


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Tancerin
Cała sala, wysoka ak hala dworca, est zatopiona w niebieskim zadymionym półmroku.
Sto ą tu ǳiesiątki stolików nakrytych białymi obrusami; publiczność ogląda, pĳe, pali,
rozmawia. Od sceny pada przenika ące wszęǳie niebieskie światło.

Na widowni przeważa ą mężczyźni; rozmawia się przyciszonymi głosami, zna omi
przysiada ą się do siebie, co akiś czas ktoś wchoǳi, ktoś wychoǳi popycha ąc obrotowe
drzwi z kryształowymi szybami, które potem obraca ąc się siłą bezwładu nawĳa ą smugi
niebieskiego światła.

Postać na scenie est niewielka i nie od razu da e się zauważyć. Ale to ona est tu
ośrodkiem, tańczy co wieczór całą noc, prawie do świtu. To e lokal i publiczność przy-
choǳi tu dla nie .

Jakiś facet w kapeluszu stoi przed estradą i wyrzuca ąc ekstatycznie w górę ręce, po-
wtarza: Tancerin! Tancerin!

Prawie e nie widać: drobna blondynka w sukni z surowego edwabiu; wszelkie formy
ruchu są dla nie naturalne i zmienia edną na drugą bez prze ścia, z zaskoczenia; przed
chwilą była igłą przebĳa ącą materiał, potem kroplami wody wycieka ącymi z kranu, teraz
tańczy to, co est na zewnątrz, na ulicy: neon odbity w kałuży.

Publiczność zamiera w zachwycie; rusza szmer, po chwili bĳą wodospady braw. Tan-
cerka pokazu e, że kąpie się w tych oklaskach, oddycha nimi i pĳe e — brawa rosną
i wtedy ona tańczy pewnego gościa, który przez nieuwagę strząsnął popiół z cygara do
kieliszka z koniakiem. Rzeczywiście, est taki gość — wychwytu e go niebieski reflektor.
Tancerin śle mu całusy.

Nad ranem tancerka wraca do swo ego apartamentu. Wszęǳie — w korytarzu, w po-
ko ach, w łazience palą się światła. Dużo świateł i dużo kwiatów.

W sypialni poko ówka pościeliła łóżko na dwie osoby. Tancerka przysiada na miękkim
taborecie, powoli się rozbiera, chwilami nieruchomie e, nasłuchu e. Już wie, że kochanek
nie przy ǳie. Nie o niego zresztą choǳi, choǳi o ruch, o to, że est żywy i mógłby się
poruszać — w nie , z nią, na zewnątrz; choreografia byłaby wówczas ustalona, a teraz
w samotności zaczyna się rwać, zanika.

Wszystko zamiera, ona czu e to zamieranie za plecami; gǳiekolwiek by się nie ob-
róciła, zawsze ma to z tyłu. Nie można zasnąć, nie można zamknąć oczu.

Jakiś głos (bez źródła, bez płci, bez właściwości) mówi, jakby podawał informację o goǳinie
odjazdu pociągu:
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