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Katarzyna Zieliñska

MONOLOG IWONY

Tak mi siê nie chce tu siedzieæ.
Najchêtniej posz³abym spaæ. Zamykam oczy, odp³ywam� w niebyt. Wyobra¿am sobie,

¿e mnie nie ma, ¿e nie muszê siê mêczyæ, staæ, siedzieæ, chodziæ, broniæ siê przed trajko-
taniem Królowej� mmm� Ale nie, przecie¿ dopiero co wsta³am z ³ó¿ka. Nie zasnê ju¿.
Nie ucieknê od w³asnych my�li. Nie ucieknê od tych ludzi.

Muszê czekaæ na senno�æ, a dopóki ona nie przyjdzie, bêdê musia³a to wszystko zno-
siæ� Chcia³abym siê rozp³yn¹æ. Nigdy o niczym innym nie marzy³am. Tylko o tym,
¿eby rozp³yn¹æ siê w powietrzu. By³am pewna, ¿e mi siê uda. Ju¿ siê prawie uda³o. Ju¿
zaczyna³am nikn¹æ� bledn¹æ� wyparowywaæ� O niczym innym nie marzy³am. Tam-
ci pewnie te¿ o tym marz¹. Tylko skrycie, nie przyznaj¹ siê sami przed sob¹. Skoro Pan
Bóg da³ im cia³a i ¿ycie, to czuj¹, ¿e musz¹, ¿e maj¹ obowi¹zek trwaæ w formie skonden-
sowanej, zajmowaæ �ci�le okre�lon¹ przestrzeñ. Posiadaæ konkretne cechy osobowo�ci,
choæby tylko wymy�lone, przyznawaæ siê, ¿e najbardziej w �wiecie uwielbiaj¹� hmm�
na przyk³ad gruszeczkê osma¿on¹ w cukrze. Sk¹d mi siê wziê³a w g³owie ta gruszeczka?
Sama nie wiem. Przywi¹zuj¹ siê wiêc gruszeczk¹ niczym lin¹ do ziemi, bez gruszeczki
straciliby swój ciê¿ar i ulecieli w powietrze niczym balony nape³nione helem. A mnie siê
tak nie chce� mo¿e ziewnê� (ziewa) Ale¿ to wysz³o sztucznie, przecie¿ wcale nie je-
stem �pi¹ca.

I napad³a na mnie ta czereda, i wyci¹ga mnie na si³ê, za nogi, z mojego niebytu. Sami
nie wiedz¹, po co to robi¹. Przez nich musia³am siê te parê razy odezwaæ. Jak to mêczy!
Wszystko mi zepsuli. I co im to da, co im to da, jak bêd¹ tacy okre�leni, pe³nokrwi�ci,
dorysowani w ka¿dym szczególe? A ja w³a�nie bêdê przezroczysta. Tak naprawdê to im siê
tylko wydaje, ¿e s¹ strasznie wyrazi�ci, ja na przyk³ad ledwie ich zauwa¿am. Widzê ich jak
przez mg³ê. To taka moja zemsta na nich. Ma³a, bo na wielk¹ nie mam ochoty, zreszt¹ po co
mia³abym� Ech. Zemsta w wydaniu kieszonkowym. Zemsta pozbawiona entuzjazmu.
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Zemsta za to, ¿e przez nich nie mogê siê rozp³yn¹æ w powietrzu. Zdziwiliby siê, gdyby
wiedzieli. My�l¹, ¿e s¹ gór¹. A tymczasem odk¹d mnie tu zaci¹gnêli, w rogach komnat
niezauwa¿alnie dla nikogo pojawi³y siê paj¹ki wij¹ce pajêczyny. Oni tego nie widz¹. Coraz
dobitniej okre�laj¹ samych siebie, coraz intensywniej akcentuj¹ �bo ja, to�� albo �a ja,
przeciwnie, wcale nie��, s³yszê, jak szepcz¹ te s³owa do luster, to ich uspokaja. Ale taka
sytuacja ju¿ nied³ugo potrwa, to ju¿ jej ³abêdzi �piew. Widzê, ¿e ³adna dziewczyna, jak jej
tam � nie pamiêtam, nie chce mi siê zapamiêtywaæ imion, zreszt¹� to kolejne sztuczne
dodawanie sobie jakiej� cechy wi¹¿¹cej nas z pod³o¿em � no wiêc, ³adna dziewczyna, przy-
najmniej tak wszyscy uwa¿aj¹, ¿e jest ³adna, ukradkiem poziewuje na popo³udniowej her-
batce. Szambelan tak¿e jaki� niemrawy, on te¿ ziewa coraz czê�ciej. Stopniowo zaczynaj¹
ziewaæ Król, Królowa, damy dworu � jeszcze tego nie widaæ, jeszcze siê tego nie spodzie-
waj¹, ale ju¿ wkrótce �ciany pa³acu pokryj¹ siê wilgoci¹ i grzybem. I tak, zamiast oni �
mnie, to ja � ich. Oni, oczywi�cie, nie bior¹ nawet pod uwagê takiej mo¿liwo�ci, zreszt¹
niby jak mieliby siê domy�liæ? Chyba jednak zachciewa mi siê spaæ, powieki same opadaj¹,
co za szczê�cie, nie, szczê�cie mo¿e nie, ale przynajmniej ulga� (ziewa) O, znowu tu id¹�
czego bêd¹ chcieli? Nie dadz¹ za wygran¹. Tylko siê nie odzywaæ!� Tylko nie daæ siê
sprowokowaæ!� Muszê siê tego trzymaæ, tak jak oni trzymaj¹ siê gruszeczki, muszê siê
tego trzymaæ, to wtedy pa³ac zniknie pod warstw¹ kurzu, a ja� ja siê rozp³ynê. Id¹. Wydaje
mi siê, ¿e �miej¹ siê ze mnie. Ale nie jestem pewna: zreszt¹ po co mi jakakolwiek pew-
no�æ� musia³abym siê skupiæ, skoncentrowaæ, a to nie dla mnie. Ech� id¹� a mo¿e
wcale nie id¹? Mo¿e tylko mi siê wydaje? A zreszt¹, co za ró¿nica� (ziewa)
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