


 

 

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
  

Tajemnica bierności
Ruchliwym wczesnym popołudniem idę Nowym Światem. Spostrzegam nieduży pała-
cyk, trochę cofnięty w stosunku do innych budynków na ulicy. Wchoǳę do środka,
zamykam za sobą wysokie ciężkie drzwi. Jestem w poważnym, wyłożonym ciemną bo-
azerią hallu, wszęǳie palą się przyćmione gazowe światła. To Anglia. Jest wieczór. Koniec
XIX stulecia.

Schodami przykrytymi dywanem wchoǳę na pierwsze piętro, a potem idę koryta-
rzem, długim ak ale a w parku, w którym przyćmione światło długiego szeregu mlecz-
nych kinkietów zaznacza kole ne drzwi.

Jedne są uchylone. Zaglądam — i na pierw czu ę akby falę chłodu. Może to te zie-
lonkawe, koloru wody morskie , obicia ścian i światło spod niebieskiego klosza lampy?
Na łóżku porusza się złączona para. Właściwie porusza się edynie chudy mężczyzna, który
po ęku ąc wbĳa się w kobietę tak mocno, że aż ą przesuwa po śliskie , atłasowe pościeli.
Wiǳę ego tyłek i biodra pracu ące energicznie — a ona leży akoś ǳiwacznie nierucho-
mo, akby ten bezwład był spoza tego, co się tuta z nią ǳie e. Mężczyzna skończył —
zamarł, uniósł się trochę znad e ciała i szarpnął nią w złości, a ona poddała się akby była
zszyta ze szmatek.

Miała anonimową, spotykaną w tysiącach wcieleń pospolitą twarz, popielate blond
włosy, racze wąskie usta i szerokie policzki. Było w te twarzy coś męczącego, bez odpo-
wieǳi.

Bierność, dogłębna bierność. Jakby sama przebywała gǳieś poniże wszystkiego, uchy-
lona, zabezpieczona, a to, co do nie dociera, co czu e ciało leżące na łóżku — to ta emnica.

Można tu dostać narkotyk, który wprowaǳa w stan bierności. Ale sam narkotyk nie
wystarcza. Trzeba mieć też talent i spec alny tropizm — ona ma.

Tymczasem mężczyzna, uż ubrany, wyciągnął edwabną chustę i okręcił wokół szyi
ǳiewczyny. Dusi ą.

Dusi — a a patrzę na to z akimś płytkim, półsennym oburzeniem. Wiem, że na-
leżałoby tam wpaść, narobić alarmu, wołać o pomoc, tak, zda ę sobie sprawę. Ale chcę
tylko stać i patrzeć. Patrzeć i zobaczyć.

Im mocnie on zaciska na e szyi chustkę, tym głębie ona obsuwa się w głąb siebie.
Gǳieś, gǳie est poza wszelkim zasięgiem.

Chudy mężczyzna uznał, że rzecz est skończona i nasunął na twarz i ciało ǳiewczyny
prześcieradło. Po chwili minął się w drzwiach poko u z wysokim gentelmanem w asnym
garniturze, do którego powieǳiał uprze mie:

— Please, she is not ealous.
Na dole, w eleganckie kawiarni sieǳę przy stoliku obok mo e przy aciółki K., ubra-

ne w kremową sukienkę — przy e zgrabne obfitości i kasztanowatych włosach nada e
e wygląd dosto ny i rozpustny. To tuta dobrano dla nie tę sukienkę.

Przed nami w filiżankach stoi kawa zaprawiona narkotykiem. Nie mówimy ednak
o tym ani słowa. K. pĳe ostrożnie, małymi łyczkami, a a toczę ze sobą rozpaczliwą walkę.
Bo ę się narkotyku — i strasznie mnie pociąga.

K. kończy i patrzy na mnie spo rzeniem wta emniczone wyższości: nie cierpię tego.
Na wolne krzesło przy naszym stoliku osuwa się, falistym ruchem poruszanego przez

wodę wodorostu, uduszona niedawno blondynka. Obie patrzymy na nią ak zahipnoty-
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zowane, ale ona niczego nie wiǳi, na nic nie zwraca uwagi — wypĳa duszkiem swo ą
kawę, opada na oparcie krzesła i patrząc w sufit czeka na powrót stanu, z którego się
wynurzyła. Chce zawrócić — i niczego więce nie pragnie.

Podchoǳi kelner i pochyla ąc się, pyta mnie dyskretnie:
— A może podać pani mężczyznę, który to wypił?
Mignęła mi w głowie pewna twarz, pewna postać:
— Czy może być ten?
— Ależ oczywiście — odpowiada, uśmiecha ąc się. — Oczywiście.
Głęboko zanurzony w fotelu pół sieǳi, pół leży ten właśnie młody mężczyzna, o któ-

rym pomyślałam. Młody, dwuǳiestokilkuletni, dużo młodszy ode mnie — o gęstych
blond włosach i rysach ednocześnie ostrych i delikatnych. Piękny. Zawinięty w prze-
ścieradło ak w togę. Odwĳam prześcieradło — o, tak, piękny.

Chcę go ściągnąć z fotela na dywan, żeby mieć do niego lepszy dostęp, ale na podłoǳe
leżą akieś papiery. To ego notatki, wiersze, opowiadania: ǳikość tych miejsc mnie przenika
nawet niebo w nocy jest tu żółte i gorące jak oczy tygrysa.

Są też recenz e o nim: To istny syn Matki Literatury.
Pochylam się nad nim i dociera do mnie ego stan, atmosfera wyobrażeń z tego ostat-

niego punktu, do akiego udało mu się do ść w ro eniach sprzed goǳiny czy dwóch:
twarda gorączka intymnych dotknięć złączeń bez osób bez twarzy bez imion tytko gorący
bezruch.

Nie, nie do użycia. Nie estem „twardą gorączką”, wilgocią i dotykiem. O, nie. Ja to
ja.

Wracam do kawiarni i dopadam stolika, na którym nadal sto ą nasze filiżanki. Teraz
wypĳę.

Filiżanka K. i uduszone blondynki są puste. W mo e est tylko resztka zwykłe her-
baty z cytryną.

 kwietnia 
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