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UWOLNIENIE

Mi³ka Malzahn

KORYTARZ

OSOBY:
NARRA  Narratorka nie-prowokatorka
NARRA (OFF)  Narratorka mówi¹ca na stronie
BEZPOREDNI Prze³o¿ony
PREZES
KA¯DY
TERESKA, Teres¹ te¿ zwana
MAMA
Intro. (Mo¿e Narra sobie to nuci, a mo¿e s³yszy w lewym uchu? Lub w prawym)
Off.
chmury bez deszczu nad g³ow¹
spadnie na mnie kupa szk³a
kto zdj¹³ czapkê i macha
korytarzem p³yn¹ topielcy
kosze pomiêtych s³ów
kawy wyplutych plotek
i donosy byæ mo¿e s¹ czyst¹ poezj¹
ale nikt czysty nie czyta
donosów do snu
Wstêp
NARRA Idê korytarzem i czujê, wyranie czujê  mam serdecznie doæ (z naciskiem
na doæ, nie na serdecznie). O, tak. O, mam pot¹d. Nawet idê wolniej ni¿ zwykle.
Mozolnie przedzieram siê przez korytarz pusty, przestrzenny, odywaniony ekskluzywn¹ wyk³adzin¹. Idê, chc¹c zrównowa¿yæ ciemne emocje i czarne podejrze-
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nia rymem (bia³ym) moich kroków. Czujê, ¿e ca³kiem niedaleko znajduje siê ponura, psychiczna wnêka, w któr¹ chc¹ mnie wepchn¹æ Inni Popychani. Ona ¿yje
i dyszy niewie¿ym oddechem nieprzetrawionych emocji. Mam to gdzie, ¿e tak
rzecz okrelê, mo¿e niezbyt elegancko, albo nie mam. Nie mam czasu na subtelnoæ, przystaj¹c na krawêdzi tej paszczy, nie mam zamiaru spogl¹daæ w dó³ albo
w rodek tego czego (tym bardziej ¿e dyszy, skubane!). I patrzê. Nie lubiê horrorów, w ¿adnym wydaniu. Idê korytarzem, jestem subtelnie przestraszona i bojowo nastawiona do cian (w sensie  t³uc g³ow¹ w cianê oraz gadaæ do ciany,
oraz ciany maj¹ uszy).
AKT I
NARRA (OFF) Idê korytarzem, za mn¹ snuje siê d³ugi ogonek pytañ. Nie macham
tym ogonkiem, ale on macha (do mnie). Mo¿e powinnam odmachaæ? Przyczepi³y
siê pytania jak rzepy, szczególnie te zadawane przez mojego Bezporedniego Prze³o¿onego wszystkim, których dzi spotka³. Dotyczy³y mnie. Mnie osobicie. Dok³adnie mnie. Dlatego pytania m n i e odszuka³y i teraz mam je na ogonie. Brzmia³y
ca³kiem zwyczajnie.
BEZPOREDNI Co ona, psia jucha, nagada³a prezesowi, co?
NARRA (OFF) O w³anie, by³y podobno te¿ d³u¿sze wywody. Sprowadza³y siê do
jednej kwestii, ju¿ ujawnionej, a tak¿e do kwestii moich kompetencji (wzglêdem
czegokolwiek  w bli¿ej nieokrelonej dziedzinie). Nic konkretnego. Nikt nie chcia³
mi ca³oci powtórzyæ w oryginalnej formie. Ponoæ za skomplikowane by³o. Nie
to nie! Mylê, ¿e porz¹dna plotka musi ewoluowaæ. Wieci s¹ kreatywne. Tutaj
s¹. I oby nie wszêdzie. I to by³a kreatywna informacja, pojawiaj¹ca siê jak popió³
wibuti  tak jakby znik¹d, ale w konkretnej d³oni. Nikt mi jej nie powtórzy³, a i
tak mnie odnalaz³a. Z mojego punktu widzenia (i chodzenia po korytarzu) by³o
tak: w³asna, aktywna si³a tworzenia sporz¹dzi³a (w niepokoj¹cych okolicznociach)
zarys prostego pytania do (prostego) prezesa. Sta³o siê to po kolejnym uciêciu
stawki, przed kolejnymi decyzjami pomniejszaj¹cymi mój wk³ad, zas³ugi, dowiadczenia, moj¹ ¿ywotnoæ, optymizm, radoæ, umiechy w tê pracê. Dlatego pytanie musia³o paæ (powstaæ i paæ znowu bacznoæ!).
NARRA Prezesie dlaczego?!
PREZES No poprawi³y siê wyniki, ale kryzys, kryzys, finanse, finanse!
NARRA A inne dzia³y maj¹ sta³e stawki. Dlaczego?
PREZES No poprawi³y siê wyniki, ale kryzys, kryzys, finanse, finanse!
NARRA Ale inwencji mam tyle, czujnoci, zapa³u lepsze wyniki mam no to
dlaczego wszyscy zarabiaj¹ wiêcej?
PREZES Nie wszyscy s¹ jeszcze dwie osoby
NARRA Na stu pracuj¹cych dwie! Aha. A moje stanowisko, moja odpowiedzialnoæ, moje przygotowanie? Dlaczego?
PREZES Kryzys, kryzys, finanse, finanse! Nie zale¿y to ode mnie, bo gdyby ca³kowicie zale¿a³o
NARRA To by mi prezes nie cina³ stawek co chwila? O raju!
NARRA (OFF) Ciekawe, jakim cudem jego bardziej prywatne finanse, finanse s¹
odporne na kryzys, kryzys? Czemu jego wyp³ata zachowuje siê tak bardzo inaczej
ni¿ moja? Nie maleje! To podpytam inaczej.
NARRA Co robiê le?
MI£KA MALZAHN
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PREZES Co za pytanie, hê? Czy jeste w kontakcie z Bezporednim Prze³o¿onym?
To wy macie dopracowywaæ styl, szczegó³y Dziwiê siê tak postawionemu pytaniu! Czemu masz co robiæ le?
NARRA Bo le zarabiam. Pytam, na logikê.
PREZES Co za logika? Zespó³ ludzi przygl¹da siê waszej pracy i naszym mo¿liwociom. Ale jest dobrze. Wyniki wzros³y.
NARRA To dlaczego stawki zmala³y?
PREZES Skomplikowana kwestia, porozmawiamy o tym potem, teraz mam wa¿ny
telefon.
NARRA Bezdwiêczny?
PREZES Wyciszony.
NARRA (OFF) O, nie chcia³am byæ ani bezdwiêczna, ani wyciszona, chocia¿ najwyraniej taka opcja zadowala³a prezesa. Nie chcia³am te¿ wychodziæ bez odpowiedzi (w dodatku po bezdwiêcznym dzwonku!). Prezes z wyrzutem zagl¹da³
w moj¹ niedopit¹ kawê, a przecie¿ sam mi j¹ zaproponowa³, pytaj¹c, czy ma³a,
czy normalna. Skoro przysz³am po podwy¿kê, za¿yczenie sobie ma³ej nie wchodzi³o w grê. Dopija³am zatem normaln¹. Po ostatnim ³yku, na który czeka³ niecierpliwie, zapyta³:
PREZES Podrzucisz fili¿ankê pani Kasi? Dziêki.
NARRA A prezes mi wyt³umaczy, dlaczego tniecie stawki i tak ju¿ pociête doszczêtnie?
PREZES Tak, oczywicie, póniej Halo, halo??
NARRA (OFF) Podrzuci³am. Choæ powinnam zapytaæ: ale dlaczego? Nie widzê napisu samoobs³uga. A gdy stanê³am w drzwiach i rzuci³am ostatnie spojrzenie
na wielkie prezesowskie biurko, powiedzia³:
PREZES Za parê miesiêcy bêd¹ zmiany. Zalecenia z najwy¿szej pó³ki. Wtedy siê
wszystko wyjani. Zreszt¹ nie masz wcale le.
NARRA Nie mam w jakim sensie?
PREZES No twoi koledzy te¿ siê staraj¹, bardzo, doszkalaj¹ siê
NARRA Zaczyna³am pracê ju¿ doszkolona!
PREZES Wychodz¹ w teren, w niepogodê, tyle wysi³ku, wiesz?
NARRA Wiem, te¿ wychodzi³am, mierz¹c siê z tym¿e zawodem, potem awansowa³am
i dlatego nie wychodzê. Wyrobi³am siê z tym zawczasu. Teraz do ludzi wychodzê, w niepogodê, w migrenê, w grypê, w niepewnoæ jutra wychodzê, wychodzê
odwa¿nie, z sercem na d³oni, wychodzê w nieznane, maj¹c (znane) ma³e dochody, które maj¹ przygotowaæ mnie do wychodzenia. Zawsze, zawsze mam dobry
humor, co do powiedzenia mam; mnóstwo mam, mnóstwo tego, czego trzeba!
Czy prezes mo¿e to sobie chocia¿by wyobraziæ?
NARRA (OFF) wyobraziæ, nie wspominaj¹c o mieæ. Hi, hi. Milczy? O, to mo¿e
by³ b³¹d? Na pewno móg³ sobie wyobraziæ, ¿e ma mnóstwo wszystkiego. Pewnie
robi to codziennie, w samochodzie, gdy jedzie na tysi¹ce wa¿nych spotkañ. Wyobra¿a sobie!
PREZES Mogê. Cieszê siê, ¿e przysz³a. Pani Kasiuuu!
NARRA (OFF) Wyszkolona pani Kasia pêdzi na ratunek, rzuca mi umiech piêkny,
bo jest piêkn¹ pani¹ Kasi¹ i lubimy siê, wiêc co mi tam Wychodzê bez ostatniej
powtórki pytania: ale dlaczego? W sumie  dlaczego by nie? A by³o tak mi³o,
wypilimy kawkê, zamienilimy parê zdañ, wymienilimy kilka uwag, których
ciê¿aru jeszcze nie znam, ale poznam (nie wiem, na co wymienilimy te uwagi,
mo¿liwe ¿e na ni-co). Obejrza³am ekspres do kawy, piêkny, nowy, gabinetowy
KORYTARZ
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(po³yskuj¹cy sum¹ rzêdu mojej dwukrotnej pensji), by³o mi³o. A potem zaczê³o
siê rozpoznawanie wspomnianego (niebacznie) ciê¿aru.
AKT II
NARRA (OFF) Idê korytarzem i wiem, ¿e mój Bezporedni Prze³o¿ony s³ysza³ ze
róde³ kilku o mojej wizycie w nie-kawiarni. Nie s³ysza³, ¿e w swoim w³asnym
imieniu pyta³am, dlaczego mam w³asne zarobki tak miesznie ma³e, nie s³ysza³,
¿e wizyta by³a skierowana na czysty zysk materialny, bez podtekstu duchowego;
zysk, który siêgn¹³by (skromnie) redniej krajowej. Rozmawia³am w imieniu sprawiedliwoci, a nie pustych ambicji. Posz³am piæ kawê z prezesem tak¿e dla kawy,
bo na dole daj¹ tylko sypan¹. Chcia³am wiedzieæ, co mogê zrobiæ, by zas³u¿yæ
A tymczasem prezes zawezwa³ (co za istotne s³owo, oddaj¹ce samo sedno wydarzeñ), zatem zawezwa³ Bezporedniego i oznajmi³:
PREZES Ona siê skar¿y, ¿e nie dajesz sobie rady jako prze³o¿ony. Nie podajesz jasnych wytycznych i ona nie wie, jak ma pracowaæ, ¿eby by³a skuteczna na sto
procent. Nie wspomagasz, to trzeba rozwa¿yæ. To jest twoja dzia³ka, nie ma co!
Podejmij decyzje. Jako prezes nie bêdê decydowaæ za ciebie. Sam wiesz, co jest
tak, a co nie. Przecie¿ tobie powierzy³em ten odcinek, to znaczy, ¿e ufam twoim
kompetencjom. Jeste kompetentny? Tak. No. Bo wyniki spadn¹, ludzie odejd¹.
BEZPOREDNI Okej, po pierwsze proszê o szczegó³owe wytyczne dla mojego dzia³u.
Takie zale¿ne od koncepcji prowadzenia przez ciebie firmy. Powiedz teraz: czy
tak ma byæ, czy nie, a bêdê mieæ jasnoæ i wszystko siê pod to ustawi. Bez tej
informacji nie ruszê. To jaka jest koncepcja?
PREZES Ruszysz, ruszysz. Wszystko wiesz.
BEZPOREDNI A mogê prosiæ teraz o dane?
PREZES Nie teraz. Wyje¿d¿am na urlop, do tego czasu ju¿ sobie poradzisz. No!
NARRA (OFF) To mog³o tak wygl¹daæ, mo¿e nawet wygl¹da³o, s³owo w s³owo. Efekt
by³ tyle¿ przewidywalny, co niemal¿e natychmiastowy. Natychmiastowy, jak na
tempo tocz¹cych siê tu rozmaitych spraw. Dosta³am esemesa, zosta³am zawezwana do Bezporedniego w trybie specjalnym (czyli nastêpnego dnia).
BEZPOREDNI O co chodzi. Ja i ty rozmawialimy o zadaniach na ten sezon, prawda? O realiach, o wytycznych, a ty do prezesa
NARRA Po podwy¿kê.
BEZPOREDNI Nie wspomina³ o podwy¿ce, o niedogadaniu naszym mówi³, o tym,
¿e merytorycznie sobie nie radzê.
NARRA K³ama³.
BEZPOREDNI Robisz mi ko³o pióra, ma³a, a ja tak siê staram, by stawki uczciwe
by³y. Mówi³em ci, ¿e dali bud¿et, jaki dali.
NARRA No to posz³am do bud¿etu, ¿eby dali wiêcej!
BEZPOREDNI Nara¿asz moj¹ reputacjê
NARRA Najwyraniej sama siebie nara¿am, ale nie podwa¿am twoich kompetencji!
BEZPOREDNI Podwa¿y³a!
NARRA Przecie¿ mówiê ci, ¿e nie!
BEZPOREDNI Zatem codziennie zapraszam na omówienie dnia. Na czterdzieci
minut. Po dy¿urze.
NARRA Codziennie!?
BEZPOREDNI Wszystko omówimy na bie¿¹co. Najprociej tak bêdzie.
MI£KA MALZAHN
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NARRA Ale dlaczego? Nie ma co omawiaæ. Pracujê tam gdzie zwykle, tak jak zwykle, chcê tylko pracowaæ za wiêcej ni¿ zwykle! Mo¿e byæ tyle, ile zwykle bierze
siê za tak¹ pracê w pokrewnych firmach.
BEZPOREDNI Mam okrelony bud¿et, powiedzieli, ¿e wiêcej nie dadz¹. Nie mam
z czego wykroiæ dodatkowych pieniêdzy!
NARRA Dlatego kwestiê omówi³am z prezesem. Próbowa³am, znaczy
NARRA (OFF) Opad³y nam rêce. On swoje po³o¿y³ na biureczku, na jakich wydrukach, ja swoje  na kolanach, palce mi siê pó³zgiê³y, jak w przykurczu jakim,
bezw³adne i najwyraniej nara¿one na stres. To by³ koniec dyskusji. A szkoda.
Mog³abym te moje palce ewentualnie, w dowód protestu, w³o¿yæ w drzwi (wychodz¹c), i przysi¹c, ¿e prezes to k³amliwy pies. Zreszt¹ niczego by to nie zmieni³o. Bezporedni najprawdopodobniej wierzy³ mi, ale musia³ zadbaæ o swoje kompetencje, a ¿e nie by³ kompetentny, to nie wiedzia³ jak. Zatem strata czterdziestu
minut na gadanie do mnie wyda³a mu siê najodpowiedniejsza. Dla mnie owa strata czasu wygl¹da³a jak gwód do trumny, a nie jak stopieñ do kariery. Tak mi siê
wydawa³o. Wówczas. Po¿egna³am Bezporedniego bez entuzjazmu, lecz serdecznie. W sumie nie mam nic do niego, konflikt wygenerowa³ prezes, ¿eby nikt mu
nie zawraca³ g³owy podczas wakacji. Niech mu echo tych wydarzeñ dwiêcznym
bêdzie. Bo choæ inteligencji gêstej ma pod dostatkiem, ale emocjonalnie ma
piêkn¹ przestrzeñ do zagospodarowania. Aktualnie wype³ni³ j¹ pragnieniem w³adzy, strachem przed utrat¹ tej barwnej mg³y  czasem targa³y ni¹ fale drobnych,
b³otnistych manipulacyjek. Obawia³am siê, ¿e mogê rzec  ¿egnaj, moje szalone,
dodatkowe piêæset z³otych, moja jedna czwarta dochodu, moje dop³acone rachunki, wycieczko za miasto, bilecie miesiêczny na zimê, moje kawy wypijane w eleganckich miejscach, w których za darmo mo¿na obejrzeæ gazety, ¿egnajcie! Aha,
i ¿egnajcie kolorowe rajstopy, których mieæ nie muszê, ale które bym chcia³a posiadaæ. Nie lubiê ckliwych rozstañ, wiêc moje drogie, kochane przyjemnoci,
wsiadajcie w tê zawodowopochodn¹ drezynê i wio mi st¹d!
mam chmury bez deszczu nad g³ow¹
spadnie na mnie kupa szk³a
kto zdj¹³ buty i zosta³
w korytarzu zastyg³y szepty
kosze nie lec¹ z okien
kawy mieszane z b³otem
i donosy byæ mo¿e s¹ czyst¹ poezj¹,
ale nikt czysty nie czyta donosów do snu
AKT III
NARRA (OFF) Idê korytarzem, obok mnie kroczy postanowienie, by nie przejmowaæ siê drobiazgami. Teraz kroczy, a czêciej chowa siê przemylnie, gdy tylko
spotykam kogokolwiek. Ka¿dy mnie pyta:
KA¯DY Co, co powiedzia³a prezesowi?
NARRA ¯eby powiêkszy³ bud¿et, bo na ma³ym nie zajedzie siê daleko.
KA¯DY Tak? Bo Bezporedni ciê szuka³.
NARRA (OFF) Po czym ka¿dy patrzy tak, jakby moja konfrontacja z Bezporednim mia³a przynieæ nie wiem jakie atrakcje. Mo¿e samobójstwo? Mo¿e bijatykê przy barze, mo¿e czyje wypowiedzenie, mo¿e si³owanie siê na rêkê w szatKORYTARZ
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ni, gdzie wisi pêk miêty przyniesionej przez wdziêcznego klienta? Matka natura
patrzy zza wiechcia miêty, naturalne instynkty buzuj¹, nikt nie powinien ustêpowaæ, a kto pierwszy to zrobi, ten fujara! Mam wra¿enie, ¿e ka¿dy czeka, a¿
padnê trupem albo pomylê siê, przechodz¹c do czarnej legendy eliminuj¹cej
mnie z gry. Ka¿dy stawia mnie pod cian¹, na któr¹ wszyscy mog¹ nasikaæ (co
nie znaczy, ¿e ka¿dy).
KA¯DY Ale co, co powiedzia³a?
NARRA (OFF) I co? Jaki wyjawiæ sekret, jak podkoloryzowaæ si³ê mej odwagi, która kaza³a mi iæ na pogawêdki u prezesa? Jak przekazaæ, co on powiedzia³ mnie,
co ja jemu, a co on Bezporedniemu?
KA¯DY Co, co powiedzia³a prezesowi?
NARRA Powiedzia³am, ¿e nawet kiedy mam okres, pracujê lepiej ni¿ kiedykolwiek.
Nie zrozumia³, bo nigdy nie mia³ okresu i w dodatku dawno nie pracowa³ lepiej
ni¿ kiedykolwiek. Zawsze to samo, sam rozumiesz, prawda?
KA¯DY ¯artujesz?
NARRA Nie ¿artujê, nie mia³ okresu!
NARRA (OFF) Tak mówiê, po czym ruszam w swoj¹ stronê. Widzê, ¿e nie ka¿dy
mo¿e mi uwierzyæ. Ciekawe, jak dojdê do ³adu z Bezporednim? Na oko oni nie
chc¹ wiedzieæ, co zosta³o powiedziane w rzeczywistoci, chc¹ wiedzieæ, co siê
wydarzy teraz, zaraz, za moment, w kuluarach, za kotarami, w gabinetach wszystkich porednich i bezporednich. A zapomnia³abym  i w palarni! Och, mog³abym wygenerowaæ jak¹ plotkê, piêkn¹, z podtekstem fizjologicznym, niejasn¹
trochê, pe³n¹ interpretacyjnych mo¿liwoci! I namówiæ ka¿dego do tego, by stan¹³ po mojej stronie, by wszyscy mnie rozumieli i bym mog³a poczuæ, ¿e za plecami stoi zwarty t³um, gotowy wykrwawiæ siê w imiê dobra swojego zawodu oraz
w imiê dobrego traktowania ludu pracowitego, w imiê ka¿dego zaanga¿owanego.
Amen.
AKT III i ½
NARRA (OFF) Idê korytarzem i spotykam sam¹ siebie:
NARRA Jak d³ugo wytrzymasz, co?
NARRA Dopóki nie zemdlejê. Tyle mogê wytrzymaæ.
NARRA Dajê ci tydzieñ stresu.
NARRA Wezmê, co mam zrobiæ? Szukanie podobnej pracy w tym miecie nie ma
sensu.
NARRA Jak d³ugo nie bêdziesz szukaæ?
NARRA Jak d³ugo siê da. Dopóki nie dostanê permanentnej gor¹czki.
NARRA Dostaniesz. Zawsze dostajesz, gdy nie widzisz wyjcia.
NARRA Id sobie, wcale mi nie pomagasz.
NARRA Mdlej zatem, jeli nie chcesz mnie s³uchaæ.
NARRA Kurczê, wcale nie chcê.
NARRA Nie?
NARRA Nie!
NARRA Pozwalasz traktowaæ siê jak ofiara.
NARRA No co ty!
NARRA No co ty, co ty! Co ja?
NARRA Przesadzasz. Robisz to specjalnie, ¿eby mnie podburzyæ? nisz o rewolucji?
MI£KA MALZAHN
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NARRA Ale¿ sk¹d! niê spokojne sny. I mo¿esz sobie ¿yæ za grosze i w stresie,
boj¹c siê szefów, prezesów, donosów oraz kolegów z biurka naprzeciwko.
NARRA O kim mówisz?
NARRA Och, przyk³ad taki.
NARRA Och, jaka jeste pomocna! Jeszcze wpadnê w paranojê przez ciebie.
NARRA Przez siebie.
NARRA Na razie nie ma wyjcia z tej sytuacji.
NARRA To patrz lepiej. Nie pozwalaj im na wszystko!
NARRA £atwo ci mówiæ.
NARRA Dok³adnie tak samo ³atwo jak tobie.
NARRA No dobra, to na razie.
NARRA (OFF) I skrêcam z korytarza do pokoju, i siadam przy moim komputerze,
zerkam w otwarte pliki, na zamkniête zerkam, potem poprawiam, ustawiam, zamykam, podtykam, wytykam, pomykam po kawê, analizujê sprawê, zapisujê. Zapisujê. Zapisujê. Komputer siê zawiesza, wisi tak d³ugo, ponaglany miêkkim resetem i nic. Nic. Wisi, a ja wiszê razem z nim. A ¿e dotychczas siedzia³am jak na
szpilkach, aktualne wiszenie jest momentami nawet relaksuj¹ce. Niemniej moja
g³owa odbiera zachowanie komputera jako atak. Atak bezporedni. Atak prosto
w g³owê, szybciej bije serce. Atak niespodziewany, niezas³u¿ony, bez wypowiedzenia wojny! Bez najmniejszego komunikatu! Komputer wys³a³ ca³¹ zawartoæ
pulpitu w kosmos (w sobie tylko znane rejony). Czujê szum w uszach. Dotykam
czo³em klawiatury. Zaklinam pliki. Czujê suchoæ w ustach. Odbija mi siê kaw¹.
Lecê w kosmos za wszystkim tym, co ju¿ tam polecia³o. Zsuwam siê z krzes³a.
Mdlejê. Jeden zero  dla mojej pracy!
Ewentualne fanfary.
AKT IV
NARRA (OFF) Idê korytarzem. Obok mnie cicho i ekskluzywnie sunie wizja kredytu, którego jak dot¹d nie wziê³am, ale który wydaje siê byæ coraz bardziej potrzebny. Ona (ta wizja) to czuje i dlatego stara siê byæ blisko. Na zawo³anie. Kuzynka, u której mieszkam, wraz z narzeczonym wróci kiedy ze Szkocji, a ostatnio nawet pyta o rachunki, wydarzenia, stan liczników dla ¿artu pyta, przecie¿
wie, jaka jestem odpowiedzialna. Wie, ¿e pod ¿adnym pozorem nie bêdê nadu¿ywaæ jej zaufania, u¿ywaæ jej pocieli. Kuzynka u³o¿y sobie ¿ycie w ojczynie,
a ja u³o¿ê swoje rzeczy na kolejnych nie swoich pó³kach. ¯aden bank nie da mi
kredytu, widz¹c takie zarobki, taki kawa³ek etatu przyznany na taki krótki czas.
Idê korytarzem i, a to ci gratka!, spotykam prezesa. wietny moment. Genialny!
Wizja kredytu znika jak sen (sen mara  bóg wiara), znika najprawdopodobniej
zapl¹tana w biurowy kosz na mieci. Dociskam pokrywkê kosza piêt¹, zagadujê
prezesa (kulturalnie).
NARRA Dzieñ dobry!
PREZES Dzieñ dobry!
NARRA (OFF) Mijamy siê. On tak rzadko chadza tym korytarzem i widzê  czuje
siê niepewnie, wymijaj¹c krzese³ka oparte o cianê. Same popsute krzese³ka, czekaj¹ce na lepsze czasy (i naprawê), wyniesione z kanciap komputerowych, z pokojów rozmaitych, z miejsc krzese³kolubnych. Teraz tkwi¹ w czêci korytarza,
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licz¹c na to, ¿e kto zasi¹dzie i spadnie (i miechu bêdzie po pachy, bo krzese³ka
maj¹ ogromne poczucie humoru).
Prezes nie zna tych miejsc, w gabinecie ma szanowne krzes³a, nie jakie krzese³ka, ma te¿ fotele (z naciskiem na fo!). Teraz patrzê, jak szybko odchodzi w g³¹b
korytarza, mo¿e nawet w dysz¹c¹ paszczê piek³a dla prezesów idzie? Ciekawe, co
go tu ci¹gnê³o, jaka potrzeba, jaka plotka? Gdzie prezes pod¹¿a? Czego po¿¹da?
Co myli? Kogo lubi? Kogo ceni? Kto nim manipuluje?
Gdy odwracam z powrotem g³owê, widzê Teresê. Stoimy naprzeciwko siebie, blisko, wiêc rejestrujê jej niewyspanie, ma pogniecion¹, zmêczon¹ twarz, w³osy w nie³adzie i w niedokolorze, nie³ad na stopach.
NARRA Dziwne masz buty. S¹ wygodne?
TERESKA Jest mi wszystko jedno. Mam doæ!
NARRA Tak mi przykro, naprawdê. Nie wiem, jak ci pomóc, mo¿e zrobiê herbaty? Dobr¹
mam.
TERESKA Nie rób. Albo zrób. Albo jest mi wszystko jedno. Nikomu nie mów, muszê st¹d odejæ, czujê siê jak szmata.
NARRA (OFF) Patrzy szklanym wzrokiem przeze mnie, gdzie hen, tam, gdzie znikn¹³ prezes. Po chwili odwraca siê i idzie w przeciwn¹ stronê, kiwaj¹c siê na wysokich, cienkich obcasach. Tereska idzie korytarzem, a za ni¹ ci¹gnie siê ciemna
smuga ¿alu i niemocy. Chcê jej powiedzieæ, jeli co siê koñczy, to znaczy, ¿e siê
co zaczyna. Uwiadamiam sobie jednak, ¿e Tereska ma na g³owie kredyt, który
wygl¹da na nieskoñczony (ambitny plan wieloletni). Ma te¿ na g³owie spustoszenie fryzjerskie. Wystarczy. ¯yczê jej, ¿eby wydarzy³o siê to, co trzeba. S³ysza³am,
¿e mdla³a ju¿ cztery razy. Du¿o. W¹tpiê, czy chcia³abym siê wybudziæ po trzecim
omdleniu. Wola³abym pozostaæ pod komputerem, le¿¹c wygodnie, ale bez obra¿eñ i w przyzwoitej pozie, omiatana czasami przez skrupulatne sprz¹taczki, niewiadoma w³asnego upadku Tymczasem nic z tego!
AKT IV i ½
NARRA (OFF) Idê korytarzem, tu siê ma³o co zmienia. Krzese³ka stoj¹, ludzie id¹.
Znowu spotykam Tereskê, bo ona ostatnio du¿o chodzi. Uwielbiam Tereskê,
jest ¿yciowo m¹dra, choæ daje siê wkrêcaæ, jest emocjonalna i inteligentna. Przedtem spêdza³ymy trochê czasu na rozwojowych pogawêdkach w barze. Teraz
zrobi³o siê zbyt ponuro. Tereska wygl¹da nieco lepiej ni¿ ostatnio (oprócz fryzury).
TERESKA Kochana, wiesz jak kocham moj¹ pracê? Czasem siê sama temu dziwiê.
Tyle lat robiê, co umiem, radzê sobie ze wszystkim i na czas, wiem, dla kogo to
robiê, i ci, dla których  s¹ zadowoleni. Dlaczego prezes tego nie widzi? Dlaczego oni tego nie doceniaj¹?
NARRA Jacy oni?
TERESKA Poplecznicy!
NARRA Aha
TERESKA Z³o¿y³am wymówienie.
NARRA Kiedy? Wczoraj? Przyj¹³?
TERESKA Nie wiem. Nie chcê wiedzieæ. I wiesz zaczyna mi byæ wszystko jedno.
NARRA Oj, pewnie nie przyjm¹.
TERESKA Wisi mi. Chod, idziemy w tê sam¹ stronê.
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NARRA (OFF) Idziemy dalej obok siebie i czujemy, ¿e za chwilê pop³yn¹ ³zy. I p³aczê wraz z Teresk¹. W milczeniu. Czêstujemy siê chusteczkami, g³ono wycieramy nosy. Tereska za du¿o czuje i rozumuje sercem, przez co czujê siê jak pod
cian¹: nie widzê wyjcia, nie widzê nawet ³adnej tapety! Nie umiem pomóc Teresce
i ona to wie.
TERESKA A tak kocham moj¹ pracê
NARRA Bardzo chcê, by praca kocha³a ciebie tak samo, jak ty j¹. A mo¿e nawet
bardziej. Czemu mi³oæ, ta zwyczajnie piêkna albo bosko spektakularna, ta czysta
i ta niekoniecznie wymagaj¹ca obcowania cia³, czemu tak rzadko koñczy siê happy
endem?
TERESKA Nie rozmieszaj mnie.
NARRA Teresko, nie p³acz, proszê. Przecie¿ masz ju¿ sporo znaków szczêliwych
na co dzieñ. Rodzina kwitnie, jeste m³oda, zmarszczki masz p³ytkie, mieszkanie
niedaleko centrum, masz znajomoci w ca³ym miecie. Niech siê praca wypcha,
niech uschnie z têsknoty za tob¹, dobrze?
NARRA (OFF) Teresce nie jest dobrze. Jest jej tylko wszystko jedno. A i to nieprawda.
NARRA Teresko, nie martw siê.
NARRA (OFF) I nie wiem jak ona, ale ja od razu zaczynam siê bardziej martwiæ.
Ka¿de miasto ma przecie¿ w tym zawodzie poziom absorpcji niedu¿y. Nasze miasto wygl¹da na nas¹czone. Wcale nie jest tak ró¿owo, jak bym chcia³a. Mo¿e
praca nie zatêskni, a zdrowia mo¿e nie starczyæ na walkê o lepsze jutro o rany,
co ja mylê! Kysz! Przystajê w miejscu i patrzê, jak Teresa powoli oddala siê i niknie w koñcu korytarza. Idzie ciê¿ko, jakby z przymusem, kiwa siê na boki, wydaje siê, ¿e ³apanie równowagi oznacza dla niej dodatkowe ¿yciowe utrudnienie.
Zaproszê j¹ na nalewkê jak¹, za parê dni, nie dzi. Dzi muszê siê pozbieraæ
sama w sobie, przestaæ siê u¿alaæ nad sob¹. Aby rozpocz¹æ owo samo siê zbieranie, zaczynam od tego, ¿e czujê otwartoæ wiata, ale nie mogê z tego skorzystaæ. Jakbym sta³a przed maszyn¹ z kaw¹, do której wrzucam monety, a ona
powinna podaæ pachn¹c¹ kawê i nie podaje. A ja wrzucam, wrzucam, wrzucam.
Tu i tam wrzucam. I jeli nawet maszyna kawê w koñcu wypluwa, to jej nie
pos³odzi, mietanki po¿a³uje albo potraktuje mnie sam¹ mietan¹ Albo znienacka podniesie cenê, po³knie drobne i za¿¹da niemo¿liwego. A mimo to wiem,
¿e wiat nie jest popsuty, dzia³a i mo¿e zadzia³aæ na moj¹ korzyæ. Mo¿e podaæ
mi kawê w piêknej fili¿ance, na tacy i najchêtniej  do ³ó¿ka. Mo¿e to zrobiæ
tak, ¿e nie bêdzie trzeba manipulowaæ przy naciskach proste zamówienie, szybko wydana reszta. A przecie¿ moje picie kawy, ten moment, ten proces, nie mo¿e
byæ zale¿ny od handlarzy kaw¹! Dochodzê do wniosku, ¿e prezes ma siê nie tyle
za handlarza kaw¹, ile za sam¹ kawê. Podejrzewam, ¿e siê auto-aromatyzuje.
Sam.
AKT V
NARRA (OFF) Idê korytarzem i mylê o mi³oci, na któr¹ to myl naprowadzi³a mnie
rozmowa z Teresk¹. Mam mokre rêce, bo przed chwil¹ umy³am kubek, mam zmru¿one oczy, bo siedzia³am z nosem w komputerze kilka dobrych (lub z³ych, jeszcze nie wiem) godzin. Mam ochotê odbiæ wilgoæ d³oni na czystej cianie korytarza. Od czystych r¹k nie bêdzie plam. Nikt nie zauwa¿y, lad po mnie tu nie pozostanie. Nawet najmniejszy. Chiñczycy kaligrafuj¹ wiersze na betonie za pomoc¹
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pêdzla i wody sztuka ulotna. Przystajê wiedziona impulsem i tam, gdzie stojê,
przyk³adam rêkê. S¹ to zamkniête drzwi. Gdyby nie póna pora, siedzia³by za
nimi Bezporedni. Ale zbli¿a siê dziewiêtnasta. Nikogo nie ma, a rêka ju¿ wysch³a. Zastanawiam siê, czy nie zawróciæ do ³azienki, ale nie. Dochodzê do mojego pokoju, siadam przy komputerze, dotykam klawiszy, psuje mi siê klawiatura.
Nie ma informatyka na drugiej zmianie. Wiem, ¿e niczego ju¿ nie zrobiê, a jutro
ka¿¹ mi klawiaturê odkupiæ. Jeli pracownik czego dotknie, a nie daj Bóg to siê
nadwerê¿y, jeli to by³ ostatni dotyk przed zepsuciem  to musi ponieæ karê.
Pochylam siê nad klawiatur¹ nisko, niziutko, ogl¹dam kurz miêdzy przyciskami,
na co wchodzi Ka¿dy (z drugiej zmiany).
KA¯DY O, psuja!
NARRA Stara klawiatura to siê psuje.
KA¯DY Ale nie ka¿demu.
NARRA Bo te naprawdê stare dostajê tylko ja.
KA¯DY Stara, nie stara, masz j¹ na stanie. Wiesz, bêdê musia³ raport pchn¹æ i tak.
Przykro mi.
NARRA (OFF) Teraz ju¿ spokojnie k³adê g³owê na klawiaturze. Niech siê popsuje
w cholerê. Dotyka³am tu tylu rzeczy, tylu spraw, ¿e nie wystarczy³oby roku na
zestawienie wszystkiego i na pchniêcie informacji dalej (lub dalej ni¿ dalej). Mam
na stanie bardziej skomplikowany sprzêt ni¿ klawiatura, gdybym mia³a za wszystko
p³aciæ, og³osi³abym totalne bankructwo. A wizja, ¿e ka¿dego dnia w³aciwie zarabiam na odnowienie firmowej infrastruktury  do³uje mnie i spycha ni¿ej (poni¿ej klawiatury). I nagle czujê siê taka potrzebna, taaakaa wa¿na. Umiecham siê
do siebie (prawdopodobnie) i mdlejê (z ca³¹ pewnoci¹). Dwa zero dla mojej pracy.
Ewentualne fanfary.
AKT V i ½
MAMA Musisz jeæ, dziecko. Jeste s³aba.
NARRA Przyby³y mi trzy kilogramy.
MAMA Nie widaæ, a blada jeste.
NARRA Puder za jasny.
MAMA Przestañ siedzieæ non stop przy komputerze. Po pracy id do parku chocia¿.
NARRA Do kina chodzê.
MAMA Z tob¹ jak z dzieckiem, ci¹gle t³umaczyæ trzeba. Zajrzyj do domu, wypisz
siê przynajmniej.
NARRA Jest w porz¹dku.
MAMA Ja w twoim wieku ¿y³am zdrowo.
NARRA Bo nie by³o komputerów i fast foodów.
MAMA Teraz te¿ mo¿na tak ¿yæ, jakby ich nie by³o.
NARRA Mamo
NARRA (OFF) Jem, piê, odgrzewam jarzynowe zupy i sama wiem, ¿e takie funkcjonowanie nie jest zdrowe. Bardzo jestem uzale¿niona od przep³ywu informacji,
od ekranu i klawiatury, dziêki którym zarabiam. Mam materialne zabezpieczenie
wypracowywane codziennie i w wiêta te¿. Informacja jako taka  nie wiêtuje.
Tylko siê ewentualnie inaczej przyodziewa. Zarabiam, wiêc gdy przychodzi rachunek za pr¹d, to siê nie bojê. Nie bojê siê du¿o praæ, w³¹czaæ elektrycznego
dogrzewania w ch³odne noce, nie bojê siê niewy³¹czania wiat³a, jeli jest zbyt
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czarna noc. Lubiê siedzieæ w fotelu (mojej kuzynki) i chrupaæ orzeszki, i mieæ
wiadomoæ, ¿e mi ich nie zabraknie, choæ fotele mog¹ siê zmieniaæ. Gdy jestem
zabezpieczona, mogê zaj¹æ siê wa¿niejszymi sprawami ni¿ zabezpieczanie, na
przyk³ad tym, jak ¿yæ zdrowo.
NARRA Mamo
AKT VI
NARRA (OFF) Idê korytarzem. Nie mogê myleæ o pracy, nie chcê myleæ o popsutej klawiaturze, wiêc mylê o mi³oci. ¯eby nie myleæ o mi³oci, przeliczam drobne i sprawdzam, czy wystarczy na kawê. Skrêcam do baru, spotykam prezesa pochylonego nad kremem su³tañskim.
NARRA Dzieñ dobry. Dobry krem?
PREZES Polecam. Jak zawsze pani Jola zamówi³a nam tu ekstrakrem!
NARRA (pod nosem) Entuzjastyczna recenzja. (g³ono) Pani Jolu, bardzo czarn¹ kawê
poproszê.
NARRA (OFF) Kawa jest czarna jak smo³a i bez zacieków mlecznych. Nie mogê
myleæ o pracy, ale mylê. Skupiam siê na kawie, ale przecie¿ kupujê j¹ w pracy.
Wracam do siebie, ostro¿nie nios¹c fili¿ankê. Mam wra¿enie, ¿e ka¿dy, kto mnie
dzi widzi, reaguje jako dziwnie. Podejrzliwie tak. Przecie¿ nie chodzi im o klawiaturê, prawda? O, a prezes nie patrzy³ na mnie, dla odmiany, jakby siê wstydzi³
lub nie chcia³ siê rozpraszaæ. Pani z biura na parterze cofnê³a siê w drzwiach w pop³ochu. Kawê niosê gor¹c¹, ale bez przesady! Idê korytarzem i uwa¿nie stawiam
kroki, nadstawiam ucha, da³abym g³owê, ¿e s³yszê szepty. Idê, a¿ pojawia siê
Ka¿dy.
KA¯DY Widzia³a?
NARRA Kogo?
KA¯DY Co raczej. Kto, podpisuj¹c siê jak ty, wysy³a do wszystkich pornopropozycje z podrobionego adresu.
NARRA ¯artujesz sobie? Do wszystkich? Kawê niosê, lepiej uwa¿aj.
KA¯DY Chcesz zobaczyæ?
NARRA O Bo¿e, nie!
KA¯DY Lepiej zobacz.
NARRA A przynajmniej jest podniecaj¹ce?
KA¯DY Nie. Za to podpada pod paragraf.
NARRA To zmienia sytuacjê.
KA¯DY Trochê. Nie ka¿dy widzi, ¿e to podróbka.
NARRA ¯artujesz?
KA¯DY S³ysza³em, jak gadaj¹.
NARRA O cholera, patrz, wyla³am
KA¯DY Widzê, wyla³a. Mam twoj¹ kawê na bucie.
NARRA Przepraszam.
KA¯DY Trzêsiesz siê, odstaw to na pod³ogê. Mogê ciê przytuliæ.
NARRA Poproszê.
NARRA (OFF) Stojê przytulona, naprawdê siê trzêsê, tak w rodku szczególnie. Przerasta mnie ludzka g³upota, zawiæ, niechêæ podsycana przez ciemne, nieznane mi
si³y. Nie zamierzam siê t³umaczyæ. Ale jak teraz bêdê negocjowaæ z prezesem,
który czuje siê za¿enowany na mój widok? Czy on myli, ¿e mia³am ochotê pisaæ
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pornolisty do niego? Oszala³? Nie mam si³y. N i e m a m s i ³ y. Chcê zemdleæ
Nic z tego.
AKT VI i ½
NARRA (OFF) Idê korytarzem, analizujê listy, te, które przysy³ali znajomi, w ramach s³ów otuchy. S³owa pocieszenia drepcz¹ teraz obok mnie, ma³a, brzêcz¹ca
chmara. Gdy siê odwracam i chcê na nie popatrzeæ, to wpadaj¹ w mieszn¹ panikê, udaj¹, ¿e wcale nie nale¿¹ do mnie, ¿e spotka³y mnie przypadkiem. Ale gdy
chodzê, s¹ tu¿, tu¿. Dzwoni Tereska.
TERESKA Kochana, nie przejmuj siê. Jaki szaleniec, mo¿e po prostu schizofrenik.
Mo¿e czego chcia³ kiedy i nie zauwa¿y³a, ¿e nienormalny. Mci siê. Tylko siê
nie denerwuj. Nie ma co.
NARRA Ludzie patrz¹ na mnie, jakbym sama pisa³a do ka¿dego te bzdety!
TERESKA A prezes?
NARRA Co prezes?
TERESKA Czy ciê broni?
NARRA Nie wiem. Powinien, co?
TERESKA Znalaz³by wariata i zaliczy³ du¿y plus.
NARRA Tak tak ale Teresko, ja nie umiem go poprosiæ.
TERESKA Wpadnie sam na to, ¿e o dobre imiê firmy chodzi. Zreszt¹, to pewnie
tylko miejscowy zawistnik. Pe³no ich w okolicy. W najbli¿szej. B¹d dobrej myli.
NARRA Bêdê. Dziêkujê.
NARRA (OFF) Ma³a brzêcz¹ca chmara siê powiêkszy³a troszeczkê. Idê korytarzem,
dzwoni prezes (komórka mi brzêczy).
PREZES Musimy porozmawiaæ. Chodzi o tê, no sprawê.
NARRA Oczywicie.
NARRA (OFF) Skrêcam, idê do prezesa. Wchodzê odprowadzana zdziwionym spojrzeniem pani Kasiuni, u prezesa jest, kto powinien byæ. Uff.
PREZES No, mam tu techniczne wyjanienia, dobrze, ¿e ju¿ jeste.
KA¯DY To móg³ byæ kto st¹d. Ale niekoniecznie.
PREZES Kogo podejrzewasz, otwarcie mów, szczerze. Jestemy tu tylko my.
NARRA Nie mam pojêcia, nie podejrzewam. Do nikogo mi nie pasuje wulgarny tekst.
KA¯DY Na pewno?
NARRA Nie znam ludzi od tej strony
PREZES Hm. Jak chcesz. Na twoim miejscu bym powiedzia³.
NARRA (OFF) A ja pomilczê. Czasami mam ochotê wkopaæ kogo, kopn¹æ, wykopaæ, ale nie dzi. Mo¿e wymieni³abym kilka nazwisk, na przyk³ad trzy. Te trzy,
których nosiciele wystawili mnie do wiatru parê razy i wystawiali mnie za drzwi.
Jednak nie, milczenie jest wiadom¹ decyzj¹, przejawem dobrej, pozytywnej mnie,
tej wybaczaj¹cej wystawianie na wiatr, wypychanie pod wiatr, akcentowanie potkniêæ i podrzucanie tak zwanych zgni³ków ró¿nego rodzaju. Owszem, w mojej
pracy zdarzaj¹ siê pornowielbiciele, wariaci w fazie aktywnoci. Jak dot¹d nie
byli natrêtni.
PREZES Jeli nie chcesz rzuciæ kamieniem pierwsza dobrze. A przy okazji, wyniki masz dobre, s³ysza³em, ¿e mog³aby czasem u¿ywaæ prostych rodków wyrazu.
Niekiedy jak co palniesz, to nie wiadomo, czy jest okej, czy nie jest?
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NARRA Jak to? Zawsze jest okej. Jestem specjalistk¹, wiem to!
PREZES O. W³anie. (pauza) O, dzwoni telefon.
NARRA Bezdwiêczny?
PREZES Ten sam.
NARRA To dziêkujê za zainteresowanie. Trzeba uspokoiæ falê plotek. Czujê, fizycznie czujê jej narastanie. Mam nadziejê, ¿e wariata siê wy³¹czy z naszej sieci, tak?
PREZES Jak widzisz, dok³adamy starañ.
NARRA Znaczy, bêdzie ma³e ledztwo?
PREZES Nie ma takich mo¿liwoci. Oficjalnie.
NARRA A nieoficjalnie?
PREZES Zapytam kogo trzeba.
KA¯DY Nie przejmuj siê, co zaradzimy.
NARRA A jednak siê trochê przejmujê.
PREZES Jak chcesz, to ¿egnam, ¿egnam Halo? Halo?
AKT VII
NARRA (OFF) Idê korytarzem, od tygodnia chodzê w czerwonych ciuchach. Nie od
stóp do g³ów, raczej akcentowo, ale czerwono. W czerwonej bielinie nie bojê siê
ich patrzenia i szeptania po k¹tach, urywanych rozmów i zdawkowych uwag. Nie
bojê siê, ¿e zemdlejê na korytarzu i to bêdzie koniec mnie, poddanie siê, d³uga,
nieustannie aktualna zgoda na bezruch. Nie mo¿e tak byæ! Od tygodnia przeliczam zarobki w tê i z powrotem, by mieæ pewnoæ, na ile mi wystarczy kaw i na
które z pierwszych rachunków. Byæ mo¿e na wszystkie. Chcê mieæ pewnoæ, ¿e
dam radê. Co by siê wydarzy³o  dam radê. (Kupiê czerwone buty.)
Pracujê normalnie. Zap³aci³am za klawiaturê. Staæ mnie. Staæ na wszystko. Zrobi³am to za karê, ¿e pozwalam sobie na niepotrzebny stres. Jeli siê od tego nie
odetnê, znowu zap³acê. Jeli mnie bêdzie to uderzaæ po kieszeni, a nie tylko w g³owê (i w serce)  w koñcu siê zbuntujê zdecydowanie, bez teoretyzowania. Zbuntujê siê praktycznie, raz a dobrze (i obym wytrwa³a w tym mniemaniu!).
Pracujê, ale mylê o mi³oci, uczuciu egzotycznym w tych okolicznociach, a pachn¹cym rewolucj¹. Zajdê w ci¹¿ê, urodzê dziecko, pogr¹¿ê siê jeszcze bardziej,
wyrzuc¹ mnie na bruk z niemowlakiem na rêku (z laptopem w plecaku), wytoczê
im sprawê. Pójdê do domu ma³ego dziecka i pod³¹czê siê do sieci, by siaæ niepokój w duszach wszystkich tych obrzydliwców.
To potem. Teraz staram siê ¿yæ z jednej pensji, sp³acaæ sprzêt, dziêki któremu
zarabiam na czerwone buty (oraz firmowe klawiatury); teraz pracujê jak zwykle
i chodzê jak zwykle tym samym korytarzem. S³ysza³am, ¿e rodzima instytucja
przyjê³a w moim imieniu podziêkowania od wiernych klientów, przyjê³a je i postanowi³a zaj¹æ siê czym innym, ni¿ poinformowanie o takich mi³ych sytuacjach.
S³ysza³am, ka¿dy tak tu kiedy mia³. I ka¿dy siê przyzwyczai³. Dobre informacje
mo¿na wynaleæ, wyszukaæ, wywêszyæ, gdy siê wie jak. Mo¿na wydrukowaæ i przy
okazji pierwszej lepszej awantury  u¿ywaæ jako argumentu. Choæ to podobno
rzadko dzia³a. Tak s³ysza³am.
Przestajê iæ, siadam przed kompem, grzebiê w plikach przez chwilê, potem postanawiam przynieæ kawê, bo rozgrzebywanie plików doprowadza mnie do smutnych konkluzji. Wychodzê na korytarz. I wtedy mam sen:
KORYTARZ
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Sen
Nie chcia³am, ¿eby szli za mn¹, a oni szli. Nie mogê stwierdziæ, ¿e ucieka³am,
choæ w pewnym sensie w³anie tak by³o. Oni szli za mn¹ i w koñcu postanowi³am
nie byæ widzialna. Tak, to by³a dobra decyzja, po prostu. Przede mn¹ rós³ stary
las, z du¿ymi przewitami miêdzy malowniczymi drzewami. Rzuci³am okiem za
siebie i postanowi³am nie kombinowaæ za mocno. Starodrzew wydawa³ siê silny,
zdrowy i przyjazny. Przystanê³am przy jednym z pierwszych drzew. To by³ d¹b,
roz³upany przez jakie wichury, poradzi³ sobie z t¹ ran¹, uzna³am wiêc, ¿e lepiej
mnie zrozumie. Zreszt¹ teraz wygl¹da³ optymistycznie: zielony, otwarty, m¹dry
d¹b. Wesz³am do rodka, w rozpo³owiony pieñ, a potem sta³am siê jego czêci¹.
Rozp³ynê³am siê, dostosowa³am i wlepi³am w drzewo. Z perspektywy kory patrzy³am, jak przyszli, zajrzeli do rodka dêbu i zaczêli rozgl¹daæ siê coraz mniej
pewnie. Powiedzieli: Trzeba zawo³aæ specjalistê, on siê na tym zna. Znajdzie
j¹. No i sta³o siê jasne, ¿e nie jest dobrze. Specjalista wygl¹da³ jak licealista, by³
m³ody, mia³ w³osy ufarbowane na czarno i czarn¹ spran¹ bluzê z kapturem. Zacz¹³ od dotykania kory, przypuszcza³am, ¿e wyczai mnie po temperaturze. Szybko trafi³ na moje policzki, dotkn¹³, by³am przekonana, ¿e patrzy mi w oczy, choæ
wiedzia³am, ¿e to niemo¿liwe. By³am kor¹ drzewa, wiêc wytrzyma³am jego dotyk. Niech nie ma pewnoci. Ale on by³ pewien: Jest  powiedzia³ spokojnie 
jak zacznê j¹ st¹d wyci¹gaæ, bêdzie bola³o . Odwróci³ siê do nadchodz¹cych,
podszed³ do nich, nie za daleko, lecz na tyle nieuwa¿nie, ¿e wyliznê³am siê.
Wysz³am na zewn¹trz i zas³oniêta ca³ym pniem, z ty³u, spróbowa³am wspi¹æ siê
wy¿ej. Chcia³am wsi¹kn¹æ w koronê drzewa. Wdrapywa³am siê szybko, ale który siê zorientowa³, ¿e co siê zmieni³o. Jednak tylko specjalista móg³ wiedzieæ,
w jaki sposób mo¿na mnie zatrzymaæ. Wspinaj¹c siê, czu³am obecnoæ pogoni,
w okolicy piêt, na plecach, nie by³o to mi³e uczucie. Ale nie parali¿owa³o. Bêd¹c
ju¿ bardzo wysoko, daleko od ziemi, zdecydowa³am siê wybraæ ga³¹. By³a giêtka
i przez moment mia³am w¹tpliwoci, czy jest dobra, ale przeczucia by³y w porz¹dku. Ga³¹ wch³onê³a czêæ mnie, dostosowa³a siê do ciê¿aru. Po chwili pojawi³ siê wiatr i poczu³am niepokój, a potem co na kszta³t absolutnego szczêcia.
Oto ko³ysa³am siê w koronie dêbu, a momentami drzewo dotyka³o ziemi, rozbujane harmonijnie i skutecznie. W koronie by³am sama, tylko ja, licie, ga³êzie,
wiatr i widok na pobliskie jezioro. By³o idealnie niebieskie, bez fal, pomimo wietrznej pogody. G³adka tafla wydawa³a mi siê nierzeczywista, gdy wiatr tak poczyna³
sobie z drzewami i ze mn¹. A jednak  to prawda. By³am taka szczêliwa. Jezioro
by³o takie spokojne. Tymczasem oni przez jaki czas stali pod drzewem z zadartymi g³owami. Mam nadziejê, ¿e podziwiali moj¹ niewidzialnoæ, tak jak ja podziwia³am si³ê (i zarazem delikatnoæ) wiatru, moc drzewa, symbiozê, na któr¹
mi pozwoli³o. Po kilkunastu minutach odeszli. Oczywicie, tak czy inaczej, wpadnê
w ich rêce. S¹ pewni siebie i pewni mnie. Na razie siê ko³yszê, bujam. Pal ich
licho, to licho, które nigdy nie pi.
Po nie
NARRA (OFF) Po nie siê budzê. Nie jestem bardziej wypoczêta, le¿ê na eleganckiej
wyk³adzinie naszego korytarza. Nade mn¹ pochyla siê Tereska.
TERESKA Dobrze, ¿e nic sobie nie zrobi³a.
NARRA Zemdla³am?
MI£KA MALZAHN

UWOLNIENIE

19

TERESKA A mo¿e jeste w ci¹¿y?
NARRA Bo¿e broñ!
TERESKA To lepiej sprawd, czy obroni³. Mo¿esz wstaæ?
NARRA Mogê siê ruszaæ. Ale powoli. D³ugo by³am nieprzytomna?
TERESKA Na tyle, ¿e wezwalimy karetkê.
NARA To nie wstajê. Niech mnie st¹d wynios¹.
TERESKA Wrócisz?
NARRA ¯artujesz?
TERESKA Tylko trochê.
NARRA Trzy do zera dla pracy.
TERESKA Niez³y wynik, jak mylisz?
NARRA Z³y. Pod kroplówk¹ nabiorê si³ i im poka¿ê!
TERESKA Dobra, ju¿ id¹ nosze. Zadzwoniê do ciebie wieczorem. Tu masz swoj¹
torbê, trzymaj mocno i miej rzeczy na oku. Na razie.
NARRA Dziêkujê.
NARRA (OFF) Teresa kiwa g³ow¹, jakby z niedowierzaniem. Patrzê na ni¹, oddalaj¹c siê w pozycji poziomej, umiecham siê.
AKT VII i ½
NARRA (OFF) Wieczorem, w swoim ³ó¿ku, le¿ê nieruchomo i bez umiechu. Jutro
siê ruszê (a mo¿e nawet umiechnê), napiszê zgrabne, t³uste wypowiedzenie. Poczekam, a¿ zarzuc¹ szukanie wariata, próbuj¹cego mnie wykoñczyæ psychicznie,
napiszê oficjalne mejle do wszystkich tutejszych szefów, przemycaj¹ce kilka s³ów
szczerego oburzenia. W listach bêdzie widaæ moje podniesione dumnie czo³o i czerwone ciuchy. Pod³¹czê pismo od wdziêcznych klientów, od tych, których poci¹gnê za sob¹, odchodz¹c. Przyjmê ofertê pracy za mniejsze pieni¹dze, za wiêksz¹
satysfakcjê, przynajmniej na pocz¹tku. Nie przyznam siê nikomu do zarobków,
ale ka¿d¹ osobê bêdê obdarzaæ umiechem kogo, kto przegra³ trzy do zera, a potem uzna³ wynik za ciekawe æwiczenie stylu. Bêdê zadowolona.
Ju¿ jestem zadowolona. Le¿ê w swoim ³ó¿ku, nieruchomo. I zmieniam swoje ¿ycie. Naprawdê. I rêczê za siebie  jutro siê ruszê. Wczenie rano. Umiech.
Ewentualnie fanfary.
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