
Krawat 
Ma∏gorzata ¸ukowiak

1.
Ostatnie promienie s∏oƒca wydobywajà czarny kontur domów i drzew z t∏a
srebrnorudego nieba. Na szybach poziomy rysunek uchylonych ˝aluzji, czar-
ny prostokàt ramy zdj´cia na parapecie. Z dereni dobiega monotonne ci´cie
Êwierszczy.

2.
M´˝czyzna w sanda∏ach na bosych stopach, w sanda∏ach do spodni z grubej,
bràzowej tkaniny, w koszuli bez krawata wraca tramwajem z pracy. W domu
czeka kobieta i trzyletnia dziewczynka. Kobieta krzàta si´ w kuchni. Dziew-
czynka zanurzy∏a r´ce w kolorowym, plastikowym pojemniku.

Kiedy kobieta otworzy drzwi, m´˝czyzna powie „wyrzucili mnie”, dziewczynka
zapyta, kiedy w koƒcu b´dà si´ bawiç, kobieta ci´˝ko opadnie na kuchenne
krzes∏o.

3.
Jest ostatni dzieƒ miesiàca, niebo – srebrno b∏´kitne, póêniej czarne. ˚aluzje
odbijajà w szybie rz´dy ciemnych linii. Zdj´cie stoi w po∏owie szerokoÊci pra-
wego okiennego skrzyd∏a. Okno wychodzi na ogród przed budynkiem. 

Na zdj´ciu – kobieta, m´˝czyzna, dziewczynka.

4.
Kobieta pochyla si´, zbiera z chodnika p´k kluczy, który wypad∏ z jej torebki.
¸agodny ∏uk pleców kobiety pod czarnà sukienkà. 
Kobieta pochyla si´. Dziewczynka potkn´∏a si´ w biegu, kobieta dotyka kolan
dziecka, zgarnia kosmyk jasnych w∏osów z dzieci´cej twarzy, chowa pasmo
pod czapeczkà. 
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Kobieta pochyla si´ – nad wystawà jubilera. Gwa∏townie przystan´∏a, zawsze
zatrzymuje si´ w tym miejscu w czasie spaceru. Dziewczynka ciàgnie kobie-
t´ za r´kaw. 
– Patrz – mówi kobieta – Êliczne.
Kobieta wskazuje na szyb´. Na tacy wy∏o˝onej grubym, jasnym at∏asem,
wÊród pierÊcionków z bursztynem, ci´˝kich korali, z∏otych kolczyków z ho-
dowlanà per∏à le˝y wisior, szklane kó∏ko, w które wtopiono bukiet maleƒkich
suszonych kwiatów w odcieniach czerwieni.
– Pi´kne – mówi kobieta.
M´˝czyzna patrzy ponad r´kà kobiety, przez wystaw´, w g∏àb sklepu.
– Wejdêmy – rzuca bezwiednie.
Kobieta podnosi wzrok i spoglàda na m´˝czyzn´, póêniej znowu patrzy na
wisior, patrzy na dziecko. Z ∏agodnoÊcià, z takà samà dobrotliwà oboj´tnoÊcià
spoglàda na dziewczynk´, na m´˝czyzn´ i na bi˝uteri´.
– Co ty – Êmieje si´ kobieta. – Nie teraz. Nie staç nas.
W g∏osie kobiety nie ma ˝alu, pretensji ani rozgoryczenia.
– Zaczyna si´ – g∏ucho cedzi m´˝czyzna.
– Co? – pyta kobieta.
Dziecko si´ niecierpliwi.
– Znowu nas nie staç.
G∏os m´˝czyzny jest cierpki. Dodaje:
– Znowu trzeba liczyç.
– Chodêmy – mówi kobieta. Udaje, ˝e si´ przekomarza z dziewczynkà, cià-
gnie dziecko za r´k´, biegnie chybotliwym krokiem ze zgi´tymi plecami, raz
za dziewczynkà, raz przed nià, szybciej, dalej od ekspozycji.

M´˝czyzna z ociàganiem rusza za nimi.

5.
W∏adza.
– Gdzie twój krawat?
M´˝czyzna zaciska pi´Êci, wbija kciuki w wewn´trznà stron´ d∏oni, u nasady
palców.
W∏adza.
M´˝czyzna milczy.
– Gdzie krawat?
G∏os Szefa wznosi si´ w napastliwym crescendo, jest agresywny, jest jak uja-
danie.
Krawat!
– Specjalista od marketingu w mojej firmie ma nosiç krawat! Zawsze! W tej
firmie nosi si´ krawat! – wykrzykuje Szef.
M´˝czyzna zagryza do bólu dolnà warg´. Szef nie jest wiele od niego starszy,
mo˝e o dwa albo o trzy lata, ale na skroniach nosi ju˝ Êlady za wczesnej si-
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wizny. W ciàgu pi´ciu lat i dwóch miesi´cy pracy – m´˝czyzna wciàgnà∏ je do
drobiazgowej ewidencji, ka˝dy dzieƒ sp´dzony w firmie Szefa – w ciàgu pi´-
ciu lat i dwóch miesi´cy wymienili kilka zdawkowych uwag o filmach, o sytu-
acji w polityce, o wynikach meczów pi∏karskich. Wtedy, ileÊ miesi´cy, ileÊ
tygodni temu jeszcze zdarza∏o si´ im rozmawiaç – w samochodzie podczas po-
dró˝y s∏u˝bowej albo w windzie. Teraz ju˝ nie rozmawiajà. Od dok∏adnie
czterech miesi´cy i jedenastu dni Szef wydaje niecierpliwe rozkazy, a m´˝czy-
zna s∏ucha, milczy i wbija paznokcie w zgrubia∏à skór´ u nasady palców. Po
czym wychodzi z gabinetu.
Specjalista od spraw marketingu, powtarza w myÊlach m´˝czyzna. Specjali-
sta. Akcentuje to w myÊlach i mimo woli si´ uÊmiecha.
– Krawat! – skanduje Szef. – Zawsze marynarka i krawat! Nie ma ˝adnych
usprawiedliwieƒ! Z szacunku dla mnie! Z szacunku dla firmy! Dla klientów!
Z szacunku dla wizerunku! Krawat!
M´˝czyzna patrzy w szerokie okno za plecami Szefa, zawiesza wzrok na deta-
lach brzydkiej panoramy miasta, na pierwszym planie biegnà nitki torów kole-
jowych, przecina je zamkni´ty przed chwilà przejazd, kolejka samochodów na-
rasta z prawej i z lewej, dachy budynków fabrycznych, metalowe kominy, tu˝
poni˝ej okna ∏opocze reklama hurtowni drzwi, w oddali dwie wie˝e katedry. 
S∏yszy pojedyncze sylaby agresywnego monologu Szefa.
W∏adza, myÊli m´˝czyzna.
On, od pi´ciu lat rzetelna g∏owa rodziny, pilny, nieskazitelny pracownik, mà˝
i ojciec, prze∏o˝ony kilku pracowników z dzia∏u marketingu, stoi tu i w mil-
czeniu pozwala si´ upokarzaç.
Specjalista od spraw marketingu, mantruje w myÊlach m´˝czyzna.
O czym myÊli rzetelny ojciec, mà˝ i pracownik w takiej chwili, uporczywie re-
zonuje m´˝czyzna, mo˝e powinien skoncentrowaç si´ raczej na rozrzuconych
na poduszce w∏osach kobiety dziÊ rano albo chocia˝ wsunàç r´k´ do kieszeni
spodni, ˝eby wyczuç zarys plastikowej zabawki, którà kiedyÊ zamkn´∏a mu
w d∏oni dziewczynka? Zabawka jest w kieszeni, m´˝czyzna ma pewnoÊç, bo
obraca∏ jà w palcach tego rana w tramwaju. Obraca∏ zabawk´ i myÊla∏… nie,
nie myÊla∏ wtedy ani o dziewczynce, ani o kobiecie.
– Krawat! – wykrzykuje Szef.
M´˝czyzna (tak bardzo przez te wszystkie lata stara∏ si´ byç solidnym, odpo-
wiedzialnym ojcem i m´˝em, nienagannym pracownikiem) zamar∏ w stuporze,
nadal milczy i, nie liczàc, przelicza dwa sznury samochodów z jednej strony
przyklejone do rogatek zamkni´tego przejazdu, a z drugiej uci´te framugami
okna.
Raz dwa raz dwa. Raz dwa trzy.
Kobieta, myÊli, kobieta krzàta si´ teraz po ich ma∏ym mieszkaniu, przeciera
pod∏og´ w ∏azience, obiera jarzyny na obiad albo si´ bawi z dziewczynkà.

W∏adza.
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Gdyby potrafi∏ skupiç myÊli na czymÊ poza impulsywnà przemowà Szefa, po-
za industrialnà panoramà miasta, poza wizjà swojej ˝ony (ufny wzrok kobiety
i jej mi´kkie d∏onie, którymi w codziennym geÊcie czu∏oÊci dotyka policzków
m´˝czyzny), gdyby tak natr´tnie nie obraca∏ w g∏owie zalà˝ka infantylnego
buntu przeciw w∏adzy Szefa, ∏atwiej, myÊli, ∏atwiej by∏oby mu prze∏knàç ob-
raêliwà przemow´ i w milczeniu wróciç do pracy, jak to si´ dzia∏o ju˝ wiele ra-
zy. Jak to si´ dzieje zawsze.
W¸ADZA.
Tylko wokó∏ tego s∏owa krà˝à dzisiaj myÊli m´˝czyzny.
Wy∏àcznà legitymizacjà w∏adzy Szefa jest wielobarwne okienko przelewu
w internetowym systemie bankowym, który obs∏uguje konto m´˝czyzny. Szef,
albo raczej któraÊ z jego podw∏adnych z dzia∏u rozliczeƒ, co miesiàc zasila kon-
to m´˝czyzny kwotà, z której wi´kszoÊç m´˝czyzna natychmiast umieszcza
w treÊci innego przelewu, haraczu za miejsce, w którym kobieta teraz myje
okna albo sma˝y mi´so. Albo czyta pogodnà ksià˝k´ dziewczynce.
Pasma jasnych w∏osów kobiety wijà si´ na poduszce, w jego g∏owie, jak macki.
– Zabieraj si´ stàd! – krzyczy Szef. – Natychmiast! I nie wracaj tu bez krawata!
M´˝czyzna nie rusza si´ z miejsca. Rogatki przejazdu podnoszà si´ i dwa rz´-
dy samochodów ruszajà z dwóch stron okna za plecami Szefa. Czerwony sa-
mochód osobowy, srebrny samochód, granatowa kamionetka.
– Do domu po krawat! – wrzeszczy Szef. – W tej chwili! Idê!

6.
Nie pami´tam, myÊli m´˝czyzna, ˝ebyÊmy byli na ty. 
Popo∏udnie jest upalne. M´˝czyzna przeszed∏ szybkim krokiem kilkaset me-
trów, które dzielà budynek Fabryki od p´tli tramwajowej, i teraz koszula nie-
przyjemnie lepi mu si´ do piersi i pleców.
M´˝czyzna przeczesuje palcami wilgotne od potu w∏osy.
Nie pami´tam, myÊli.

Podje˝d˝a tramwaj. M´˝czyzna ci´˝ko wspina si´ po stopniach, zajmuje miej-
sce na tylnej platformie ostatniego wagonu, wspiera ∏okieç o metalowy pr´t
przecinajàcy w poprzek szyb´. W kieszeni bràzowych spodni m´˝czyzny
dêwi´czy telefon. To sygna∏ esemesa. M´˝czyzna nie odbiera.

7.
Tramwaj rusza.
M´˝czyzna poddaje si´ rytmicznemu ko∏ysaniu pojazdu. Uspokaja oddech.
Opiera si´ plecami o szyb´. Machinalnie si´ga do kieszeni spodni i wyjmuje
z niej plastikowà myszk´, figurk´ postaci z kreskówki, drobiazg wy∏owiony
przez dziewczynk´ z jakiejÊ dziecinnej s∏odyczy. M´˝czyzna pami´ta, z jakà
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dumà i uciechà dziewczynka któregoÊ dnia rano podarowa∏a mu zabawk´,
szepcàc na ojcowskie ucho sekwencje zakl´ç dziecinnym j´zykiem.
˚eby tata nie zapomnia∏ w pracy o Oleƒce.
Oleƒka, miniaturowa kopia matki, g∏owa otoczona aureolà jasnych w∏osów
i szeroki, szczery uÊmiech, w którym pokazuje dwa rz´dy bia∏ych z´bów.
M´˝czyzna z czu∏oÊcià myÊli o dziewczynce (w tej chwili niemal nie pami´ta,
dlaczego o tej porze dnia roboczego znalaz∏ si´ w tramwaju w centrum miasta,
chocia˝ zwykle o tak wczesnej popo∏udniowej godzinie nie opuszcza przecie˝
Fabryki), i zaraz przerzuca myÊli na kobiet´ (nie ma w nim teraz ani Êladu po
awersji do Szefa, m´˝czyzna jest mu prawie wdzi´czny za mo˝liwoÊç nie-
spontanicznej ucieczki z miejsca pracy).

Kobieta.
Jest taka pi´kna, myÊli m´˝czyzna, tyle poÊwi´ci∏a dla mnie.
Jasne, d∏ugie pasma w∏osów kobiety na poduszce.
Równy oddech kobiety przy twarzy m´˝czyzny, gdy Êpià.
Kobieta nakrywa do sto∏u.
Kobieta wspina si´ na palcach, ˝eby z wysokiej pó∏ki w biblioteczce zdjàç
ksià˝k´ dla dziewczynki.
Szczup∏e uda kobiety spod wzorzystej spódnicy.
Jest taka pi´kna, myÊli m´˝czyzna.
MyÊli o j´drnym ciele kobiety, o jej pe∏nych piersiach.
Zaskakuje go myÊl, jak bardzo si´ cieszy na dotyk drobnych ràk kobiety na
swojej twarzy. Ju˝ za moment, za chwil´.

Tramwaj staje na przystanku. Skrzyd∏a drzwi otwierajà si´ z sykiem. Wsiada-
jàcy i wysiadajàcy potràcajà si´ w przejÊciu, m´˝czyzna odwraca wzrok. KtoÊ
go boleÊnie popycha i wbija w plecy twardy przedmiot.
– Przepraszam – s∏yszy m´˝czyzna.
Zdecydowany damski g∏os.
M´˝czyzna odwraca g∏ow´ na tyle tylko, ile jest to konieczne, ˝eby rzuciç
zdawkowe „nie ma problemu”.
– Przepraszam – powtarza napastniczka – wielka teczka.
Dziewczyna, kobieta, studentka sztuk pi´knych albo architektury, obarczona
gargantuicznym, czarnym, p∏askim pakietem, ruchem brody wskazuje m´˝-
czyênie na swoje brzemi´. Prosi o wybaczenie pewnymi siebie oczami, ru-
chem kszta∏tnych, ciemnych brwi.
– Nie ma problemu – szepce m´˝czyzna. – Naprawd´ nie ma problemu.
M´˝czyzna odwraca g∏ow´.
To niemo˝liwe, myÊli.
To nie mo˝e byç...

…ona.
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8.
Kobieta idzie lekko. 
W∏osy spi´∏a nad karkiem czerwonà klamrà. Stopy w p∏askich balerinach.
Czarna jedwabna sukienka.
Dziewczynka jedzie przed kobietà na trójko∏owym rowerze.
– Uwa˝aj, kochanie! – wo∏a kobieta.
Dziewczynka zsiada z roweru i biegnie w stron´ piaskownicy.
Kobieta siada na ∏awce, w cieniu. Pojemnà torb´ haftowanà w wielobarwne
kwiaty stawia obok siebie, wyjmuje ksià˝k´. Póêniej wyjmuje telefon. Nie-
cierpliwie wciska klawisze. Po chwili podchodzi m´˝czyzna. Kobieta delikat-
nie g∏adzi jego policzek.
Szepcà.

9.
Tramwaj ko∏ysze si´ na torach, dêwi´czy sygna∏ ostrzegawczy, z g∏oÊników
p∏ynà reklamy i monotonnie powtarzane nazwy kolejnych przystanków przy
jednej z g∏ównych ulic miasta. Dwie starsze kobiety ˝ywo gestykulujà i oma-
wiajà z∏o˝one techniki kulinarne. Ziemniaki, kluski Êlàskie, pyzy, kopytka –
dociera do uszu m´˝czyzny. Kluski Êlàskie, kopytka.
¸uk ciemnych brwi.
Taki sam ∏uk ciemnych brwi, myÊli m´˝czyzna, pami´tam to spojrzenie.
Pokoje hotelowe, siedzenia w samochodzie, zmi´te przeÊcierad∏a, dêwi´czàce
esemesy.
M´˝czyzna trze kciukiem miejsce na plecach, w które wbi∏a si´ teczka stu-
dentki.
Tramwaj staje, m´˝czyzna wybiega na zewnàtrz.

10.
G´sty ˝ar miejskiego popo∏udnia. 
M´˝czyzna przebiega przez ulic´, biegnie jeszcze kawa∏ek chodnikiem. Nie-
nawyk∏y do wysi∏ku fizycznego szybko si´ m´czy, koszula znowu lepi si´ do
cia∏a, m´˝czyzna ci´˝ko dyszy. Wysiad∏ o wiele za wczeÊnie, pobieg∏ w z∏ym
kierunku. Zawraca. Z irytacjà, która si´ nat´˝a z ka˝dym krokiem, przemierza
opustosza∏e ulice. Przechodzi na prze∏aj po trawnikach, przeskakuje przez ni-
skie barierki oddzielajàce kwietniki od jezdni. 

Krawat.
Idzie po krawat.
Szef wys∏a∏ go po krawat.
Szef mu znowu udzieli∏ lekcji z nieograniczonej w∏adzy jednego cz∏owieka
nad innym, da∏ kolejnà upokarzajàcà nauczk´ na kursie feudalizmu.
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¸uk ciemnych brwi, myÊli m´˝czyzna. Jej skóra taka g∏adka. G∏adsza ni˝ skó-
ra ˝ony, o tym myÊla∏, kiedy jà g∏adzi∏. Kiedy jà liza∏, przygryza∏, niemal czu-
je znowu jej smak, tamtej.

Nie!

Szybkim krokiem przechodzi wzd∏u˝ ˝ywop∏otu. Rzàd równo przyci´tych
dereni okala plac zabaw na osiedlu, na którym mieszka. M´˝czyzna s∏yszy po-
krzykiwania dzieci i monotonne komendy matek, opiekunek i babç, kakofoni´
dzieci´cych i damskich g∏osów.
Szuka w kieszeni klucza, natrafia na telefon. Przypomina sobie o dêwi´ku nie-
odebranego esemesa.
¸uk ciemnych brwi, myÊli m´˝czyzna.
Lubi∏ jej esemesy. Lubi∏ z nià rozmawiaç. Lubi∏ jà kochaç, na nià czekaç.

Kiedy odblokowuje klawiatur´ i kiedy nerwowo klika w ˝ó∏tà kopert´ na wy-
Êwietlaczu, i kiedy koperta wolno si´ otwiera (co przypomina m´˝czyênie, ˝e
ju˝ dawno powinien przeinstalowaç przecià˝ony system), ma, si∏à rzeczy ma,
nie kontroluje tej myÊli, ma nieodparte wra˝enie, ˝e to na pewno od niej, od
tamtej, od kobiety o g∏adkiej skórze i ciemnych brwiach, znak ˝ycia po czte-
rech miesiàcach i jedenastu dniach.

WiadomoÊç wys∏a∏a ˝ona.
Maciusiu, pisze kobieta, ciàgle czuj´ w ustach Twój smak. T´skni´.
M´˝czyzn´ zalewa fala goràca.
Upa∏, krew uderza do g∏owy. Czerwieƒ.
M´˝czyzna przekr´ca klucz w drzwiach wejÊciowych, szybko przemierza ko-
rytarz.
Kobieta czeka po drugiej stronie drzwi, myÊli.
A on zaraz-tam-b´dzie.

Stoi przed drzwiami do ma∏ego mieszkania (krawat-Szef-kredyt-formularz
przelewu, myÊli m´˝czyzna), nieporadnie zmaga si´ z p´kiem kluczy. Wresz-
cie wy∏uskuje w∏aÊciwy, trafia w zamek, otwiera. Wo∏a:
– Jestem.
W mieszkaniu panuje cisza.
Pachnie ch∏odem, wszystkie okna mieszkania wychodzà na zachód, wi´c po-
wietrze nie zdà˝y∏o si´ jeszcze nagrzaç od po∏udniowego skwaru. Poza tym
kobieta pami´ta, ˝eby zaciàgaç zas∏ony i zamykaç ˝aluzje. W ch∏odnym
mieszkaniu lepiej si´ Êpi, mawia kobieta, uÊmiecha si´ i przechyla g∏ow´. Ko-
smyk w∏osów wymyka si´ jej wtedy spod spinki.
W powietrzu wisi zapach Êwie˝ego prania, suszarka z rz´dami pastelowych
strojów dziecka stoi w du˝ym pokoju, m´˝czyzna widzi jà przez uchylone
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drzwi. Zabawki dziewczynki wrzucone do kolorowej skrzyni. Ulubiony kubek
kobiety, cienka bia∏a porcelana w rysunek czarnych ró˝ stoi na niskim stoliku.
Powietrze pachnie upieczonym ciastem.
Szarlotka, myÊli m´˝czyzna.
Ciàgle czuj´ w ustach Twój smak, myÊli m´˝czyzna.
Mechanicznie zsuwa buty ze stóp. Kobieta nalega, ˝eby zmieniaç obuwie po
przyjÊciu.
T´skni´, myÊli m´˝czyzna.
¸uk ciemnych brwi.
Krawat-Fabryka-Szef.
Ciàgle-czuj´-w-ustach, myÊli m´˝czyzna.
Smak.

Niecierpliwie popycha drzwi do niewielkiej sypialni. Ma∏˝eƒskie ∏ó˝ko jest
starannie zaÊcielone. Kolorowa ko∏derka z ∏ó˝ka dziewczynki przewieszona
przez oparcie fotela. W tym fotelu kobieta karmi∏a dziewczynk´. M´˝czyzna
pami´ta p∏aczàcego, sinego noworodka, którego ba∏ si´ wziàç na r´ce.
D∏ugie pasma jasnych w∏osów kobiety na poduszce, myÊli m´˝czyzna.
Jest taka pi´kna. Tyle poÊwi´ci∏a.
¸uk ciemnych brwi. Skóra taka g∏adka.
M´˝czyzna otwiera szaf´, wyjmuje krawat, nie patrzàc na r´ce, zwija pas tka-
niny w k∏´bek i wsuwa go do kieszeni. Z impetem zatrzaskuje za sobà drzwi –
sypialni, mieszkania, bloku, w którym mieszka.
Równy oddech kobiety przy jego twarzy, kiedy Êpià, myÊli.
Ciàgle-czuj´-w-ustach. 
Twój-smak.
T´skni´. 

11.
Kiedy m´˝czyzna przekracza bram´ Fabryki, cyfrowy zegar przy wejÊciu
wskazuje 15.31. Administracja w Fabryce koƒczy prac´ o szesnastej. Szef
rzadko nalega na nadgodziny. M´˝czyzna wciska opatrzony strza∏kà guzik
i przywo∏uje wind´.
Pi´tnasta trzydzieÊci dwie.
– To jakieÊ kpiny! – wrzeszczy Szef. – ˚artujesz sobie ze mnie?
Jasne w∏osy kobiety na poduszce, jak w´˝e. Jak w´˝e, myÊli m´˝czyzna.
– Masz mnie za idiot´? – krzyczy Szef. – Przyszed∏eÊ na pla˝´?
Skàd on si´ tu wzià∏, myÊli m´˝czyzna, o co tym razem chodzi?

Stojà w hallu wejÊciowym, przy windzie. Szef gestykuluje, poczerwienia∏ na
twarzy.
– Uwa˝asz, ˝e jestem kretynem? Co ty sobie wyobra˝asz? Za kogo si´ masz?
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M´˝czyzna milczy. Zawiesi∏ wzrok na zegarze wiszàcym nad kontuarem recep-
cji. Jest pi´tnasta trzydzieÊci cztery. TrzydzieÊci cztery. Cztery, myÊli m´˝czy-
zna.
– Idziemy! – nakazuje Szef.

Pojawia si´ winda i drzwi rozsuwajà si´ na boki z melodyjnym brzd´kni´ciem.
– Idziemy! – g∏os Szefa jest niecierpliwy.

Dzwonek windy rozbrzmiewa dwukrotnie, skrzyd∏a drzwi zasuwajà si´ bez-
dêwi´cznie, winda odje˝d˝a.
– W tej chwili!

M´˝czyzna si´ wolno odwraca. Szef energicznym krokiem przemierza ju˝ ko-
rytarz i gwa∏townie otwiera drzwi pokoju dzia∏u kadr. Po chwili stojà tam
obaj, wewnàtrz obszernego, przeÊwietlonego letnim s∏oƒcem pomieszczenia,
Szef z r´kà wyciàgni´tà we w∏adczym geÊcie w stron´ wciÊni´tej w biurko
pracownicy, m´˝czyzna ma nieodparte wra˝enie, ˝e to, co si´ stanie za chwi-
l´, ju˝ si´ wydarzy∏o.
– Jego papiery – mówi Szef.
Na nià przynajmniej nie krzyczy, myÊli m´˝czyzna.

Chuda pracownica dzia∏u kadr wyjmuje z szuflady papierowà teczk´ (blade,
koÊciste ramiona wystajà z r´kawów zbyt obszernej bluzki z po∏yskliwej tka-
niny, kobieta ma szarà, niezdrowà cer´ i wyglàda na przera˝onà). Szef szarpie
tasiemk´ zapi´cia. Na biurko wypadajà dwie zadrukowane kartki. M´˝czyzna
widzi na nich swoje imi´ i nazwisko. Lini´ ni˝ej: specjalista do spraw marke-
tingu. Du˝à czcionkà, kursywà: rozwiàzanie umowy o prac´ zawartej na czas
okreÊlony. Dokument ma dzisiejszà dat´, podpis Szefa w miejscu oznaczonym
„za pracodawc´”. Wi´c przygotowa∏ to wczeÊniej, myÊli m´˝czyzna, ju˝ daw-
no podjà∏ decyzj´.
– Podpisuj! – nakazuje Szef i dudni palcem w dokument.
M´˝czyzna (wydaje si´ mu, ˝e p∏ynie, ˝e to we Ênie) chwyta d∏ugopis, który
podaje mu koÊcista r´ka kobiety. Nachyla si´ nad biurkiem i sk∏ada nierówny
podpis w miejscu wskazanym przez Szefa.
„…z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, który up∏ynie
w dniu…”.
Pracownica kadr ∏apczywie wysuwa podpisanà kartk´ spod r´ki m´˝czyzny.
„…bez uzasadnienia…”.
– Drugi egzemplarz dla pana. – Szef mówi ju˝ spokojnym tonem.
Wi´c jednak nie jesteÊmy na ty, myÊli m´˝czyzna.
„…zwalnia si´ z obowiàzku Êwiadczenia pracy…”.
– To teraz prosz´ mi spokojnie wyjaÊniç – g∏os Szefa jest niemal uprzejmy –
gdzie do licha jest krawat, po który pana wys∏a∏em? I skàd pomys∏ na sanda-
∏y? To mia∏a byç demonstracja? Czego?
Wychudzona kadrowa nerwowo wpycha papierowà teczk´ do szafy.
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M´˝czyzna opuszcza wzrok.
Jego bose stopy tkwià w skórzanych klapkach.
Ciàgle-czuj´-w-ustach.
M´˝czyzna odwraca si´ i w milczeniu wychodzi na korytarz.
Twój-
smak-
w ustach-
twój smak w ustach, myÊli m´˝czyzna.
Cyfrowy zegar nad kontuarem recepcji wskazuje pi´tnastà czterdzieÊci dziewi´ç.

12.
M´˝czyzna w sanda∏ach na bosych stopach, w sanda∏ach do spodni z grubej,
bràzowej tkaniny, w koszuli bez krawata wraca tramwajem z pracy. W domu
czeka kobieta i trzyletnia dziewczynka. Kobieta krzàta si´ w kuchni. Dziew-
czynka zanurzy∏a r´ce w kolorowym, plastikowym pojemniku.

M´˝czyzna staje pod drzwiami mieszkania. W drzwiach bloku minà∏ si´ z wy-
chodzàcà sàsiadkà, starszà kobietà prowadzàcà psa na smyczy. Wymienili
zdawkowe uprzejmoÊci, m´˝czyzna przytrzyma∏ drzwi, wi´c nie mia∏ okazji
zapowiedzieç swojego przybycia dzwonkiem domofonu.

Teraz stoi przed drzwiami mieszkania, wsuwa r´k´ do kieszeni. Trafia na figur-
k´-zabawk´ od córki. Trafia na telefon. Wreszcie wyjmuje klucze. Chce wejÊç
po cichu. Chce byç niezauwa˝ony, zniknàç. Umieszcza klucz w zamku. Zamek
chrobocze, drzwi si´ uchylajà z lekkim zgrzytem (powinienem by∏ dawno
wstrzyknàç smar w zawiasy, myÊli m´˝czyzna). Kàtem oka rejestruje b∏ysk
promienia s∏oƒca odbitego w mosi´˝nej tabliczce. Marianna, Tomasz i Oleƒka.

Marianna.
Tomasz.
Oleƒka.

M´˝czyzna pami´ta poÊpiech, z jakim zleca∏ grawerowi wykonanie tekstu na
tabliczce. Tego dnia mia∏ odebraç ze szpitala nowo narodzonà córk´, bukiet
kwiatów dla ˝ony wyda∏ mu si´ banalnym prezentem, w ostatniej chwili wpad∏
na pomys∏, ˝eby podarowaç swoim kobietom – jak je ju˝ w myÊlach nazywa∏ –
wizytówk´ na drzwi do w∏aÊnie zakupionego mieszkania, do ich królestwa.
Imiona ich trojga, jego rodziny, ich mieszkanie, niech wszyscy, którzy spojrzà
na drzwi, si´ tego dowiedzà. M´˝czyzna pami´ta eufori´, z jakà bieg∏ do szpi-
tala. Pami´ta b∏yszczàce oczy kobiety. Pami´ta maleƒkà dziewczynk´, sine
niemowl´ ciasno owini´te w koc.
– Jestem – mówi m´˝czyzna.
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Kobieta wychodzi z kuchni i z uÊmiechem ujmuje w d∏onie twarz m´˝czyzny.
M´˝czyzna zdejmuje sanda∏y, popycha drzwi do du˝ego pokoju.
– Tata! – z radoÊcià wo∏a dziewczynka.
Jedzà obiad.
Pijà kaw´ (dziewczynka, chichoczàc, rozpycha si´ na kolanach m´˝czyzny.
Prosi, ˝eby jej poczyta∏. ˚eby z nià rysowa∏. ˚eby razem lepili z plasteliny).
Jedzà szarlotk´.
Zgodnie zmywajà naczynia.
Wycierajà talerze i uk∏adajà je w szafkach, a sztuçce w szufladach.
– Wyrzucili mnie – mówi m´˝czyzna.
Kobieta ci´˝ko opada na kuchenne krzes∏o.
– Dwa tygodnie wypowiedzenia, ale mam tam nie wracaç.
– Chodêmy na spacer – mówi kobieta.

13.
Kiedy kobieta i dziewczynka uciekajà, przekomarzajàc si´, spod wystawy ju-
bilera, m´˝czyzna wyjmuje z kieszeni telefon.
Otwiera ostatnià otrzymanà wiadomoÊç.
Maciusiu, ciàgle czuj´ w ustach Twój smak. T´skni´.
Opcje – usuƒ, nerwowo wciska m´˝czyzna.
Usunàç wiadomoÊç? – upewnia si´ telefon.

M´˝czyzna z ociàganiem rusza za kobietà i dziewczynkà.
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