


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOROWSKI

Zaliczka
Człowiek ten był mały i nieco przesadnie odżywiony. Miał cienki, śpiewny, prawie kobie-
cy głos, a kiedy uśmiechał się, na ego pełne i gładkie ak u oseska¹ twarzy po awiały się
drobne kropelki potu. Człowiek ten prześliznął się po posaǳce korytarza i, wskazawszy
mi pulchną dłonią drzwi do gabinetu, poprosił mimiką policzków i ust oraz płynnym
przegięciem ciała, abym zechciał we ść i zaczekać na niego. Ledwie zdążyłem umieścić
się na obitym skórą krześle i prze echać parę razy podeszwą sandału po włochatym dywa-
nie, ako też roze rzeć się, czy nie zawieszono nowego obrazu mięǳy oknami na edyne
ścianie pozbawione kilimu, kiedy człowiek ten wsunął się cichutko do gabinetu, przy-
mknął dyskretnie drzwi i z wprawą, nabytą, ak złośliwie pomyślałem, przez uporczywe
ćwiczenie — zasiadł za mahoniowym biurkiem na dyrektorskim fotelu.

— Nie, nie, nie, nie! — wykrzyknął po dłuższe chwili z doskonałą, aczkolwiek może
nazbyt afektowaną dykc ą.

Zd ąłem teczkę z kolan, wstałem, wyprostowałem się w całe swe wysokości, ukło-
niłem się sztywno i patrząc cały czas na sufit, wyszedłem na palcach z gabinetu.

— Barǳo mnie to cieszy, że mimo przeszkody iǳie pan w przyszłość z podniesionym
czołem! — rzekł, uśmiecha ąc się ten człowiek, który tuż za mną wypłynął z poko u,
prześliznął się zręcznie po korytarzu i zniknął w przeciwległe sali, zastawione ciasno
sosnowymi biurkami i krzesłami i pełne milczących, skupionych urzędników.

Ten człowiek powinien był wydać mi się antypatyczny — pomyślałem, głaǳąc od- Ciało, Ambic a, Pozyc a
społeczna, Obycza eruchowo żelazną poręcz schodów. A ednak wygląda barǳo przy emnie. Widocznie dla-

tego, myślałem schoǳąc coraz niże , że wbrew zwycza owi luǳi niskich nie zaǳiera on
głowy do góry i nie stara się unoszeniem pięt przydać sobie znaczenia wobec luǳi wy-
sokich.

Dopiero zeszedłszy po kamiennych schodach dwa piętra w dół, nagle uświadomiłem
sobie, że przecież a estem o wiele niższy od niego.

¹osesek — niemowlę. [przypis edytorski]
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