


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Wieczór Ewy Patło
Ewa Patło wychoǳi z pracy o piętnaste trzyǳieści,

w uliczce
mĳa starszego pana, który
w ceratowe torbie
niesie psa z siwą mordą.
Ewa wchoǳi na rondo
sta e ak na obrotowe scenie
mięǳy mĳa ącymi tramwa ami i autobusami,

przechoǳącymi ludźmi

Zaraz po zachoǳie słońca
szosą osiemset osiem mknie
John Best. Jego
czterǳiestocylindrowy srebrzysty Sakwo aż
z elektronicznym wtryskiem paliwa
est wymoszczony szczelnie ak unoszące się gniazdo
muzyką płynącą z ośmiu głośników. John
włącza telewizor i zerka ąc na ekran wiǳi:
Abelokain, leżąc w wysokie trawie,
zagłusza dogłębne poczucie rozdwo enia
rozkoszu ąc się oǳyskanym Ra em
nad którym
nie powiewa żadna, żadna flaga.

Tymczasem
Ewa Patło wychoǳi z konferenc i prasowe
(za nią e genialny agent
z psem w ceratowe torbie). Dała tam
do zrozumienia
że est fundatorką i pierwszą wyznawczynią
nowe religioideofilozofii:
Wsiem! Wsiem! Wsiem! Przyna mnie
na ǳiesięć lat. Agent i ego pies
udaremnia ą kilkaset zamachów na e życie.
Wywożą ą na Antarktydę, ale wrogowie
zdalnie podłącza ą do lodów grze nik. Z potopu
ratu e ą John Best, ak zawsze nonszalancki
i bezdennie smutny.

Tego wieczoru
zamknęli się w ciasne odrapane łazience akiegoś

mieszkania.
Słucha , prosi Ewa Patło, moglibyśmy żyć inacze ,
nie dać się! Ja
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uż się dałem, odpowiada e przy aciel
niedoszły kochanek
zwany dotąd Johnem Best.
Kiedy Ewa Patło weszła do ego mieszkania
(rzadko zamieszkiwanego) znalazła go
zwiniętego na materacu. Spodnie i sweter
na podłoǳe, poduszka
ciśnięta w kąt. On klęcząc opiera głowę o podłogę

o ścianę
— nie może.
Wycie karetki, nad którą krąży zimne pozaplanetarne

światło
drzwi z pleksiglasu, szybka windy, okno
sali szpitalne
coraz wyże zachoǳą
samotnością.
Od kilku lat nie ży e
i coraz rzaǳie Ewa Patło da e mu za ęcia, miesza go
w zdarzenia
które trwa ą
lub które pro ektu e. Cóż, nie są uż rówieśnikami.
Ostatnio
śnił się e ako spo rzenie w oczy:
były niebieskie, bez wymiaru,
roz aśniały się od napływa ącego światła
aż zostało samo światło, sama dławiąca
unosząca
miłość.

Późnym popołudniem, w domu
słucha ąc muzyki
wyciąga flamastry i papier. Robi rysunki bez planu
wedle tego, co wypadnie.
Na pierwszym:
mała Ewa Patło sieǳi na krześle przed lustrem. Matka
czesząc ą rzecze:
O ǳiecko, jakże jesteś
podobne do wszystkiego,
lecz najbarǳiej
do babki ojca twego.
Na drugim:
olbrzymia Ewa Patło
w kolorach ak pięścią w zęby. Demon
sieǳący na nosku e buta
patrząc w górę wiǳi
dwa wzgórza piersi, podbródek i rozwiane włosy. Ewa

pali cygaro
i strząsa ąc popiół w morze, powiada:
Jest we mnie o wiele więcej Ewy Patło
niż czegokolwiek, co istnieje
i ciągle więcej możliwości
niż Ewy Patło.
Na trzecim:
na scenie połysku ące ak niebieski płomień spirytusu
Ewa, ǳieweczka w białe sukni, którą targa wiatr
szepcze do swego ǳiecięcego buta:
Nigǳie; w całym wszechświecie
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nie ma
drugiej Ewy Patło ani nic podobnego.
Co za osamotnienie! Nikt mnie nie poprzeǳa
i nikt nie jest w stanie przedłużyć. Co począć?
— Począć ǳiecię —
szepcze babka e o ca, sieǳąca
na widowni.
Na czwartym:
Ewa Patło, sama i dorosła, usiłu e włożyć
swó ǳiecięcy bucik, który powiada:
O, bez przesady, jesteśmy
do wszystkiego podobni, do niczego
nie esteśmy podobni. Ta równowaga/ trzyma się na skrajnościach.

O ósme a przychoǳę do Ewy Patło. Tego wieczoru
wyda e mi się, że est taka
substanc alna, zawiera ąca się w sobie, że
przylega do życia szczelnie, bo spa a ą z nim
ta właśnie warstwa fikc i, w które ży e.
— Mnie? Z życiem⁈ — mówi Ewa Patło, a a
przymierzam e sukienki, swetry i buty
ale zwłaszcza buty są
w szczególny sposób
nie mo e.

Leżąc w łóżku
Ewa Patło wiǳi za oknem
zielony biega ący neon i pasek nieba
est w tym coś z ozdobne kraty więzienia, czu ąc ą
chciałoby się spakować walizki i ruszyć. I chciałaby
w obronie swo e słabości
użyć całe luǳkie siły. I nie wie, co robić
żeby naprawdę dotknąć swego życia,
być i poznawać. Można by też,
myśli,
wyruszyć w tę praktycznie szą
bo niedotykalną, podobno pełną i szczęśliwą przestrzeń
gǳie nic nie est rzeczą;
ale aka w końcu możliwość odwróci od nie
to, że est edna, osobna, ednokrotna —
tylko to edno: ednokrotna
est przeǳiwne i wymaga odwagi, skupienia, pomocy;
och, pomyślała
nagle siada ąc na łóżku, co ze mną bęǳie!
Ktoś mógłby wieǳieć
choćby tyle, że tego wieczoru
miała na sobie ciemnoróżowy sweter. Ja to wieǳiałam.
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