
Dzień Y 

 

[ Czwarte piętro. Miasto. Godzina 3:00 PM. Jest pięknie. ] 

- - 

Śpi – dobrze, jeszcze, wciąż. Wyciąga lewą rękę aż po brzeg łóżka, żeby upewnić się czy jest sama. 

Otwiera oczy, mierzy ostrożnie barwę i natężenie światła. Ok. Można uznać rzeczywistość za 

powiekami za przystępną, dzień za rozpoczęty. Przeciąga się i zerka na zegarek. Jest pięknie.  

Siada na łóżku. Z resztkami snu miesza się pamięć o ubiegłym wieczorze. Wciąga głębiej powietrze – 

zapach fizycznych aromatów i niedawnej atmosfery wciąż jest wyczuwalny. Uśmiecha się przez 

moment do jednego wspomnienia. Reszta przelatuje jak film na playbacku, rozmywając się wśród myśli 

o tym co zjeść na śniadanie i czy wziąć prysznic teraz czy później. Prawie się rozmywając. 

„Bez obaw, jesteś już czysta” – mówi sama do siebie, nieco uspokajająco. Zastanawia ją fakt, że wciąż 

musi sobie to powtarzać. Nadal balansuje na cienkiej granicy… jest blisko, choć przecież dalej niż kiedyś. 

Strategia kontrolowanego dawkowania i stopniowego odstawiania – aż źródło głodu, aż potrzeba 

zaniknie. Przynajmniej na ten moment jest to jakiś plan, którego stara się trzymać. 

- - 

Bierze prysznic. Gorąca woda obmywa jej ciało, spragnione czystości, choć niewzruszone nieczystością. 

Nie wartościuje tych dwóch stanów. Są równoważne i niezbędne, przynajmniej na ten moment, do 

stabilnego istnienia. Bez jednego i drugiego, bez ich walki i globalnie uzupełniającej się równowagi sił 

– byłaby tylko nicość. Tak czuje, a gorące strugi wody spływają po jej włosach, twarzy i szyi, piersiach, 

brzuchu i udach. Nicość to zimno. Cość to ciepło. Otulające, na chwilę zmywające każdy trud i ciężar… 

namacalne ciepło. 
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Siada na parapecie z kubkiem kawy. Odpala papierosa. W tle przyjemny, transowo – etniczny utwór 

ekipy francuskich przyjaciół. Stopniowo pogrąża się w zadumie, bliskiej otępieniu. Zanurza się w stanie, 

w którym refleksje przepływają przez mózg rzeką nienazwanych obrazów i niemych scenek. 

Spogląda w dół, na ulicę, świat przy ziemi. A potem w niebo, na chmury i ptaki. Przy ziemi ludzie, a tam 

niebiańska wolność. Waży w sercu dwa wektory. I zaczyna odczuwać fizyczny ból. Niemożliwe do 

opanowania, wprowadzające ciało w dreszcz, poczucie żałości i smutku – bo jak można poruszać się 

równocześnie w dwóch przeciwnych kierunkach? 

Patrzy dłużej w dół i uspokaja oddech. Tam jednak, na tych brudnych chodnikach, czuje się pewnie. 

Kiedy jest na dole – i kiedy patrzy w dół. Tam jest jej miejsce.  

Spogląda w górę i ciało przeszywa kolejny spazm. Tęsknoty. Niezgody na oblepiającą ją niewiarę. 

Zamyka oczy i widzi druzgocący obraz tego, w jakim punkcie życia w swojej ocenie się znajduje. Otwiera 

oczy by nie widzieć. Upija łyk kawy. Zaciąga się zbyt spiesznie parę razy pod rząd. Próbuje znaleźć jakieś 

myśli, które mogłyby przykryć te uczucia. Ale myśli to za mało. Potrzebuje czegoś więcej. Czegoś 

silniejszego. 

Najlepsze byłoby zaspokojenie. Ale na to nie liczy. Nie teraz. Sięgnie więc po któryś z miarę wydajnych 

substytutów o przedłużonym działaniu i niezbyt uciążliwych skutkach ubocznych. Made in Street. Made 

in Life. Made in Przyziemie. 
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Bluzka robi się mokra. Ciało drży i kołysze się. Oczy są czerwone a nos zapchany. Jest już za późno aby 

się cofnąć, zresztą nie chce się cofać. Wizja jest bolesna ale stanowi źródło siły. Widzi swoją matkę 

podnoszącą się z łóżka. I siebie, przynoszącą w małych dłoniach tyle jedzenia, ile dało się kupić. Plus 

tyle ile udało się zdobyć bez pieniędzy. Tyle mają, nic więcej. Matka rozdziela je na równe części. Widzi 

siebie, czuje ból w brzuchu – zwyczajne ssanie z głodu. A potem po kolei roznosi te maleńkie, równe 

kupeczki po okolicznych mieszkaniach. Wraca. Zerka na to co zostało dla nich. Przestaje odczuwać głód. 

Kładzie się i spada, spada w otchłań miłości, wtulając się w kościste ciało matki. 

I teraz chce spaść, tak jak wtedy. Spogląda znów w dół, na ulicę. Rośnie się w niej żywa wizja tego 

spadania. Zamyka oczy i osuwa się na dywan pod oknem. Mały embrion, kłębuszek, dziecię. 

Wtedy nie mogła patrzeć na dół, mieszkając w suterenie. Jedyny kontakt ze światem oznaczał 

spoglądanie w górę, przez małe lufciki, na stopy przechodniów i koła samochodów. Nie było widać 

nieba. Teraz mieszka na czwartym piętrze. Ma dwa widoki. Nie wie czy życie stało się przez to lepsze. 

Opanowuje szloch. Wstaje. Kładzie dłoń na klamce i bierze głęboki wdech. Zamyka okno. 
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Mały Książe uśmiecha się na jej widok. On się zawsze uśmiecha, kiedy do niego przychodzi. Ona 

rozmawia z nim, opowiada mu co zaobserwowała po drodze do hospicjum. Wietrzy jego pokój. Na 

chwilę milkną żeby posłuchać ptaków. Potem karmi go, myje i jakiś czas siedzą razem, w pół-milczeniu, 

w zwyczajnym byciu razem. On zasypia, ona przykrywa go i wychodząc, jeszcze na moment zatrzymuje 

się w drzwiach. Opiera głowę o framugę i zastanawia się, ile jeszcze to niezbyt ciężkie ciałko będzie 

zwlekać, zanim wróci na swoją planetę. 
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Ruch. Ciepłe powietrze na suchych policzkach. Kroki na betonowych chodnikach. Czuje, że to całe 

kłębowisko jest pozorne. Że jednak porusza się po prostej drodze. Zna cel wędrówki, nie zna tylko 

odcinków, które dane jej będzie przeżyć, zanim dopadnie ją cel. Zatrzymuje się przed drzwiami, których 

jeszcze nie przekraczała. Silnymi, ale czułymi ruchami przeczesuje dłonią włosy, raz od czoła do karku, 

masuje przez moment szyję, potem z powrotem. Pociera oczy. Blokuje myśli, pozwala by decyzja 

zapadła poza świadomością. Wchodzi do środka i siada przy barze. 

Rozgląda się za Dużym Księciem. Nie mechanicznie, choć patrząc z zewnątrz wiele by mogło na to 

wskazywać. Zamyka oczy i wyobraża sobie go przez chwilę. Barman pyta co podać. Nie poruszając 

ustami i nie otwierając oczu składa zamówienie, jednym słowem ustalając scenariusz na najbliższe 

godziny. Podobny do wczorajszego, podobny do tak wielu dni. 

- - 

[ Starzy Bogowie pochylają się nad stołem. Powierzchnia blatu marszczy się i faluje, jak tafla jeziora,  

a tuż pod nią pojawiają się obrazy. Bogowie nie decydują. Obserwują. Nic nie mówią. Na podłodze walają 

się potłuczone butelki i puste strzykawki. Kiedy Bogowie tańczą dla niej, ich stopy krwawią. Ale póki ona 

nie przerwie swojego tańca, oni nie przestaną dla niej tańczyć. ] 


