


 

 

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.

BOŻENA KEFF
  

Beǌamin i Zbyszek
Wbiegam po schodach i wchoǳę do mieszkania moich przy aciół, Beǌamina i Zbyszka.
Trochę estem z eżona, bo oczeku ę zwykłych u Zbyszka ataków złośliwości. Nie znoszę
ich, ale lubię podszytą osłupieniem fascynac ę, aką wywołu ą.

Jednak Zbyszek w ogóle na mnie nie zważa, tkwi w fotelu, akby go tam wcisnęła
akaś bezwzględna moc. Trwa w stanie oszołomienia i zupełne niemoty. Zbyszek est
w ciąży.

W ciąży. Nagle olśniewa mnie myśl, że w ten sposób zyskał od środka dostęp do
poznania całe odmienności naraz. Teraz ma to uż w sobie i wie, nawet eśli nie chce. Jest
odmienny, został wta emniczony.

Przyklękam przy fotelu — och, strasznie chcę mieć dostęp do ego wyróżnienia.
Przecież on musi mieć w ręku wszystkie nici —

Na razie czu ę ednak tylko idący od niego opar smutku, zupełnego pogubienia i nie-
możności wyrażenia czegokolwiek. Trudno, poczekam, aż bęǳie mógł to wypowieǳieć.

Odrywam się od fotela i spostrzegam Beǌamina. Od razu wiem, że Zbyszek musiał
go zdraǳać z akąś kobietą.

— A ak inacze ? — pyta trzeźwo i smutno Beǌamin, kiedy w kuchni wyciskamy
pomarańcze dla Zbyszka. Już mu wybaczył, nie ma nic przeciwko ǳiecku i chciałby ak
na szybcie całe wydarzenie wciągnąć w zwykły bieg coǳienności. Patrzę na ego twarz,
wiǳę wyraźną linię gęstych brwi, ciemną oprawę szarozielonych oczu — i spotykam
spo rzenie przy azne, ale nie do końca otwarte, i niewesołe.

— Wiesz — mówię tonem pocieszenia — Żyd, ge , emigrant… Jeszcze nie wieǳiał,
co z tym wszystkim zrobić, a tu w dodatku ta ciąża.

— Przede wszystkim — odpowiada Beǌamin, uważnie przelewa ąc sok do szklanki
— on est bez miary kapryśny…
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