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ADHD I INNE CUDOWNE ZJAWISKA
CZYLI WYK£AD NIEPRZEWIDYWALNY

OSOBY:

JA, kobieta, aktorka, wiek miêdzy czterdzie�ci a sze�ædziesi¹t piêæ lat
PANNA M£ODA, kobieta, ubrana w �lubn¹ sukniê, wiek miêdzy dwadzie�cia cztery

a trzydzie�ci piêæ lat.

W sali wyk³adowej znajduje siê tablica, stó³, lampka, trzy krzes³a, mównica.
Zmiany �wiat³a, o jakich mowa w tek�cie, to chwilowe rozró¿owienie przestrzeni,
jak przy wschodzie s³oñca. Czasem, je�li to mo¿liwe, tylko ró¿owy promyk o�wietla-
j¹cy obie postaci albo jedn¹ z nich.
Muzyka to jednostajny, magiczny d�wiêk, mo¿e byæ wysoko wibruj¹cy gong, pó�niej
pojawiaj¹ siê autentyczne d�wiêki planet.
Film z nagranymi aktorami wy�wietlany jest, kiedy schodzi siê publiczno�æ, czyli na
oko³o piêtna�cie minut przed rozpoczêciem spektaklu. Obraz idzie �na okr¹g³o�,
powtarza siê do czasu wej�cia aktorki. Wtedy po prostu znika.

L i s t y  o d  o s ó b  z   D e f i c y t e m  U w a g i
Na ekranie zjawiaj¹ siê aktorzy. Trzy kobiety, trzech mê¿czyzn. Ka¿de z nich po
kolei w tym samym planie i w tym samym wnêtrzu mówi do kamery, tak jak w repor-
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ta¿u. Monologi mog¹ byæ montowane dowolnie. Istotne jest tylko, ¿eby powtórzyæ
kilkakrotnie zdanie �Skarmiam ich pomys³ami� i �Niech pani kupi sobie takie ma³e
pude³eczko z przegródkami�. Teksty listów podane s¹ na koñcu.
Po filmie na ekranie pojawia siê napis �Udzia³ wziêli� i nazwiska aktorów. Wszyst-
ko w ciszy.
Na salê wchodzi kobieta, czyli Ja. Ma du¿¹ torbê i grub¹ teczkê z plikiem papierów.
K³adzie j¹ na mównicy, a potem podchodzi do sto³u. Jest w podnios³ym nastroju,
ale spokojna, swobodna i pogodna. Nie ma ¿adnych cech kojarz¹cych siê z ADHD.
S³owa przez ni¹ wypowiadane powinny robiæ wra¿enie improwizacji.

JA Witam pañstwa na wyk³adzie dotycz¹cym Zespo³u Nadpobudliwo�ci Psychorucho-
wej i Dekoncentracji Uwagi u doros³ych. Od razu uprzedzam, ¿e wyk³ad ma cha-
rakter �ci�le naukowy, co zreszt¹ zapowiedziano, ale rozumiem, ¿e moja osoba w ta-
kim charakterze mo¿e kogo� zmyliæ.
Nie, nie, to nie jest przedstawienie, ja nie odgrywam roli naukowca, nie odgrywam
w ogóle ¿adnej roli � ja po prostu zosta³am poproszona o naukowe opracowanie
procesów zachodz¹cych w mózgu u osób z Zespo³em Dekoncentracji Uwagi. Nie
mam do tego oczywi�cie ¿adnych kwalifikacji, skoñczy³am szko³ê teatraln¹ w War-
szawie, to jest ca³e moje wykszta³cenie, a mózgiem zajmujê siê tylko amatorsko,
wy³¹cznie jako czytelniczka ksi¹¿ek popularnonaukowych, które pomog³y mi zro-
zumieæ charakter dysfunkcji, któr¹ u mnie zdiagnozowano. Ostatni¹ tak¹ ksi¹¿k¹
jest s³ynna publikacja �Niedostêpni� autorstwa profesora Johna Maxwella na temat
fal mózgowych� (u�miecha siê, patrz¹c na jedno z miejsc, mniej wiêcej po�rodku
widowni) Chodzi tutaj o fale, które towarzysz¹ nam w czasie snu i jednocze�nie s¹
pewn¹ sta³¹ na jawie u osób z zaburzeniami uwagi. (do o�wietleniowca, wskazuj¹c
na mównicê) Mo¿e� je�li pan tak dobry, trochê wiêcej �wiat³a, mój wyk³ad jest po
prostu do�æ d³ugi i jednak oczy siê mêcz¹, dobrze?
�wiat³o przy mównicy lekko siê rozja�nia.

JA Przeczytam te¿ kilka listów od ludzi doros³ych, dotkniêtych t¹ dysfunkcj¹, pos³u-
chamy nagrañ z ich wypowiedziami. (dyskretnie szuka wzrokiem teczki z listami;
nagle zwraca siê do którego� z widzów) S³ucham? Pan chcia³ co� powiedzieæ? Prze-
praszam. (wstaje) Szanowni pañstwo, zanim zacznê ten wyk³ad, chcia³abym powi-
taæ parê osób, które przyjecha³y z daleka, naprawdê z bardzo daleka, ¿eby uczestni-
czyæ w naszym spotkaniu� Jest z nami� autor �Niedostêpnych�, jeden z najwiêk-
szych autorytetów neurobiologii �wiatowej, doktor John Maxwell, inspirator i po-
mys³odawca mojej pracy, który mimo zajêæ i pacjentów znalaz³ jeszcze czas, ¿eby
przyjechaæ i pos³uchaæ wyk³adu. (w kierunku miejsca po�rodku widowni) Profes-
sor, this is a great honour for me and a special day, as you may guess. I wouldn�t
have dreamed in my most daring dreams that I would find myself in this situation,
that you would really have confidence in me. I am touched by your presence. (szuka
wzrokiem kogo� obok tego miejsca) Mam nadziejê, ¿e jest t³umacz, bo bêdê mówiæ
po polsku� A! Jest pani. T³umaczka. �wietnie. (w kierunku innego miejsca, bar-
dziej po prawej stronie) Chcia³am te¿ powitaæ pani¹ Michaele Paipeau, znakomit¹
terapeutkê z francuskiego o�rodka w Lion, zajmuj¹cego siê lud�mi doros³ymi z de-
ficytem uwagi. Je tiens à vous remercier de tout cœur d’être avec nous, merci
d’avoir bien voulu venir. Je suis ravie de votre présence parmi nous et j’espère
que… Heureusement que vous êtes ici, parce que vous êtes la seule personne qui
puisse confirmer que je suis normale, saine de corps et d’esprit. Witam te¿ grono
terapeutów zajmuj¹cych siê ADHD, witam lekarzy, zw³aszcza psychiatrów, z któ-



122

Joanna Szczepkowska

deficyt uwagi
rych czê�æ nale¿y do sceptyków wobec tego zjawiska, uwa¿aj¹c je za wymys³ na
u¿ytek firm farmaceutycznych, witam grupê neurobiologów i wszystkich tych,
których tak nagle zaprosi³am na dzisiaj� No i witam, bo widzê tutaj, moich przy-
jació³ ze spotkañ, z mityngów ADHD� Mieli�my wczoraj smutn¹ uroczysto�æ,
odszed³ od nas nasz wybitny przyjaciel, Jan Koczek� (podchodzi blisko widow-
ni, mówi tonem bardziej prywatnym) Potem bêdê chcia³a, ¿eby�cie co� powiedzieli
o Jasiu. To jest dobra okazja, ¿eby go jako�� no, wiadomo. (wraca za stó³ i do tonu
oficjalnego) Zapomnia³am jeszcze powitaæ pana Jana Kurzysza, przewodnicz¹cego
fundacji na rzecz adehadowców, która jest fundatorem mojej pracy. Pan Kurzysz
by³ tak mi³y i zwolni³ profesora Maxwella ze stypendium, jakie profesor mi zapro-
ponowa³� Tak. Wiêc witam pana serdecznie. Jest tablica? Jest. Komórkê wy³¹czê
jeszcze. (zagl¹da do torby) A� zostawi³am komórkê na zapleczu. Przepraszam�
(wo³a w stronê zaplecza) Gdyby kto� dzwoni³ w sprawie psa, ¿e mój pies siê zna-
laz³, to ja bêdê za pó³torej godziny� (wraca za stó³) Przepraszam. Przepraszam za
dygresjê. Ale siê denerwujê po prostu. Zabra³am psa ze sob¹, bo nie mo¿e zostawaæ
sam, wyje i demoluje mieszkanie, ale siê zgubi³ po drodze i� ju¿ nie mia³am czasu,
¿eby go szukaæ. Przepraszam.
No w³a�nie. Mo¿e jeszcze� wyt³umaczê, dlaczego� dlaczego zaproponowano mi
tak¹ specjalistyczn¹, naukow¹ pracê, bo pewnie nie wszyscy siê orientuj¹� Tutaj
znaczenie ma w³a�nie Jan Koczek. (wychodzi zza sto³u. Do pana Kurzysza) Tak,
wiem. Wiem, mamy pó³torej godziny, sala jest wynajêta pod okre�lonymi warunka-
mi i organizator denerwuje siê o czas, potem tu wchodzi kto� inny, wiêc umówili-
�my siê po prostu, ¿e po pó³torej godziny powoli wyga�nie �wiat³o. Wiem o tym,
pamiêtam, proszê siê nie niepokoiæ, ja zd¹¿ê.
Jan Koczek. My, ludzie doro�li z Deficytem Uwagi, staramy siê integrowaæ jako�,
robimy sobie czasem ma³e spotkania, ¿eby rozmawiaæ o tym naszym chaosie, ¿eby
siê jako� wspomagaæ, i tak pozna³am Janka Koczka. Janek Koczek. Neurobiolog.
Wybitny. Ale jako cz³owiek bardzo zagubiony. Bardzo. Klasyczny przypadek Defi-
cytu Uwagi i rozdawania �wiatu darmo i anonimowo swojego talentu. I w³a�nie Jan
Koczek zaprowadzi³ mnie na debatê z profesorem Maxwellem, na sympozjum neu-
robiologów, na d³ugo jeszcze przed publikacj¹ �Niedostêpnych�, i tam o�mieli³am
siê zadaæ parê pytañ � profesor by³ zdumiony, ¿e amatorka jest tak obeznana z te-
matem, potem poprosi³am o autograf, Janek wyja�ni³, ¿e jestem aktork¹, ale odkry-
to u mnie Deficyt Uwagi i tak od s³owa do s³owa wyszli�my z sali razem, nawi¹za³a
siê d³u¿sza rozmowa miêdzy profesorem a Jasiem Koczkiem, co da³o pocz¹tek ich
przyja�ni� (zamy�la siê nagle. Zawiesza siê)
S³ychaæ cichy, wibruj¹cy d�wiêk. Chwilowa zmiana �wiat³a na ró¿owe.

JA (w stronê miejsca, gdzie siedzi profesor Maxwell) A tiger. A spotted tiger. I now see
a spotted tiger walking in tall grass. It is walking from the left side to the right.
Wraca �wiat³o zwyczajne.

JA (do widowni) Przepraszam. Profesor poprosi³ mnie przed wej�ciem, ¿ebym w cza-
sie wyk³adu mówi³a o tym, co przychodzi mi równolegle do g³owy. Bo oczywi�cie
oprócz tego eksperymentu tutaj, ja jestem typowym przypadkiem ADHD, wiêc przy
okazji, na ¿ywo, ¿e tak powiem, mo¿emy badaæ to, co dzieje siê w g³owie osoby
z Deficytem w momencie stresu. Mimo stresu raczej. Powiedzia³am w³a�nie, ¿e te-
raz, kiedy mówiê, my�lê równolegle o cêtkowanym tygrysie.
A dwa lata potem dosta³am zaproszenie na promocjê polskiego wydania �Niedo-
stêpnych�, przyjecha³ profesor Maxwell i zosta³am zaszczycona zaproszeniem na
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wspóln¹ kolacjê. Janek Koczek nie by³ zaproszony, ale profesor Maxwell wyg³osi³
wspania³¹, dowcipn¹ mowê o swoich spacerach z Jasiem Koczkiem, o jego uroku
i roztargnieniu� I w³a�nie tam, przy deserze, pamiêtam, ¿e by³ to tort bezowy�
i wino� profesor poszed³ ze mn¹ do kuchni i zaproponowa³, ¿ebym zebra³a naj-
nowsze dane, dotycz¹ce pó³g³êbokiej fazy snu, fal Theta, Beta i Alfa. Po prostu po
publikacji �Niedostêpnych� w �rodowiskach naukowych zrodzi³ siê spór� (do ko-
go� na widowni) Czy pan� nie� bo ja ci¹gle my�lê, ¿e pan co� chce powiedzieæ.
Bo pan tak patrzy. Przepraszam.
�Spór o znaczenie fal Theta, Beta i Alfa w ¿yciu na jawie. Zreszt¹ wszystko bêdê
omawiaæ w wyk³adzie. Ja to, tê propozycjê, oczywi�cie najpierw rozumia³am jako
¿art, ale profesor by³ uparty. Twierdzi³, a nawet zak³ada³ siê ze mn¹, ¿e osoba do-
tkniêta Deficytem Uwagi jak ja, postawiona przed wielkim wyzwaniem, wydawa-
³oby siê nieosi¹galnym, sprosta mu bardziej ni¿ zawodowiec w normalnych, labo-
ratoryjnych warunkach. Krótko mówi¹c, profesor Maxwell podda³ mnie pewnej pró-
bie. Umówi³ siê ze mn¹ za pó³tora roku, dok³adnie w³a�nie dzi�, o tej porze. To nie
mia³ byæ wyk³ad, to mia³ byæ spacer. D³ugi spacer, na którym zrelacjonowa³abym
profesorowi stan moich badañ.
Praca taka jest gigantyczna dla osoby niemaj¹cej odpowiedniego wykszta³cenia,
pracowa³am pó³tora roku, codziennie, systematycznie, krótkimi odcinkami, skupia-
j¹c siê wy³¹cznie na temacie. Powsta³a praca obszerna, która jest, co tu mówiæ,
moim, naszym zwyciêstwem, dowodem na to, ¿e ludzie z Deficytem Uwagi dyspo-
nuj¹ potencja³em, który uaktywnia siê, kiedy mamy odpowiedni¹ motywacjê. Dla-
tego zdecydowa³am siê na wyk³ad. Na publiczne wyst¹pienie. (zamy�la siê nagle.
Zawiesza siê)
Chwilowa zmiana �wiat³a na ró¿owe. S³ychaæ cichy, wibruj¹cy d�wiêk.

JA (do profesora Maxwella) I am thinking about my dog now. I am thinking about
where it is running now, if someone has stolen it and so on.
Zmiana �wiat³a na poprzednie.

JA (wraca za stó³) Zanim zajmê siê przedmiotem wyk³adu, mo¿e jednak kilka s³ów
wstêpu dla tych, którzy o samym zjawisku wiedz¹ niewiele. Nadpobudliwo�æ Psy-
choruchowa i Zespó³ Dekoncentracji Uwagi u doros³ych. Jak wiemy, zjawisko to
dotyczy w wielkim stopniu dzieci i one znajduj¹ siê w centrum uwagi specjalistów,
natomiast doro�li w zasadzie nie dostaj¹ koniecznej pomocy. Dlaczego? Je�li dziec-
ko sprawia trudno�ci, w interesie ludzi doros³ych le¿y, ¿eby je jako� okie³znaæ i wy-
prowadziæ na prost¹, natomiast zwyk³e wady ludzi doros³ych, jak lenistwo, ba³aga-
niarstwo, spó�nialstwo, powoli eliminuj¹ ich z ¿ycia zawodowego, co spo³eczeñ-
stwu jest po prostu na rêkê, zwa¿ywszy siln¹ konkurencjê na rynku pracy, dlatego
te¿ takie cechy jak niecierpliwo�æ, nies³owno�æ nie mog¹ byæ uznane za chorobê.
Trudno wymagaæ od pañstwa, ¿eby pochyla³o siê nad doros³ym, który na skutek
dekoncentracji uwagi zalega z podatkami czy w ogóle ma trudno�ci z normami ¿y-
cia spo³ecznego, prowokuje sytuacje pozornie niemo¿liwe, ¿yj¹c w pó³�nie, gene-
ruje zdarzenia paranormalne, które przenosz¹ siê na innych, ca³kowicie zwyczajnie
na jawie ¿yj¹cych� Jest tablica. Okej.
Mo¿e od razu spróbujemy wymieniæ te cechy, które ludziom dotkniêtym dysfunk-
cj¹ zwan¹ ADHD mog¹ utrudniæ, a wrêcz uniemo¿liwiæ funkcjonowanie w spo³e-
czeñstwie. Pierwsz¹ tak¹ cech¹� Pierwsz¹ cech¹� jest co� w rodzaju migotania
my�li. Migotanie� okre�lenie kardiologiczne raczej � migotanie przedsionków, czyli
trzepot, rozregulowanie, pop³och � migotanie my�li to tak, jakby�my siedz¹c przed
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telewizorem, zmieniali kana³y co kilka sekund. Wszystko to dzieje siê jednak w g³o-
wie i jest rodzajem natrêctwa, to znaczy, ¿e nie bardzo mo¿na zatrzymaæ siê na
jednym z kana³ów, czyli jakby pilot zacz¹³ dzia³aæ samoistnie� No w³a�nie�(na-
gle odchodzi od sto³u i idzie w g³¹b sceny. Jej my�li wyra�nie kr¹¿¹ poza tematem.
Po chwili zwraca siê do widowni) Cz³owiek normalnie podejmuje dzia³ania po
przemy�leniach, tak? Za³ó¿my, ¿e przychodzi nam ochota na wielkiego psa, praw-
da? Ale mieszkamy w ma³ym mieszkaniu, wysoko, bez windy, pracujemy na
drugim koñcu miasta, w pobli¿u nie ma parku, a wielki pies musi siê wybiegaæ
� prawda? No, wiêc mózg powoli poddaje ocenie te fakty, sumuje je i wycofuje
siê z dzia³ania impulsu. Osoba z Deficytem Uwagi natomiast budzi siê z my�l¹
� pies. Wielki pies. I ju¿ go ma w³a�ciwie. To jest to, co profesor Maxwell w swo-
jej ksi¹¿ce nazywa swojego rodzaju lunatykowaniem � po prostu zaczynaj¹ dzia-
³aæ si³y poza �wiadomo�ci¹ i s¹ podporz¹dkowane jednemu celowi, do którego
bêdzie siê sz³o, nawet w nocy po parapecie. Jedzie siê do schroniska, wybiera
siê najwiêkszego w³ochatego potwora, potwór zalêga siê w domu, zajmuje pó³
pokoju, warczy, kiedy siê chce przej�æ do kuchni, napada na s¹siadów, zjada
notatki, po³yka ³y¿eczki do kawy. Tak. £y¿eczki. W ogóle wszystkie ma³e, me-
talowe przedmioty. Potem wymiotuje kluczykami do piwnicy� I zawsze pod
moje nogi. Tylko pod moje nogi� Przepraszam za dygresjê. Przepraszam�
Ale jestem po prostu bardzo wzruszona. I mo¿e trochê zmêczona. (przechodzi
do mównicy. Jest przejêta, bardzo uroczysta) Dear professor, I would like� sim-
ply� (do t³umaczki, �siedz¹cej� obok profesora Maxwella) Gdyby pani mog³a prze-
t³umaczyæ profesorowi, ¿e dziêkujê. Tak, po prostu, ¿e dziêkujê za to, co dla mnie
zrobi³. Ja wiem, ¿e to proste s³owa, ale� jest pewien k³opot z jêzykiem obcym. To
znaczy� nie� ja rozumiem oczywi�cie i� mam do�æ bogaty zasób s³ów, jak s¹-
dzê, ale� to s¹ takie� nag³e pustki. To dotyczy miêdzy innymi jêzyków obcych.
Nag³e pustki. O tym zreszt¹ bêdê mówiæ obszerniej. Proszê powiedzieæ profesoro-
wi, ¿e dziêki tej pracy wróci³a mi wiara we w³asne si³y. (otwiera tekst wyk³adu.
Tonem oficjalnym, bardzo przejêta) Na wstêpie mojej pracy chcia³am podziêkowaæ
profesorowi Johnowi Maxwellowi, którego ksi¹¿ka �Niedostêpni� pos³u¿y³a mi jako
zasadniczy materia³ do szczegó³owych badañ nad prac¹ neuroprzeka�ników i pó³-
g³êbok¹ faz¹ snu na jawie u osób dotkniêtych Deficytem Uwagi. ¯eby zbadaæ pro-
blem dog³êbniej, skupi³am siê na fenomenie norników górskich, gryzoni, u których
wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ neurotransmitery, w szczególno�ci dopamina oraz wazopre-
syna w brzusznych strukturach przodomózgowia.
Jak wiadomo, wiêksze gêsto�ci receptorów V1aR stwierdza siê w brzusznym przo-
domózgowiu monogamicznych marmosetów ni¿ innych promiskuitycznych naczel-
nych. Otó¿ okaza³o siê, ¿e oba gatunki maj¹ zbli¿on¹ gêsto�æ receptorów dopami-
nowych typu D2, natomiast ekspresja receptora wazopresynowego 1a jest znacznie
wy¿sza w czê�ci mózgu zwanej brzuszn¹ ga³k¹ blad¹�
Od strony widowni na salê wchodzi Panna M³oda w welonie, w bia³ej �lubnej suk-
ni, z wielkim wios³em, z papierow¹ teczk¹ na dokumenty i z wypchanym workiem
na �mieci. Kobieta w pierwszej chwili jej nie dostrzega, potem udaje, ¿e nic siê nie
sta³o, i kontynuuje wyk³ad, jednak coraz bardziej speszona, bo dziewczyna zbli¿a
siê w jej kierunku.

JA �u monogamicznego nornika preriowego ni¿ u promiskuitycznego nornika ³¹ko-
wego. Podobne ró¿nice obserwowano te¿ u innych gatunków norników: monoga-
miczny nornik sosnowy posiada³ wiêcej receptorów wazopresynowych w tym ob-
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szarze ni¿ promiskuityczny nornik górski. Wydaje siê, ¿e rola receptorów wazopre-
synowych nie ogranicza siê do gryzoni, wiêksze gêsto�ci receptorów V1aR stwier-
dza siê w brzusznym przodomózgowiu monogamicznych marmosetów ni¿ innych
promiskuitycznych naczelnych. Farmakologicznym dowodem na rolê receptora
V1aR jest fakt, ¿e podanie jego antagonistów znosi tworzenie siê par. Ze wzglêdu
na gêsto�æ receptorów�
Panna M³oda jest ju¿ blisko mównicy.

JA Przepraszam� ale� teraz tutaj jest wyk³ad.
PANNA M£ODA Czy to jest pani wios³o? Czy to nale¿y do pani?
JA Przepraszam. Tak, to jest moje wios³o.
PANNA M£ODA No to dlaczego w moich �mieciach? Dlaczego na mojej posesji?
JA Tutaj teraz jest wyk³ad� Mo¿e potem�
PANNA M£ODA Proszê. (pokazuje tekturow¹ teczkê)
JA Co to jest? Listy!! Teczka z listami!!! To s¹ listy od ludzi z Deficytem Uwagi, bar-

dzo teraz potrzebne!! Naprawdê bardzo potrzebne! Dziêkujê! Dziêkujê pani!
PANNA M£ODA Te¿ by³a w moich �mieciach. A na niej adres, data pani wyk³adu

i napis �Bardzo wa¿ne!!!�.
JA Dziêkujê pani. Musia³am j¹ wrzuciæ do� Dziêkujê. A wios³o� wios³o� Po pro-

stu�
PANNA M£ODA Czy to jest pani worek?
JA (schodzi z mównicy) Je�li� je�li tam s¹ papiery, taka mazia z papierów, to mój.
PANNA M£ODA Bo na pewno nie mój. Moje �mieci wywieziono dzisiaj rano, o go-

dzinie szóstej trzydzie�ci. Pani wie, ¿e podrzucanie �mieci jest�
JA Karalne. Wiem. Wiem. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Po prostu zapomnia³am,

¿e mam wyrzuciæ �mieci, nie czu³am w rêku tego worka i potem� nios³am go na
ulicy, to g³upio wygl¹da, zw³aszcza ¿e je¿d¿ê komunikacj¹ miejsk¹ i� Pani pose-
sja, piêkna zreszt¹, i te sto³y rozstawione w ogrodzie, piêknym zreszt¹� by³a aku-
rat� niedaleko przystanku, furtka niedomkniêta i skorzysta³am. Proszê pani� Dzi-
siaj jest dla mnie wielki dzieñ! I to mi da³o si³y, ¿eby powyrzucaæ� to znaczy
oczy�ciæ dom z� ró¿nych� pomys³ów. Z pocz¹tków pomys³ów. Pocz¹tków�
Widzi pani? (otwiera worek i wysypuje stos kartek zapisanych, porysowanych, po-
dartych) Pocz¹tki. Pocz¹tki pomys³ów. Tysi¹ce pocz¹tków. (patrzy w stronê grupy
ADHD) Tak? Nasze pomys³y na wiersz, powie�æ, firmê, fundacjê�
Ja chwilê o tym mo¿e powiem� bo to jest bardzo ciekawe. Na ogó³ pierwsze zda-
nia, pierwsze akapity s¹ po prostu rewelacyjne, naprawdê, obiektywnie rewelacyj-
ne, a nawet rewolucyjne. Bardzo czêsto m¹¿, ¿ona czy w ogóle ludzie bliscy musz¹
wys³uchiwaæ tych pomys³ów, musz¹ siê nimi zachwycaæ, na ogó³ zreszt¹ szczerze,
bo te¿ jest czym, a potem czekaj¹ na realizacjê, na spe³nienie, a czêsto te¿ na profity
finansowe, które mia³y wynikaæ z tych planów, tymczasem� Wystarczy drobna
rzecz, obiad choæby, ¿eby zak³óciæ ca³y proces my�lenia i wszystko odp³ywa bez-
powrotnie. Dlaczego?? (idzie z wios³em w rêku w kierunku mównicy) Na to pytanie
spróbujemy sobie odpowiedzieæ w mojej pracy w³a�nie, gdzie do�æ jasno s¹ okre-
�lone zasady funkcjonowania neuronów przeka�nikowych, które w wypadku ADHD
s¹ mocno zaburzone. (spostrzega wios³o) A wios³o� Wios³o by³o zwi¹zane z po-
mys³em� Z marzeniem� S³yszeli�cie pañstwo o skalnych ludziach? Nie? Wu wu
wu skalni ludzie? Nie? Dziêki Bogu. Dziêki Bogu. Ja mia³am kiedy� tak¹ ideê, taki
pomys³, ¿eby rzuciæ to wszystko, znale�æ jakie� miejsce i ¿yæ na sposób pierwotny.
Krzesaæ ogieñ, mieszkaæ w ska³ach i tak dalej. To by³ tak silny impuls, ¿e wrzuci-
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³am to na facebooka razem z ca³¹ przemow¹, ¿e� ¿e ¿yjemy tu w jakim� przepiêk-
nym �wiecie tylko przez chwilê, i przecie¿ nie mo¿emy spêdziæ ¿ycia w supermar-
ketach� ¿e kto� musi pierwszy wróciæ na drzewo! I to wyj¹tkowo szybko zadzia³a-
³o. Ludzie z ró¿nych krajów wykupili jaki� teren skalny w Peru i rzeczywi�cie tam
pojechali, ale� Czekaj¹ na mnie. Z organizacj¹ hierarchii plemienia. Siedz¹ przy
ogniu i czekaj¹. By³ tam mój kolega dziennikarz, ale nie chcieli z nim rozmawiaæ,
bo nie u¿ywaj¹ ju¿ mowy, tylko tworz¹ swoj¹, no wiêc od niego wiem, ¿e czekaj¹
na mnie. Ja� nawet kupi³am wios³o, bo tam siê dop³ywa tylko kajakiem� nawet
uda³o mi siê zebraæ jakie� pieni¹dze na podró¿, ale� zgubi³am� przepad³y. Jak
kamieñ w wodê. Zgubi³am. Kilka miesiêcy poszukiwañ. Zreszt¹� zajê³am siê t¹
prac¹ tutaj. A wu wu wu skalni ludzie to jest jednak decyzja na ca³e ¿ycie� Trochê
mnie to przeros³o wszystko! No tak. Nic dodaæ, nic uj¹æ. Klasyka gatunku. Zara¿a-
my pasj¹ i znikamy. Zara¿amy pasj¹ i znikamy. (kieruje siê na mównicê)

PANNA M£ODA Czy wielki w³ochaty pies, któremu wystaj¹ dwa k³y�
JA Tak! To mój pies! Korek!!
PANNA M£ODA Gratulujê. Siedzi na mojej posesji i warczy.
JA Powa¿nie? Aha� czyli kiedy� no tak. No tak!! (�miech) Wyrzuci³am �mieci i za-

trzasnê³am furtkê. Zapomnia³am o psie. Sorry!
PANNA M£ODA Tak. Bardzo �mieszne, tylko ¿e jest jeszcze taki problem jak Pysz-

czek. Okej?
JA Pyszczek?
PANNA M£ODA To jest ksywa mojego mê¿a. Taki ma³y problem jak Pyszczek,

który boi siê psów i teraz p³acze w toalecie. I nie ma zamiaru wyj�æ, dopóki ten
pies nie zniknie. Siedzi w toalecie z laptopem i wrzeszczy na mnie, jakbym to ja
tego psa� specjalnie oczywi�cie� sprowadzi³a, ¿eby schrzaniæ Pyszczkowi we-
sele, ¿eby on� siê o�mieszy³ przed go�æmi, taki rozdygotany i opuchniêty. Ja
oczywi�cie jestem winna, i to nie ma znaczenia, ¿e wype³ni³am dzisiaj wszystkie
deklaracje, wszystkie pity, kiedy on siê indyczy³ przed lustrem, ¿e ma za krótk¹
marynarkê, tak? Wiêc wziê³am to wios³o, chcia³am wygoniæ pani psa�

JA �wietnie!
PANNA M£ODA �a przez furtkê wypad³ mi klucz i on go zjad³.

Cisza. Chwila zawieszenia. Rozró¿owienie �wiat³a. Cichy, wibruj¹cy d�wiêk. Po
chwili wszystko wraca do normy.

PANNA M£ODA Po³kn¹³ klucz. Furtka zamkniêta, posesjê otacza mur, wesele za dwie
godziny, Pyszczek p³acze w sraczu. Pies podkopa³ siê pod siatk¹, wróci³ na posesjê
i warczy.

JA Jak pani tu dotar³a?
PANNA M£ODA Tramwajem. Na gapê. Super dzieñ. Super.
JA O Bo¿e� Zaraz, czy� spokojnie.
PANNA M£ODA Spokojnie? Pani go nie zna� Pani nie zna Pyszczka. Nie zna go

pani. On mnie teraz� on mnie po prostu� jak ju¿ siê wyp³acze, to potem bêdzie
ataczek furii.

JA Ale�
PANNA M£ODA My mamy powa¿ne kredyty, proszê pani�
JA Chwileczkê�
PANNA M£ODA My prowadzimy powa¿n¹ firmê, proszê pani. Na weselu maj¹ byæ

powa¿ni, normalni ludzie, na których nam bardzo zale¿y. Proszê wyj�æ st¹d i za-
braæ psa.
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JA Ale�
PANNA M£ODA Nie wiem, jak siê pani tam�
JA Nie mogê! Okej. Proszê pani� ja bym wezwa³a stra¿ po¿arn¹. Naprawdê. Czêsto

wzywam stra¿ po¿arn¹. Oni maj¹ bardzo wysokie drabiny, ca³e systemy drabin,
stra¿ak pomaga, bo ja mam na przyk³ad lêk wysoko�ci. Wiêc go�cie mog¹ przej�æ
po takich drabinach, przez okna, do domu�
Panna M³oda patrzy na kobietê trochê jak na wariatkê.

JA Rozumiem. Nie pasuje. Proszê pani. Teraz mam tutaj wyk³ad. Czy pani mo¿e po-
czekaæ godzinê? (stawia jedno z krzese³ z boku sali) Mój pies to zwróci. On zwróci
ten klucz. Przysiêgam pani, ¿e zwróci, tylko ja tam muszê przy nim byæ. On musi
mnie zobaczyæ, okej? Wtedy natychmiast zwróci klucz pod moje nogi. Tylko za
godzinê. Ja wezwê stra¿ i wszystko. Potem po prostu opowie pani o tym psie i o
wariatce z wios³em, to ich tylko rozbawi� (widzi ponury wzrok Panny M³odej) Nie
rozbawi?

PANNA M£ODA Ma pani pó³torej godziny i ani minuty d³u¿ej.
JA Dziêkujê.

Panna M³oda siada na krze�le postawionym przez kobietê.
JA (wraca na mównicê) To jest wyk³ad na temat ADHD � proszê siê nie baæ, to nie jest

zara�liwe. To znaczy� no� w zasadzie niezara�liwe� mam nadziejê. O czym
mówi³am� o Jasiu Koczku� mówi³am o Koczku� Aha� Chwileczkê. Okulary
jeszcze. (schodzi z mównicy, otwiera torbê. Do Panny M³odej)
Szukam okularów.
Otwiera torebkê i bardzo nerwowo wyk³ada na stó³: aparat fotograficzny, album
o rybach, rêkawiczkê, korale, aparat do mierzenia ci�nienia, piórka go³êbi, d³ugo-
pisy, kilka pude³eczek na lekarstwa, stare, stylowe puzderko, lornetkê, du¿o nie-
otwartych kopert i wiele innych rzeczy. Rozmawia z Pann¹ M³od¹ w trakcie nerwo-
wego poszukiwania okularów.

PANNA M£ODA Czy mi siê zdawa³o, czy� Pani mówi³a o� o profesorze Koczku?
JA O panu Koczku.
PANNA M£ODA To proszê go pozdrowiæ od Pauli z uniwerku, okej? I powiedzieæ, ¿e

mu dziêkujê. ¯e mu dziêkujê za wszystko.
JA On nigdy nie wyk³ada³ na uniwerku, chocia¿ powinien.
PANNA M£ODA Wiem. Ja studiowa³am na uniwerku.
JA Tak? Pani zna³a Jasia Koczka?
PANNA M£ODA Tak, tak. Uroczy cz³owiek. No� to znaczy� Jan Koczek po prostu

zmieni³ ca³e moje ¿ycie.
JA Jak go pani pozna³a? (podchodzi do Panny M³odej i bierze j¹ za rêkê) Szukam okula-

rów, bez okularów nie dam rady, pewnie zostawi³am na zapleczu� tak ¿e� (podaje
Pannie M³odej mikrofon i zaprasza za stó³) O Janku Koczku nigdy do�æ. Bardzo wa¿na
postaæ tutaj dla nas. Bardzo proszê� Jak go pani pozna³a� (wychodzi na zaplecze)

PANNA M£ODA (trochê zawstydzona zaczyna mówiæ) Naprawdê� naprawdê prze-
uroczy cz³owiek. Ja studiowa³am marketing i zarz¹dzanie i on� on kiedy� by³
zaproszony na wydzia³ biologii, na wyk³ad, bo kto� zachorowa³. I po prostu�
pomyli³ salê i nagle zacz¹³ nam mówiæ o falach mózgowych w czasie snu i to su-
per by³o.
S³ychaæ cichy, wibruj¹cy d�wiêk. Rozró¿owienie �wiat³a. Kobieta wraca zza kulis,
wyra�nie zaintrygowana tym, co us³ysza³a.

JA O czym? O czym mówi³?
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PANNA M£ODA Dok³adnie pamiêtam ca³e fragmenty. O tym, ¿e w czasie snu prze-

chodzimy najpierw w fale Alfa, potem Alfa s¹ wyciszane, przychodz¹ fale Beta,
a w momentach szczytowych snu � fale Theta. Powiedzia³: Wygl¹da na to, ¿e pew-
na grupa ludzi zawsze �ni na jawie.

JA (wchodzi na mównicê. W czasie rozmowy z Pann¹ M³od¹ popatruje na widowniê)
Ciekawy by³ wyk³ad?

PANNA M£ODA Super. Super by³. Przyszed³ dziekan Orzeszko i chcia³ przerwaæ, po-
wiedzia³, ¿e pomy³ka, ¿e biologia sala piêtna�cie, ale my�my nie chcieli wypu�ciæ
Koczka, bo tak mówi³, ¿e� by³a cisza jak nigdy. I po prostu� w koñcu studenci
z biologii doszli do nas. I jeszcze dochodzili z innych wydzia³ów, jak on mówi³
o tych falach i o takim ¿yciu w pó³�nie u niektórych ludzi� A potem wykona³ ten
numer z dziekanem Orzeszk¹ i� i to w³a�nie zmieni³o ca³e moje ¿ycie�

JA Numer wykona³? Jaki numer? Niech pani nam opowie. To ma znaczenie. Napraw-
dê. (do Jana Kurzysza) Pilnujê czasu, pilnujê.

PANNA M£ODA Po prostu na koniec wyk³adu nagle, ale to tak od czapy, powiedzia³, ¿eby
uciekaæ z tego uniwerku. ¯e po prostu poziom� poziom profesorów i ich stosunek do
wyk³adów jest tutaj ¿a³osny. I potem nagle zwróci³ siê prosto do dziekana Orzeszki.

JA Który go zaprosi³�
PANNA M£ODA �dok³adnie.
JA Niech pani mówi.
PANNA M£ODA Tak jakby wprost o nim mówi³. ¯e profesorowie odhaczaj¹ wyk³ady,

a nie ucz¹, ¿e kiedy� zdolny student to by³a chluba, a teraz trzeba go do³owaæ, bo mo¿e
byæ konkurencj¹ i w ogóle, wszystko, co my�my wiedzieli o dziekanie i my�leli�

JA Wygarn¹³.
PANNA M£ODA Dok³adnie.
JA Ca³¹ prawdê. Rozumiem. Wygarn¹³. Tak. No i co dalej?
PANNA M£ODA Afera by³a. Straszna. Dziekan wyg³osi³ mowê na temat warto�ci

uniwersytetu i wyszed³. A potem my�my ca³¹ grup¹ wybiegli za panem Koczkiem
i zaczêli�my go b³agaæ, ¿eby za³o¿y³ w³asn¹ uczelniê.

JA Super�
PANNA M£ODA My�my mówili profesorowi, ¿e� ¿e pójdziemy za nim wszêdzie, ¿e

bêdzie dobrze zarabia³, a jednocze�nie to� te studia bêd¹ mia³y sens, bo my, bo
nasze pokolenie� my potrzebujemy takich ludzi z charyzm¹� Autorytetów� Na-
prawdê potrzebujemy� I on� Mo¿e ja poszukam tych okularów?

JA Nie trzeba. I on co? Co?! Proszê!! Jeszcze dwa s³owa�
PANNA M£ODA I on siê do tego bardzo zapali³. Napisa³ nam nawet od razu ca³y

wyk³ad na serwetce, ale my�my mu wyt³umaczyli, ¿e trzeba teraz wype³niæ formal-
no�ci, ¿e my we wszystkim pomo¿emy. Pan Koczek mia³ superpomys³y na tê uczel-
niê. Super. No i wypisali�my siê z uniwerku. Ca³¹ grup¹.

JA (wyra�nie zaniepokojona, mimo to mówi) �wietnie�!
PANNA M£ODA ¯eby daæ temu energiê. ¯e ju¿ nie ma przebacz. I� zaci¹gnê³am

kredyt. Kupi³am tê posesjê. I� zaczê³am od razu remont.
JA Super�
PANNA M£ODA Wyburzy³am wszystkie �ciany�
JA Wszystkie �ciany�
PANNA M£ODA No bo jak uczelnia, to aula, nie? Wielka aula. Wszystkie �ciany wy-

wali³am. I profesor przyszed³ na drugie spotkanie ju¿ na miejsce w³a�nie, tylko�
Trochê� nie bardzo by³� Tylko� by³� jaki�� smutny.
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JA Nieobecny, oddalony, niedostêpny, w¹tpi¹cy�
PANNA M£ODA Dok³adnie. Nie wiem. Wyszed³ jakby zmêczony t¹ rozmow¹, zosta-

wi³ swój kalendarzyk� Potem my�my do niego dzwonili, ale�.
JA Nie odbiera³ telefonów�
PANNA M£ODA Dok³adnie. Raz odebra³, ale trochê� w stanie wskazuj¹cym�
JA Na alkohol�
PANNA M£ODA Niestety.
JA ¯artowa³, wyg³upia³ siê�
PANNA M£ODA No tak. Bez sensu. No nic. Szkoda. Ja ju¿ napisa³am nawet laudacjê

i ca³y pean na temat profesora, jego talentu, jego charyzmy� Na otwarcie uczelni.
Szkoda. (bierze do rêki star¹ rêkawiczkê i wyjmuje z niej okulary. K³adzie na stole.
Wstaje i idzie w stronê krzes³a)

JA I co siê sta³o z t¹ uczelni¹?
PANNA M£ODA Uczelnia jest. Jest. Tam przecie¿ wisi napis. Wy¿sza Szko³a Nauk.

Ogromny napis. Ogromny. Nie widzia³a pani?
JA Nie. Ja nie widzê napisów. I� kto to w koñcu prowadzi?

Milczenie.
JA Kto jest dyrektorem, rektorem tej uczelni?

S³ychaæ cichy, wibruj¹cy d�wiêk. Chwilowe rozró¿owienie �wiat³a.
JA Dziekan Orzeszko�?
PANNA M£ODA (speszona) Po prostu chcieli�my wróciæ na uczelniê, przeprosiæ

dziekana, opowiedzieli�my o naszej inicjatywie i wtedy on powiedzia³: ja siê mogê
podj¹æ. Zgodzili�my siê, bo naprawdê szkoda by³o naszej pracy, moich pieniê-
dzy�

JA A laudacjê na temat charyzmy pani wyg³osi³a oczywi�cie? Tylko w miejsce nazwi-
ska Koczek wstawi³a pani nazwisko Orzeszko?

PANNA M£ODA Tak� Co pani my�li� Pani uwa¿a, ¿e jeste�my do niczego, tak? ¯e
nie mamy charakteru, ¿e nasze pokolenie nie ma krêgos³upa moralnego? To pani
my�li?

JA Nie. Teraz my�lê o rybach. O rybach my�lê. Czy ryby s³ysz¹� Nie odbiera³ telefo-
nów, bo dawa³ korepetycje. Uczy³ dzieciaki. Zarabia³ na ¿ycie korepetycjami z bio-
logii, chemii, z czego siê da³o�

PANNA M£ODA Korepetycje? Profesor Koczek dawa³ korepetycje? Zamiast zaj¹æ siê
studentami albo powa¿n¹ prac¹� Naukow¹�

JA Tak to jest. Tak to po prostu jest. (chce wróciæ do wyk³adu, ale po chwili namys³u
schodzi z mównicy) A mo¿e w³a�nie teraz pos³uchamy nagrania Jasia Koczka? To
bêdzie jego ostatnia wypowied�. Poprosi³ mnie o kasetê i co� nagra³, powiedzia³, ¿e
tam jest to, co chcia³by przekazaæ. Nie wiem, co. Prawdê mówi¹c, zapomnia³am
o tym nagraniu, ale mo¿e to jest dobra okazja� (bierze do rêki jeden z przedmio-
tów, szuka przycisku otwieraj¹cego magnetofon) �gdzie tu siê� zaraz� æwiczy-
³am sobie w domu tysi¹c razy. Tu powinien byæ taki przycisk�.

PANNA M£ODA To jest aparat fotograficzny.
JA (�miech) Tak! To jest aparat fotograficzny. Przepraszam. No, je�li zapomnia³am

magnetofonu, to� Spokojnie. Spokojnie. Spokojnie. Jest! Jest magnetofon, jest ba-
teria, jest wszystko, nagranie idzie. Tak� (wciska przycisk magnetofonu)
S³ychaæ nagranie pierwotnej pie�ni w amatorskim wykonaniu � jêzyk nieznany.

JA (zaskoczona nagraniem, stopuje magnetofon) Zaraz. Spokojnie. Przepraszam. To
bêdzie na drugiej stronie. To� zaraz� przewinê do koñca. Bo� je�li to jest teraz
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na tej stronie, to tam jest koniec ta�my, wiêc je�li prze³o¿ê, to powinnam przesun¹æ
na pocz¹tek� Chyba tak. To niech siê przewija na razie. (siada przy stole, przygl¹-
da siê wszystkim przedmiotom, bierze jedno z go³êbich piór) Zbieram piórka go³êbi.
Piórko jest dzie³em sztuki� Hodowa³am kiedy� go³êbia. Mieszka³ ze mn¹ od pi-
sklêcia i widzia³am, jak w pewnym etapie ¿ycia ogarnia go przymus latania� On
kr¹¿y³ po pokoju, robi³ coraz wiêksze kó³ka, musia³ robiæ takie kó³ka i by³ tym sam
zdziwiony i przera¿ony, bo to jest co� g³upiego takie kó³ka, po co, kiedy jest mu
dobrze, ma co je�æ, piæ, i nagle ten przymus czego� wiêcej, te kó³ka� te kó³ka,
i one go wyrzuca³y w powietrze coraz wy¿ej, ka¿dego dnia wy¿ej � no w ka¿dym
razie chcê powiedzieæ o tym przymusie ruchu poza sensem, wiêc co� takiego nas
ogarnia w³a�nie po kilku zdaniach, po zapisaniu pierwszych punktów planu, przy-
mus robienia kó³ek � i wtedy wychodzi siê z domu, kr¹¿y siê po ulicach pod pretek-
stem na przyk³ad, ¿e kiedy kupi siê ro�linê doniczkow¹ i postawi j¹ na biurku, to
bêdzie siê lepiej pracowaæ, i w poszukiwaniu tej ro�liny mo¿na spêdziæ kilka dni,
potem oczywi�cie nie wraca siê ju¿ do swojego planu i ten plan zalega pó³ki, razem
z innymi. (wstaje) To jest zreszt¹ koszmar, taka �wiadomo�æ, ¿e moje plany miesz-
kaj¹ razem ze mn¹. To straszne mieszkaæ razem z tyloma nienarodzonymi planami.
(podchodzi do tablicy) Gdzie jest kreda? Kredy nie ma. Nie ma kredy. (do Jana
Kurzysza) Ja trzydzie�ci razy� No mo¿e nie trzydzie�ci, mo¿e cztery razy, ale to
jednak chyba wystarczy� prosi³am o przygotowanie tablicy. I wydawa³o siê, ¿e
je�li proszê o tablicê, to si³¹ rzeczy powinna byæ kreda, tak? Nie ma kredy. Jedna
trzecia mojego wyk³adu to s¹ rysunki na tablicy. Tak. Nie ma kredy. Ja pañstwu
powiem, co to jest. Ja powiem.
To jest �wiadome i konsekwentne. Dok³adny, precyzyjny plan bardzo konkretnej
grupy spo³ecznej. To jest inwazja szczeniaków. Nie chodzi o wiek. Psychicznych
szczeniaków.
Tak. Ja tam� Ja tam, w tej fundacji, nie widzia³am ani jednej osoby doros³ej. I to
jest to. Dlaczego siê oszukiwaæ! Dlaczego nie powiedzieæ tego jasno? Oni zagarnêli
wszystkie tereny. Oni wyrzucili z pracy ludzi dojrza³ych i do�wiadczonych. Jeste-
�my w rêkach dzieci. Jak w koszmarnej bajce. Przecie¿ oni nie opieraj¹ siê na ¿ad-
nych autorytetach! Oni po prostu odhaczaj¹ projekty!! Punkt siódmy projektu ADHD
w ramach projektu pomocy dla niepe³nosprawnych. Tablic¹ zajmie siê Kamilek
z Grze�kiem, jak wróc¹ z nart!
Moja praca to by³o pó³tora roku wyjête z ¿ycia. (sk³ada tekst wyk³adu) Bawcie siê
dobrze. Skandal jest jedyn¹ form¹ obrony, z tym ¿e szczeniaki kochaj¹ skandale.
Nawet przeciwko sobie. Tak. Ich mo¿esz opluæ na �rodku ulicy, a oni siê u�miechn¹
i powiedz¹: Super! Prowokacja!
Panna M³oda wstaje i spokojnie podchodzi do tablicy. Szuka kredy. Znajduje kredê
i podaje kobiecie, która j¹ bierze, ale nie zauwa¿a tego.

JA To tylko czê�æ projektu! Tak. Bo oni po prostu� (do Jana Kurzysza) A pan�
Mówiê do pana Kurzysza� Pan mia³ mi daæ do podpisania pewien dokument, praw-
da? Mia³am dostaæ umowê na okre�lon¹ sumê. Ale pan widzi przecie¿, ¿e zrobiê
robotê i za darmo, wiêc po co umowa. Zapomni przecie¿. Jest niepe³no� (zauwa-
¿a, ¿e trzyma w rêku kredê. Zamy�la siê)
S³ychaæ wibruj¹cy d�wiêk. Rozró¿owienie �wiat³a.

JA Ma³e przedmioty nie maj¹ konturów. Ma³e przedmioty s¹ niewidzialne. (patrzy na
Pannê M³od¹)
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Panna M³oda przygl¹da siê stercie przedmiotów. Niektóre bierze do rêki. Miêdzy
innymi ma³¹, pust¹ butelkê po wódce.

JA (podchodzi do sto³u i te¿ patrzy na te przedmioty) Kiedy�� do garderoby mia³ przyj�æ
dyrektor teatru, by³am wtedy bardzo m³oda i inne aktorki powiedzia³y: musisz po-
sprz¹taæ na swojej toaletce, my nie mo¿emy go wpu�ciæ, dopóki nie posprz¹tasz.
Ale co posprz¹taæ? Musia³am d³ugo patrzeæ na blat, ¿eby rozró¿niæ: pêdzel do pu-
dru, szczotka, kilka tubek, d³ugopis, ksi¹¿ka�

PANNA M£ODA Ju¿ siê przewinê³o.
JA Co? A� kaseta. Dziêkujê. (wyjmuje kasetê i niepewnie obraca j¹ w rêku. Potem

wk³ada z tej samej strony, co poprzednio)
PANNA M£ODA Co pani robi?
JA Je�li� Je�li to jest po tej stronie, ja przewinê³am, to teraz� zaraz� nie mogê tego

skojarzyæ�.
PANNA M£ODA Niech siê pani skupi!
JA Jestem skupiona! Je¿eli odwróci³am kasetê, przewinê³am do koñca� tak? Potem

odwróci³am� przewinê³am do koñca� Nie potrafiê. Nie umiem. Nie rozumiem.
Panna M³oda wk³ada kasetê i puszcza ta�mê. Teraz s³ychaæ nieokre�lone d�wiêki �
szumy, tarcia, zgrzyty. Kobieta ws³uchuje siê w nie przez chwilê.

JA To s¹ d�wiêki planet� On nagra³ d�wiêki planet. To jest to, co chcia³� przekazaæ
Ja� Koczek. We often think about the Universe. (stopuje ta�mê)
Muszê za¿yæ lekarstwo. My�la³am, ¿e to nie bêdzie konieczne albo trochê pó�-
niej, bo chcia³am pokazaæ pañstwu, jak dzia³a� jest naprawdê bardzo dobre w wy-
padkach braku koncentracji. Jego dzia³anie jest prawie natychmiastowe, dlatego
chcia³am je wzi¹æ na oczach pañstwa, ale trochê pó�niej, ¿eby�cie mieli porówna-
nie z moim stanem przed i po. Chwileczkê� (patrzy na stó³ i na wszystkie przed-
mioty) Nie ma. Nie wziê³am. Nie wziê³am lekarstwa z domu. Zaraz. Niemo¿liwe.
Niemo¿liwe� (nie ukrywa przygnêbienia. Siada za sto³em, wpatruj¹c siê w ba³a-
gan) Jak pani mo¿e tak ¿yæ, zapyta³ mnie wczoraj ten cz³owiek, który przyszed³
od³¹czyæ pr¹d. Nie, nie, na kilka godzin tylko wy³¹czyli, bo pojecha³am tam zap³a-
ciæ, to mi zajê³o trochê czasu, te b³agania, kolejki razem z tymi� (wybiera ze stosu
rzeczy kilka zamkniêtych kopert) O. To tak wygl¹da. (do francuskiej terapeutki)
Pouves vous dir que je suis absolument normale�? Proszê za�wiadczyæ, ¿e to nie
jest lenistwo ani brak odpowiedzialno�ci, ani nawet ba³aganiarstwo, tylko� Ja p³a-
cê rachunki. To znaczy nie p³acê, ale nie dlatego, ¿e nie mam na rachunki� Tylko
kto�, kto siedzi w tym g³êboko, wie, ¿e czy s¹ pieni¹dze, czy nie ma� sprawy
urzêdowe s¹ ponad si³y. Wszystko, co wi¹¿e siê z druczkiem, tabelk¹, to jest� to
jest po prostu wstrêt. Zwyk³y, fizyczny wstrêt. Ja zreszt¹ to mam tutaj szczegó³owo
opracowane, jakie o�rodki w mózgu s¹ za to odpowiedzialne i co to jest wstrêt w³a-
�ciwie.
Jak pani mo¿e tak ¿yæ. Mogê. Muszê i mogê. (zauwa¿a album wyjêty z torebki) To
jest album o rybach. Bardzo drogi, ale mnie po prostu interesuje� bardzo mnie to
mêczy, czy� ryby� czy ryby s³ysz¹. Tak? Nie� Inaczej. Chodzi o to, jaki stopieñ
ha³asu jest w oceanie. Dla ryb. Kiedy ogl¹damy film o ¿yciu oceanu, to tam jest
idealnie cicho, ale jednak przecie¿� tam siê mnóstwo dzieje, wiêc jak to s³ychaæ,
tak subiektywnie � mo¿e to jest jazgot jak na ulicy i je�li tak, to czy ryby to s³ysz¹?
Czy je to mêczy?
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Przepraszam. Przepraszam, powinnam wzi¹æ lekarstwo. Jak to mo¿liwe, ¿e go nie
wziê³am�

PANNA M£ODA Niech pani sobie kupi takie ma³e pude³eczko z przegródkami, mo¿-
na dostaæ w aptece.
S³ychaæ zwielokrotnione nagranie tego zdania, powtarzanego przez aktorów z filmu
rozpoczynaj¹cego spektakl: �Niech pani sobie kupi takie ma³e pude³eczko z prze-
gródkami, mo¿na dostaæ w aptece��.

JA Mam trzysta takich pude³eczek. Niektóre bardzo drogie. Dzie³a sztuki rêkodzielni-
czej, z osiemnastego wieku. Kilkana�cie dosta³am w prezencie. (wstaje, szuka kre-
dy. Chce co� napisaæ)

PANNA M£ODA Na stole. Kreda jest na stole.
JA Tak? Pewna znana mi osoba spêdzi³a pó³ ¿ycia na obmy�laniu ca³ych systemów,

które pomog¹ jej funkcjonowaæ i odk³adaæ przedmioty na to samo miejsce � pó³
ka¿dego dnia, tak to kiedy� wyliczy³a, zajmuje jej szukanie kluczy, okularów, d³u-
gopisów, butów�
To nie jest sprawa pamiêci!! To jest u³omno�æ w sferze dotyku. Chodzi o dotyk!
Samo wziêcie do rêki klucza nie spowoduje skupienia siê na nim � na skutek migo-
tania my�li powstaje ³añcuch skojarzeñ tak daleko odbiegaj¹cych od kluczy, ¿e po
prostu nie czuje siê ich w rêku, dlatego te¿ nie mo¿na od³o¿yæ ich na miejsce. (zaj-
muje miejsce na mównicy, jakby mia³a zacz¹æ wyk³ad) A pan� Mówiê do pana Kurzy-
sza� Pan doskonale wiedzia³, ¿e nie zrezygnujê z wyk³adu, mimo ¿e pan mi nie zap³a-
ci, ¿e nie wytrzymam sytuacji, w której kto� oczekuje mojego wyst¹pienia i wyjdzie
z niczym tylko z powodu czego� tak b³ahego jak pieni¹dze, to pan przewidzia³, ale nie
przewidzia³ pan tego, ¿e powiem publicznie, co o panu my�lê, a my�lê, ¿e jest pan z³o-
dziejem. To wszystko. Tak, proszê pañstwa, pan Kurzysz, ten szanowany ogólnie, od-
dany medycynie i szerzeniu wiedzy genialny organizator jest z³o-dzie-jem. (w stronê
Kurzysza, który wychodzi z sali) Wychodzi pan? Do widzenia panu!

PANNA M£ODA (w�ród rozrzuconych papierów z worka dostrzega czerwony portfel)
Proszê pani! Tu jest jaki� portfel!

JA Pieni¹dze!! Tu s¹ pieni¹dze! W portfelu!! ¯e ja na to nie wpad³am!! Przecie¿�
Kupi³am sobie portfel, bo nie noszê nigdy portfeli, pieni¹dze mam luzem zawsze
i przecie¿� no tak!!! Kupi³am portfel, ¿eby te najwa¿niejsze pieni¹dze w ¿yciu,
pieni¹dze na podró¿� ¿eby je mieæ w jakim� normalnym�(otwiera portfel i wyj-
muje z niego ma³¹ buteleczkê) Jest lekarstwo! Jest! Za¿yjê to teraz. Od razu. To
bêdzie zreszt¹ naprawdê bardzo interesuj¹ce, dzia³anie jest widoczne po piêtnastu
minutach. Trochê jakby siê mózg zbi³ na pianê. I koniec z poezj¹. Z poetyzowa-
niem. Po prostu po tym lekarstwie bêdê widzia³a rzeczy, jakimi s¹ � na przyk³ad
teraz ten stó³ wydaje mi siê samotny. I w ogóle jest kobiet¹. Po lekarstwie zobaczê
tylko stó³. Czyli co� do postawienia czego� na tym. (próbuje wysypaæ lekarstwo, ale
z butelki wypada tylko srebrny ³añcuszek. Siada za sto³em przygnêbiona i zmêczo-
na. Patrzy na ma³¹ piersiówkê)

PANNA M£ODA Najlepiej siê napiæ?
JA Najlepiej siê napiæ. W ogóle najlepiej zag³uszyæ to wszystko alkoholem. Tak, tak.

To jest jedna z podstawowych my�li. Potrzeba dopingu. Czegokolwiek, co by po³¹-
czy³o neuroprzeka�niki, wiêc mo¿e, a nawet na pewno, nawet na pewno, pomo¿e
kieliszek wina! Przecie¿ to zdrowo! Lekarze zalecaj¹. Ja nie pi³am alkoholu do koñ-
ca studiów. Wszyscy pili, a ja w ogóle nie czu³am takiej potrzeby. Zbyt wiele wi-
dzia³am doros³ych osób, które nagle stawa³y siê ogromnymi dzieæmi bez rozumu,
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bez si³, bez równowagi, którymi trzeba by³o siê� niewa¿ne. To znaczy wa¿ne, ale�
Potem, kiedy znalaz³am siê w pierwszym moim teatrze, pozna³am wspania³¹ aktor-
kê, wielk¹, piêkn¹ i niezwykle inteligentn¹. Ci¹gle dawa³a mi co� do czytania i wy-
maga³a komentarza. Patrzy³a jak czytam i nie mog³a doczekaæ siê rozmowy, a ja
czytaj¹c, wpada³am w pustkê. Niczego nie rozumia³am. Jakbym pierwszy raz w ¿y-
ciu widzia³a litery. Ona pi³a. Du¿o i czêsto. Po ka¿dym spektaklu wyci¹ga³a butelkê
wódki, czystej wódki. Ja nie dawa³am siê namówiæ, a¿ raz, przera¿ona, ¿e nie rozu-
miem tego, co czytam, pomy�la³am, ¿e mo¿e siê upijê po prostu i moja g³upota
bêdzie usprawiedliwiona. Wypi³am ten kieliszek i wtedy nagle� zaczê³am rozu-
mieæ, co czytam. Ja to zaraz wszystko wyja�niê od strony naukowej � jak alkohol
w niedu¿ej dawce dzia³a na neurony, ale wtedy to by³o tak cudowne uczucie, ¿e by
zrozumieæ lepiej, wypi³am drugi i rzeczywi�cie lepiej rozumia³am, a potem te dys-
kusje, te rozmowy, ja wszystko nagle mog³am wyartyku³owaæ, wszystko, odpiera-
³am jej argumenty, k³óci³y�my siê, ja siêga³am po kolejne kieliszki � rano zobaczy-
³am nad sob¹ nieznany ¿yrandol. Nie mog³am siê podnie�æ z bólu g³owy, ale zaraz
ona przysz³a z kubkiem roso³u, u�miechniêta, rozbawiona tym, co ja wczoraj�
Potem to ju¿ mnie wszêdzie zapraszali�.
Pani my�li, ¿e Ja� Koczek nie odbiera³ telefonów, bo by³� bo mia³ ci¹g alkoholowy?

PANNA M£ODA Na to wygl¹da.�
JA Na to wygl¹da. Na to wygl¹da! Tak. Jasne! Profesor Koczek to alkoholik. Oczywi�cie!
PANNA M£ODA Ale dlaczego pani�
JA Czy ja co� mówiê? Czy ja pani zaprzeczam? Ka¿dy specjalista, terapeuta, psychia-

tra, ka¿dy nawet tu na tej sali powie pani, ¿e to klasyczny przypadek alkoholizmu,
a walka z tym prze�wiadczeniem to wypieranie problemu.

PANNA M£ODA Ale o co pani�
JA O nic mi nie chodzi. Tyle tylko, ¿e Ja� Koczek nie mia³ ¿adnego problemu z odsta-

wieniem alkoholu z dnia na dzieñ. ¯adnej walki z ¿ywio³em, jak to okre�laj¹ tera-
peuci. Po prostu nagle zapomnia³ o istnieniu alkoholu tak, jak zapomina³ paszportu
czy daty urodzenia. I jeszcze jedno� Jeszcze jedno.
Ja� Koczek nie by³ uroczy! To samo mówi³ profesor Maxwell. Uroczy cz³owiek.
Nasz Ja�. Nasz Ja� z niezawi¹zanymi butami. Ja� Koczek by³ wybitny! Wybitny.
I takich s³ów trzeba by³o u¿ywaæ. I zrobiæ wszystko, wszystko, ¿eby wybitna czê�æ
jego umys³owo�ci mog³a daæ rezultaty. ¯eby siê znalaz³ w obiegu, w dialogu na
poziomie swojego intelektu. Pomóc mu tak, jak cz³owiekowi o kulach pomaga siê
przej�æ przez próg.
Ale pani tego nie chcia³a tak naprawdê. Pani posz³a z Jasiem na spacer, a on pani¹
inspirowa³. On pani¹ skarmia³ pomys³ami. Nie tylko pani¹�

PANNA M£ODA O co pani chodzi! Ja chcia³am przecie¿�
JA Karmi³. Skarmia³ pomys³ami.
PANNA M£ODA No to trzeba siê broniæ! Dzia³aæ!!!
JA (pisze na tablicy: Niskie poczucie warto�ci. Mówi bardzo osobi�cie, z narastaj¹c¹

pasj¹) Niskie poczucie warto�ci. Osoba, któr¹ znam, a która jest adehadowcem, ma
za sob¹ wiele sukcesów, wiele dokonañ, ocenionych naprawdê wysoko, jest� no�
firm¹ sam¹ w sobie, nazwiskiem, nazwiskiem, na które zapracowa³a przez lata, a jed-
nak proszê mi wierzyæ, budzi siê codziennie z poczuciem, ¿e zaczyna od zera, ¿e
musi co� udowodniæ. W pewnym momencie ¿ycia cz³owiek nie powinien dzia³aæ
po to, ¿eby udowodniæ swoj¹ warto�æ, tylko po to, ¿eby stworzyæ co� w dziedzinie
swojej pasji � dlatego poczucie, ¿e siê co� musi udowadniaæ, jest hamowaniem w³a-
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snego rozwoju. Dzia³a siê w przera¿eniu, jak dziecko. Nie czuj¹c w³asnej pozycji,
mo¿na siê wdaæ w jakie� idiotyczne dzia³ania razem z osobami, które nie mog¹ wyj�æ
ze zdumienia, ¿e taka osoba z nimi obcuje, pyta ich o zdanie, ustawia siê na pozycji
podw³adnego � dzieje siê tak czêsto nawet w stosunku do w³asnych studentów �
osoba, o której mówiê, zrezygnowa³a z profesury, poniewa¿� Udawanie profeso-
ra, czyli kogo� wy¿ej, kogo�, kto ma autorytet (chocia¿ mia³a autorytet), udawanie
kogo�, kto zna swoj¹ warto�æ, by³o mo¿liwe przez pierwsze dwa, trzy miesi¹ce,
potem zaczyna³a ulegaæ poczuciu, ¿e jest gorsza od swoich studentów. Dlatego zre-
zygnowa³a z uczenia rzeczy, których powinna uczyæ. Ale nie umia³a, nie potrafi³a
zobaczyæ siebie z zewn¹trz. �le to t³umaczê� Niejasno!! W ogóle� niezrozumia-
le mówiê.

PANNA M£ODA Zrozumiale pani mówi.
JA Naprawdê? Niech pani to powtórzy.
PANNA M£ODA Zrozumiale pani mówi.
JA Dziêkujê. Ludzie z ADHD s¹ niesamowicie wyczuleni na to, jakie wra¿enie robi¹

na innych. Nie potrafi¹ zobaczyæ siebie, siebie oceniæ, wiêc szukaj¹ swojego obrazu
tylko w oczach innych. A poniewa¿ maj¹ ogromny potencja³ mo¿liwo�ci, tylko nie
potrafi¹ go spo¿ytkowaæ, wiêc szukaj¹ potwierdzenia, ¿e to, co zrobili, dotar³o do
innych. S¹ wyczuleni na fale, dos³ownie widz¹ i s³ysz¹ to, co siê o nich my�li, a kiedy
czuj¹, ¿e kto�� no, ¿e siê nie zachwyca, to zaczyna siê strach. Panika. Wyda³o siê,
¿e jestem nikim. I teraz mnie zjedz¹. Zniszcz¹. Skre�l¹. Wiêc trzeba walczyæ, wal-
czyæ, walczyæ o obraz swojej osoby. I to siê udaje!
Oto stoi przed pani¹ osoba wspania³a, pomocna, otwarta, osoba gotowa do spotkañ,
osoba, która wys³ucha, doradzi, ale tylko raz. Dwa razy. Potem znika. Milczy. Nie
odpowiada na telefony. Zgubi³a ten w¹tek. Nitka siê urwa³a. Nie pamiêta twarzy ani
nazwisk ludzi, którym pomog³a. (do kogo� na widowni) Co� Co� mam? Co� mam
na twarzy? Na zêbach?
Nie widzê swojej twarzy. Wiêkszo�æ ludzi, zw³aszcza kobiet � widzi swoj¹ twarz.
Patrz¹ w lustro jak artysta, pracuj¹ nad swoj¹ twarz¹ powoli, rzêsa za rzês¹, kreska
za kresk¹. Adehadowcy nie widz¹ swojej twarzy. Dlatego czêsto s¹ potargani, ko-
biety niedomalowane � wklepuj¹ krem w twarz, jakby to by³ nawóz na ugorze. Szyb-
ko, ciap, ciap, ciap� Byle szybko. Niczego nie mo¿na zrobiæ tak, jakby to by³o
misterium, �wiêty rytua³ codzienno�ci. Wie pani, co by³o marzeniem Jasia Koczka?
Powoli, z czu³o�ci¹ umyæ fili¿ankê. (nagle zwraca siê tam, gdzie siedzi profesor
Maxwell) Pan to u mnie zobaczy³, prawda? Panie profesorze? Pan� Proszê t³uma-
czyæ panu profesorowi, dobrze? Proszê t³umaczyæ. Zobaczy³ pan idealny materia³
na ofiarê. A wie pan, co ja zobaczy³am? U pana?

PANNA M£ODA Hej! Halo! Mo¿e pani� mo¿e pani pomy�li, zanim�
JA Kliniczny brak lotno�ci.
PANNA M£ODA Ja ciê�
JA Brak inteligencji twórczej. Ja przepraszam, ale pan to ma w twarzy po prostu. (do

Panny M³odej, bardzo emocjonalnie, wskazuj¹c na profesora Maxwella) To nie jest
typ cz³owieka, który zajmuje siê twórczo nauk¹. To nie jest temperament kogo�, kto
napisa³by tak¹ pracê naukow¹ jak �Niedostêpni�. Natomiast Janek Koczek móg³by.
I wie pan, co pomy�la³am? ¯e pan mu wykrad³ tê pracê. ¯e pan wyspacerowa³ j¹
sobie z Jasiem Koczkiem, zwampirzy³ go pan. On rozmawia³ z panem po prostu
o swoich odkryciach i pan to wyda³ jako swoje. Norma! W naszym przypadku.
Norma. Klasyka gatunku. Jezu, co ja mówiê� (do t³umaczki) Proszê tego nie t³u-
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maczyæ. Zreszt¹ pani nie t³umaczy. Widzê. Tak. Dziêkujê� Nie� nie wytrzymam�
(do profesora Maxwella) Pan nienawidzi³ Janka Koczka za jego talent, bo co� siê tu
nie zgadza. Prawda? W sumie rodzaj niegro�nego przyg³upa, a z drugiej strony po-
têga umys³u, o jakiej pan nie móg³by marzyæ. Co wybraæ? Szacunek czy politowa-
nie? Nie umia³ siê broniæ. Umia³ spojrzeæ na deficyt uwagi od strony fal Delta i Al-
fa, ale nie umia³ znale�æ strategii do walki ze sprytniejszymi. Nie umia³ znale�æ
s³ów w swojej obronie. Tak jak ja nie umiem podziêkowaæ w jêzyku angielskim,
a wiem, jak jest po angielsku tygrys cêtkowany. (do Panny M³odej) Trzeba by³o
przeczytaæ mu tê laudacjê! Trzeba by³o przypomnieæ mu, ¿e jest dobry w tym, co
robi! A nie wampirzyæ na spacerach!!

PANNA M£ODA Ale dlaczego pani krzyczy!!! Dlaczego pani na mnie krzyczy! Dla-
czego pani obra¿a mnie i ludzi na widowni! Pani pope³nia b³¹d za b³êdem! Pa-
trzeæ na to nie mo¿na!!! Ja pani co� powiem. Ja wszystkim co� powiem. (bierze
mikrofon) Ta pani po prostu nigdy nie dosta³a od ¿ycia w dupê. O to chodzi. Jak
pani dostanie w dupê, ale tak, ¿eby siê pani naprawdê wystraszy³a, to przejdzie pani
to ADHD jak grypa ¿o³¹dkowa!! (siada za sto³em)
Kobieta pisze na tablicy: Nie uczymy siê na b³êdach. Idzie na mównicê.

JA (do mikrofonu) Nie uczymy siê na b³êdach. Kiedy Andrzej wychodzi³ z domu� to
znaczy ju¿ na zawsze� powiedzia³� jak ty bêdziesz teraz ¿y³a? Jak bêdziesz teraz
¿y³a!! Jak to jak bêdê ¿y³a. Normalnie. Po prostu� do innych obowi¹zków dojdzie
wype³nianie pitów i innych wszystkich papierków, nad którymi on siedzia³ bez
przerwy.
Pierwszy papierek zlekcewa¿y³am. Jaki� �wistek z urzêdu skarbowego. Bardzo
ostemplowany. Bardzo. Zlekcewa¿y³am. Od³o¿y³am na pó³kê. Potem to ju¿ koperty
zaczê³y panicznie przychodziæ. Jedna za drug¹. W koñcu jak¹� otworzy³am. �Urz¹d
wzywa pani¹ w zwi¹zku z niedope³nieniem�� Mnie?! Która nie ukrad³a nawet cu-
kierka! Do pokoju numer� w urzêdzie� Pukam. Jaka� pani, bardzo mi³a, u�mie-
cha siê�
Zmiana �wiat³a na ró¿owe na czas ca³ej sceny. Panna M³oda siada przy bocznej
krawêdzi sto³u. Jest teraz urzêdniczk¹ urzêdu skarbowego.

PANNA M£ODA Pity, które nam pani przys³a³a, to jest taka teczka, (pokazuje ma³¹
objêto�æ) a pity z ró¿nych instytucji taka. (pokazuje du¿¹ objêto�æ) Pani pracuje na
umowach zleceniach, tak?

JA No g³ównie.
PANNA M£ODA I dostaje pani takie koperty pod koniec roku rozliczeniowego.
JA Mo¿liwe.
PANNA M£ODA I pani to sk³ada, tak?
JA No, staram siê. To zawsze robi³ kto�. Ja pierwszy raz to robiê. To co� kajdanki?

Wiêzienie, tak? Ile mogê dostaæ?
PANNA M£ODA No nie� nie tak zaraz.

Koniec ró¿owego �wiat³a.
JA Wychodzê stamt¹d mokra. Nienawidzê siebie. Brzydzê siê sob¹. Odt¹d nie ma nic

wa¿niejszego od tych kopert. Muszê je widzieæ. Muszê je sk³adaæ. Muszê, bo prze-
cie¿ nie jestem przestêpc¹!! Nie mam zamiaru okradaæ pañstwa!! Ja szanujê pañ-
stwo. Jako strukturê. Koperty przychodz¹ jako� tak od lutego. Nastêpnego roku,
wchodz¹c do domu, wyjmujê kopertê ze skrzynki pocztowej. Szukaj¹c kluczy w kie-
szeni, trzymam kopertê kurczowo w palcach, szukam kluczy drug¹ rêk¹. To jest
trudne, wiêc wk³adam kopertê do kieszeni. Nie ma kluczy. Szukam w torebce, nie
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ma, wysypujê zawarto�æ torebki, nie ma, nie ma, nie ma kluczy. Gdzie by³am�!?
Gdzie dzisiaj by³am� by³am w kawiarni, kawiarnia jest daleko, mo¿e, mo¿e ta
kawiarnia ma numer telefonu, mo¿e mo¿na zadzwoniæ do biura numerów� Ko-
mórka. Szukam komórki. Nie ma.
Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma komórki, ale� s¹ klucze! S¹ klucze! S¹ klucze�
Ale nie ma komórki. Nie ma. Nie ma komórki. Gdzie by³am. Gdzie dzisiaj by³am.
W kawiarni. Mo¿e tam jest komórka. Bardzo siê denerwujê, bo kto� wa¿ny ma
dzwoniæ � zwijam wszystko do kieszeni, ubijam, zgniatam, wbijam, ruszam do
kawiarni, ból krêgos³upa, napiêcie karku, ta podró¿ to jest wyprawa ponad si³y,
ale idê, dochodzê do kawiarni i wtedy� dzwoni komórka. W mojej kieszeni.
Wszystko�
Wyciemnienie. Kobieta siada przy stole. Otacza j¹ kr¹¿ek �wiat³a.

JA�Wszystko siê spowalnia, jak w filmie. Po prostu zmieniam bieg na jedynkê. Ina-
czej bym zwariowa³a. Wchodzê do kawiarni spokojna, proszê o kawê i szarlotkê.
Nie odbieram komórki, bo� ju¿� jestem w autohipnozie. Nic mnie nie dotyczy.
Tak sobie siedzê godzinê, mo¿e dwie. Czujê w kieszeni zmiêty kszta³t, zlepek ró¿-
nych papierków. Mazia taka. Mazia� Mazia. (zamy�la siê, jakby by³a tutaj sama)
Mazia. Dziwne s³owo. Idealnie pasuje do tego, czym jest. Bo na przyk³ad �³¹ka� nie
pasuje do tego, czym jest. Nie lubiê s³owa �³¹ka�. Jest okr¹g³e, a ³¹ka p³aska. Po-
winna byæ ³aka. Albo ³eka. (wstaje) Po powrocie do domu odwieszam p³aszcz do
szafy, rano wk³adam inny, bo za oknem pocz¹tek wiosny.
�wiat³o robi siê znowu ró¿owe. Panna M³oda jest urzêdniczk¹.

JA Nastêpnego dnia urz¹d jest przemeblowany, takie boksy, mi³a urzêdniczka, ale bled-
nie, patrz¹c na moje dokumenty.
Rozró¿owienie �wiat³a trwa przez ca³y czas sceny z urzêdniczk¹.

PANNA M£ODA Czy pani nikt nie rozlicza? Sama pani to robi?
JA Nie, sk¹d, biuro rachunkowe, bardzo profesjonalne osoby, zawsze im to oddajê

ostatniego dnia, ale zawsze� nie wiem tylko, czy wszystko.
PANNA M£ODA Ja pani nie powiem, ile musi pani zap³aciæ. Jak¹ karê. Nie powiem.

Napiszê pani na kartce.
JA Podaje mi kartkê z wyrazem cierpienia i pop³ochu. Przecie¿ ja tu pewnie zemdlejê.

Co� siê ze mn¹ w ka¿dym razie stanie. Ta suma jest� Nic siê ze mn¹ nie dzieje. Nic
nie czujê. Bardziej martwiê siê o tê urzêdniczkê. Zaci¹gam po¿yczkê w banku, bar-
dzo du¿¹ po¿yczkê. Nastêpnego roku powtarza siê to samo.
Koniec ró¿owego �wiat³a. Kobieta siada za sto³em.

PANNA M£ODA Mo¿e pani sobie kupi pud³o? Wielkie kartonowe pud³o, co? Do któ-
rego bêdzie pani wrzuca³a wszystko, co przyjdzie poczt¹, i je�li co� bêdzie potrzeb-
ne, to wiadomo, ¿e tam jest.

JA Mam takie pud³o. Najwiêksze z mo¿liwych. Czerwone, ¿eby nie stapia³o siê z resz-
t¹ pokoju. Ale ja go nie widzê.
Chwilowy bezruch. Zawieszenie.

JA (przygl¹da siê jednej z kopert) Co to jest? �Fundacja ADHD�. Umowa? Umowa,
tak? Pan mi przes³a³ umowê do domu?

PANNA M£ODA Pan Kurzysz wyszed³.
JA No tak. Przepraszam.

Bezruch. Zawieszenie.
JA Now I am thinking about Elizabeth. Elizabeth towarzyszy mi od dzieciñstwa. Stoi

na �redniowiecznym rynku, zakuta w dyby. Ka¿dego dnia opluwana, kopana, wy-
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szydzana. Elizabeth towarzyszy mi od dzieciñstwa. (bierze do rêki portfel. Do Pan-
ny M³odej) Niech pani we�mie te pieni¹dze. Proszê pani¹. Pani je znalaz³a w �miet-
niku po prostu. Tam nikt nie mia³ prawa wej�æ. Pani �mietnik, pani pieni¹dze. Pani
uczelnia, pani kredyty, pani dobre, logiczne ¿ycie. Proszê.

PANNA M£ODA Ma pani jeszcze piêæ minut!
JA (wstaje od sto³u, idzie w stronê mównicy, nagle siê zatrzymuje i patrzy na swoje

stopy. Zwraca siê do Panny M³odej) Zastanawia³a siê pani, co jest na drugim koñ-
cu? Dok³adnie pod pani stopami? Jakby kupiæ ogromn¹ wiertarkê i wierciæ w pro-
stej linii, to co tam jest, co tam siê dzieje w³a�nie teraz? £awica ryb? Cz³owiek
chrapie pod ko³dr¹? Kolibry? Pustynia?

PANNA M£ODA Ma pani jeszcze cztery minuty
JA (wchodzi na mównicê. Otwiera teczkê z listami. Kiedy czyta list, powoli ga�nie

�wiat³o) Jest jesieñ. Ja i moja matka idziemy ulic¹ tak szybko, jak to tylko mo¿li-
we, ¿eby wsi¹�æ do tramwaju, który widaæ z daleka. Wizyta u psychologa jest
zamówiona ju¿ dawno. Nie ma innego wyj�cia. Po prostu z �tym� nie da siê ¿yæ.
¯adna z nas, ani ja, ani mama, nie wiemy, czym �to� jest. Przecie¿ pozornie nie
ró¿niê siê niczym od rówie�ników. A jednak� mama wypytywa³a inne matki.
Nie. To wygl¹da inaczej. Ich dzieci s¹ trudne, buntuj¹ siê, uciekaj¹ z domów, pal¹
papierosy, mówi¹ na wszystko �nie�� Ja jestem zadziwiaj¹co grzeczna. Tylko�
emocje. Ponad si³y. Na przyk³ad po�rodku ulicy podar³am na sobie p³aszcz. Po
prostu fryzjer za krótko obci¹³ mi w³osy. Nie, nie jestem dziewczynk¹, która przy-
k³ada wagê do wygl¹du, tylko wyczuwam ³añcuch zdarzeñ, który z tego wynik-
nie, dlatego ten g³upi fakt odbieram jak co�� kosmicznego. W³a�nie. Kosmos.
Tak mogê nazwaæ to, co ka¿e mi jedne rzeczy uznaæ za wa¿ne, a inne ignorowaæ
wbrew logice. Czasem siedzê w pokoju i patrzê w �cianê, czasem wstajê w �rod-
ku obiadu i piszê opowiadanie, którego nie rozumiem. A przede wszystkim krzy-
czê. Dziko. Zwierzêco. Krzyczê do kosmosu. �Ten twój kosmiczny ból.� Tak na-
zywa to mama.
No wiêc biegniemy do tramwaju. Ju¿ jest blisko, zaraz bêdzie na przystanku. I w³a-
�nie wtedy ja stajê. I moja matka te¿.
� Mamo, ja� ja nie chcê i�æ do tego lekarza.
� Wiem.
� Nie chcê, ¿eby mnie z tego wyleczyli.
� Wiem. Ja te¿ nie chcê, ¿eby ciê z tego wyleczyli.
Tramwaj odje¿d¿a.
�wiat³o na mównicy ga�nie. O�wietlony jest tylko stó³. Ba³agan wygl¹da jak abs-
trakcyjny krajobraz. S³ychaæ d�wiêki planet. Kobieta powoli podchodzi do sto³u,
sprz¹ta, wrzuca wszystko do torebki. Na koñcu pochyla siê nad mikrofonem.

JA Dziêkujê pañstwu za uwagê. (wychodzi)
Panna M³oda zostaje jeszcze chwilê przy stole. Jest wyra�nie zmêczona. Powoli
wstaje i wychodzi z sali.
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T e k s t y  l i s t ó w  m ó w i o n e  n a  e k r a n i e

To jest na przyk³ad tak. Wieczór, idê pod prysznic. Ale na pralce le¿y gazeta. Tak,
czyta³am j¹ wczoraj, tylko zerknê. Czytam gazetê. Nie, nie �rodek, gdzie nie doczy-
ta³am wczoraj, ale stronê z og³oszeniami. Nie, niczego nie potrzebujê, sama nie
wiem, czemu trafi³am wzrokiem w to miejsce. Ale na pralce widzê jeszcze co�.
No¿yczki do paznokci, wiêc patrzê na swoje paznokcie, czy ju¿ czas. Przy tym
zerkaniu widzê, ¿e z bluzki zaraz odpadnie mi guzik. Ale w lustrze widzê, ¿e co�
mam na twarzy. Lustro zachodzi mg³¹, kiedy zbli¿am do niego twarz, no to wycie-
ram je. W trakcie wycierania przypominam sobie, ¿e nie umy³am wanny. Zosta-
wiam w pó³ �cierki lustro i zabieram siê do wanny. Ale pralka przesta³a wirowaæ,
trzeba wyj¹æ ubrania, powiesiæ, a na pó³ce stoi ten nowy krem. Nie wiem, jaki ma
sk³ad. Czytam ulotkê. Mia³am byæ siedem minut w ³azience, wysz³am po godzinie.
Mia³am posprz¹taæ mieszkanie w trzy godziny. Zajê³o mi to ca³y dzieñ.

Napiszê tylko, jak to kiedy� spó�ni³am siê na w³asne urodziny, bo chodzi³am po
sklepach i szuka³am sukienki. A potem butów, kolczyków i rajstop. Nie wiedzia-
³am, czy mam jakie� w szafie, nie pomy�la³am, ¿eby kupiæ wcze�niej. Zaprosi³am
go�ci, poprosi³am mê¿a, Anio³a Stró¿a, ¿eby wszystko przygotowa³ i mia³am wró-
ciæ tu¿ przed ich przyj�ciem, no, mo¿e chwilê siê spó�niæ. Kiedy wróci³am ca³a
szczê�liwa i piêknie ubrana, dotar³o do mnie, ¿e pierwsi go�cie w³a�nie wyszli, dru-
dzy wk³adali p³aszcze. Nikt nic nie powiedzia³ � ja te¿ nie mia³am pomys³u na
wyt³umaczenie.

Jestem architektem. Czasem� moim marzeniem jest byæ ¿o³nierzem� ¿eby byæ na
co dzieñ ustawionym w twarde ramy. Tonê w nieotwartych listach, w nieza³atwio-
nych sprawach, robiê projekty, które ludzie lubi¹, ale zawsze po czasie, zawsze
spó�nione� Wiesz, jaka bolesna jest dla architekta (nie�le rysuj¹cego) niemo¿li-
wo�æ opisania osoby, któr¹ siê przed chwil¹ widzia³o i z ni¹ rozmawia³o?

Znowu prawie nic nie zrobi³em z tego, co zamierza³em na dzi�, a dzieñ ju¿ prawie
min¹³. Siedzia³em nad ksi¹¿k¹ kilka godzin, ale moje my�li, jak zwykle, ucieka³y.
Mam to od zawsze.

Zapisa³am siê na kurs prawa jazdy. Zda³am teoriê, wziê³am kilka jazd doszkalaj¹-
cych i nie posz³am na egzamin praktyczny. Nie wiem, dlaczego. Mój instruktor
uwa¿a³, ¿e dobrze je¿d¿ê.

Podpisa³am umowê z neostrad¹ na sta³e ³¹cze internetowe. Po kilku dniach korzystania
system siê zawiesi³ i przez kilka miesiêcy p³aci³am miesiêcznie prawie stówê za inter-
net, z którego nie korzysta³am, a wystarczy³o tylko przeinstalowaæ system. Ale ja ju¿
straci³am zainteresowanie komputerem. I w ogóle o tym nie chcia³o mi siê my�leæ. Tyl-
ko wkurza³a mnie ta comiesiêczna op³ata. Bo akurat mam problemy z brakiem kasy.
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Czasami nawet, jak jestem w lepszym nastroju, to robiê sobie jakie� plany, ¿e bêdê
co� robiæ regularnie i systematycznie, ale nic z tego nigdy nie wysz³o; po prostu nie
rozumiem ludzi, którzy konsekwentnie potrafi¹ wyznaczaæ sobie cele i do nich d¹-
¿yæ. Tak jakby w ogóle nie drêczy³y ich w¹tpliwo�ci, czy to, co robi¹, ma sens.

Mam podejrzenie, ¿e nie mogê niczego dokonaæ, ¿e nic nie mo¿e siê udaæ, ¿e nic nie
skoñczê, nie zrealizujê swoich marzeñ, poniewa¿ budowa mojego mózgu mi na to nie
pozwoli. Chce mi siê ryczeæ, p³akaæ, wierzgaæ, ale jestem w tym obrzydliwym biurze
i ka¿dy z tych dziwnych ludzi mo¿e do mnie zajrzeæ i zobaczy, ¿e mam rozmazany
makija¿. W³a�ciwie chyba mogê komu� zrobiæ krzywdê.

Muszê siê pilnowaæ, ¿eby na przyk³ad nie piszczeæ i nie podskakiwaæ z rado�ci, czy
nie robiæ publicznie g³upich min.

Podobno mam nieprzeciêtny talent plastyczny. Mia³am jedn¹ wystawê, zaczê³am
pisaæ ksi¹¿kê i od miesi¹ca nie mogê ruszyæ dalej. Tyle razy ludziom próbowa³am
powiedzieæ, o co chodzi� Od wszystkich s³yszê, ¿e mam rewelacyjne pomys³y
i skarmiam ich nimi.

Wszyscy po kolei.

Skarmiam ich pomys³ami.

Przera¿aj¹ mnie urzêdy. Dowodu osobistego nie wyrobi³am do dzi�, chocia¿ zgubi-
³am go cztery lata temu. Skoro nikt nie potrafi³ mi pomóc, próbowa³am sama, od
czego s¹ ksi¹¿ki m¹drych ludzi, psychologów, filozofów. Staram siê dystansowaæ,
patrzeæ na siebie jak na przypadek i kochaæ siê. Najgorsze s¹ zawieszenia, chocia¿
przecie¿ w³a�nie wtedy najbardziej siê j e s t. 

Wszyscy po kolei.

Najgorsze s¹ zawieszenia, chocia¿ przecie¿ w³a�nie wtedy najbardziej siê j e s t. 

Wygl¹da na to, ¿e my po prostu �nimy na jawie.

Pó³g³êboka faza snu towarzyszy nam wyra�niej ni¿ innym ludziom (niejako przez
wiêkszo�æ czasu, jedynie momenty silnego stresu i czego�, co szczególnie przykuje
nasz¹ uwagê, odzieraj¹ nas z dominuj¹cego wp³ywu fal Theta na korzy�æ Beta i Al-
fa). Tak to widzê w pewnym uproszczeniu.

Chcia³bym pokonaæ to co� w �rodku, co nie pozwala mi skoñczyæ tylu rzeczy.

Wymy�lam sobie ró¿ne pu³apki, ¿eby siê zmusiæ do dzia³añ � ostatni¹ s¹ studia.
Ci¹gle czujê siê nikim.
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Wstydzê siê.

Moje ¿ycie to (od zawsze) jeden koszmarny ba³agan: na biurku, w pokoju, w g³o-
wie; to ci¹g³y niepokój, wyrzuty sumienia, od których trudno siê uwolniæ, a które
najczê�ciej nie maj¹ prawa bytu.

Codziennie zdarza siê wpadka. Mylenie dni tygodnia, ca³kowity brak orientacji
w terenie. To, ¿e mogê byæ gdzie� dziesiêæ razy, wcale nie oznacza, ¿e trafiê
tam po raz jedenasty, przeciwnie � za ka¿dym razem bêdê b³¹dziæ, zastanawiaæ
siê, podejmowaæ nieudolne próby kojarzenia czegokolwiek zwi¹zanego z do-
jazdem.

Nie umiem odpowiedzieæ na pytanie, czy mój tata ma w¹sy (choæ zawsze obiecujê
sobie to sprawdziæ).

Nie umiem opisaæ swojego domu.
Potrafiê nie zauwa¿yæ �ciany, podpalaæ zapalonego ju¿ papierosa itp.
Stosy zapisanych informacji, z których nic nie wynika, stosy pozaczynanych opo-
wiadañ, masa niezrealizowanych pomys³ów, nieprzeczytanych ksi¹¿ek.
Problemem jest równie¿ nieudolno�æ w rozpoznaniu i przestrzeganiu hierarchii wa¿-
no�ci spraw do za³atwienia.
Oni mnie kochaj¹, dla nich jestem zakrêcon¹ Kasi¹ a ja muszê z tym ¿yæ.

Jaki� czas temu zauwa¿y³am, ¿e czêsto rêce mi siê krzy¿uj¹. Zaczê³am myæ pó³ecz-
kê w lodówce, zauwa¿y³am, ¿e sok stoi na wierzchu, z³apa³am go drug¹ rêk¹ i wsta-
wi³am do lodówki tak, ¿e zrobi³ mi siê krzy¿yk z r¹k i sok oczywi�cie zlecia³ na
ziemiê. Ju¿ mnie to nie martwi tak jak kiedy�, tylko �mieszy.

Zaczê³am siê wiêc martwiæ stanem swojego mózgu i przypomnia³am sobie o ja-
kim� naturalnym lekarstwie, które chcia³am kupiæ. Z³apa³am bloczek i zanotowa-
³am, ¿eby kupiæ lek, pisz¹c w bloczku, przypomnia³am sobie o zakupach, wiêc za-
czê³am zapisywaæ, co mam kupiæ. Pisz¹c listê zakupów, pomy�la³am, ¿e trzeba ku-
piæ jedzenie dla kota, a kiedy przyszed³ mi do g³owy kot, przypomnia³am sobie, ¿e
jest chory (pêcherz albo nerwica, jeszcze wtedy nie by³o wiadomo � ju¿ teraz wia-
domo � nerwica, bo pomog³o mu Relanium) i ¿e umówi³am siê na telefon z wetery-
narzem w sprawie wyników badañ. Pobieg³am do torebki po notatnik telefoniczny.
Wsadzi³am rêkê do torebki i natrafi³am na wczorajsz¹ kanapkê. Z obrzydzeniem
wyjê³am kanapkê i posz³am wyrzuciæ j¹ do �mietnika w kuchni. Otworzy³am
drzwiczki szafki, w której jest kube³ na �mieci, ale przypomnia³am sobie, ¿e powin-
nam rozmroziæ miêso, wiêc otworzy³am lodówkê. Jednak ju¿ by³am w trakcie wy-
rzucania do �mieci kanapki, wiêc miêso wyjmowa³am drug¹ rêk¹ w rozdarciu, roz-
kraczona, ale nie przerwa³am obu czynno�ci i uda³o mi siê, bo lodówka stoi blisko
szafki. Jak ju¿ miêso by³o na wierzchu, a kanapka w �mietniku, stanê³am na �rodku
kuchni i poczu³am w g³owie kompletn¹ pustkê, bo nie mog³am sobie przypomnieæ,
co robi³am wcze�niej i o co mi w³a�ciwie chodzi³o.
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Kiedy� w Geancie wskoczy³am na wózek.

Nie mogê usiedzieæ na miejscu, kiedy rozmawiam, wolê chodziæ, ¿adn¹ prac¹ nie
mogê zaj¹æ siê d³u¿ej ni¿ przez parê tygodni, natomiast mam okresy, w których
dokonujê rzeczy niesamowitych. No i mam biurko pokryte karteczkami z zanoto-
wanymi numerami telefonów. Oczywi�cie bez nazwisk.

Gubiê torebki, parasole, czytam ksi¹¿ki, których nazajutrz nie pamiêtam. ̄ yjê w cha-
osie. Piszê wiersze.

Mogê opisaæ, jak kiedy� wydawa³o mi siê, ¿e wrzuci³em spor¹ sumê pieniêdzy w ko-
percie do skrzynki (my�l¹c, ¿e z listem), a nastêpnie przebieg³em pó³ dzielnicy w jej
poszukiwaniu, a gdy ju¿ wsiada³em do autobusu, by udaæ siê na drugi koniec miasta
do jakiej� wielkiej sortowni poczty, okaza³o siê, ¿e mam tê kopertê w kieszeni. Mogê
te¿ opowiadaæ o przynajmniej dwóch projektach, które wykona³em w osiemdzie-
siêciu procentach, a na to pozosta³e dwadzie�cia procent nie starczy³o mi si³y (i nie
zarobi³em na nich ani grosza w zwi¹zku z tym). Ale ¿ycie z ADHD to nie jest pa-
smo zabawnych anegdotek, które mog¹ wykreowaæ stereotypow¹ postaæ �szalone-
go naukowca� czy �ekscentrycznego artysty�. Przynajmniej nie moje: tysi¹ce drob-
nych zaniechañ i poczucie winy, braku realizacji, które z nich wynika. Pani kariera
i tak potoczy³a siê chyba do�æ dobrze i zasz³a daleko, st¹d mo¿e wpadki s¹ spekta-
kularne. Jednak wiêkszo�æ osób prze¿ywa w³a�nie drobne, codzienne problemy, które
nawarstwiaj¹ siê w straszny sposób. Znam osoby dos³ownie �zjedzone� przez ADHD
(i towarzysz¹ce temu inne problemy). Oni nie maj¹ problemu z nienotowaniem na-
zwisk przy numerach telefonów. Nikt im nie podaje swoich numerów. S¹ wycofani
ze �wiata, w którym nie potrafi¹ funkcjonowaæ.

Potrafiê ca³y dzieñ rozmy�laæ czasem o sprawach niedotycz¹cych mnie, jak na przy-
k³ad tornado w USA. Szczoteczek do zêbów mam cztery czy piêæ.

Miotam siê, próbuj¹c ogarn¹æ �wiat wokó³ mnie, czasem z lepszym, czê�ciej z gor-
szym rezultatem � jednocze�nie my�l¹c o piêciu sprawach naraz (czasem skutecz-
nie, to znaczy rozwi¹zuj¹c jakie� ma³o istotne problemy).

Chodzê przy ka¿dej rozmowie wymagaj¹cej skupienia, nie�wiadomie wybijaj¹c rytm
d³oñmi lub stopami, wpadam w autohipnotyczne okresy zamy�lenia.

Prze³¹czam siê z hiperaktywno�ci w apatiê, z wiary w pouk³adanie sobie ¿ycia
w przyt³aczaj¹ce poczucie pora¿ki po³¹czonej z niezrozumieniem ze strony otocze-
nia, które w naj³agodniejszej wersji traktuje mnie przychylnie, jako bystrego i nie-
zbornego ekscentryka.
Nie wydaje siê, bym taki by³ od wczesnego dzieciñstwa, ale nie potrafiê powie-
dzieæ, co sprawi³o, ¿e nagle bez silnego stresu nie potrafiê zrealizowaæ ¿adnego
planu.
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Nie uda³o mi siê za³o¿yæ rodziny, nie mam dzieci, samochodu i porz¹dnej pracy,
tylko przyjació³, którzy przywykli do moich melancholii, zadum, niespodziewa-
nych weso³kowato�ci, dziwnych przyzwyczajeñ, niepouk³adania.

Czasami nawet jak jestem w lepszym nastroju, to robiê sobie jakie� plany, ¿e bêdê
co� robiæ regularnie i systematycznie, ale nic z tego nigdy nie wysz³o; po prostu nie
rozumiem ludzi, którzy konsekwentnie potrafi¹ wyznaczaæ sobie cele i do nich d¹-
¿yæ. Tak jakby w ogóle nie drêczy³y ich w¹tpliwo�ci, czy to, co robi¹, ma sens.

By³ nawet taki czas, ¿e my�la³am, ¿e tak maj¹ wszyscy. Ci¹g³y ba³agan, nazywany
przez moj¹ mamê chlewem. Roz³o¿enie puzzli na pod³odze i pozostawienie ich tam
na piêæ dni by³o zawsze dla mnie typowe. Ja ich naprawdê nie widzia³am! Tylko
wrzaski mojej mamy, któr¹ ju¿ �krew zalewa³a�, ¿e �le¿y to-to na �rodku, a ja prze-
chodzê jakby nigdy nic�, otwiera³y mi oczy trochê szerzej, ale tylko na moment.
Czy mi �nie wstyd ¿yæ w takim chlewie�!!??

Wybiera³am siê na spotkanie do kole¿anki. Przed wyj�ciem bardzo siê skupi³am.
W kieszonkach p³aszcza grzecznie poupycha³am najpotrzebniejsze przedmioty: tele-
fon, dokumenty, bilet tramwajowy. Potem ubra³am siê, w jedn¹ rêkê z³apa³am to-
rebkê z prezentem i parasolkê, w drug¹ � worek ze �mieciami, które zamierza³am
wyrzuciæ po drodze. Na ramieniu powiesi³am torbê. Wychodzê.
�mieci pozby³am siê szybko i sprawnie. Trudno�ci zaczê³y siê na przystanku.
Tramwaj ju¿ wje¿d¿a³ na przystanek. Wyci¹gnê³am bilet z kieszeni, �cisnê³am go
w d³oni. Próbowa³am zamkn¹æ parasolkê i nie zgubiæ biletu. Parasolka ani my�la³a
siê zamkn¹æ. Wesz³am do tramwaju, trzymaj¹c j¹ na wpó³ zamkniêt¹ i pilnuj¹c, aby
nie otworzy³a siê nagle z hukiem. Palce w koñcu zaczê³y odmawiaæ mi pos³uszeñ-
stwa: parasolka zaczê³a siê otwieraæ, zahaczaj¹c jednocze�nie o p³aszcz i usi³uj¹c
go podrzeæ, w ostatniej chwili uda³o mi siê uratowaæ p³aszcz i w koñcu upora³am
siê z parasolk¹.
Nadszed³ moment kasowania biletu: by³ ju¿ bardzo pomiêty i ca³kiem zamokniêty.
Po minucie zaniecha³am prób skasowania go, postanowi³am odszukaæ w torbie za-
pasowy. Kiedy ju¿ go znalaz³am, tramwaj zacz¹³ skrêcaæ, a ja wpad³am na porêcz.
Uda³o mi siê skasowaæ bilet i usi¹�æ. Siedz¹ca blisko para zakochanych przygl¹-
da³a mi siê od d³u¿szego czasu. Zauwa¿y³am, ¿e oni siê ze mnie �miej¹. Ta parka
wsiad³a do tramwaju na tym samym przystanku, co ja. Oni weszli, skasowali bile-
ty i usiedli. Tak po prostu. Jak to mo¿liwe, ¿eby tak po prostu wej�æ do tramwaju
i usi¹�æ?

Gubiê portfele, telefony, szaliki, czapki. Zapominam o superwa¿nych spotkaniach,
umawiam siê z piêcioma osobami naraz.

Lêk, lêk, lêk. ¯e jestem inna od dziewczynek z klasy, ¿e czêsto znam odpowied�,
ale siê waham, nie podnoszê rêki do góry i moja szansa umyka. M¹dra � g³upia,
inteligentna � ze spó�nionym zap³onem, znaj¹ca swoj¹ warto�æ � zakompleksiona.
Taka ja, ca³a przeciwstawna.
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Nie wiem, czy to by³ b³¹d, czy b³ogos³awieñstwo, bo przypadkowo, w momencie,
gdy strasznie chcê odmieniæ swoje ¿ycie, zyska³am podejrzenie (albo pewno�æ �
Bo¿e, mo¿e nie?), ¿e nie mogê tego dokonaæ, ¿e nie mo¿e siê udaæ, bo jestem ade-
hadowcem. ¯e niczego nie skoñczê, nie zrealizujê swoich marzeñ, poniewa¿ budo-
wa mojego mózgu mi na to nie pozwoli. Chcê ryczeæ, p³akaæ, wierzgaæ, ale jestem
w tym wstrêtnym biurze, w tym ohydnym urzêdzie, i ka¿dy z tych dziwnych ludzi
mo¿e w ka¿dej chwili do mnie zajrzeæ, i zobaczy, ¿e mam rozmazany makija¿. W³a-
�ciwie chyba powstrzymujê siê przed eksplozj¹ ze strachu, ¿e mogê komu� zrobiæ
krzywdê. Co siê robi z nienawi�ci¹, której siê nienawidzi, bo medytacja jako� nie
pomaga?

Dzieñ dobry, mam na imiê Adriana. Tyle razy, tylu ludziom próbowa³am powie-
dzieæ, o co chodzi� Od wszystkich s³yszê, ¿e mam rewelacyjne pomys³y i skar-
miam ich nimi. Podobno mam nieprzeciêtny talent plastyczny, a mia³am tylko jed-
n¹ wystawê. Zaczê³am pisaæ ksi¹¿kê i od miesi¹ca nie mogê ruszyæ dalej� Prze-
praszam, nie chcê siê u¿alaæ. Ale dowodu osobistego nie wyrobi³am do dzi�, cho-
cia¿ zgubi³am go cztery lata temu.
Przera¿aj¹ mnie urzêdy. Skoro nikt nie potrafi³ mi pomóc, próbowa³am sama, od
czego s¹ ksi¹¿ki m¹drych ludzi, psychologów, filozofów. Staram siê dystansowaæ,
patrzeæ na siebie jak na przypadek i kochaæ siê. Najgorsze s¹ zawieszenia, chocia¿
przecie¿ w³a�nie wtedy najbardziej siê j e s t. Chcia³abym pokonaæ to co� w �rodku,
co nie pozwala mi skoñczyæ tylu rzeczy� Pozdrawiam, Ada.

Ostatnio, chc¹c pow¹chaæ jab³ko przy straganie, podrzuci³am je niechc¹cy do góry,
wymknê³o mi siê po prostu, a ³api¹c je, wpad³am ca³¹ sob¹ na skrzynki z owocami,
które sprzedawca, nie mówi¹c ani s³owa, z twarz¹ jak Buster Keaton, powoli po-
zbiera³. Zaraz potem, chc¹c wrêczyæ mu pieni¹dze, wrzuci³am je w �liwki. Ju¿ wiem,
¿e mam to od zawsze.

Mam trzydzie�ci lat, ostre, abstrakcyjne poczucie humoru, wiele niezakoñczonych
spraw (miêdzy innymi magisterka, z któr¹ walczê równe piêæ lat i nie wiem, czy
uda mi siê w koñcu j¹ obroniæ), fenomenaln¹ zdolno�æ zapamiêtywania nieistot-
nych szczegó³ów oraz ogromne problemy z pamiêtaniem rzeczy, które warunkuj¹
wygodne ¿ycie. Miotam siê.

Próbuj¹c ogarn¹æ �wiat wokó³ mnie, czasem z lepszym, czê�ciej z gorszym rezulta-
tem � jednocze�nie my�l¹c o piêciu sprawach naraz�

Chodzê przy ka¿dej rozmowie wymagaj¹cej skupienia, nie�wiadomie wybijaj¹c rytm
d³oñmi lub stopami, wpadaj¹c w autohipnotyczne okresy zamy�lenia.

Prze³¹czam siê z hiperaktywno�ci w apatiê. Otoczenie w naj³agodniejszej wersji trak-
tuje mnie przychylnie jako bystrego i niezbornego ekscentryka.
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Wszyscy po kolei.

Zapadanie siê w nijako�ci.
Zawieszanie w czasoprzestrzeni.
Gonitwa my�li i zapadanie w pustkê.
Niemo¿no�æ wytrzymania do koñca wszystkiego.
Jem kanapkê. Przerywam, ¿eby zje�æ gruszkê.
Koncentruj¹c siê na detalach, nie rozpoznajê sensu danego zjawiska lub sytuacji.
Nie mogê usiedzieæ na miejscu, kiedy rozmawiam, wolê chodziæ, ¿adn¹ prac¹ nie
mogê zaj¹æ siê d³u¿ej ni¿ przez parê tygodni, natomiast mam okresy, w których
dokonujê rzeczy niesamowitych.
Sama na sobie nie mogê polegaæ. Wstydzê siê. Mielenie ozorem to moje zajêcie. Po
tym nastêpuje wielkie nic.
Us³ysza³am kiedy� zdanie o sobie, ¿e trudno spotkaæ kogo� �o tak niezwyk³ej sk³on-
no�ci do ryzyka i lêkliwej jednocze�nie� jak ja.
Nie umiem ¿yæ bez akceptacji innych.
Wszystko przypomina fale radiowe.

K o n i e c


