwi wej¥ciowe. Korytarz. Dlaczego czujæ læk?
Drzwi do pracowni w gÆæbi. Nie muszæ przecieº pukaì, jestem u siebie.
W domu.
Od razu zobaczyÆam, ºe nie byÆ sam. Ona siedziaÆa na Æóºku, ubrana, ale niekompletnie. W jakiej¥ koszuli, przeciætna dziewczyna, niezbyt
Æadna. PoczuÆam nie gniew, nie rozpacz, ale wstyd. PowiedziaÆam „przepraszam” i wyszÆam.
Rozpacz pojawiÆa siæ tuº za drzwiami. WiedziaÆam — nie mogæ pÆakaì, bo on zaraz wybiegnie za mnå. I wybiegÆ. SzedÆ ze mnå w stronæ
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dworca. Wyja¥niaÆ, tÆumaczyÆ, prosiÆ i chyba nawet pÆakaÆ. Rozstali¥my
siæ, kiedy nadjechaÆ pociåg. PowiedziaÆam mu, ºe to koniec.
ZaczæÆam szlochaì na pustej ulicy za Dworcem Wschodnim. WeszÆam do domu z pÆaczem i pÆakaÆam tak caÆå noc. Potem poczuÆam
wzglædny spokój. Nie byÆam pewna, czy to rzeczywi¥cie koniec.
To nie byÆ koniec. Mieli¥my przed sobå jeszcze dwa tomy „W poszukiwaniu straconego czasu”. Po paru dniach byli¥my znowu razem, teraz
juº nierozÆåczni na dobre. Po pewnym czasie zaczæÆo mi to ciåºyì, zaczæÆo siæ robiì duszno. Teraz juº byÆam pewna, ºe nigdy — a przynajmniej w najbliºszym czasie — nie znajdæ spinki do wÆosów obcej dziewczyny pod poduszkå. Jego skrucha byÆa niczym wiæzy, a ja coraz bardziej
pragnæÆam byì znowu wolna. ZaczæÆam siæ wymykaì. ChodziÆam sama
to tu, to tam.
I wreszcie pewnego dnia odeszÆam, nie doczytawszy ostatniego
tomu.

Odjazd
Rozstali¥my siæ wczesnå wiosnå. Po dwóch latach byÆo po prostu nudno.
ZaczæÆam sama chodziì do filharmonii, bo Gabriel nie byÆ muzykalny.
I tam której¥ niedzieli poznaÆam klarnecistæ. Na imiæ miaÆ Rajmund, co
obniºaÆo nieco jego atrakcyjno¥ì. MiaÆ teº maÆå gÆowæ, a to z kolei odbieraÆo mi caÆå przyjemno¥ì z pocaÆunków. GraÆ jazz.
Nieomal od poczåtku naszej znajomo¥ci uczestniczyÆam w próbach
jego zespoÆu jako widz. Pianistå byÆ znany muzyk. W duºej sali, w Hybrydach, siedziaÆam z tyÆu, na krzeseÆku. Z nikim nie rozmawiaÆam, bo to
byÆ inny ¥wiat — ¥wiat majåcy swój wÆasny jæzyk. Mój jæzyk nie miaÆ tu
zastosowania. A pianista onie¥mielaÆ.
Po próbie Rajmund mnie odprowadzaÆ, chodzili¥my na spacery. Tylko raz byÆam u niego w domu. Byli¥my wtedy sami i chciaÆ, ºebym mu
siæ oddaÆa, ale broniÆam siæ zaciekle. MusiaÆo byì jeszcze zimno, bo mia87

Æam na sobie ciepÆe, baweÆniane majtki. Nie wiedziaÆ, ºe wÆa¥nie o to
chodziÆo. Nie pozwoliÆam siæ rozebraì.
Na uczelni widywaÆam siæ z Gabrielem. ZapytaÆ mnie, co siæ staÆo.
Nie rozumiaÆ, dlaczego nie wychodzimy razem. Wkrótce moja zdrada
staÆa siæ oczywista. Którego¥ dnia zobaczyÆ mnie z klarnecistå i to go zabolaÆo. To nic, ºe sam wybieraÆ siæ do Paryºa — na zawsze i beze mnie.
Nie tylko zostaÆ zdradzony, ale w dodatku zdradzony jawnie.
Wszyscy widzieli. Rajmund przychodziÆ po mnie na uczelniæ. Po incydencie w jego mieszkaniu straciÆ jednak zapaÆ, ja natomiast straciÆam
ochotæ na spotkania z nim.
DostrzegÆam wtedy, ºe dzieje siæ wokóÆ mnie co¥, w czym nie bioræ
udziaÆu. Zmowa? Gabriel miaÆ pokój w domku, starym drewniaku
przedwojennym. To byÆ nasz pokój, a teraz urzådzaÆ tam prywatki.
Kaºdy przynosiÆ pewnie to, co miaÆ, ale zabawa musiaÆa byì przednia.
Nikogo nie dziwiÆa moja nieobecno¥ì, ale pogÆoski zaczæÆy do mnie docieraì. Niby po rozstaniu, a jednak Gabry¥ dobrze siæ bawi. Jest w euforii. Wolny. Tylko ja wiedziaÆam o co chodzi — ºeby nikt nie domy¥liÆ siæ,
ºe zostaÆ zdradzony. Opuszczony? O nie. To ja miaÆam czuì siæ zdradzona i opuszczona. Bardzo mu zaleºaÆo na tym, by tak my¥lano. Powinnam byÆa odczuwaì satysfakcjæ. Je¥li zadawaÆ sobie tyle trudu by
mnie zraniì, widocznie sam czuÆ siæ zraniony. Ale mnie stawaÆ siæ obojætny.
Paªdziernik na ASP zaczåÆ siæ od przygotowañ do wycieczki. Paryº.
Mnie to nie dotyczyÆo wcale. Skåd miaÆabym wziåì pieniådze? Ale Gabriel byÆ podniecony. To byÆa jego szansa. Zostanie tam. Ucieknie. WiedziaÆam o tym — tylko ja.
MusiaÆo mu zaleºeì na tym, ºeby siæ poºegnaì. Byì moºe mnie zaleºaÆo równieº. W przeddzieñ wyjazdu szli¥my przez caÆe miasto do jego
klitki na Mokotów. Trochæ siæ tam zmieniÆo. ByÆo pusto. £óºko staÆo
przy innej ¥cianie.
Widocznie bardzo tego chciaÆ, a ja ulegÆam. Chyba juº bez emocji.
Pamiætam to — siedzæ na Æóºku, juº po wszystkim i wciågam rajstopy,
a on patrzy. Patrzy na moje nogi, potem na twarz. A ja? Nic to juº dla
mnie nie znaczyÆo. DaÆ mi ksiåºki. Te, z którym siæ nie rozstawaÆ. Potem
odniósÆ mi je pod same drzwi. Nie wszedÆ. A moºe sama je odniosÆam?
Nie wiem. Tego juº nie pamiætam. Po tym co siæ staÆo, wszystko co doty88

czyÆo Gabriela znikÆo w jakiej¥ brunatnej mgle. ZapadÆo siæ. Jakby przestaÆo istnieì.
Wycieczka do Paryºa wróciÆa po tygodniu bez Gabriela. Co siæ dziaÆo za kulisami, nie wiem. Czy kto¥ wyleciaÆ? Pewno tak. I kto byÆ przesÆuchiwany? Nie wiem. Mnie nie pytano o nic.
Po pewnym czasie Gabriel zaczåÆ pisaì do mnie. PisaÆ gdzie mieszka. íe w Æazience. I sypia w wannie. Nieªle. PowiodÆo mu siæ. I pytaÆ, czy
przyjadæ. Nie przyjadæ. Bo byÆ kto¥ inny, kto¥ byÆ zawsze, ale tego nie napisaÆam. Po co? PogÆoska, ºe Gabriel mnie porzuciÆ, ºyÆa. Po latach,
w gronie znajomych, kiedy jeden drugiego pytaÆ o mnie, najlepiej poinformowany opowiadaÆ, ºe kiedy zostaÆam sama, pewno siæ zaÆamaÆam.
Nie wiedziano gdzie jestem, co porabiam, wiæc chyba jestem nikim.
To prawda. Jestem nikim. Lecz nie z powodu Gabriela.
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Lidia Troì

Moje pisanie
PróbowaÆam co¥ napisaì. Naprawdæ wiele razy zaczynaÆam, ale nic nie
zostaÆo skoñczone. PeÆno podartych kartek. Moja przyjemno¥ì pisania to
czas nie wyznaczony. Nie wiadomo skåd przychodzi taka chwila, w której sÆowa stajå siæ bardzo lekkie i tañczå na kartce. Nie bardzo potrafiæ
trzymaì siæ w ryzach czasu i pisaì w okre¥lonym terminie. I tak ku zaskoczeniu samej siebie, zaczæÆam sobie opowiadaì:...
W pierwszomajowå noc siedziaÆam na pomo¥cie, wsÆuchana w ptasie
rozmowy. Woda jeziora bardzo lekkå falå uderzaÆa o brzeg. CzuÆam jak
gwar miasta coraz ciszej we mnie brzmi. — „A ja goniæ, a ja goniæ swe
marzenia” — z tarasu mojego domku rozchodziÆ siæ ¥piew mieszczuchów. Kilka gitar brzmiaÆo raz zgodnie, to znowu przechwalaÆy siæ swoimi tonami. ZanuciÆam te piosenkæ razem z nimi i zrobiÆo mi siæ smutno. — Nie mam marzeñ — pomy¥laÆam. — I ºadnych planów — dodaÆam
po chwili póÆgÆosem.
Måº, który w pobliºu szykowaÆ swój sprzæt wædkarski, zapytaÆ, czy
co¥ mówiÆam. W gwarze rozmów zniknæÆa moja odpowiedª. Sama teº
jej nie usÆyszaÆam. Szkoda, moºe udaÆoby mi siæ zrozumieì, dlaczego
tak czujæ.
WstaÆam i przysiadÆam siæ do przyjacióÆ, a tam — „przypÆynåÆ statek
do Bordeaux....”. Moja szanta — pomy¥laÆam i gÆo¥no wÆåczyÆam siæ
w zwrotce „Choìby nawet królem byÆ, caÆowaÆ bædæ ciæ co siÆ”.
DochodziÆa chyba druga w nocy. MÆodzieº powoli opuszczaÆa nasze
towarzystwo. Przytulali siæ, odchodzåc. Na stoÆach zostaÆy zimne kieÆbaski, zdjæte juº dawno z grilla oraz jakie¥ resztki saÆatek i sosów. ZrobiÆ
siæ wielki baÆagan. Koleºanka — widzåc moje lustrujåce spojrzenie — zapewniÆa, ºe postara siæ zrobiì porzådek przed pój¥ciem spaì.
PodniosÆam siæ, tÆumaczåc senno¥ciå i poszÆam do pokoju. Måº, nie¥wiadomy moich smutków, pogwizdywaÆ do piosenki Czerwonego Tulipana „Jeszcze tobie marzy siæ ucieczka...”. PrzyÆoºyÆam gÆowæ do poduszki, ale sen nie przychodziÆ. OtworzyÆam notatnik i napisaÆam:
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I znowu ¥cierpÆy mi ramiona
Jak plecak ciæºki przysiadÆ ºal
Jak mam zrozumieì
Skoro nazwaì trudno
Jak znaleªì sÆowo
Po¥ród rozrzuconych zdañ
Zdarte ubranie
WokóÆ strzæpy niespeÆnionych marzeñ
Wiatr rozwiaÆ ºalu mgÆæ
Stojæ naga przed lustrem
Juº tylko drºåca zasÆona wstydu
Oto ja
Naga przed lustrem stojæ samotnie
W tafli odbicie moich Æez
Z tej drugiej strony
L¥niå jak diamenty
Zmieñ pÆacz w sÆowa
Moºe osuszysz Æzy
Ubierz w sÆowa krzyk
Moºe zrozumiesz dno rozpaczy
Rano obudziÆ mnie aromat kawy. Måº trzymaÆ w ræku mój ukochany
kubek i poruszaÆ nim pod moim nosem. Kot zobaczyÆ, ºe nie ¥piæ i od razu wgramoliÆ mi siæ na brzuch. DÆugo tak nie wytrzymaÆam. UsiadÆam
w gÆæbokim fotelu. Obok leºaÆ notatnik z nocnym pisaniem. WziæÆam
dÆugopis:
Porwij mnie falo za horyzont
I daj powróciì w piasku ºar
Porwij mnie wietrze na gór wierzchoÆki
I daj przestrzeni czar
SÆoñce ogrzej me ciaÆo
Jak ciepÆem najczulszych råk
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Dotykaj falo mnie caÆå
Jak usta w upojnå noc
Majowa burzo
PocaÆunków zmyj faÆsz
Ech ºurawiu uºycz swych skrzydeÆ
Zbudujæ przed zapomnieniem dach
Pogoda nie sprzyjaÆa spacerom. Od rana deszcz pie¥ciÆ przyrodæ, dodajåc jej zieleni, ale mnie zatrzymaÆ pod dachem. Måº jednak, nie zwaºajåc na nic, wziåÆ wædki, zaÆoºyÆ pelerynæ i popÆynåÆ na ryby. Ja delektowaÆam siæ swoim nicnierobieniem. CzytaÆam Leszka KoÆakowskiego —
„Czy Pan Bóg jest szczæ¥liwy...”. SzukaÆam odpowiedzi na swoje pytania. NapisaÆam:
Za drzwi walizka wystawiona
Z balkonu szalik w kratæ sfrunåÆ
Za drzwiami mocno przestraszona
Moja chandra
Z kapciami w torbie i piºamå
Deszcz przestaÆ padaì i bratki doczekaÆy siæ na posadzenie. MusiaÆam zrobiì dla nich miejsce, bo niezapominajki rozsiaÆy siæ wszædzie
spontanicznie. I tak wÆa¥nie wyglåda moje pisanie.

Dzieñ sÆowa
SÆowo za póªno siæ dzisiaj obudziÆo i miaÆo bardzo maÆo czasu na leniwe witanie dnia. Humoru nie miaÆo, gdyº wczoraj wieczorem przekroczyÆo wszelkie granice przyzwoito¥ci, wyraºajåc swojå opiniæ o... SÆowo skrzyknæÆo inne zaprzyjaªnione sÆowa, które — z siÆå manifestacyjnego tÆumu — ruszyÆy na o¥lep do przodu. GnaÆy bez opamiætania, a coraz
to nowe przyÆåczaÆy siæ do nich i z impetem spadaÆy na ramiona sÆuchaczy. PowstaÆ zamæt, zadyma a potem zgliszcza i cisza.
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Rano sÆowo wstydziÆo siæ spojrzeì w oczy drugiemu. Spu¥ciÆo uszy
po sobie, ale nie wydukaÆo nic, nawet niczego w rodzaju przeprosin.
UgrzæzÆo gdzie¥ w gardle, jak o¥ì przy jedzeniu ryby, charczaÆo, kaszlaÆo, ale nic konkretnego siæ z tego nie urodziÆo.
SÆowo pognaÆo do pracy, moºe nie jak zwykle, ale spóªnione. Po drodze teº milczaÆo, bo gula w gardle nadal uwieraÆa, a Æzy, rozbiegane panienki, co jaki¥ czas podskubywaÆy gaÆkæ oka — to lewego, to prawego —
tak na zmianæ, jako¥ dziwnie. My¥li podpowiadaÆy — „otwórz siæ” —
a sÆowo nic, zastygÆe jak skamielina. Z upÆywem dnia i rozwojem wydarzeñ musiaÆo przerwaì milczenie. Znowu poczuÆo siæ pewniejsze siebie,
traciÆo poczucie lekkiej skruchy i wstydu za wystæpki wczorajsze.
Za rogiem napotkaÆo inne sÆowo, z trudnym tematem do rozwiåzania. Nie bardzo miaÆo ochotæ na rozstrzyganie czegokolwiek i Æamanie
liter, wiæc popÆywaÆo bezpiecznie na powierzchni maÆych sÆówek, na lewo, na prawo, u¥miechajåc siæ przymilnie. Bez zobowiåzañ poºegnaÆo
trudnå kwestiæ.
SÆowo znowu poczuÆo swå moc i brrrrr... aº strach pomy¥leì. PobiegÆo na spotkanie z popoÆudniem do¥ì nieciekawie rozpoczætego dnia. —
Trzeba nadrobiì czas grzæªniæcia w gardle i poszukaì przeciwnika — pomy¥laÆo. Na fali niepohamowanych my¥li znowu jakby na przekór sobie
wyrzuciÆo z impetem caÆe zastæpy liter, ubranych w ironiæ i wzgardæ. Nie
panujåc nad biegiem wypadków, pustoszyÆo niczemu niewinne uczucia,
które w po¥piechu chowaÆy siæ po kieszeniach. Ale one tylko przez chwilæ siedziaÆy cichutko przestraszone, bo w koñcu podstæpem wykradÆy sÆowu trochæ liter i w odsieczy wystawiÆy swoje zastæpy. Litery, ubrane
w sÆowa uczuì, poczuÆy siæ piækniejsze i majestatycznie zaczæÆy przechadzaì siæ przed buntownikiem. SÆowo wybaÆuszyÆo zdziwione oczy, milczaÆo z otwartå gæbå, a ironia, niczym dymek z papierosa, powoli z niego
wyfruwaÆa. Wzgarda schowaÆa siæ za sÆupem i stamtåd z ukosa spoglådaÆa na przechadzajåce siæ uczucia.
Wieczorem, zmæczone dÆugim dniem, sÆowo przytuliÆo siæ do poduszki i zasnæÆo.
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Blanka Zawada

Telegram z przeszÆo¥ci
WsiadÆam. Do pociågu. UsiadÆam. OtworzyÆam. Ksiåºkæ. PróbowaÆam.
Czytaì. Kto¥ wsiadÆ. WysiadÆ. Na chwilæ. Nawet. SkupiÆam siæ. Bernhard. Sms. WyjæÆam. Telefon. Z torebki. PrzeczytaÆam. NapisaÆam. Jadæ. Bædæ. Nie miaÆ. Czasu. Jutro. OdpisaÆam. StaraÆam siæ. Czytaì. Kto¥
wsiadÆ. Kto¥ wysiadÆ. Nie skupiÆam siæ. Na my¥lach. WysiadÆam. WrocÆaw. Spotkanie. Projekt. Póªniej. WÆóczenie. Po kawiarniach. Do ¥witu.
Kwiaty o 3. Nad ranem. Na rynku. Moºna kupiì. Hotel. Sen.
Rano. Sukienka. Makijaº. Trochæ. Elegancko. Trochæ. Staro¥wiecko.
Trochæ. Jak pensjonarka. Trochæ. Czechowowsko. Trochæ. Po co. Nie.
Dla niego. To dla mnie. Samej. ÿniadanie. Czekolada. Przyjemno¥ì.
W sÆoñcu. Paªdziernik. Czekam. Czy juº? Nie. Jeszcze nie. Moºe. Juº?
Jeszcze trochæ. Nie. I? Tak. Juº. Idæ. Dochodzæ. Siadam. Rozglådam.
Jest. Spotkanie. MiÆo. MiÆo. Jak siæ masz. Dobrze. Jak zwykle. ÿwietnie.
Wyglådasz. Patrzæ. Nie mogæ. Oderwaì. Patrzy. Nie moºe. Oderwaì.
Nie mój? Nie jego? Ja. Czy widzisz. Tak widzæ. Co my¥lisz. To ciekawe.
CaÆkiem. Interesujåce. Opowiadasz. Opowiadasz. Jedziemy. Na kawæ.
Pokazujesz. Widok. Póªniej. Juº. Tak. Obiad. Niedaleko. Park PoÆudniowy. Moºe. PóÆnocny. Tam, gdzie jezioro. Nie mam. GÆowy. Do
nazw. Jak zawsze. Pijesz kawæ. Tam. Co rano. MiÆo. Trochæ. Filmowo.
Nawet. Teatralnie. Zbyt. Rozmawiamy. Rozmawiamy. Godzina. Nastæpna. Robi siæ ciemno. Mam pociåg. Ale moºe. Do kina. Idziemy.
U Ciebie. Lakier. Do paznokci. Raczej tani. Zdecydowanie. Karolina? PrzemknæÆo. A jednak. Karolina. Chyba. Dobrze. SÆyszaÆam. Nie
wiem. Nie rozumiem. Nie chcæ. Rozumieì. Nie widzæ. Nic. Nie caÆujesz. Bo znaczy. Zapewniam. íe nie. Nic. Nie znaczy. Wiæc. CaÆujesz.
Nic. Nie chcæ. Od Ciebie. Tak. Mówiæ. Umræ. Gdy. To zrobi. Tak
my¥læ. Nic. Nie znaczy. Tak my¥lisz. W to wierzysz. CaÆujesz. A jednak.
To przykre. To znaczy. I boli. Odchodzæ. Zostajæ. W hotelu. Rækawiczki. W samochodzie. Twoim. Rano. Wspólna kawa. Na rynku. MiaÆa byì.
Czekam. Spoglådam. Ciebie. Nie ma. Znów. Sms. Nie bædzie. Spotkania. Nie przyjdziesz. Waºne. Zakupy. Tak waºne. Ja siedzæ. W sÆoñcu.
To WrocÆaw. Nie pÆaczæ. Ja¥ i MaÆgosia. Przede mnå. Pergola. Za mnå.
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Jaki¥ juº czas. I okno namalowane. Domalowane. Zachwycajåce. A bædå. Noce goråce. Firanki z okien. Falujåce. Muzyka. Spotkania. Tego
jeszcze. Nie wiem. A teraz. Trochæ. Smutno. My¥læ. Nie. íe. Wcale nie.
Piækne. Ja. WrocÆaw. Historia. We mnie. Nie. Ty.

Z cyklu miejskich opowie¥ci
Krystyna i Zygmunt ºyli w konkubinacie. Bardzo siæ kochali i starali dawaì sobie przestrzeñ oraz wolno¥ì, o których tyle czytali w kolorowych
czasopismach. Oboje realizowali siæ w wolnych zawodach. MiÆo spædzali czas pomiædzy praniem, wypróbowywaniem najnowszych przepisów kulinarnych, nadrabianiem koniecznych lektur a wizytami na siÆowni, w kinie oraz w teatrze.
Pewnego dnia Zygmunt, pracujåcy jako operator filmowy, oznajmiÆ,
ºe wyjeºdºa na zdjæcia do filmu. Dla Krystyny byÆ to szok, gdyº do tej
pory kræciÆ on jedynie reklamówki. ByÆa dumna z konkubenta, ale równieº zaniepokojona, poniewaº gÆównå rolæ w filmie odgrywaì miaÆa
sÆynna blond gwiazda ambitnych produkcji. Jak przystaÆo na kobietæ,
która w soboty zaczyna dzieñ od „Wysokich Obcasów”, a 8 marca spædza
nie inaczej jak na Manifie, Krystyna postanowiÆa poprzestaì na drobnych niby-ºartach, pod którymi ukrywaÆa swoje kobiece niepokoje.
PostanowiÆa zorganizowaì sobie jako¥ wieczory podczas nieobecno¥ci Zygmunta, który pomagaÆ jej w obdzwanianiu koleºanek i planowaniu czasu wolnego. Tak dobrze jej szÆo wypeÆnianie rozrywkami dni
sÆomianej konkubiny, ºe nagle okazaÆo siæ, iº Krystyna juº pierwszego
dnia wyjazdu partnera wybiera siæ na ogromne party, odbywajåce siæ na
statku pÆywajåcym po Wi¥le. Wtedy to Zygmunt odczuÆ pewne zaniepokojenie mæskiego ego, ale nie daÆ nic po sobie poznaì. UkryÆ iskræ zazdro¥ci pod maskå nowoczesnego mæºczyzny, feministy — w koñcu teº
czytaÆ „Wysokie Obcasy”.
Czas do wyjazdu upÆywaÆ nieubÆaganie. Przy pakowaniu Zygmunt
postanowiÆ poprosiì o pomoc Krystynæ, która oczywi¥cie zgodziÆa siæ bez
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zastanowienia. Chcåc podziækowaì jej za czas, jaki po¥wiæciÆa na przygotowywanie go do wyjazdu, a który w innych okoliczno¥ciach zapewne
spoºytkowaÆaby na przeczytanie rozdziaÆu z nowo nabytej „Klaudyny...”, postanowiÆ siæ zrewanºowaì. Jako ºe powszechnie wiadomo, iº
feministki gotowaì nie potrafiå, femini¥ci za¥ robiå to genialnie, Zygmunt postanowiÆ przyrzådziì poºegnalny posiÆek. Wszystko smakowaÆo
wprost wybornie, ale potrawy przyprawione zostaÆy ogromnå ilo¥ciå
czosnku. Krystyna byÆa tym trochæ zaniepokojona — zwÆaszcza w kontek¥cie imprezy towarzyskiej na barce, która miaÆa siæ odbyì za trzy godziny. Zygmunt uspokoiÆ jå jednak i zapewniÆ, ºe szczególny rodzaj oraz
sposób podania czosnku nie przynioså ºadnych negatywnych konsekwencji. Krystyna, sÆyszåc to, ochoczo powróciÆa do jedzenia. Poºegnali
siæ bardzo ciepÆo i kaºde poszÆo w swojå stronæ. Zdjæcia Zygmunta miaÆy
zajåì dwa miesiåce — od kiedy byli razem, nigdy jeszcze nie rozstawali
siæ na tak dÆugo.
Krystynie podczas przyjæcia dopisywaÆ humor, tym bardziej ºe jako
niezaleºny PR-owiec miaÆa akurat szansæ pozyskania nowych klientów,
a przy okazji spotkania przedstawicieli projektów, o które siæ ubiegaÆa.
Niestety, nie wiedzåc czemu, u¥miechniæci z poczåtku rozmówcy szybko zmieniali wyraz twarzy i juº po chwili rozmowy musieli akurat udaì
siæ do toalety, po drinka lub teº dostrzegali nagle byÆå ulubionå nauczycielkæ polskiego, przyjacióÆkæ z Chile czy po prostu byli zmuszeni na
chwilæ opu¥ciì Krystynæ. Po dwóch godzinach nieskutecznych prób poszukiwania choìby jednej osoby skÆonnej do dÆuºszej rozmowy, wyszÆa
z imprezy. Po kilku dniach zaczæÆy przychodziì maile informujåce, ºe
projekty, przy których miaÆa pracowaì, zostaÆy w duºym stopniu okrojone przez Ministerstwo, miasto czy Uniæ Europejskå. Pisali, iº ºadnej firmy teraz na niå nie staì i zatrudnili juº tañszå osobæ.
Zygmunt rozpoczynaÆ w tym czasie zdjæcia. Wszystko szÆo dobrze,
dopóki nie okazaÆo siæ, ºe w jego kosmetyczce zabrakÆo dezodorantu.
Problem byÆ o tyle skomplikowany, iº zdjæcia kræcono na wyludnionej
wsi, a Zygmunt jako alergik mógÆ uºywaì jedynie specyficznego rodzaju
dezodorantu w krysztale, który dostæpny byÆ tylko w specjalistycznych
aptekach. Nie marzyÆ wiæc nawet o uzupeÆnieniu kosmetyczki, gdyº nikt
nie wstrzymaÆby zdjæì z tak bÆahego powodu. Poza tym zawstydzony nie
¥miaÆby nawet wspomnieì o tego rodzaju problemie. W koñcu co póÆ go96

dziny odskakiwaÆ od kamery i biegÆ do Æazienki siæ umyì, gdyº nie potrafiÆ o niczym innym my¥leì. Po dwóch tygodniach tak dziwacznego i niezrozumiaÆego dla innych zachowania, reºyser wraz z producentem postanowili podziækowaì mu za wspóÆpracæ, wyposaºajåc go na
poºegnanie w numer telefonu do znanego psychiatry.
Zygmunt, wykoñczony psychicznie, wróciÆ do domu. Tam, przed telewizorem, zastaÆ Krystynæ — w brudnej piºamie, nieuczesanå i z paczkå
chipsów w ræce. Na jej pytanie, czemu przyjechaÆ póÆtora miesiåca przed
czasem, burknåÆ co¥ niezrozumiaÆego i spytaÆ jå, co robi w takim stanie.
OdpowiedziaÆa, ºe oglåda zakupy w telewizji na kanale Mango. Mimo
jeszcze kilku podjætych przez niå prób znalezienia pracy, fama o Krystynie jako dziewczynie od PR-u, której oddech nie pozwala na pracæ z niå,
szerzyÆa siæ nieustannie. Mówiono takºe i o Zygmuncie — niegdy¥ zapowiadajåcym siæ ¥wietnie operatorze, który zwariowaÆ. Przyjæto wersjæ, ºe
prawdopodobnie jest to choroba rodzinna, a on sam nie mógÆ juº dÆuºej
pracowaì z kamerå, gdyº co chwilæ wybiegaÆ w podskokach z planu filmowego. Plotki o obojgu rozeszÆy siæ w koñcu na caÆå Polskæ.
Czas mijaÆ, a Krystyna z Zygmuntem, siedzåc na kanapie, oglådali
wspólnie zakupy w Mango. ByÆo tak aº do dnia, kiedy odÆåczono im
kablówkæ, bo nie mieli z czego zapÆaciì. „Wysokich Obcasów” teº juº
nie kupowali. Po jakim¥ czasie komornik zaczåÆ wynosiì z ich mieszkania róºne sprzæty, gdyº nie byli w stanie spÆacaì kredytu. W koñcu musieli opu¥ciì piækne lokum z wysokimi sufitami, znajdujåce siæ na warszawskim íoliborzu. Krystyna zamieszkaÆa w domu swoich rodziców,
a ºe byli oni katolikami, Zygmunt nie mógÆ przenie¥ì siæ razem z niå.
Na ¥lub takºe nie mieli pieniædzy, podobnie jak i siÆy. Mæºczyzna zmuszony byÆ wiæc wróciì do swojej rodzimej wsi pod BiaÆymstokiem i tam
pomagaì ojcu w gospodarstwie. Prawie siæ z Krystynå nie widywali. Nigdy teº nie powiedzieli sobie, ºe tak naprawdæ poszÆo o zazdro¥ì. To
w koñcu bardzo plebejskie uczucie, do którego zniºyì siæ nie wypada.
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Agnieszka íuchowicz

Okoliczno¥ci dostrzegania znaków
Dopiero kiedy podpisywaÆam papiery rozwodowe, zaczæÆam zastanawiaì siæ, czy na pewno zrobiÆam wszystko, co mogÆam, ºeby uratowaì
moje maÆºeñstwo. Od momentu, w którym podjæÆam decyzjæ, ºe to koniec, aº do finalnego podpisu, byÆam tak zdeterminowana, iº wÆa¥ciwie
siæ nad tym nie zastanawiaÆam.
MiaÆam juº do¥ì wszystkiego, co mi siæ z nim kojarzyÆo. Jego ¥mierdzåcych skarpetek porozrzucanych po sypialni i pijackiego beÆkotu, który wydawaÆ z siebie, kiedy wchodziÆ do Æóºka po wypadzie z kolegami na
piwo. Pot, wydzielany przez niego w czasie stosunku, ¥mierdziaÆ tak niezno¥nie, ºe nie potrafiÆam my¥leì o niczym innym jak tylko o ciepÆym
prysznicu, który wezmæ, jak tylko siæ to skoñczy. Po dwunastu latach
maÆºeñstwa nie mogÆam na niego patrzeì. íeby sobie ulºyì, marzyÆam.
MarzyÆam, ºe pewnego dnia wróci do domu i powie, ºe ma kochankæ,
wyprowadza siæ, ºe to koniec. MarzyÆam, by powiedziaÆ, ºe siæ mnå znudziÆ, bo jestem stara, pomarszczona i mæczå go moje depresyjne nastroje.
On to wszystko znosiÆ. NienawidziÆam go za ten brak jakiejkolwiek reakcji na moje — coraz czæstsze — irracjonalne zachowania. ByÆ taki moment, kiedy my¥laÆam, ºe co¥ miædzy nami siæ zmienia, idzie ku lepszemu, ºe zaczyna mu naprawdæ zaleºeì.
To byÆa nasza ostatnia kÆótnia. ZaczæÆam wtedy jeªdziì po nim jak
po szmacie, przeklinaì, wyzywaì. WidziaÆam, ºe w ¥rodku siæ zagotowaÆ, ale nic nie mówiÆ, nie krzyczaÆ. ChodziÆ w tæ i z powrotem, a ja za
nim. UjadaÆam, a po nim wszystko spÆywaÆo jak po kaczce. W pewnym
momencie popatrzyÆ na mnie tak, jakby chciaÆ mnie zabiì. Nic nie powiedziaÆ, a obojætno¥ì jest najgorsza. WyszÆam z mieszkania i zadzwoniÆam do Ani. ZaszyÆam siæ w jakiej¥ zadymionej kawiarni i czekaÆam na
niå. PopijaÆam kawæ i pÆakaÆam. Kiedy przyszÆa, rzuciÆam siæ jej na
szyjæ:
— To koniec, odeszÆam od niego. — SzlochaÆam jej w ramiæ.
— Co siæ staÆo? — zapytaÆa przeraºona. — Nie potrafiæ z nim byì. On
mnie nie rozumie...
— Wszystko siæ uÆoºy. Spokojnie.
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UsiadÆy¥my.
Nie miaÆam ochoty my¥leì. ChciaÆam ukróciì cierpienia temu, co
nazywali¥my naszym maÆºeñstwem. To co¥ zdychaÆo, zjadane od ¥rodka
przez pasoºyty. Tego samego wieczora, w tej samej knajpce — dokÆadnie
naprzeciwko stolika, w którym siedziaÆam z Aniå — jaki¥ mæºczyzna notowaÆ co¥ w dzienniku. ByÆ bardzo skupiony na swoim zajæciu. Ten, zupeÆnie mi wtedy obcy, mæºczyzna od razu wzbudziÆ moje zainteresowanie. WydaÆ mi siæ niesamowicie bliski, choì zarazem byÆ wtedy taki daleki i nieobecny. Doskonale pamiætam tamten moment. PodniósÆ gÆowæ
znad swojego notesu i popatrzyÆ przed siebie. Na wprost byÆam ja i jego
oczy u¥miechnæÆy siæ do mnie. Wtedy wróciÆam na ziemiæ i przypomniaÆam sobie, ºe wÆa¥nie od kogo¥ odeszÆam i nie wypada, ºebym tak bezczelnie zawieszaÆa wzrok na nieznajomym.
OdwróciÆam siæ do Ani, ale nie przestawaÆam my¥leì o tej tajemniczej postaci, siedzåcej naprzeciwko. W którym¥ momencie nieznajomy
wstaÆ i wyszedÆ. PoczuÆam smutek — jak wtedy, gdy byÆam maÆa, a tato
wyjeºdºaÆ z domu w dalekie podróºe, pozostawiajåc mi niepokój i tæsknotæ. SiedziaÆam chwilæ, jak gdyby kto¥ daÆ mi w twarz, i wtedy staÆ siæ
cud. On wróciÆ, zapomniaÆ rækawiczek. Pomy¥laÆam, ºe to znak. WstaÆam od stolika i poszÆam w kierunku nieznajomego. Nie wiem, co robiÆa
w tym czasie Ania — od jakiego¥ czasu przestaÆam dostrzegaì otoczenie.
OpowiadaÆa mi póªniej, ºe zachowaÆam siæ jak zahipnotyzowana i nigdy mnie takiej nie widziaÆa.
Nieznajomy miaÆ na imiæ Marian i okazaÆ siæ niezwykle interesujåcy. DosiadÆ siæ do naszego stolika, a kiedy Ania juº poszÆa, rozmawiali¥my dalej. CzuÆam, jakby to wszystko — caÆy ¥wiat, caÆe miasto — byÆo tylko sceneriå, tÆem dla naszego rodzåcego siæ uczucia. Rozmawiali¥my do
biaÆego rana. Od mæºa wyprowadziÆam siæ z jednå walizkå pod pachå.
Przez pierwszy miesiåc mieszkaÆam u Ani, a póªniej wprowadziÆam siæ
do Mariana. Wszystko byÆo jak w bajce, nie wierzyÆam, ºe dzieje siæ naprawdæ. ChciaÆam byì dla niego ideaÆem. Duºo opowiadaÆ mi o swojej
byÆej narzeczonej. Mocno przeºyÆ to rozstanie, ale nawet te nasze
wcze¥niejsze katastrofy zbliºyÆy nas do siebie. Byli¥my jak dwoje rozbitków, którzy odnaleªli siæ na bezludnej wyspie. ZapisaÆam siæ na basen
i jogæ, bo byÆa dziewczyna Mariana byÆa instruktorkå fitness i nie chciaÆam okazaì siæ gorsza. ZaczæÆam czytaì duºo poezji, jako ºe ona pisaÆa
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wiersze, a to ich poÆåczyÆo. NauczyÆam siæ gotowaì i przestaÆam je¥ì
miæso — ona byÆa wegetariankå. Wtedy zrobiÆabym dla niego wszystko.
Oczywi¥cie przeºywali¥my takºe burze, jak w kaºdym zwiåzku, ale zaraz po tym jak oficjalnie staÆam siæ rozwódkå, zaczæli¥my planowaì ¥lub.
Miesiåc przed ceremoniå miædzy nami zaczæÆo siæ jednak robiì coraz
gorzej. Po ¥lubie nastroje toczyÆy siæ juº w dóÆ po równi pochyÆej. Coraz
czæ¥ciej spóªniaÆ siæ do domu na kolacjæ albo nie wracaÆ w ogóle. MiaÆ do
mnie ciågÆe pretensje, ºe chcæ go zmieniaì i nie akceptujæ go takim, jakim jest. Najbardziej zabolaÆo mnie, kiedy leºåc obok niego w nocy, ni
z tego, ni z owego powiedziaÆ, ºe nie chce mieì ze mnå dzieci. A przecieº planowali¥my je, mieli¥my nawet wybrane imiona. Jak to? — dªwiæczaÆo mi w gÆowie, ale siæ nie odezwaÆam. To, co powiedziaÆ, za bardzo
bolaÆo. Nigdy nie umiaÆam wyrzuciì mu tego, ºe bardzo mnie rani swoim zachowaniem — tym, co robi ªle i czego nie robi wtedy, kiedy powinien. KochaÆam go i baÆam siæ, ºe jeden mój zarzut w jego kierunku
sprawi, ºe on odejdzie, a razem z nim odejdzie teº moja chæì do ºycia.
Pewnego niedzielnego popoÆudnia w trakcie dÆugiej i namiætnej kÆótni
powiedziaÆ, ºe odchodzi. MiaÆam ochotæ rzuciì siæ na niego, uderzyì,
pobiì, wykrzyczeì wszystko... MusiaÆ zauwaºyì we mnie wzrastajåce napiæcie. Wyraªnie siæ przestraszyÆ, zabraÆ pÆaszcz i wyszedÆ. SiedziaÆam
w kuchni i paliÆam jednego papierosa za drugim. Ani nie byÆo w mie¥cie,
nie miaÆam do kogo zadzwoniì. OkoÆo póÆnocy dostaÆam SMS od Mariana. PisaÆ, ºe to koniec i chce rozwodu.
SkoczyÆam z okna. Nie zabiÆam siæ, ale wystraszyÆam go na tyle mocno, by uznaÆ mnie za caÆkowicie niepoczytalnå i tym szybciej siæ ze mnå
rozwiódÆ.

Dopiero kiedy podpisaÆem papiery rozwodowe, zaczåÆem siæ zastanawiaì, czy na pewno zrobiÆem wszystko, co mogÆem, ºeby uratowaì
moje maÆºeñstwo. Od momentu, w którym podjåÆem decyzjæ, ºe to koniec, aº do finalnego podpisu, byÆem pewny, ºe tego wÆa¥nie chcæ.
MiaÆem jej dosyì. Jej zdrowej kuchni bez smaku, pedantycznego
dbania o wyglåd. CiågÆych diet i ìwiczeñ. Tego uporczywego starania siæ
bycia eterycznå, delikatnå i niedostæpnå. ZastanawiaÆem siæ, czy to nie
100

jakie¥ fatum i czy moºe byÆem ¥lepy, kiedy zaczåÆem siæ z niå widywaì.
WydawaÆa siæ wtedy zupeÆnie inna, a okazaÆa siæ bardzo podobna do
mojej byÆej narzeczonej. Przyciågam najwyraªniej taki typ kobiet. Czasem modliÆem siæ, ºeby wróciÆa do domu, o¥wiadczyÆa, ºe ma kochanka
i siæ wyprowadza, ºe to koniec, bo jestem wybuchowy i nie moºna na
mnie polegaì. ChciaÆem, ºeby wyrzuciÆa mi w koñcu, ºe skoro ja nie
chcæ mieì dzieci, to ona nie ma czego przy mnie szukaì.
Kiedy kÆócili¥my siæ ostatni raz my¥laÆem, ºe zaczyna siæ miædzy nami poprawiaì. KrzyczaÆem, przeklinaÆem, wyzywaÆem i widziaÆem, ºe
zagotowaÆa w ¥rodku, ºe juº nie moºe, miota siæ, chce zedrzeì te swoje
biaÆe, eteryczne szatki i pokazaì prawdziwe miæso. To miæso, w którym
siæ zakochaÆem, ten temperament. Jednak ona znowu nic nie zrobiÆa,
a obojætno¥ì jest najgorsza. Nie krzyczaÆa, staÆa przede mnå jak sÆup.
OblewaÆem jå pomyjami, a ona nawet nie drgnæÆa, zafundowaÆem zimny
prysznic, a ona unosiÆa siæ na kroplach mojego jadu jak pierdolony jogin
w pozycji lotosu. ByÆ taki moment, uÆamek sekundy, kiedy zobaczyÆem
w jej oczach szaÆ. Chyba chciaÆa krzyczeì, ale siæ opanowaÆa. Nie wyrzuciÆa z siebie tego, co tliÆo siæ w jej piæknych oczach — nigdy juº chyba nie
spotkam tak piæknych i intrygujåcych oczu. WyszedÆem, trzaskajåc
drzwiami.
ZadzwoniÆem do Jarka, akurat piÆ na mie¥cie z chÆopakami. SiedziaÆem w knajpie, a kolejka szÆa jedna za drugå. Nagle wszystko staÆo siæ
proste. Przecieº jeszcze tyle przed nami. Ona moºe znaleªì kogo¥ innego, a ja zostanæ sam i bædæ siæ bawiÆ. W tym samym momencie, kiedy
o¥wieciÆa mnie ta zÆota my¥l, zauwaºyÆem naprzeciwko mnie, na parkiecie, tañczåcå kobietæ. Piæknå. DÆugie wÆosy, krótka sukienka... albo spódniczka — nigdy nie mogæ zapamiætaì róºnicy. Bardzo Æadne nogi. PowiedziaÆem Jarkowi, ºe idæ zatañczyì i podszedÆem do niej. Z reguÆy nie
mam problemu z podrywem, ale ona caÆy czas siæ wymykaÆa. Na jej palcu zauwaºyÆem obråczkæ i wszystko staÆo siæ jasne, ale oczy miaÆa tak
smutne, ºe nie mogÆem jej zostawiì.
DosiadÆem siæ do ich stolika. ByÆa z koleºankå, ale tamta zauwaºyÆa,
co siæ ¥wiæci i szybko siæ zmyÆa. Rozmawiali¥my dÆugie godziny. OpowiedziaÆem jej o moim nieudanym maÆºeñstwie. ÿwietnie rozumiaÆa
mojå sytuacjæ. GadaÆo mi siæ z niå jak z dobrym kumplem, a potem zaprosiÆa mnie do siebie na noc. Jej måº wyjechaÆ w delegacjæ. W miædzy101

czasie napisaÆem SMS do Ka¥ki, ale nie pamiætam tre¥ci — byÆem juº
zdrowo naråbany.
Nastæpnego dnia pojechaÆem do mieszkania, ºeby siæ spakowaì.
Ka¥ki nie byÆo, za to na miejscu zastaÆem jej siostræ. Zaraz po reprymendzie, jakå od niej dostaÆem, pojechali¥my do szpitala. Moja ówczesna ºona próbowaÆa popeÆniì samobójstwo. Nie zostawiÆem jej, dopóki nie wydobrzaÆa. OdwiedzaÆem w szpitalu, opiekowaÆem siæ niå. Ona ºyÆa, ale
to, co byÆo miædzy nami, umarÆo. Trzy lata póªniej byli¥my juº po rozwodzie.
Po podpisaniu papierów poszedÆem do kawiarni. Tej samej, w której
pierwszy raz spotkaÆem Kasiæ. ZamówiÆem piwo i otworzyÆem ksiåºkæ.
Moje skupienie nad lekturå przerwaÆa kelnerka. Kufel byÆ pusty i pytaÆa,
czy co¥ jeszcze przynie¥ì. PodziækowaÆem mówiåc, ºe wychodzæ. SpakowaÆem ksiåºkæ, a kiedy wychodziÆem przy barze zauwaºyÆem znajomå
kobietæ. PatrzyÆem na niå chwilæ, jej palce tañczyÆy na klawiaturze leºåcego przed niå laptopa. PochÆoniæta swoim zajæciem, zdawaÆa siæ nikogo
nie zauwaºaì. PodszedÆem, podniosÆa gÆowæ. Jej u¥miech mówiÆ, ºe
mnie poznaje. Na palcu nie miaÆa juº obråczki.
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